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Dolaşım Sistemi Hastalıkları ve Dolaşım Sistemine
Etkili İlaçlar
Anestezi teknisyeninin, iş ve sosyal hayatı içerisinde
sıklıkla karşılaşacağı dolaşım sistemi hastalıkları ve
dolaşım sistemine etkili ilaçlar hakkında bilgi ve beceri
basamaklarını içeren öğrenme materyalidir.
40/24
“Anatomi ve Fizyoloji” dersi ile “Hastalık ve İlaçlara Giriş”
modülünü almış olmak.
Dolaşım sistemi hastalıkları ve dolaşım sistemine etkili
ilaçları ayırt etmek
Genel Amaç
Bu modül ile ameliyathane, yoğun bakım, reaminasyon
üniteleri ve/veya teknik laboratuar ortamında dolaşım
sistemi hastalıklarını ve dolaşım sistemine etkili ilaçları
doğru olarak ayırt edebileceksiniz.
Amaçlar
1. Dolaşım sistemi hastalıklarını doğru olarak
birbirinden ayırt edebileceksiniz.
2. Dolaşım sistemine etkili ilaçları doğru olarak
birbirinden ayırt edebileceksiniz.
Donanım: Kaynak ders kitapları, afişler, anatomi maketi,
bilgisayar, prospektüsler, resim, CD, DVD, tepegöz,
fleksfull, projeksiyon cihazı, ilaç numuneleri, yazı tahtası,
yardımcı diğer eğitim materyalleri.
Ortam: Sınıf ortamı, teknik laboratuvar, hastane,
ameliyathane, yoğun bakım ve/veya reanimasyon üniteleri.
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlış, v.b) kullanarak modül uygulamaları
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Kalp insan için yaşamın, yaşıyor olmanın ifadesidir. Bebek bekleyen bir anne için
çocuğunun kalp seslerini duymak, yarına adanan bir umudun yeşertilmesi iken; ağır yaralı
bir hastanın, kalp seslerinin var olması, onun hayata tutunduğunun ve bir şekilde yaşam
mücadelesi verdiğinin işaretidir. Kalp; insan vücudunun, dahası insan hayatının merkezidir
ve bu nedenle de çok önemlidir.
Her insanın yumruğu büyüklüğünde olan kalp, çalışabilmek için öncelikle kendi
elektriğini üretip, kendi kendini uyarmak zorundadır. Bu uyarılma sonucunda kasılarak hem
kendinin hem de bütün vücudun perfüzyonunu sağlar. Ve bir pompa gibi sürekli çalışır;
vücuda damarlar yoluyla, hücrelerin yaşamının idamesi için gerekli olan kanı pompalar.
Hücreler tarafından kullanılarak, artık maddeler ve karbondioksitten zengin kanı, yine
damarlar yoluyla alarak akciğerlere verir ve bu döngü, hayat boyu sürekli olarak devam eder.
Doğuştan ya da edinsel nedenlerle, zamanla çalışmasında aksamalar gerçekleşir. Basit
önlem ve uygulamalarla önlenebilir olan bu bozukluklar, dikkat edilmediği takdirde, sonucu
oldukça ağır olan hastalıklara neden olabilir. Örnek verecek olursak, ülkemizde her yıl
yaklaşık 300 bin kişi kalp damar hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirmekte ve her 3 kişiden
biri bu hastalıklara yakalanma riski taşımaktadır. Eskiden sadece ileri yaşlarda görülen kalp
damar hastalıkları, çevresel faktörler ve değişen yaşam alışkanlıkları nedeniyle artık 30'lu
yaşlardan itibaren tüm yaş gruplarında sıklıkla görülebilmektedir. Bu nedenle kalp sağlığını
koruma yolları, hastalıkları, tedavisi ve kullanılan ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmak yarının
sağlık çalışanı olacak sizler için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Bu gereklilik, hem çalışma
hayatınıza hem de yakın çevrenize olumlu katkı sağlayacağı gibi, aynı zamanda sizin
sağlıkçı kimliğinize duyulan güveni de arttıracaktır.
Bu modülde, vücudumuzun en büyük iki sisteminden biri olan kardiyovasküler sistem
hastalıklarının sınıflandırılması, etkenleri, belirtileri, tedavi ve korunma şekilleri ile bu
hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Dolaşım sistemi hastalıklarını doğru olarak birbirinden ayırt edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA






Yaşam şekli (beslenme, iş ortamı vb.) ile kalp hastalıkları arasında nasıl bir
ilişki vardır. Araştırarak, sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.
Birçok kalp hastalığının sebebi arasında gösterilen sigaranın kalp ve damarlarda
yaptığı zararlı etkiler nelerdir, araştırınız.
Dolaşım sistemi hastalıklarında cerrahi tedavi yöntemleri nelerdir, araştırınız.
Yakın çevrenizde dolaşım sistemi hastalığı olan kişilerin, hastalıklarına yönelik
ne gibi şikâyetleri olduğunu araştırarak, öğrendiğiniz bilgileri sınıf ortamında
arkadaşlarınızla paylaşınız.
Yakın çevrenizde kardiyak hastalığı olan kişilerle görüşerek yakındıkları
kardiyak semptomları araştırınız.

1. DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI
Kardiyovasküler sistem, hem kardiyak hem de vasküler sistemi barındıran ve birbirini
tamamlayan iki temel yapının oluşturduğu bir sistemdir. Bu sistem, içinde kan dokusunu
bulundurarak vücudumuzun en uç noktasına kadar ulaşımını temin etmekle yükümlüdür.
Bu sistemin gerek kardiyak kısmında gerekse vasküler kısmında olabilecek aksaklıklar
doğrudan hayatın sonlanması ve bir ya da daha fazla organın kaybıyla sonuçlanacağından
sistem rahatsızlıklarının önemi de kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Anestezi
uygulamalarında kardiyovasküler hastalıklarla çok sık karşılaşılmaktadır. Bu hastalıklar bir
kez başladıktan sonra ilerlemekte ve çoğunlukla cerrahi tedavi iyileştirilmektedir.
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Aşağıda, sık karşılaşılan kardiyovasküler sistem hastalıkları şematize edilmiştir. Şema
1.1’i inceleyiniz.

Şema 1.1: Kardiyovasküler sistem hastalıkları

Kardiyovasküler sistem hastalıklarının teşhisinde, hastanın anamnezi ve fizik
muayenesi büyük bir önem arzeder. Özellikle, anamnez ayrıntılı olmalı ve hastanın asıl
rahatsızlığı mutlaka öğrenilir. Anamnez alınmasından sonra tüm sistem muayenelerinde
olduğu gibi inspeksiyon, palpasyon, perküsyon ve oskültasyonla kardiyak sistem gözden
geçirilir.

1.1. Dolaşım Sistemi Hastalıklarında Sık Görülen Semptomlar
Kalp hastalıklarında semptomlar; genellikle miyokardın kontraksiyon ve gevşeme
bozuklukları, miyokard iskemisi, kan akımına direnç ve ritim düzensizliklerine bağlı olarak
ortaya çıkar. Aşağıdaki tabloda, sık görülen kardiyak semptomlar ile ilgili olduğu düşünülen
kalp ve kalp dışı patolojiler verilmiştir. Tablo 1.1’i inceleyiniz.
Semptom

 Dispne
 Ortopne,





PND
Platipne
Hemoptizi
Göğüs ağrısı
Senkop

İlişkili durum (kalp)
 Kalp yetmezliği, MD
 Sol kalp yetmezliği, MD
 Sol atriyal miksoma
 Mitral darlığı, sol kalp
yetmezliği
 Koroner iskemi, perikardit,
aort darlığı, aort anevrizması
 Bradiaritmiler, aort darlığı

İlişkili durum (kalp dışı)
 Akciğer hastalıkları, obezite, anksiyete
 Akciğer hastalıkları
 Ventilasyon/perfüzyon uyumsuzluğu
 Akciğer hastalıkları
 Akciğer
hastalıkları,
özefagus
hastalıkları, nöromüsküler hastalıklar
 Sinir sistemi hastalıkları, vasküler
patolojiler

Tablo 1.1: Sık görülen kardiyak semptomlar

4

Tabloda verilen ve sık görülen diğer kardiyak semptomlar aşağıda açıklanmıştır;



Dispne: Solunum işinin algılanması, başka bir ifade ile nefes darlığıdır.
Kardiyak dispne, daima eforla artar; istirahatle azalır. Kalp yetersizliğinde en sık
görülen bulgudur.
Ortopne: Nefes darlığı olan hastanın, rahat nefes alabilmek için oturur durumda
solunum yapmasıdır. Yatar pozisyonda sağ kalbe venöz dönüşün artması ile
oluşan pulmoner konjesyon (sıvı birikimi) sonucu gelişir. Genellikle sol kalp
yetmezliğinin veya ciddi mitral kapak hastalığının bulgusudur.

Şekil 1.1: Ortopne












Trepopne: Hastanın soluna ya da sağ yanına yatınca nefes darlığı çekmesidir.
Platipne: Ayakta iken nefes darlığı hissedilmesidir.
Paroksismal nokturnal dispne (PND): Kardiyak, astma olarak da bilinir.
Hastanın, gece nefes darlığı ile uyanarak pencere açma ihtiyacı duymasıdır.
Nedenleri ortopne ile aynıdır. Kalp hastalıkları için dispne ve ortopneden daha
önemlidir.
Hemoptizi: Akciğerlerden ve bronşlardan kanlı, köpüklü balgam gelmesidir.
Kalp yetmezliğine bağlı gelişen pulmoner ödem ve özellikle mitral darlığında
olur.
Göğüs ağrısı: Koroner arter hastalığının en önemli bulgusudur. Kalp
hastalıklarında daha çok sıkıştırıcı, ezici tiptedir. Baskı ve yanma şeklinde de
olabilir.
Baş dönmesi ve senkop (bayılma): Serebral perfüzyonun azalması sonucu
gelişir. Ciddi miyokard hastalıklarında, aritmilerde ve aort kapak hastalıklarında
görülebilir.
Yorgunluk, güçsüzlük: Kalp hastalıklarında genellikle kardiyak debinin
azalmasına bağlıdır ve kalp yetmezliğinde görülür. Kalple ilğili özel bir
semptom değildir. Doku oksijenizasyonunun azaldığı her durumda görülebilir.
Çarpıntı: Hastanın kalp atışlarını hissetmesidir.
Periferik ödem: Kardiyak ödem sistemik venöz konjesyona bağlıdır ve
bilateraldir. Orta sertlikte ve ciltte pigmentasyon olması ile diğer ödemlerden (
nefrotik) ayrılır.
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Periferik ödem

Çarpıntı

Senkop

Nefes darlığı

Göğüs ağrısı

Siyanoz ve solukluk

Şekil 1.2: Kalp hastalıklarında genel semptomlar




Siyanoz: İndirgenmiş hemoglobin düzeyinin 5gr/dl’in üzerine çıkması ve deri
ile mukozanın mavi bir renk almasıdır. Siyanotik kalp hastalıkları ile periferik
damar hastalıklarında sık görülür.
Üfürüm: Kalp kapak hastalıklarında veya konjenital kalp hastalıklarında kan
akımının patolojik alandan geçişine bağlı oluşan titreşimdir. Şiddetli üfürümler
göğüs duvarında hissedilebilir. Buna, trill adı verilir. Kalp kapak hastalıklarında
ve konjenital hastalıklarda önemli bir bulgudur.

1.2. Kalp Hastalıklarında Sık Kullanılan Teşhis Yöntemleri
Fizik muayene sonrası, dolaşım sistemi hastalıklarının teşhis ve tanısında aşağıdaki
yöntemler kullanılmaktadır:




Elektrokardiyografi (EKG): Kalp kasının faaliyetlerinden oluşan elektrik
akımı ve bu akım değişikliklerinin, vücut üzerine yerleştirilen elektrotlar
aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi işlemidir. EKG ile koroner arter
hastalıkları, aritmiler, hipertrofiler (kalp kası kalınlaşmaları), kardiyomiyopatiler
(kalp kasının hastalıkları), perikarditler (kalp bağlı iltihapları), miyokarditler
(kalp kası iltihapları), bazı doğumsal kalp hastalıkları hakkında bilgi edinilebilir.
Efor Testi (Stres testi): Hastayı yormak yoluyla kalp hızını ve kalbin enerji
tüketimini artırarak damarlarda bir problem varsa bunu ortaya çıkarma amaçlı
yapılan bir testtir. İki şekilde yapılır.
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Resim 1.1: Eforlu EKG







Resim 1.2: Efor testi

Eforlu (Treadmil) EKG: Hastanın göğüs bölgesine EKG’nin kaydı
amacıyla elektrodlar yerleştirilir. Daha sonra hasta, doktor veya teknisyen
eşliğinde treadmil adı verilen koşu bandı üzerinde yürütülür. Her 3
dakikada bir, bandın hızı ve eğimi otomatik olarak artırılır. Amaç,
hastanın kalp hızının hedeflenen seviyelerde artırılmasıdır. Bu sırada
hastadan alınan EKG kayıtlarının bilgisayarda analizi yapılır. Normal
EKG'de görülmeyen bozukluklar bu test sayesinde ortaya çıkarılabilir.
Stres ekokardiyografisi: Bazı özel durumlarda, efor testinden hemen
önce ve hemen sonra kalbin ultrasonografik (EKO) incelemesinin
yapılmasıdır.

Ekokardiyografi (Kalp ultrasound): Kalbin yapısal bileşenlerine yönelik
yapılan bir testtir. Kısaca " eko " veya " kalp ekosu " olarak da ifade edilir.
Ekokardiyografide yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak kalp kapaklarının;
biçimleri, hareketleri, açılımlarının yeterli olup olmadığı; kalp boşluklarında
büyüme, kalınlaşma olup olmadığı bir ekranda görüntülenir. Kapak hastalıkları
ve kalp yetmezliği tanısında en güvenilir noninvaziv tanı yöntemidir.

Doppler ultrasonografi: Bu tetkik ile arter ve venlerdeki akım ölçülür.
Renkli doppler ultrasongrafi yapan cihazlarda arterler mavi; venler
kırmızı renkte akımı gösterir. Elle palpe edilemeyen nabız basıncı,
doppler cihazı ile doğru bir şekilde ölçülebilir.

Resim 1.3: Ekokardiyografi işlemi

Resim 1.4: Ekokardiyografi cihazı
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Kardiyak kateterizasyon: Bu yöntem ile intrakardiyak basınç ölçümü, kalp
boşluklarından biyopsi alma, oksimetrik inceleme ve kontrast madde
enjeksiyonuyla anjiografik görüntüleme imkanı vardır. Lokal anesteziyle
yapılan bir girişimdir. Bu işlemde kateter adı verilen ince bir plastik tüp kasık ya
da koldaki büyük damarlara yerleştirilerek ucu kalbe ilerletilmektedir. Kateterin
delikli ucu hem kalbin içerisindeki basınçların ölçülmesine hem de bir kimyasal
madde verilerek kalp boşlukların görüntülenmesine olanak tanır. Böylece, kan
akımının doğru yönde ilerleyip ilerlemediği, kapaklarda yetersizlik olup
olmadığı, pompa işlevinin yeterli olup olmadığı belirlenir.


Koroner anjiografi: Koroner arter hastalıklarında en güvenilir tanı
yöntemidir. Koroner arterler içine opak madde vererek damarların
röntgen ışınları kullanılarak görüntülerinin alınması işlemidir. Bu testle
kalbin damarlarında tıkanma ya da daralma olup olmadığı gözlemlenir.



Bilgisayarlı tomografi (BT): Girişimsel olmayan tanı yöntemlerinden biridir.
Kardiyak BT ile kalbin odacıkları, atardamarları, toplardamarları büyük
damarları miyokard, koroner arterler, pulmoner damarlar, torasik aorta,
perikard, kardiyak kitleler ve kalp içi trombüs değerlendirilmektedir. BT
görüntüleme yönteminde, iyotlu kontrast ajanlar ve X-ışını kullanılmaktadır.



Manyetik rezonans görüntüleme (MRG): Radyo-frekans dalgaları
kullanılarak vücut içindeki organların yüksek kalitede durağan ve hareketli
görüntülerinin elde edildiği bir yöntemdir. Kalp hastalıklarının tanısında ve
takibinde MRG önemli bilgiler vermektedir.
Nükleer görüntüleme: Radyoaktif maddelerin vücuttaki yayılımına bakılarak
yapılan bir testtir. Özellikle kalp krizi geçiren hastalarda, hastaların prognozunu
belirlemede veya koroner kalp hastalığı riski olanlarda hastalığın tanısını
koymada önemli bilgiler vermektedir.

Myokard perfüzyon sintigrafisi: Nükleer görüntüleme yöntemidir.
Talyum 201 (Tl-201) veya teknesyum 99m (Tc-99m) gibi radyoaktif
maddelerin, kalp kası tarafından tutulup tutulmaması esasına dayanır.





Ritm holter tetkiki: Kalp atımlarının uzun süreli kayıt edilmesi ile ritim
bozuklukları ve gün içinde kalp hızının en yüksek en düşük değerleri
saptanabilir. Holter adı verilen, wolkman büyüklüğünde bir cihaz vücuda kemer
ile bağlanarak, elektrotları vücuda yerleştirilir ve kalp atımları 24 saat boyunca
kayıt edilir. İşlem süresince, kişiler günlük aktivitelerine devam ederler. Cihaz
söküldükten sonra alınan kayıtlar bilgisayara aktarılır ve analizi yapılır. Bu alet
sayesinde muayene sırasında görülmeyen fakat gün içerisinde kısa süreli olup
geçen çarpıntılar, baygınlık hissi gibi kalpten kaynaklanan tüm ritm
bozuklukları tespit edilebilir.
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Resim 1.5: Ritm holter





Tansiyon holter tetkiki: Sürekli kan basıncı ölçümü olarak da
adlandırılmaktadır. Holter cihazı hastaya takılarak manşonu kola sarılır.
Hastanın normal yaşantısı sırasında 24 saat süreyle ve planlanan belli aralıklarla,
cihaz tansiyonu ölçerek kaydeder. Cihaz sökülünce veriler bilgisayara aktarılır
ve analizi yapılarak hastanın günlük tansiyon profili çıkarılır.
Pletismografi: Venöz tıkanıklık esnasında venöz akımdaki değişmeyi bir
transdüser ile tespit etme esasına dayanır. Bu teknik ile iliak, femoral ve
popliteal venden kaynaklanan trombüsler tespit edilir.

1.3. İskemik Kalp Hastalıkları
Miyokardın ihtiyacı olan oksijenin yeterince karşılanamamasına bağlı olarak ortaya
çıkan hastalıklara; iskemik kalp hastalıkları ya da koroner arter hastalıkları adı verilir.
Koroner arter hastalığı deyimi genel bir tanımdır. İskemik kalp hastalıkları, en sık görülen
kalp hastalıkları çeşididir.
Kalbin kendisini besleyen damarlarına koroner damarlar denilir. Bu damarlar içinde
uzun bir süreç içinde gelişen darlık ve tıkanmalar nedeniyle tıkanmanın gerisinde iskemi
(kanlanamama) gelişir. Beslenemeyen dokuda, daha sonra iskemi nedeniyle nekrozlar
oluşur. Bu noktadan sonra oldukça ağır koroner sendromlar görülür. Kalbin koroner
damarlarında olabilecek hastalıklar, doğrudan kalbin çalışmasını ve verimini
etkileyeceğinden dolayı hayati öneme sahiptir.

1.3.1. Aterosklerotik Koroner Arter Hastalığı
Aterosklerotik koroner arter hastalığı, koroner damarların iç tabakasında (intima) başta
kolesterol olmak üzere, karbonhidrat, trombosit, kalsiyum gibi bir takım maddelerin
birikmesi ile darlık ve tıkanıklıkların oluşması durumudur.


Etyoloji

Hazırlayıcı risk faktörleri ile aterosklerozdur. Ateroskleroz, orta ve büyük arterlerin iç
lezyonunda kalınlaşma ve sertleşme olmasıdır. En sık abdominal aorta ve dallanma
noktalarında görülür. İkinci olarak da koroner arterleri tutar. Bu tutulma ile koroner
ateroskleroz gelişir. Bunların dışında koroner arter anomalileri, radyasyon gibi nedenler de
koroner arter hastalığına neden olabilir.
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Şekil 1.3: Ateroskleroz



Hazırlayıcı risk faktörleri

Koroner arter hastalığının gelişiminde, genel olarak kabul edilen 8 major risk faktörü
ile onlarca minör risk faktörü tanımlanmıştır. Major risk faktörleri ve sınıflaması aşağıda
verilmiştir.
Değiştirilebilen Risk Faktörleri





Değiştirilemeyen Risk Faktörleri

Hiperkolesterolemi (LDL/HDL artışı)
Hipertansiyon
Sigara
Obezite






Yaş
Cinsiyet
Aile öyküsü
Diyabetes mellitus

Tablo 1.2: KAH Major risk faktörleri



Belirti ve bulgular

Günümüzde, aterosklerozun erken çocukluk döneminde başladığı kabul edilmektedir.
Tipik olarak bulgular 60’lı yaşlarda ortaya çıkar.








Göğüs ağrısı ( kalp kasının beslenememesine bağlı olarak),
İştahsızlık, uykusuzluk,
Efor kapasitesinin kısıtlanması, çabuk yorulma,
Sıcak basması, çarpıntı,
Baş ağrısı,
Aritmiler sık görülen belirtilerdir.

Tanı

Koroner arter hastalıklarının tanısında en önemli nokta hastanın anamnezidir. KAH
için risk faktörlerinin varlığı tanıda yardımcıdır. Eforlu EKG ve sintigrafi % 80 vakada tanı
koydurucudur. Anjiografi ise tanısal değeri en yüksek olan yöntemdir.
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Koroner arter hastalıklarında tedavi


Koruyucu tedavi: Hazırlayıcı risk faktörlerinden sigara, obezite,
hipertansiyon, hiperlipidemi gibi düzeltilebilir olanlarla mücadele
edilmelidir.

Resim 1.6: Mücadele edilebilir risk faktörleri







Medikal tedavi: Koroner arter hastalıklarının prognozu üzerinde olumlu
etki gösteren aspirin, nitratlar, ACE inhibitörleri, beta- blokörler ile
kalsiyum antagonistleri tedavide yer alır.
İnvazif tedavi: Semptomları ilaçlarla kontrol altına alınamayan
hastalarda veya MI riski yüksek ciddi darlığı olanlarda öncelikle
anjioplasti (balon-stent), bu mümkün olmazsa cerrahi bypass uygulanır.

Komplikasyonları





Angina pectoris
Miyokard infarktüsü
Ani kardiyak ölüm
Kronik iskemik kalp hastalığıdır.

1.3.2. Angina Pectoris
Kelime anlamı olarak angina, “göğüs ağrısı” demektir. Angina pectoris; egzersizle
artan, istirahatle azalan, miyokard infarktüsü (MI) ile sonuçlanmayan ve genellikle 10
dakikadan az süren reversible miyokard iskemisine bağlı, göğüste sıkışma ya da darlık
hissidir. Koroner damarlar önemli ölçüde daraldığında, göğüs ağrısı (angina) oluşur.


Etyoloji

En sık sebebi koroner aterosklerozdur.


Koroner ağrının özellikleri


Ağrının tipi: Ağırlık ve baskı yapıcı, sıkıştırıcı ve ezici tarzdadır.
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Lokalizasyonu: Sternum arkası, prekordiyumda yaygın, tam lokalize
edilemeyen; boyun, alt çene, sırt ve her iki kolda hissedilebilen
şekildedir.
Süresi: 2-30 dk arasındadır. Daha uzun süren koroner angina, MI olabilir.
Ortaya çıkaran faktörler: Egzersiz, soğuk, stres, yemek ve sigaradır.
Ağrının ortadan kaybolması: İstirahat ve nitratlar ile kaybolur.





Şekil 1.4: Angina ve MI’de ağrının hissedildiği vücut bölgeleri



Tanı

Angina pectoris tanısında en iyi yol hastadan alınmış iyi bir anamnezdir. Bunun
dışında tanıda; efor testi, miyokard sintigrafisi ve koroner anjiografiden yararlanılır. Kesin
tanı, koroner anjiografi ile konur.


Tedavi

Genel önlemler: Düzeltilebilir risk faktörleri ile mücadele edilir.

Medikal tedavi: Antitrombotik ve koroner dilatasyon yapıcı ilaçlar
kullanılır. Hastanın semptomlarına göre ilaçlar kombine edilir.

İnvaziv tedavi: Farmakolojik tedavi ile semptomları kontrol altına
alınamayan veya anjiyografide MI gelişme riski yüksek, önemliderecede
darlığı bulunan hastalarda balon PTCA, stent veya cerrahi tedavi
uygulanır.

Şekil 1.5: Koroner damarlarda darlık
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1.3.3. Miyokard İnfarktüsü (MI)
Miyokard infarktüsü, aterosklorotik zeminde trombüs gelişimi sonucu koroner arterin
tam tıkanması ve beslediği bölgede nekroz gelişimi ile karakterize son derece ciddi (ağır),
tehlikeli bir tablodur.


Etyoloji







Koroner ateroskleroz,
Koroner vaskülitler,
Konjenital koroner anomaliler,
Uzun süreli koroner spazm.

Belirti ve Bulgular


Major semptom göğüs ağrısıdır.
Ağrı, angina pectorise benzer; ancak genellikle daha şiddetli (ezici
ve sıkıştırıcı tarzda) ve uzun sürelidir. Otuz dakikadan uzun sürer.
Genellikle sabah saatlerinde (6-11 arası), daha sık görülmektedir.
o
Ağrı, nitratlara cevap vermeyebilir.
Bazı hastalarda; birden bire ortaya çıkan, şiddeti gittikçe artan ağrı ile
beraber ölüm korkusu vardır. Nefes darlığı, bayılma hissi, aşırı terleme,
bulantı- kusma eşlik edebilir.
Vakaların yaklaşık % 20’inde hiç ağrı olmadığı tespit edilmiştir, (sessiz
MI).
Fizik muayenede bradikardi, taşikardi ve aritmi görülebilir.
o







Tanı

EKG tanıda önemlidir. ST, Q ve T dalgalarında görülen myokard infarktüsüne özgü
değişiklikler tanıda yol göstericidir. Laboratuvar bulgularında, MI sonrası kardiyak
proteinler ve kardiyak enzimler yükselmiştir


Tedavi

Günümüzde, akut miyokard infarktüsü tedavisinde erken dönemde tıkanmayı açmaya
yönelik koroner balon anjioplasti (PTCA) ve stent esas tedavidir. Akut miyokard
infarktüsü sonrası ilk 4-6 saat içerisinde veya ağrısı devam eden hastalarda 24 saate kadar
yapılabilir. Ancak, bu işlem teknik donanımı olan belli yerlerde yapılabilir. Bunun dışında
yapılması gereken tedavi basamakları şunlardır:


Kalbin iş yükünün azaltılması ve diğer önlemler: Hastaya oksijen
verilerek, istirahati ve devamlı monitörizasyonu sağlanır.
o
o

Hastanın ağrısı giderilerek hasta sedatize edilir. Bu amaçla morfin
veya meperidin, ACE inhibitörleri, beta blokörler verilir.
Sıvı dengesi, diyeti düzenlenir; var olan kabızlığı önlenir.
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Koroner kan akımının artırılması: Nitratlar ve kalsiyum kanal
blokörleri kullanılır.
Trombolitik tedavi: İlk 4-6 saat içerisinde kanama riski olmayan
hastalarda tercihen intrakoroner olarak uygulanır.
Antiagregan ve antikoagülan tedavi: Her hastaya, 1 tablet aspirin
hemen verilmelidir. Trombolitik tedavinin verilemediği durumlarda
heparin verilebilir.
Balon Anjioplasti (PTCA) ve Stent: Akut miyokard infarktüsü saptanan
olgularda, acil koroner anjiografi yapılır. Anjiografi bulgularına göre
stent, balon (primer PTCA) veya bypass (CABG) yapılır. Balon
anjioplastide, kasık bölgesinden 1-2 cm’lik küçük bir kesi içinden kateter
vasıtasıyla bacak atar damarına girilir. Kateter damarın içinde dolaşım
sistemi boyunca ilerletilir ve tıkalı damarın yakınına gelindiğinde, kateter
üzerinde olan küçük balon şişirilir. Şişirilen balon tıkanan damarı açar;
damar açıldıktan sonra balon söndürülür ve geri çekilir. Bu işleme kısaca
‘balon anjiyoplasti’ denir. Aynı damarın ileride tekrar tıkanmasını
önlemek için balon anjiyoplastiden sonra bölgeye stent adı verdiğimiz
damarın çapında, tüp şeklinde örgülü ve vücut ile uyumlu bir metal
yerleştirilir.

Bu tedavi yaklaşımlarından trombolitik tedavinin, beta blokörlerin,
inhibitörlerinin ve aspirinin MI sonrası mortaliyeyi azalttığı tesbit edilmiştir.


ACE

Komplikasyonlar

MI geçiren hastaların % 25’i hastaneye gelemeden ölür. Bu hastalarda en sık görülen
ölüm nedeni ventriküler fibrilasyondur. Hastaneye gelen hastaların %10-20’sinde
komplikasyon görülmez; geri kalanlarında en sık görülen komplikasyon aritmilerdir. Bunu
sol kalp yetmezliği izler.

1.4. Akut Romatizmal Ateş
A grubu hemolitik streptekoklar tarafından oluşturulan farenjit/tonsillit enfeksiyonunu
takiben gelişebilen ve immün cevap bozukluğu sonucu bağ dokusunda proliferatif
inflamasyona yol açan; birçok sistemi etkileyen bir hastalıktır. Daha çok, eklemlerin
tutulmasını ifade eden bir hastalık ismi taşımasına rağmen; aslında kalbi tutması bakımından
önemli bir hastalıktır. En sık 5-15 yaş arasında görülür.

14

Resim 1.7: Akut romatizmal ateş



Belirti Ve Bulgular










Kardit: Akut romatizmal ateşte kalbin üç dokusunu da (endokard,
miyokard, perikard) tutan pankardit gelişebilir. En önemli bulgusudur.
Kapak tutulumu kendini yeni duyulan üfürümlerle belli eder. En çok
tutulan kapak mitral kapaktır.
Poliartrit: Eklemlerin tutulmasıdır. Akut romatizmal ateşin en sık
görülen bulgusudur. Tutulan eklemlerde şişlik, kızarıklık, ağrı, ısı artışı
ve hareket kısıtlılığı vardır.
Korea: Santral sinir sisteminin inflamasyonu sonucu görülür. Hastalarda
amaçsız, istem dışı hızlı hareketler vardır.
Eritema marginatum: Pembe, maküler, ağrısız, kaşıntısız,
döküntülerdir. Şekil 1.7 ‘yi inceleyiniz.
Subkutan nodüller: Eklemlerin ekstansör yüzlerinde görülen 0.5-2 cm
boyutlarında ağrısız, hareketli nodüllerdir.
Artralji: Eklemlerde, inflamatuar bulgular olmaksızın ağrı olmasıdır.
Ateş

Şekil 1.6: Subkutan nodüller

Şekil 1.7: Eritema marginatum
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Tanı

Anamnezde geçirilmiş enfeksiyon bulgusu yanında, fizik muayenede akut romatizmal
ateş bulgularından bir kaçının olması tanıyı koymada yeterlidir; ancak, bazı durumlarda,
laboratuvar testleri (pozitif boğaz kültürü, streptekokal antikor titre yüksekliği),
elektrokardiyografi, göğüs röntgeni, ekokardiyografiden yararlanılabilir. Tanıda,
ekokardiyografi önemli bilgiler verir.


Tedavi






Anti-streptokokal antibiyotik tedavisi: Bu amaçla intramüsküler
benzatin penisilin G ya da oral penisilinler kullanır. Sekonder proflaksi
için benzatin penisilin G kardit geçirenlerde ömür boyu, diğerlerinde beş
yıl süreyle veya 20 yaşına kadar 3-4 hafta süreyle, profilaksi amaçlı
kullanılır.
Klinik bulguların tedavisi: Tüm hastalara 2-3 hafta istirahat verilir.
Artrit tedavisinde aspirin kullanılır, NSAİİ’lar ve steroid kullanılmaz.
Konjestif kalp yetmezliği bulgusu olan şiddetli kardit vakaları için steroid
kullanılır.

Komplikasyonlar

Akut romatizmal ateş; akut safhasında kardite, kronik safhada da romatizmal kapak
hastalığının gelişimine sebep olmaktadır. Kardit ataklı romatizmal ateşli hastaların yarısında
kapak hastalığı sekel olarak kalmaktadır. Kardit gelişme olasılığı yaş ilerledikçe azalır.

1.5. Kalp Kapak Hastalıkları
Birbirinden kaslarla ayrılan dört odacıktan oluşan kalp içinde kanın, vücutta yaptığı
gibi hep ileri doğru hareket etmesi; geriye kaçmaması gerekmektedir. İşte, kanın bu ileri
hareketini sağlayan yapılara kalp kapakları denir.
Kalbimizde tek yönlü kan akımına izin veren dört adet kapak bulunur. Sol ventrikül
girişindeki kapağa mitral kapak, çıkışındaki kapağa aort kapağı, sağ ventrikül girişindeki
kapağa triküspit kapak, çıkışındaki kapağa pulmoner kapak adı verilir. Kalp kapağı
hastalıkları, bu kapakların etkilendiği tüm hastalıkların genel ismidir.
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Şekil 1.8: Kalp kapakları

Kapak hastalıklarında kapaklarda iki türlü bozukluk gelişir:




Kapak yetmezliği: Kapakçıklar tam olarak kapanmaz; böylece yalnızca ileriye
doğru akması gereken kanın bir kısmı da geriye doğru kaçar. Dolayısıyla kalbin
yaptığı işin bir kısmı boşa gitmiş olur. Böylece, kalbin yükü artar. Ciddi kapak
yetmezliklerinde kalp yetmezliği gelişebilir.
Kapak darlığı: Kapaklar arasındaki açıklık daralır; böylece kalbin diğer
boşluklara veya damarlara kan göndermesi zorlaşır. Kalp bunu başarmak için
daha fazla güç harcar. Darlık oranı fazla olursa kalpten atılan kanın azlığına
bağlı şikâyetler ortaya çıkar ve kalp yetmezliği oluşabilir.

Kalp kapakçıklarındaki darlık ve yetmezlikler hastanın fizik muayenesinde
(oskültasyonda) üfürüm dediğimiz dinleme bulgusuna neden olur. Üfürüm, kalp kapak
hastalıklarında veya konjenital kalp hastalıklarında kan akımının patolojik alandan geçişine
bağlı oluşan titreşimdir. Şiddetli üfürümler göğüs duvarında hissedilebilir; buna da Trill adı
verilir. Üfürümlerin; zamanı, şiddeti, yeri ve karakteri kalp hastalıklarının tanısında oldukça
yararlıdır.
Kapak hastalıklarında en sık görülen sebep romatizmal kalp hastalıklarıdır (RKH).
Bunun dışında konjenital, travmatik ve diğer sistemik hastalıkların seyri sırasında
görülebilirler. RKH en çok mitral, daha sonra aort, en az pulmoner kapağı tutar. Genel olarak
bayanlarda miyokard darlığı, erkeklerde miyokard yetmezliği daha sık görülür.
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Kapaklardaki darlıklar öncelikle, basınç yüklenmesi ile giden diyastolik
disfonksiyona; yetmezlikler ise öncelikle volüm yüklenmesi ve dilatasyon ile giden sistolik
yetmezliğe yol açar. Uzun dönemde ise hem sistolik hem de diyastolik fonksiyonlar bozulur.
Tüm lezyonlarda, tanıda en değerli yöntem EKO’dur. Darlıkların tedavisi daima
invaziv yöntemlerle yapılır. Yetmezlikler, farmakolojik tedaviye bir süre cevap verebilir.

1.5.1. Mitral Darlığı (MD, Mitral Stenoz)
Mitral kapakların anatomik bozukluğu sonucunda, diyastolda kapakların yeterince
açılamaması durumudur. MD, ülkemizde halen en sık görülen kalp kapak hastalığıdır. Yavaş
seyirlidir ve semptomlar çok uzun bir süreçte (15-20 yıl) ortaya çıkar.


Etyoloji

En sık sebebi romatizmal kalp hastalığıdır. Nadiren sistemik hastalıklara bağlı veya
konjenital olabilir. Romatizmal ateş sonucu, akut dönemde valvulit (kapakçıkların
iltihaplanması) gelişir. Zamanla mitral kapak alanı daralır ve sol ventriküle kan akımını
engeller.

Resim 1.8: Mitral darlığı (stenoz)








Belirti ve bulgular: En sık ve ilk semptom, efor dispnesidir. Vakaların %
80’inde atriyal fibrilasyon vardır ve embolik olaylar sıktır. Hemoptizi, ikincil
ses kısıklığı, göğüs ağrısı, çarpıntı, tromboembolizm, infektif endokardit,
konjestif kalp yetersizliği bulgularıdır. Burun, dudaklar ve yanaklarda siyanoz
görülür.
Tanı: Fizik muayene bulgularının yanında, tanıda telekardiyogram,
elektrokardiyogram ve kardiyak kateterizasyondan faydalanılır. Kesin tanı
ekokardiyografi ile konur.
Tedavi: Tüm hastalara infektif endokardit ve akut romatizmal ateş profilaksisi
yapılır. Antikoagülan tedavi verilir. Semptomsuz hastalarda tuz kısıtlaması ve
diüretik tedavisi uygulanır. Hasta semptomatik ise öncelikle balon valvüloplasti
daha sonra cerrahi tedavi yapılır.
Komplikasyonları



Atriyel fibrilasyon (en sık),
İnfektif endokardit,
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Sistemik emboli,
Pulmoner ödem,
Sağ kalp yetersizliğidir.

1.5.2. Mitral Yetmezliği
Mitral kapağı oluşturan yapılardan biri veya bir kaçında meydana gelen anatomik veya
fonksiyonel bozukluk sonucunda sistolde kapakların tam kapanamaması ve bir miktar kanın
her sistolde sol atriuma kaçmasıdır.

Şekil 1.9: Mitral kapak yetmezliği

Kapakların tam olarak kapanamaması ve her sistolde sol atriyuma kaçak olması
sonucu aşağıdaki tablo ortaya çıkar. Tablo 1.3’ü inceleyiniz.
Kapalılığını sağlayamayan mitral kapak

↓
sol atriyuma sistolik kaçak akımı

↓
sol atrium ve ventrikülde volüm
yüklenmesi

↓
sol atriyal ve ventriküler genişleme ve sol
ventrikülde hipertrofi

↓
sol kalp yetmezliği

↓
pulmoner hipertansiyon

↓
sağ ventrikülde basınç yüklenmesi

↓
sağ kalp yetmezliği
Tablo 1.3: Mitral yetmezlikte patofizyoloji
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Etyoloji

En sık neden mitral valv prolapsusudur. Bunun dışında mitral yetmezliği; akut
romatizmal ateş, konjenital, inflamatuar, dejeneratif, infeksiyöz ve yapısal nedenlere bağlı
olarak gelişir.


Belirti Ve Bulgular





Çarpıntı, dispne,
Halsizlik ve yorgunluk,
Sol ventrikül yetmezliği bulguları,
Pansistolik üfürüm (sistol boyunca devam eden üfürüm) tipik bulgusudur.

 Tanı: Ekokardiyografi ile tanıya gidilir. Bunun dışında, EKG,
teleröntgenogram, kalp kateterizasyonu, koroner anjiografiden yararlanılır.
 Tedavi: Tüm hastalara infektif endokardit ve akut romatizmal ateş profilaksisi
yapılır. Antikoagülan tedavi verilir. Sol kalp yetmezliği bulguları var ise tuz
kısıtlaması yapılarak, diüretikler ve digoksin verilir. Hasta semptomatik ise
mitral kapak cerrahisi yapılır.

1.5.3. Mitral Kapak Prolapsusu
Mitral kapağın yapısal bolluğuna bağlı olarak sol ventrikül sistolü sırasında, sol atrium
içine bir kısmının veya tamamının (çökmesi) bombeleşmesidir.

Şekil 1.10: Mitral kapak prolapsusu
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Etyoloji

Nedeni bilinmemektedir. Kadınlarda daha sıktır. Mitral valv prolapsusu ile birlikte
mitral yetmezlik olabilir.


Belirtiler

Genellikle asemptomatiktir. Kliniğinde çarpıntı ve atipik göğüs ağrısı en sık
semptomdur. Tipik dinleme bulgusu sistol ortasında klik ve takip eden üfürümdür.


Komplikasyonları

Mitral yetmezliği gelişebilir. İnfektif endokardit riski oldukça yüksektir. Ventriküler
taşikardi ve ölüm sıklığı artmıştır.


Tanı ve Tedavi

Tanı, ekokardiyografi ile konur. Asemptomatik vakalar takip edilir. Embolik atak
geçiren mitral kapak prolapsuslu hastalar, antikoagülasyon ile proflaksiye alınır.

1.5.4. Aort Darlığı
Sol ventrikülün sistoli ile aortaya gönderilen kanın, aort kapağı üzerinden dışarı
akışının engellenmesidir. Aort darlığı konjenital ve kazanılmış olabilir. Prognozu en kötü
olan kapak hastalığıdır.


Etyoloji

Aort darlığı temel olarak konjenital, romatizmal ve sklerotik nedenlerle ortaya çıkar.

Şekil 1.11: Aort stenozu
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Belirti ve bulgular

Göğüs ağrısı (angina), senkop ve efor dispnesi en önemli üç semptomudur. Efor
esnasında ani ölüm görülebilir. İlerleyen olgularda, paroksismal nokturnal dispne, ortopne,
kalp yetersizliği bulguları ve özellikle bacaklarda ödem varlığı, yakınmalara eklenmektedir.
Oskültasyonda, azalan ve artan tarzda sert ve güçlü üfürümler duyulur.


Tanı

Eko ve doppler eko ile konur.


Tedavi
Cerrahi tedavi: Aort darlığının tek tedavisi cerrahidir. Tedavi darlığın
derecesine göre planlanır. Sıklıkla daralmış olan kapak eksize edilerek
yerine yapay bir kapak protez yerleştirilir.



Komplikasyonları

Aort darlığı kapak hastalıkları içerisinde tedavi edilmediği takdirde sonuçları en ciddi
olan patolojilerin başında gelmektedir.

Angina pektoris

Senkop

Kalp yetmezliği

Ani ölüm

İnfektif endokardit

Aritmi (atriyal fibrilasyon ve AV tam blok oluşabilir.)

1.5.5. Aort Yetmezliği
Sistolde aortaya atılan kanın, aort yaprakçıklarının yeterince kapanamaması sonucu,
diyastolde sol ventriküle geri kaçmasıdır.
Kalbi en çok büyüten ve en uzun süre tolere edilebilen romatizmal kapak hastalığıdır.
Çok uzun süre semptomsuz seyreder. Akut ve kronik olarak iki tipi vardır.


Etyoloji

Klinikte aort yetmezliğinin en sık nedeni romatizmal ateştir. Biküspit aort kapak,
infektif endokardit, travmalar, sistemik bağ doku hastalıkları sistemik hipertansiyon, aorta
diseksiyonu, ateroskleroz, behçet hastalığı, sifiliz ve aortitler gibi hastalıklar aort
yetmezliğinde etkendir.


Belirti ve Bulgular


Kronik aort yetersizliğinde;
o

Efor dispnesi, ortopne, paroksismal noktürnal dispne,

22

o
o
o
o



Angina pektoris,
Çarpıntı,
Alt ekstremitelerde kan basıncı yüksekliği
Başta sallanma (musset belirtisi) görülür.

Akut aort yetmezliğinde; ağır dispne, hipotansiyon görülür.

Tanı

EKG, telekardiyogram ve ekokardiyorafiden yararlanılır. Dopler ekoardiyografi en iyi
non-invazif tanı yöntemidir.


Tedavi

Medikal ve cerrahi tedavi uygulanır.





Medikal tedavi: Kronik yetmezliği olan tüm hastalara infektif endokardit
profilaksisi başlanır. Orta dereceli yetmezliklerde vazodilatörler,
diüretikler ve digoksin verilir.
Cerrahi tedavi: Ciddi aort yetmezliklerinde, aort kapak replasmanı
(protez) yapılır.

Komplikasyonları

Kalp yetmezliği, angina pektoris, nadir olarak myokard infarktüsü ve ileri düzeydeki
yetmezliklerde ani ölüm görülebilir.

1.5.6. Triküspit Darlığı
Triküspit kapağın, genellikle romatizmal ateş sonucunda gelişen fibrotik doku ile
daralmasıdır.


Etyoloji

Romatizmal kalp hastalığı, mitral stenoz ve nadiren uyuşturucu madde bağımlılarında
sağ kalp endokarditinin bir sonucu olarak ortaya çıkar.


Belirti Ve Bulgular


Sağ kalp yetersizliğinde;
o
o
o
o
o
o



Dispne,
Çabuk yorulma,
Boyun venlerinde dolgunluk,
Çarpıntı,
Hepatomegali,
Periferik ödem bulguları gözlenir.

Sternum sol alt kenarında diyastolik üfürüm.
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Tanı

EKG, Ekokardiyografi, teleröntgenogram, kalp kateterizasyonundan faydalanılır.


Tedavi

Birlikte mitral stenoz olmasına göre planlanır. Bazı olgularda cerrahi tedaviye
başvurulabilir.

1.5.7. Triküspit Yetmezliği
Primer kapak hastalığı veya sağ ventrikül dilatasyonuna ya da yetersizliğine bağlı
gelişen sekonder (ikincil olarak) kapak yetmezliğidir.


Etyoloji

Pulmoner hipertansiyon yapan her durum, triküspit yetmezliğine neden olur.
Konjenital olarak erişkinlerde en sık karşılaşılan triküspit yetmezliği nedeni ebstein
anomalisidir. Diğer sebepler akut romatizmal ateş, infektif endokardit, myokard infarktüsü,
travma, atriyal septal defekt (ASD)’dir.


Belirti ve bulgular

Tipik sağ kalp yetmezliği belirtileri görülür. Başvuru nedeni genellikle altta yatan
hastalıkla ilgilidir. Hepatik konjesyon, ödem ve asit vardır. Sternumun solunda inspiryumda
artan pansistolik üfürüm duyulur (carvallo belirtisi). Atriyal fibrilasyon olabilir. EKG’de sağ
atriyum ve ventrikül büyümesine bağlı bulgular görülebilir.


Tedavi

Altta yatan sebep tedavi edilir. Diüretik ve vazodilatör ilaçlar kullanılır. Ciddi triküspit
yetmezliği durumlarında anuloplasti (halka şeklinde yapay bir madde yerleştirilmesi ile
kapağın güçlendirilmesi) veya kapak replasmanı yapılır.

1.5.8. Pulmoner Kapak Darlığı
Kalbin sağ tarafından çıkan, akciğere giden ana damardaki veya bu damarın
kapağındaki darlıktır. Kalbin sağ ventrikülü, dar olan damardan veya kapaktan akciğere kan
gönderebilmek için daha fazla çalışmak zorunda kalır. Çoğunlukla konjenitaldir. Semptomlar
darlığın derecesine bağlıdır ve uzun yıllar semptomsuz olabilir.
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Şekil 1.12: Pulmoner stenoz



Belirti ve Bulgular

Hastalar yorgunluk, dispne ve sağ kalp yetmezliği ile başvururlar. Sol sternum
kenarında, pulmoner sistolik ejeksiyon üfürümü, tipik bulgudur.


Tanı ve Tedavi

Tanı ekokardiyografi ile konur. Tedavide balon valvüloplasti (kapağın balon ile
genişletilmesi) yapılır. Komplike bozukluklar cerrahi olarak düzeltilir.

1.5.9. Pulmoner Kapak Yetmezliği
Pulmoner kapak halkasının genişlemesidir.
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Etyoloji

Pulmoner hipertansiyon en sık sebebidir. Akut pulmoner kapak yetmezliğinin en sık
sebebi ise damardan ilaç kullananlarda gelişen infektif endokardittir. Konjenital deformiteler,
marfan sendromu, romatizmal tutulum, sifiliz gibi hastalıklarda nedenleri arasındadır.

1.6. Kalp Yetmezliği (Yetersizliği)
Yapısal ya da fonksiyonel bozukluk sonucu, kalbin doku ve organların ihtiyacına
yetecek kadar kan pompalama gücünün olmaması durumudur. Kalp yetmezliğinde kalbin
dakikada vücuda verdiği kan miktarı, artmış veya azalmış olabilir. Ancak, vücuda
pompalanan kan miktarı vücudun metabolik ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyorsa kalbin
dakikada verdiği kan miktarı normalden fazla bile olsa kalp yetmezliğinden söz edilir.


Etyoloji

Kalp yetersizliğinin en önemli nedeni miyokard kontraktilitesinin bozulmasıdır.
Bunun sık görülen nedenleri; Koroner kalp, hastalıkları (en sık), kronik hipertansiyon, kalp
kapak hastalıkları ve kardiyomiyopatilerdir. Kalp yetersizliği genellikle altta yatan bir neden
varlığında tetikleyici faktörlerin etkisiyle ortaya çıkar. Kalp yetersizliğinde sık görülen
tetikleyici faktörler:










Tedaviye uyumsuzluk,
Pulmoner emboli,
Anemi,
Sistemik hipertansiyon,
Aritmiler,
Metabolik bozukluklar,
Aşırı su ve tuz alımı,
Enfeksiyon,
Alkol’dür.

Yukarıda verilen etkenler nedeniyle ortaya çıkan kalp yetersizliğinin lokalizasyon,
altta yatan neden ve patogenezine bağlı olarak değişik formları vardır. Bunlar içinde sıklıkla
sol ve sağ kalp yetmezliği görülmektedir.
Sol kalp yetersizliği, sol ventrikül kontraktil fonsiyonlarının bozulması sonucunda
ortaya çıkar. Yeterince pompalanmayan kan; sol atrium, pulmoner venlerde ve akciğerlerde
göllenir.
Başlangıçta sağ ventrikül pompa fonksiyonları normaldir ve pulmoner konjesyon
(akciğer damarlarında aşırı kan, sıvı birikimi) semptomları tipiktir; ancak sol kalp
yetersizliğinin uzaması sağ kalp fonksiyonlarını da bozarak konjestif (sol ve sağ kalp
yetmezliği, kronik yetmezlik) kalp yetersizliğine yol açar.

26

Sağ kalp yetersizliği, sağ kalp pompa fonksiyonunun bozulmasıdır. Yeterince
pompalanmayan kan, sağ atrium ve büyük venlerde göllenir. Bu durumda boyun venleri
dolgunlaşır. Karaciğer büyür, bacaklarda ödem oluşur. En sık sol kalp yetersizliğine bağlı
olarak gelişir. Bunun dışında, sağ kalp yetersizlikleri genellikle akciğer hastalıklarına bağlı
olarak görülür.
Pulmoner nedenlere veya göğüs kafesi patolojilerine bağlı olarak gelişen sağ kalp
yetersizliğine Korpulmonale adı verilir. Akut sağ kalp yetersizliğinin en sık nedeni
pulmoner tromboembolidir. Sağ kalp yetersizliğinde esas olarak sistemik konjesyon (sıvı
birikimi) belirtileri görülür.


Belirti Ve Bulgular

Altta yatan etyoloji ve hastalığın seyrine bağlı olarak kalp yetersizliği belirtileri genel
olarak üç grupta toplanabilir.






Düşük debi bulguları: Kalpten bir dakikada geçen kan miktarı kalp
debisi olarak adlandırılır. Düşük debi bulguları genellikle sistemik
arteriyel dolaşımın azalması ve periferik oksijenasyonun bozulmasına
bağlıdır. Halsizlik, çabuk yorulma, baş dönmesi, konfüzyon, senkop,
cheyne-stokes solunumu (apne ve hiperventilasyon periyotları), periferik
siyanoz, noktürü, oligüri görülür.
Pulmoner konjesyon belirtileri: Pulmoner kapiller basınç ve bu basınç
artışı sonucunda, alveoler oksijen perfüzyon ve difüzyonunun
bozulmasına bağlı ortaya çıkan bulgulardır. En erken ve en sık görülen
bulgu, efor dispnesidir. Ortopne, paraksismal nokturnal dispne, akut
pulmoner ödem, hemoptizi, öksürük ve taşipne görülebilir.
Sistemik konjesyon belirtileri: Sistemik venöz basıncın artışına
bağlıdır. Venöz dolgunluk, sağ üst kadran ağrısı, hepatomegali, asit,
periferik ödem (alt ekstremitelerde görülür ve gode bırakır), bulantı ve
kusma görülür.

Sol kalp yetmezliği, düşük debi ve pulmoner konjesyon semptom ve bulguları; sağ
kalp yetmezliği düşük debi ve sistemik konjesyon semptom ve belirtileri ile seyreder.
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Şekil 1.13: Kalp yetmezliğinin tiplerine göre semptomların görülmesi



Tanı

Kalp yetmezliği tanısında; semptom ve fizik muayene bulguları yanında, laboratuvar
bulguları, toraks grafisi, EKG’den yararlanılır. Tanıda en değerli yöntem
ekokardiyografi’dir.


Tedavi

Kalp yetmezliği tedavisinde yetmezliğin bir neden değil bir sonuç olduğu düşünülerek
altta yatan ve tetikleyici faktörlere yönelik tedavi yaklaşımı önerilir. Bu amaçla:




Kalp yetersizliğinin evresine göre fizik aktivite kısıtlanır. Şişmansa kilo
vermesi önerilir
Tuz kısıtlaması ve kilo kontrolü sağlanır.
Medikal tedavide kalbin iş yükünün azaltılması ve pompa fonksiyonunun
iyileştirilmesine yönelik vazodilatatör ilaçlar, dijital preparatlar,
diüretikler, ACE inhibitörleri ve beta adrenerjik reseptör blokerleri
verilir.
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Bu tedavi ile semptomları kontrol edilemeyen hastalar, hastanede tedavi edilir.
Gerekirse invazif girişimlere başvurulur.


Komplikasyonları


Sol kalp yetmezliği komplikasyonları
Akciğer ödemi,
Sağ kalp yetmezliği

o
o


Sağ kalp yetmezliği komplikasyonları
Asit, hepatomegali’dir. Bunların dışında kalp yetmezliği olan
hastalarda en sık ölüm nedeni maling aritmilerdir.

o

1.7. Hipertansiyon
Hipertansiyon, ülkemizde en yaygın görülen kalp ve damar hastalığıdır ve birçok kalp
hastalığına zemin hazırlar. Tüm dünyada ciddi olarak insan ve toplum sağlığını tehdit eden
kalp krizi (myokard infarktüsü,MI), felç ve böbrek yetmezliği gibi ölümcül sonuçlara yol
açmaktadır. Erişkinde birbirini takip eden üç ölçümde arteriyel kan basıncının 140/90
mmHg üzerinde bulunmasıdır.

Şekil 1.14: Yüksek ve normal tansiyon değerleri

Hatırlayacağınız gibi tansiyon (kan basıncı), ventriküllerden arterlere atılan kanın
arter duvarına yaptığı basıncın adıdır ve bu basınç, diyastolik ve sistolik basınçlardan oluşur.



Sistolik basınç: Ventriküllerin kasılması sırasında, kanın arter duvarına yaptığı
basınçtır.
Diyastolik basınç: Ventriküllerin gevşemesi sırasında kanın arter duvarına
yaptığı basınçtır.

Normal (ideal) kan basıncı, 120/80 mmHg’ya yakın olan değerlerdeki kan basıncıdır.
Hipertansiyon sistolik basıncın 140 mmHg veya diyastolik basıncın 90 mmHg üzerine
çıkması veya her ikisinin birlikte görülmesi durumudur.
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Aşağıda hipertansiyon ile ilgili son yıllarda kullanılan sınıflandırma, tablo halinde
verilmiştir. Tablo’ 1.4 ‘ü dikkatle inceleyiniz.
Kategori

Sistolik kan basıncı

Diyastolik kan basıncı

Optimal
Normal
Yüksek normal
Hipertansiyon: Evre I
Evre II
Evre III
Evre IV

< 120
<130
130-139
140-159
160-179
>180 ve üzeri (Ciddi)
210 (Çok ciddi)

<80
<85
85-89
90-99
100-109
> 110 ve üzeri (Ciddi)
120 (Çok ciddi)

Tablo 1.4: Erişkinlerde kan basıncı değerlerinin sınıflandırılması

Hipertansiyon primer (esansiyel) ve sekonder hipertansiyon olarak iki şekilde
görülmektedir.






Primer (esansiyel) hipertansiyon: Hastaların % 90-95’inde neden
bilinmemektedir. Nedeni belli olmayan hipertansiyona primer (esansiyel)
hipertansiyon denir. Primer hipertansiyonda hastanın yakınmaları; çok
idrara çıkma, çok su içme, kas güçsüzlüğü, kilo artışı, aşırı terleme ve
nöbetler halinde gelen baş ağrısı’dır.
Sekonder hipertansiyon: Nedeni bilinen hipertansiyona verilen addır.
Sekonder hipertansiyon, böbrek, kalp, endokrin, nörolojik ve vasküler
hastalıklarda görülebilir. Genel olarak sekonder hipertansiyonun en sık
sebebi renovasküler hipertansiyondur ve renal arter darlığına bağlıdır.

Etyoloji

Olguların % 5-10 gibi küçük bir oranını kapsayan nedeni bilinen sekonder
hipertansiyonun kalp, böbrek, damar, sinir ve endokrin sistem hastalıklarına bağlı olduğunu
ve en sık sebebinin renal arter darlığına bağlı renovasküler hipertansiyon olduğunu yukarıda
belirtmiştik. Bu nedenlerin yanında, hipertansiyon oluşumunda rol oynayan çeşitli risk
faktörleride vardır. Bunlar:

Yaş: Yüksek tansiyon genellikle 35 ile 50 yaşları arasında ortaya çıkar.
Ancak, daha genç yaşlarda da gelişebilir.

Kalıtım: Ailesinde yüksek tansiyon hikayesi olan kişilerde hipertansiyon
görülme olasılığı yüksektir.

Cinsiyet: Yüksek tansiyon 50 yaşından küçük erkeklerde, kadınlara göre
daha sık görülür. 50 yaş üstünde ise kadınlarda erkeklere göre sıklığı
artar.

Şeker hastalığı: Şeker hastalarında yüksek tansiyonun ortaya çıkma
riski, şeker hastası olmayanlara göre daha fazladır.

Obezite: Fazla kilolar, kan basıncı üzerinde olumsuz rol oynayarak
yüksek tansiyona zemin hazırlar.
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Sigara: Kolesterolün damar duvarında birikmesine ve biriken yağ
plaklarının çatlayarak damarı tıkamasına neden olduğundan
kullanılmamalıdır. Sigara içmek kandaki iyi kolesterol düzeyinin
düşmesine neden olur. Sigara, hipertansiyonun damarlar üzerindeki
zararlı etkilerini hızlandırır.
Tuz: Yüksek kan basıncı, tuzlu yiyeceklerle daha da yükselir.
Stres: Aşırı sıkıntılı bir yaşam biçimi, yüksek tansiyonun ortaya çıkması
için zemin hazırlar.
Hareketsizlik: Aşırı hareketsizlik hipertansiyonun ortaya çıkmasını
kolaylaştırır. Düzenli yapılan egzersiz ve spor, yüksek tansiyonun kontrol
altına alınmasını kolaylaştırır.
Fazla alkol: Aşırı miktarda alınan alkol, damar sağlığı üzerinde olumsuz
etkide bulunur.

Resim 1.9: Hipertansiyon oluşumunda risk faktörleri



Belirti Ve Bulgular

Hastaların çoğu semptomsuzdur; kan basıncının yüksek olduğu genellikle rutin
kontroller sırasında fark edilir. Enseden başlayan ve oksipital bölgeyi tutan baş ağrısı, baş
dönmesi, çarpıntı, kolay yorulma, burun kanaması, bulanık görme gibi şikayetler olabilir.
Hastanın fizik muayenesinde hipertansiyona neden olan hastalıkla ilgili bulgular vardır.


Tanı

Primer hipertansiyonda, muhtemel nedenler klinik ve laboratuvar incelemelerle ekarte
edildikten sonra konur. Sekonder hipertansiyon tanısında, kaptopril ile tarama testi, plazma
renin aktivesi, sintigrafi ve anjiografi kullanılır.


Tedavi

Kan basıncındaki her 7 mm Hg’lik artış inmede % 40, koroner olaylarda % 25-30’luk
artışa yol açmaktadır. Bu nedenle antihipertansif tedavi serebral ve kardiyovasküler mortalite
ve morbiditeyi önemli derecede azaltır.

Koruyucu tedavi: Tuz kısıtlaması, kilo kaybı, kolesterolden fakir diyet,
alkol, kahve ve sigaranın kesilmesi, stresin azaltılması sağlanmalıdır.

Medikal tedavi: İlaç tedavisine küçük dozlarda başlanması, dozun yavaş
yavaş artırılması, yüksek doz ilaç kullanmayı gerektiren durumlarda
ikinci bir ilaç ile kombinasyon tedavisi yapılması böylece, yan etki
profilinin minimuma, antihipertansif etkinin maksimuma çıkarılması
önerilir.
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İlaç tedavisinde mortalite ve morbiditeyi azalttıkları kanıtlanmış olan
diüretikler ve beta blokerler ilk tercih edilecek ilaçlardır. Bu ilaçların yanı
sıra hedef organ hasarını azaltmak açısından da ACE İnhibitörleri
kullanılmaktadır.

Komplikasyonları

Hipertansiyon, koroner arter hastalıkları için bir risk faktörüdür ve hipertansif
hastalarda en sık görülen ölüm nedeni, koroner arter hastalıklarıdır. Hipertansiyon, hedef
organlar adı verilen beş organ üzerinde hasarlar oluşturur. Bu organlar; kalp, böbrek, beyin,
damarlar (özellikle koroner damarlar) ve göz’dür. Aşağıda verilen şekil 1.15’i dikkatle
inceleyiniz.
Hedef organlar üzerinde hipertansiyon aşağıda verilen hasarları oluşturmaktadır.
Bunlar:

Damarlarda ateroskleroza (damar sertliği) zemin hazırlayarak darlık ve
tıkanıklıkların gelişmesi,

Böbreklerde ileride böbrek yetmezliğine kadar giden hasarlar,

Kalp de kas kalınlaşmaları ve kalp yetmezliği,

Gözlerde körlüğe kadar giden hipertansif retinopati,

Beyinde ise kanama ve bunun sonucunda felç gelişimidir.

Şekil 1.15: Hipertansiyonda hedef organlar

32

1.7.1. Hipertansif Kriz
Devam etmekte olan organ hasarı ile birlikte diyastolik kan basıncının 110mmHg
üzerinde olması durumudur.


Belirti Ve Bulgular





Baş ağrısı, görme bozuklukları, çarpıntı, nefes darlığı
Organ hasarı bulguları: Böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, kafa içi
basıncında artış (KİBAS), myokard infarktüsü (MI), aort diseksiyonu,
papil ödem.

Tedavi

Nörolojik, kardiyovasküler sistem, böbrek ve göz bulguları olmayan ama diyastolik
kan basıncı 110 mmHg olan hastalara ayaktan medikal tedavi uygulanır. Bu amaçla kontrollü
hipotansiyon yaptıkları için sıklıkla ACE inhibitörleri kullanılmaktadır. Devam eden organ
hasarı olan hastalar hospitalize edilerek kan basıncının regülasyonu sağlanır.

1.8. Aritmiler
Kalp, kendi kendine impuls (uyarı) çıkarabilme ve bu uyarıyı iletebilme özelliğine
sahip bir organdır. Kalbin impuls çıkarabilme özelliğine otomatisite denir. Normalde kalp
sinüs düğümünden çıkan uyarıların kontrolündedir. Buradan çıkan atım sayısı erişkinde 60100 arasındadır. Kalbin bu atım düzenine sinüzal ritm (normal kalp ritmi) denir. Sinüs ritmi
dışındaki her ritm, aritmi (disritmi) ya da ritm bozukluğu olarak adlandırılır. Aritmilerde
kalp hızının düşük olması bradikardi, yüksek olması ise taşikardi olarak tanımlanır.
Kalp ritminin ya da kalp atımlarının düzensiz olması durumu olan aritmilerde, bu
düzensizlik ya da bozukluk kalbin uyarı sisteminde veya iletim sisteminde olabilir. Kalp
normal şartlarda sinoatrial düğümün (SA) kontrolünde çalışır. Buradan çıkan uyarılar sağ
atriyuma geçer ve her iki atriyuma yayılarak atriyumları depolarize eder. Atriyumların
depolarizasyonu sırasında EKG’ de P dalgası çizilir. Buradan AV noda gelen uyarı his
demetinden sonra interventriküler septumdan sağ ve sol dallar olarak ikiye ayrılır ve bu
dallar yoluyla uyarı ventriküllere iletilir. Bu uyarılma sonucu ventriküllerin depolarizasyonu
sağlanır. Bu sırada EKG’ de QRS kompleksi oluşur. Ventrikül repolarizasyonu sonucunda
ise ST segmenti ve T dalgası oluşur. Sinüs düğümü, tekrar başka bir uyarı çıkararak yeni
döngüyü başlatır.
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Şekil 1.16: Kalp Ritminin oluşum mekanizması

EKG’ de görülen;





P dalgası, atriyumların depolarizasyonunu,
QRS kompleksi, ventriküllerin depolarizasyonunu,
ST segmenti ve T dalgası, ventriküllerin repolarizasyonunu,
P ve QRS kompleksinin birlikteliği ise atriyumdan ventriküle olan iletiyi
yansıtır.

Normalde her P dalgasından sonra QRS kompleksi ve her QRS kompleksinden önce P
dalgası olur.
Aşağıda sinüzel ritm (normal kalp ritmi) örneği verilmiştir. Verilen örneği incelerken
ritmin hızına, dalgaların birbiri ardınca gelip gelmediğine (ritmine), dalgaların şekline dikkat
ediniz.

Şekil 1.17: Sinüzal ritim

Konuyu daha iyi anlayabilmeniz için aşağıda sinüzal ritm ile birlikte görülen aritmi
örneği verilmiştir. Yukarıdaki örnekle karşılaştırarak düzensiz olan dalgaların sıklığını ve
hızını inceleyiniz.

Şekil 1.18: Sinüs ritmi ile birlikte sinüzal aritmi
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Aritmiler oldukça kompleks ve geniş bir konudur. Onlarca aritmi şekli vardır. Burada
genel hatlarıyla aritmileri dört grupta inceleyeceğiz. Bunlar:



Sinus nodu aritmileri (sinüzal aritmiler): Sinoatrial (SA) nodülden orijin alan
uyarı bozukluğu aritmileridir. Sinüzal bradikardi ve sinüzal taşikardi bu gruba
dahil olan ve sık görülen aritmilerdir.
Atriyum aritmileri (supraventriküler): Atriyal veya AV noddan kaynaklanan
ritim bozukluklarıdır. Atriyal ekstrasistol, paroksismal atriyal taşikardi (PAT),
atriyal flutter, atriyel fibrilasyon, multifokal atriyal taşikardi (MAT), sık görülen
atriyum aritmileridir.

Şekil 1.19: Atriyal fibrilasyon



İletim bozuklukları (AV nodal aritmiler): Sinüs düğümünden çıkan uyarının
ventriküllere ulaşımındaki bozukluklara blok denir. Bloklar komplet (tam) ve
inkomplet (tam olmayan) olabilir. I. derece atriyoventriküler blok, II. derece
atriyoventriküler blok, III. derece atriyoventriküler blok sık görülen iletim
bozukluğu aritmileridir.

Şekil 1.20: III. derece Atriyoventriküler tam blok ile birlikte atriyal fibrilasyon
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Ventriküler aritmiler: Ventrikül kökenli ritim bozukluklarıdır. Ventriküler
ekstrasistol (VES), vetrikül taşikardisi, ventriküler fibrilasyon (VES) sık görülen
ventriküler aritmilerdir.

Şekil 1.21: Ventriküler prematür erken atımlar (işaretli)



Etyoloji











Tüm patolojik kalp hastalıkları,
Geçirilmiş kalp operasyonları,
Elektrolit dengesizlikleri,
Endokrin hastalıklar,
Kullanılan ilaçlar,
İnfeksiyonlar,
Akciğer hastalıkları,
Alkol, sigara, kahve ve çay alımı, aritmilerin oluşumunda etkilidir.

Belirti ve Bulgular

Belirtilerin şiddeti aritminin çeşidine göre değişir.










Çarpıntı (en sık görülen semptom),
Kalp vuruşlarının düzensiz hissedilmesi,
Hipotansiyon,
Baş dönmesi,
Senkop,
Nefes darlığı,
Göğüste rahatsızlık hissi,
Güçsüzlük ve yorgunluk görülür.

Tanı

Hastanın kalp ritmi izlenir. Bu amaçla EKG’den yararlanılır. EKG’nin tek başına
yeterli olmadığı durumlarda ritm holter (24 saatlik EKG) ve event recorder (uzun süreli
EKG) takılarak uzun süreli kalp ritimlerinin kaydı yapılır ve kesin tanı konur. Gerekli
durumlarda tanıda ekokardiyogramdan ve kardiyak kateterizasyondan faydalanılır.
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Tedavi

Aritminin çeşidine, ciddiyetine ve sebebe yöneliktir. Tedavide altta yatan neden
çözülmelidir ve nedene yönelik tedavi yapılır.




Yaşam tarzında değişiklikler: Sigara, çay, kahve gibi alışkanlıklarda
değişiklik yapılmalıdır. Stres gibi hayatı olumsuz etkileyen faktörlerle
başa çıkma yolları denenmelidir.
Medikal tedavi: İlaçla tedaviye cevap veren aritmilerde kullanılır. Bu
amaçla aşağıdaki ilaçlar kullanılmaktadır.
o
o

o



Antiaritmik ilaçlar: Aritmiyi sinüzal ritme dönüştürmek amacıyla
kullanılırlar. Aritmilerde en sık kullanılan ilaçlardır.
Kalsiyum kanal blokerleri, beta blokörler, digoksin, adenosin:
Semptomların giderilmesi ve kalp hızı yüksek hastalarda kalp
hızının düşürülmesi amacıyla kullanılırlar.
Antikoagülan ilaçlar: Tromboemboli riski yüksek hastalarda
kullanılırlar.

Kardiyoversiyon ve defibrilasyon (elektrik şoku ile tedavi):
Taşiaritmileri sonlandırmak için defibrilatör adı verilen aygıtlarla
yapılan birbirine benzer iki işlemdir. Aynı tür ekipmanla yapılır. Her iki
işlemde de hastanın göğüs duvarından direkt elektrik akımı geçirilerek
miyokarda çok kısa bir süre içerisinde yüksek miktarda elektrik akımı
verilmesi amaçlanır. Verilen elektrik akımı tüm kardiyak dokuyu
depolarize eder; reentry odaklarını durdurur. Kalp hücrelerinin hepsi
aynı faza gelir ve dominant olan uyarı oluşturucu odak (Sinus nodu,
pacemaker) aktif hale gelir. Kardiyoversiyon ve defibrilasyon işlemleri
benzer olmasına rağmen endikasyonları farklıdır.

Resim 1.10: Kardiyoverter/ defibrilatör cihazlarından bazıları
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Pacemaker (Kalp Pili): sözlük anlamı “yapay kalp uyarıcısı” dır. Batarya
kaynaklı elektrik enerji uyarılarını kalple temas eden elektrodları aracılığıyla kalbe
gönderen cihazlardır. Kalp atımlarını uyarmak ve kalp atım hızını denetim altına
almak amacıyla kullanılır. Genellikle "bradiaritmilerin" tedavisinde yani kalp
ritminin aşırı yavaşlaması ya da kalp bloku gelişmesi durumlarında tercih edilir.
Pil ve elektrodtan oluşur.

Şekil 1.22: Kardiyak pacemaker

1.9. Konjenital Kalp Hastalıkları
Kalbin gelişmesi sırasında meydana gelen anatomik bozuklukların oluşturduğu
anomalilere konjenital kalp hastalıkları denir. Konjenital kalp hastalıkları, çocuk ve
yetişkin konjenital kalp hastalıkları olarak iki şekilde incelenir. Burada çocuk konjenital kalp
hastalıkları ele alınacaktır.
Konjenital kalp hastalıkları, sıklıkla asiyanotik ve siyanotik olmak üzere iki ana grupta
sınıflandırılır. Bunlar da kendi aralarında şantlı (ventrikül ya da atriyumlar arasında kan
akımına izin veren açıklık, defekt) ve şantsız oluşlarına göre iki şekilde incelenmektedir.
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Aşağıda verilen tablo 1.5’i inceleyiniz.
Konjenital Kalp Hastalıkları
Asiyanotik (Siyanozsuz) Hastalıklar
Şantlı Asiyanotik
Hastalıklar (soldan
sağa doğru şantlılar):

 Atrial septal defect
(ASD)
 Ventriküler septal
defekt (VSD)
 Patent ductus
arteriozus (PDA)

Siyanotik (Siyanozlu) Hastalıklar
Şantlı Siyanotik
Hastalıklar (sağdan
sola doğru şantlılar):

Şantsız Asiyanotik
Hastalıklar:

Diğer Siyanotik
Hastalıklar

 Eisenmenger





 Fallot tetralojisi
 Büyük arter

Aort stenozu
Pulmoner stenoz
Aort koarktasyonu
Mitral stenoz

transpozisyonu

 Pulmoner atrezi
 Triküspit atrezisi

sendromu
 Ebstein anomalisi
 Total pulmoner
venöz
dönüş
anomalisi

Tablo 1.5: Konjenital kalp hastalıkları

Prognoz genellikle asiyanotik konjenital kalp hastalıklarında daha iyi iken fallot
tetralojisi dışında kalan siyanotik konjenital kalp hastalıklı bebekler, eğer müdahele
edilmezse nadiren bir yaş sonrasına kadar yaşarlar. Tüm konjenital kalp hastalıkları içinde en
sık rastlanılan kalp hastalığı VSD’dir.

1.9.1. Asiyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları
Asiyanotik konjenital kalp hastalıklarında siyanoz yoktur ya da hafiftir. Şant varsa
ağırlıklı olarak soldan sağa doğrudur. Pulmoner akım, sistemik akımdan daha fazladır. En sık
rastlanılan asiyanotik konjenital kalp hastalığı tipi, ventriküler septal defektdir.

1.9.1.1. Ventriküler Septal Defekt (VSD)
Sağ ve sol ventrikül arasında yer alan interventriküler septumda bir ventrikülden
diğerine kanın geçişine izin veren bir defektin bulunduğu, asiyanotik kalp hastalığıdır.
Septum, kalbin sağ ile sol atriyum ve ventriküllerini ayıran bölmelere verilen isimdir. Bazen
çocuklar septumlarında bir defekt (delik) ile doğarlar. Defekt iki atriyum arasında olursa
atriyal septal defekt; iki ventrikül arasında olursa ventriküler septal defekt olarak
adlandırılır.
Bu hastalıkta, kalbin daha yüksek basınçlı olan sol tarafından daha düşük basınçlı olan
sağ tarafına fazla miktarda oksijenden zengin kan geçer. Böylece, daha önce akciğerler
tarafından oksijenden zengin hale getirilmiş kan, akciğerlere geri pompalanır. Bu şekilde,
akciğerlere giden kan akımı ve pulmoner arter kan basıncı artar. Kalp daha fazla çalışmak
zorunda kalır ve kalp büyümesi ortaya çıkar.
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Şekil 1.23: Ventriküler septal defekt



Belirti ve Bulgular

Klinik tablo olarak VSD nin büyüklüğü ve sol-sağ şant miktarına göre hastalar
asemptomatik olabileceği gibi semptomatik olarak kalp yetmezliği ile de gelebilirler.
Görülen semptomlar:





Akciğer Bulguları: Dispne, tekrarlayıcı akciğer enfeksiyonları,
hemoptizi, pulmoner hipertansiyon izlenir.
Diğer Bulgular: Geniş VSD’si olan çocuklarda büyüme ve gelişme
geriliği, kalp yetmezliği bulguları, fizik muayenede üfürüm ve ikinci
sesin sertleşmesi duyulur.

Tanı

Ekokardiyografi ve kalp kateterizasyonu ile konur.


Tedavi

Kalp yetmezliği ve infeksiyonu olan hastalara medikal tedavi uygulanır. Hastaların
kesin tedavisi cerrahidir.

40



Komplikasyonları

En sık gelişen komplikasyon kalp yetmezliğidir. VSD’li hastalarda infektif endokardit
gelişme riski vardır. Bu riski engellemek için ameliyat veya diş çekimi gibi girişimlerden
önce antibiyotik kullanılmalı ve hastanın ağız hijyeni sağlanmalıdır.

1.9.1.2. Atrial Septal Defect (ASD)
İnteratrial septumdaki defektin (atriyumlar arasında delik olması) bulunmasına bağlı
olarak sol-sağ şanta neden olan asiyanotik kalp hastalığıdır.
Kalbin iki atriyumu arasında büyük bir defekt olması sonucu fazla miktarda oksijenize
kan, kalbin sol tarafından sağ tarafına geçer. Bu durumda zaten oksijenden zengin hale
getirilmiş olan kan, tekrar akciğerlere pompalanır. Bu şekilde akciğerlere giden kan akımı
artar ve akciğer damar basıncı yükselir. İleri dönemlerde kalp yetersizliği, kalp ritminde
düzensizlikler ortaya çıkabilir.

Şekil 1.24: Atriyal septal defekt



Tedavi

Cerrahidir. Açık kalp ameliyatı ile ASD kapatılır.

1.9.1.3. Patent Duktus Arteriozus (PDA)
Duktus arteriozus, pulmoner arter (akciğer atardamarı) ile aorta arasında geçiş
sağlayan bir damar bağlantısıdır. Doğumdan birkaç saat sonra kapanmaktadır. Bu
bağlantının doğum sonrası kapanmayıp açık kalmasına patent duktus arteriozus adı verilir.
PDA anomalisinde, aort ile vücuda verilen oksijenize kanın bir kısmı akciğerlere resirküle
(geri döner) olur. Bu ise pulmoner arterde basınç yükselmesine ve sol ventrikülün
hipertrofisine neden olur.
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Şekil 1.25: Patent duktus arteriozus



Tedavi

Konjestif kalp yetmezliği olanlarda medikal tedaviye yanıt alınamazsa cerrahi
uygulanır. Aksi takdirde okul öncesi döneme kadar cerrahi geciktirilebilir.

1.9.1.4. Aort Koarktasyonu
Belli bir anatomik noktada aortun daralması sonucu üst ekstremitelerde hipertansiyon,
alt ekstremitelerde hipoperfüzyona neden olan konjenital kalp hastalığıdır. Aortadaki darlık;
kalbin kanı pompalamada zorlanmasına, büyümesine ve kalp yetersizliğine yol açabilir.

Şekil 1.26: Aort koarktasyonu
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Tedavi

Darlık ileri derecede ise hasta bekletilmeden cerrahi tedavi ile aort koarktasyonu
düzeltilir. Bazı hastalarda balon anjioplasti uygulanabilir. Orta düzeydeki darlıklar ise kalıcı
hipertansiyon oluşmaması için genellikle okul çağından önce düzeltilir.

1.9.2. Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları
Siyanotik konjenital kalp hastalıklarında şant genellikle sağdan sola doğrudur ve bu
nedenle akciğere daha az kan gitmektedir. En sık rastlanan siyanotik konjenital kalp hastalığı
ise % 5-7 oranında görülen Fallot tetralojisi’dir.

1.9.2.1. Fallot Tetralojisi (Tof)
Siyanotik konjenital kalp hastalıkları içinde en çok görülenidir. Tüm konjenital kalp
hastalıkları içinde % 10 oranında görülür. Patofizyolojiyi belirleyen sağ ventrikül çıkış
yolundaki darlıktır. Hastalığı oluşturan dört defekt bulunması nedeniyle tetraloji adını alır.
Bu defektler şunlardır:





Ventriküler septum defekti,
Pulmoner stenoz (sağ ventrikül çıkış yolunda darlık),
Sağ ventrikül hipertrofisi (genişlemesi),
Aortanın, sağa pozisyonu (aortanın interventriküler septum üzerinde ata biner
tarzda yerleşmesi).

Hastalarda sol ve sağ ventrikül basınçları eşittir. Pulmoner arter basıncı normal veya
düşmüştür. Sağ ventrikül aortaya ve pulmoner artere kanı vermekte ve buna bağlı siyanoz
oluşmaktadır.

Şekil 1.27: Fallot tetralojisi
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Belirti ve Bulgular










Siyanoz (sağ ventrikül çıkış yolundaki darlık artıkça önce progresif, sonra
santral siyanoz görülür),
Efor dispnesi ve efor senkobu,
Parmaklarda çomaklaşma (Clubbing. El, ayak parmaklarında davul
tokmağına benzeyen şekil bozuklukları),
Ventrikül üzeri aritmiler,
Gelişme geriliği,
Çabuk yorulma,
Çömelerek nefes alma.

Tanı

Hastalığın tanısında fizik muayene bulguları yanında, EKG ve laboratuvar
sonuçlarından yararlanılır. Kesin tanı ekokardiyografi ve kardiak kateterizasyon ile konur.


Komplikasyon

En sık görülen komplikasyon bakteriyel endokardittir.


Tedavi

Ağır dispne durumlarında oksijen tedavisi uygulanır. Hasta istirahat ettirilir. Total
korreksiyon (tüm defektlerin aynı anda düzeltilmesi) ameliyatı ile ventriküler septum defekti
kapatılır. Sağ ventrikül çıkış yolundaki darlık ve diğer defektler giderilir. Cerrahi tedaviye
kadar geçen süre içinde gerekirse medikal tedavi uygulanır. Kalp duvarı ve kapaklarında
endokardit gelişimini önlemek için ameliyat öncesi antibiyotik verilir. Ağız hijyeni sağlanır.

1.9.2.2. Büyük Damarların (Arter) Transpozisyonu
Normalde pulmoner arter oksijenden fakir toplardamar kanını sağ ventrikülden
akciğerlere taşır. Aort ise oksijenize kanı sol karıncıktan vücuda taşır. Büyük arterlerin
transpozisyonunda, kalpten çıkan bu büyük damarlar yer değiştirmiştir. Aort sağ karıncığa
bağlıdır ve dolayısıyla oksijenden fakir toplardamar kanı vücuda pompalanır. Pulmoner arter
ise sol karıncığa bağlanmıştır ve oksijenden zengin kan tekrar akciğerlere pompalanır.
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Şekil 1.28: Büyük damarların transpozisyonu

Bebeğin yaşaması için oksijenize ve oksijenden fakir kanın bazı bağlantılar yoluyla
(ASD, VSD, PDA) karışması gereklidir. Bu bağlantılar yetersiz kaldığında, büyük
damarların transpozisyonu (yer değiştirmesi) ile doğan çocuklarda temiz kan vücut
dolaşımına verilemez ve hastanın cilt rengi ileri derecede siyanotik olur.


Tedavi





Medikal tedavi: Cerrahi tedavi yapılıncaya kadar, duktus arteriozusun
açık kalması için prostaglandin verilir.
Balon atriyal septostomi: Kasık bölgesinden girilerek yapılan bu işlemle
iki atriyum arasındaki açıklık kateterdeki balon şişirilerek genişletilir.
Kanların karışımı sağlanarak bebekteki siyanoz azaltılır.
Cerrahi tedavi: En kısa sürede cerrahi tedavi uygulanarak kesin tedavi
sağlanır.

1.9.2.3. Triküspid Atrezisi
Sağ atriyum ile sağ ventrikülü birbirinden ayıran triküspit kapak gelişmemiştir. Bu
nedenle sağ kulakçıktan sağ karıncığa kan akımı olmamaktadır. Küçük sağ ventrikül
genişlemiş, sol ventrikül ve genellikle azalmış pulmoner sirkülasyon vardır.
Çocuğun hayatta kalması iki atriyum arasında ASD olmasına ve iki ventrikül arasında
VSD bulunmasına bağlıdır. VSD olmadığı zaman pulmoner kan akımı duktus arteriozus
yoluyla gerçekleşir. Sadece ASD’nin olduğu durumda kan, atrial septal defekt aracılığı ile
sağ atriumdan sol atriuma geçer. Akciğerlerden gelen oksijenli kanla karışır, sol ventriküle
ve sistemik dolaşıma girer. Bu nedenle sistemik dolaşıma giden kanın oksijen saturasyonu
düşüktür. Akciğerlere yeterli kan akımı olmadığı durumlarda siyanoz gelişir.
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Şekil 1.29: Triküspid atrezisi



Tedavi

Kesin tedavi cerrahi ile sağlanır.

1.10. Periferik Damar Hastalıkları
Arteriyel ve venöz sistemde; ateroskleroz, emboli, inflamasyon ve ven kapak
anomalileri sonucu oluşan; yapısal ve fonksiyonel bozulmalarla kendini gösteren
hastalıklardır.
Tıkayıcı arteriyel damar hastalıklarında sıklıkla aşağıda verilen belirtiler gözlenir.
Bunlar:


Ağrı: Damar hastalıklarının en sık karşılaşılan ve hastanın sağlık kuruluşuna
başvurmasını sağlayan en önemlil belirtisidir. Ağrı iki şekilde görülür.
Bunlardan birincisi aralıklarla gelen ağrı (Kladikasyo intermitant), diğeri ise
istirahat ağrısıdır.
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Aralıklı Ağrı (Kladikasyo İntermitant): Bu tip ağrılar, tıkayıcı arter
hastalıklarının erken dönemlerinde görülür. Hasta arter tıkanıklığına
sahip ekstremitesini kullandığında gelen kan, ekstremitenin ihtiyacını
karşılayamadığı için ağrı ortaya çıkar. Egzersiz işlemi arttıkça ağrı
dayanılmaz olur. Dinlenmekle geçer ve bu nedenle aralıklı ağrı olarak
adlandırılır. Hastalar ağrı yakınmasını; yanma, kramp veya yorulma
şeklinde ifade edebilir. Hastanın yakınmasını ifade ettiği bölge,
tıkanmanın esas olarak nerede olabileceği konusunda ipuçları verir.
Kladikasyo ağrısı bacakta, ayak bölgesinde ve uyluk/kalça bölgesinde
olabilir. En çok bacak kladikasyosu gözlenir.
İstirahat Ağrısı (Devamlı Ağrı): Kronik tıkayıcı damar hastalıklarının
ileri evrelerinde karşımıza çıkar. Hasta, ekstremitesini hareket ettirmesine
rağmen ağrı geçmez ve devam eder.

Distrofik Bozukluklar: Kronik tıkayıcı arter hastalıklarında arterin beslediği
ekstremite de ciltte incelme, derialtı dokusu azalması, kas atrofisi, kıllarda
dökülme, tırnak bozuklukları, parestezi gibi ortaya çıkan değişikliklerin
tamamına distrofik değişiklikler denir.
Renk Değişimi: Kronik tıkayıcı hastalıklarda hastalığın mevcut olduğu
ekstremite kaldırıldığında, yer çekiminin etkisiyle ekstremiteye giden kan akımı
azalır ve uç kısımlardan başlayarak ekstremite soluklaşır. Ekstremite aşağı
doğru sarkıtıldığında kan akımının yavaş ve deoksijene olması nedeniyle mavi
mor bir renk alır.
Ödem: Arteriyel sistem hastalıklarında sık karşılaşılan bir bulgu değildir. Akut
arter tıkanıklığının geç dönemlerinde görülür. Ancak, venöz sistem
hastalıklarının temel belirtilerindendir.
İskemik Ülserler: İskemi nedeniyle parmaklarda ve alt ekstremitede
görülebilir. İskemik ülser ağrıları geceleri artar.

Periferik damar hastalıkları içinde yukarıda verilen belirtilerin görüldüğü tıkayıcı
arteriyel hastalıklar ile venöz sistemde sık görülen hastalıklar anlatılacaktır.

1.10.1. Arteriosklerozis (Arteriosklerosis Obliterans)
Arterlerin esnekliğinin kaybolması, kalınlaşması, arter lümeninin daralması ile
seyreden orta ve küçük çaplı arterlerin hastalığıdır. Yalnızca arterleri tutar. En sık tutulan
arter süperfisial (yüzeysel) femoral arterdir. Alt ekstremitede görülen, tıkayıcı hastalıklar
arasında en sık rastlanılanıdır.


Etyoloji

Ateroskleroz ve diğer risk faktörleridir. Bunlar:




Sigara,
Hiperlipidemi,
Hipertansiyon,

47






Diyabet/bozuk glukoz toleransı,
Genetik,
Obezite,
Alkol,

Şekil 1.30: Tıkalı arter ve aterosklerotik plak

Aterosklerotik plak, damarın içine doğru büyüyerek damar içinde kan akımına engel
olur ve böylece yeterli miktarda kan dokulara ulaşamaz.
Hastalığın ilk dönemlerinde, egzersiz sırasında darlık veya tıkanıklığın bulunduğu
bölgenin distalinde, iskemiye bağlı ağrı görülür. Bu olay, egzersiz sırasında artan oksijen
ihtiyacının darlık veya tıkanıklık nedeniyle karşılanamamasına bağlanabilir. Oluşan ağrı,
kendisini kladikasyo intermitans şeklinde gösterir.


Belirti ve Bulgular

Tıkayıcı periferik arter hastalıkları belirtileri gözlenir. Ağrı (kladikasyo intermitans),
solukluk ve siyanoz, trofik değişiklikler, nabız kaybı ve üfürüm en önemli bulgulardır.

Şekil 1.31: Tıkalı arter ve parmak uçlarında nekrotik doku



Tanı

Anjiografi tanıda yardımcıdır. Kesin tanı biopsi ile konur.
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Tedavi

Altta yatan neden düzeltilir. Risk faktörleri elimine edilir. Bu amaçla sigara
yasaklanır, kolesterolden zengin beslenme önlenir, egzersiz önerilir. Kesin tedavi, cerrahi
tedavidir.

1.10.2. Buerger Hastalığı (Tromboanjitins Obliterans)
Orta ve küçük çaplı arterler ile ven ve sinirlerin inflamatuar, proliferatif hastalığıdır.
Daha çok alt ekstremite arterlerini tutar.


Etyoloji

Sigara ile ilişkilidir. Erkeklerde daha sık görülür. Sigara içimiyle birlikte diyabet ve
lipit metabolizması bozukluğunun olması, tabloyu ağırlaştırır.


Belirti ve Bulgular







En tipik belirtisi kladikasyo intermittanstır.
Fizik muayenede tutulan arterin distalinde nabız azalmıştır. Proksimalde
normaldir.
Parmaklarda ve ayaklarda ağrılı iskemik ülserler mevcuttur.
El ve ayaklar genelde soğuk ve hafif ödemlidir.
Geceleri artan ağrı vardır.
Raynound fenomeni ve yüzeyel tromboflebit görülür.

Resim 1.12: Buerger hastalığı



Tanı

Anjiografi ile tıkanmış bölge saptanabilir. Kesin tanı vasküler biopsi ile konur.
Tedavi


Genel önlemler: Vazokonstrüktör ilaçlardan sakınılması, hastaların ayak
ve ellerini soğukta bırakmamaları ve hijyenlerine dikkat etmeleri sağlanır.
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Medikal tedavi: Semptomların düzelmesi ve amputasyon riskini
azaltmak amacıyla prostaglandinler verilir. Trombolitik ilaçlar ile
antibiyotik ve analjezikler verilir.
o
Sigara kesin olarak yasaklanır.
o
Sempatektomi
o
Bu hastalarda dolaşım bozukluğuna bağlı nekroz nedeniyle
amputasyon sık yapılır.

Resim 1.13: Ayakta gangren



Komplikasyonları

Hastalığın teşhis edilmesiyle birlikte gerekli önlemler alınmaz ve tedavi uygulanmaz
ise hastada oldukça ciddi komplikasyonlar görülür. Bunlar:





Ülserasyonlar,
Gangren,
Kronik ağrı,
Amputasyon gereksinimidir.

1.10.3. Raynound Hastalığı
Özellikle kadınlarda görülen, bir ya da birden fazla parmağın arterlerinin fonksiyonel
spazmıdır. Hastalar genellikle emosyonel(duygusal) insanlardır. 20-40 yaşları arasındaki
kadınlarda, erkeklere oranla iki kat daha fazla rastlanır.


Etyoloji

Soğuk ve psikolojik uyaranların etkisiyle ortaya çıkar.

Resim 1.14: Raynound
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Belirti ve Bulgular

Parmak arterinin vazokonstrüksiyonu ile ölü parmağı oluşur. Parmaklar solar,
vazospazm uzun sürerse hafif siyanotik bir hal alır. Önceleri ağrı yoktur; uyuşmalar
(parestezi) vardır. Sonraları şiddetli ağrılar başlar. El parmaklarından başka, nadirde olsa
ayak parmaklarında da rastlanır.


Tanı

Fizik muayene bulguları ve soğuk testi (en çok uygulanan test), parmak
pletismografisi yapılarak konur. Tanıda dopler ultrasonografi de kullanılır.


Tedavi

Eller soğuktan korunur. Bu amaçla yün çorap ve yün eldivenler giyilir. Sigara
yasaklanır. Emosyonel kontrol sağlanmalıdır. El ve ayaklar travma ve enfeksiyondan
korunur.

1.10.4. Bacak Varisleri
Venlerin içinde, kanın kalbe doğru tek yönlü hareketine izin veren ven kapakçıkları
vardır (valvül). Bu kapakların konjenital olarak bulunmaması ya da venlerde oluşan tıkanma
ve aşırı basınç nedeniyle yetersiz durumda olmaları sonucu kalıcı, olarak yüzeyel venlerin
kıvrımlı, genişlemiş bir durumda olmasına, varis adı verilir. Ayakta iken ters akım gelişen
bacaklarda görülür.

Resim 1.15: Bacakta varisler

Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. Varisler sıklıkla bacak venlerinde görülür
ama bunun yanında anüsde, (hemoridler) scrotumda, (varikosel) özafagus ve mesane
venlerinde de varis görülebilir.


Etyoloji





Alt ekstremite venlerinin kapak bozuklukları,
Derin ven trombozu,
Her hangi bir sebeple venöz basıncın artması,
Genetik faktörler,
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Belirti ve Bulgular








Gebelik,
Çok dar ve sıkı giysiler,
İş gereği uzun süre ayakta durmak.

Bacak ağrısı,
Yorgunluk,
İlgili ekstremitede ödem,
Bacak adalelerinde kramplar,
Alt ekstremitelerde dilate venler.

Tanı

Varisli damarların bacaklarda görülmesi çoğu kez tanı için yeterlidir; ancak varisin
nedeninin anlaşılması için renkli doppler ultrasonografi veya pletismografi yapılır.


Tedavi

Hastaya önerilen tedavi yapılmadığı takdirde varis ilerler. Bu nedenle tedavi nin
düzenli olması gerekir.








Yetmezliğin derecesine göre, destek çorap (varis çorabı) kullanımı
önerilir.
Dolaşımı düzeltmek için venotonik ilaçlar (daşon, doxium) kullanılır.
Fiziksel aktivite ile bacaklardaki kan akımı ve kas pompası çalıştırılır.
Cerrahi tedavi ile varisli olan damar çıkarılır. Girişim yapılmadan,
uygulanan tedaviler bacakların yukarı kaldırılması ve varis çorapları
sadece şikâyetlerin hafiflemesine yardımcı olur. Varislerin kesin tedavisi
ise çoğu kez varisli damarların ortadan kaldırılmasıdır
Skleroterapi uygulanır. Küçük varislere iğneyle girilerek sklerozan
madde verilmesi ile yapılan tedavi şeklidir.
Işın tedavileri (lazer, photoderm), iğne ile girilemeyen ipliksi varislerin
tedavisinde kullanılır.

Şekil 1.32. Lazerle varis tedavisi

Resim 1.16: Sikleroterapi ile varis tedavisi
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1.10.5. Tromboflebit
Tromboflebit; yüzeysel ve derin ven duvarında, iltihapla birlikte tromboz (damar
içinde pıhtı) oluşmasıdır. Venlerde önce tromboz, sonrasında inflamasyon gelişir. Bu
durumlarda emboli riski yüksektir.


Etyoloji








Belirti ve Bulgular







Uzun süre aynı pozisyonda oturmak,
İmmobilizasyon (büyük ameliyatlar sonrası uzun süre hareketsiz kalmak),
Gebelik,
İntravenöz tedavi sırasında ven endotelinin bütünlüğünün bozulduğu veya
hasara uğradığı durumlar (venöz kanül, kateter, irritan ilaçlar,
hiperosmolar mayi infüzyonu),
Kanın koagülasyonunun artması

Çoğu kez varisli bir toplardamarda ya da herhangi bir topardamarda
birdenbire başlayan şiddetli ağrı ve hassasiyet, ödem, şişlik, sertlik,
genişleme,
İnflamasyona bağlı ateş,
Hiperemi ve siyanoz,
Homans Bulgusu: Hasta yatakta ayağını uzattığı zaman, derin venlerde
ağrı oluşmasıdır.

Tanı

Fizik muayene ve klinik bulgulardan yararlanılır. Renkli dopler ultrasonografi ile
kesin tanı konur.
Tedavi
Nedenlerin ortadan kaldırılması gerekir. Tedavi; akciğer embolisini, derin ven
trombozunu, sekonder venöz yetmezliğini önlemek için yapılmalıdır. Hasta, hastanede tedavi
edilmelidir.

1.10.6. Flebotromboz
Flebotromboz, ven duvarında inflamasyon olmadan tromboz oluşmasıdır. Pıhtının ven
duvarına zayıf bir şekilde tutunması durumudur. Emboli riski çok yüksektir.
Tromboflebitden farkı ise olaya inflamasyonun eşlik etmeyişidir. Genel olarak tanı ve tedavi
yöntemleri, tromboflebitdeki gibidir. Farklı olarak tedavide akciğer embolisi üzerinde
yoğunlaşılır.
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1.11. Kalp ve Damar Sağlığını Koruma
Hastalıkların oluşumunda rol oynayan risk faktörlerinin kalp sağlığı üzerine olumsuz
etkilerinden korunmak amacıyla uygulamaya geçirilmesi için amaçlanan bir dizi önlem ve
öneriler vardır. Bu öneri ve önlemlerin etkisini gösterebilmesi için gereken en önemli şey,
uygulayıcının kararlılığıdır. Bu önlem ve öneriler aşağıda verilmiştir.












Sağlığını korumayı hedef edinen herkes ideal, beslenme alışkanlığı edinmelidir.
Bu noktada, özellikle, fast food türü beslenmeden ve lipit oranı yüksek
yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Diyette tuz ve şeker oranları azaltılmalı;
yemeklerde bitkisel yağlar tercih edilmelidir.
Kolesterol seviyeleri, belli aralıklarla kontrol ettirmelidir.
Düzenli egzersiz hayatın bir parçası haline getirilmelidir. Fazla kilolar
verilmelidir.
Sigara bırakılmalıdır. Sigaranın cinsi, miktarı bu noktada önemli değildir, içilen
tüm tütün türevleri zararlıdır.
Aşırı kahve ve çay tüketiminden uzak durulmaldır.
Alkol ve madde bağımlılığı tedavi edilmelidir.
Yaşam tarzında küçük değişiklikler yaparak stresle başa çıkmanın yolları
bulunmalıdır.
Düzenli aralıklarla sağlık kontrolleri ihmal edilmemelidir.
Her hangi bir şekilde medikal tedavisi olan hastalar, tedaviye uyum konusunda
kararlı olmalı ve ilaç alımını aksatmamalıdırlar.
Sürekli ayakta ya da oturarak iş gören kişiler, damar sağlığı açısından
pozisyonlarını değiştirmeli ve hareket etmeye özen göstermelidirler.

Resim 1.17: Kalp sağlığını koruma yolları

54

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Dolaşım sistemi hastalıklarını ayırt ediniz.
İşlem Basamakları

 Dolaşım sistemi
sınıflandırınız.

hastalıklarını


 Kardiyak hastalıklarda sık görülen
semptomları ayırt ediniz.



 Dolaşım sistemi hastalıklarında sık 
kullanılan tanı yöntemlerini ayırt
ediniz.



 İskemik hastalıkları analiz ediniz.



 Üst solunum yolu enfeksiyonları ile 
kalp
kapaklarının
tutulumu
arasındaki ilişkiyi belirten bir pano 
hazırlayınız

 Kalp kapak
ediniz.

hastalıklarını

Öneriler
Literatür kaynaklarındaki sınıflandırmalardan
yararlanabilirsiniz.
Sınıflandırma yaparken kalbin anatomik
yapısını göz önünde bulundurmalısınız.
Sık görülen semptomları unutmamak için
kendinize
anahtar
sözcükler
belirleyebilirsiniz.
Hastaneye
giderek
kardiyovasküler
hastalıkların tanısında kullanılan yöntemler
hakkında bilgi alabilirsiniz.
İskemik hastalıkları sınıflayabilirsiniz.
Ateroskleroz oluşum mekanizmasını ve
hazırlayıcı risk faktörlerini tablo halinde
yazabilirsiniz.
İskemik hastalıklardan angina ile MI’ı
kıyaslayarak farklarını gösteren bir afiş
hazırlayabilirsiniz.
Afişte angina ve MI da ağrının özelliğini
belirgin bir şekilde gösterebilirsiniz.
İskemik hastalıklarda uygulanan tedavi
yöntemleri ve kullanılan ilaçlar hakkında bir
sağlık kuruluşuna giderek ayrıntılı bilgi
alabilirsiniz.
Panoda görsel unsurların yer almasına dikkat
edebilirsiniz.
Panoyu
herkesin rahatlıkla
ve sık
görebileceği bir yere asabilirsiniz.

 Kalbin anatomik yapısını çizerek, üzerinde
kapak hastalıklarının oluşum yerlerini
gösterebilirsiniz.
 Kapak hastalıklarında, darlık ve yetmezlik
ayırt
arasındaki farkı belirtebilirsiniz.
 Kapak yetmezliklerinde/darlıklarında görülen
patofizyolojiyi şematize edebilirsiniz.
 Kapak hastalıklarında kullanılan tedavi
yöntemlerini araştırarak arkadaşlarınızla
paylaşabilirsiniz.
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 Kalp yetmezliğini analiz ediniz.

 Kalp yetmezliğini anlatan bir afiş
hazırlayabilirsiniz.
 Sağ ve sol kalp yetmezliğinin birbirinden
farklı ve ortak olan yanlarını belirtebilirsiniz.
 Afişi, tüm sınıfın görebileceği bir yere
asabilirsiniz.

 Hipertansiyonu ayırt ediniz.

 Hipertansiyonu anlatan bir rol play
hazırlayabilirsiniz.
 Sağlık çalışanı rolü ile hipertansiyonu en
yalın şekliyle anlatabilirsiniz.

 Aritmi oluşumunda etkili olan elektriksel
odaklara yer verebilirsiniz.
 Aritmileri sınıflandırabilirsiniz.
 Etyolojisinde
rol
oynayan
faktörleri
belirtebilirsiniz.
 Aritmiler konusunda power point  Tedavisinde
kullanılan
yöntemlere
sunusu
hazırlayarak
sınıfta
değinmelisiniz.
arkadaşlarınızla paylaşınız.
 Aritmilerde görülen semptomlar ile sık
görülen
kardiyak
semptomları
karşılaştırabilirsiniz.
 Bir sağlık kuruluşuna giderek aritmi
tedavisinde uygulanan kardiyoversiyon ile
defibrilasyon hakkında bilgi edinebilirsiniz.
 Broşürde, verdiğiniz hastalıkla ilgili görsel
öğelerin olmasına dikkat edebilirsiniz.
 Konjenital
kalp
hastalıklarını  Siyanotik hastalıklarla asiyanotik hastalıkları
tanıtan broşür hazırlayınız.
karşılaştırmalı verebilirsiniz.
 Her iki grupta en sık görülen semptomları not
ederek arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
 Periferik
damar
inceleyiniz.

hastalıklarını  Arteriyel damar hastalıkları ile venöz damar
hastalıklarını karşılaştırabilirsiniz.

 Kalp sağlığını koruma önlem ve
önerilerini ayırt ediniz.
 Yaşam şeklinde yapılacak değişikliklerde
kararlı olunması gerekliliğini ve stresle başa
çıkmanın getireceği olumlu sonuçları
düşünmelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

“Nefes darlığı olan hastanın, rahat nefes alabilmek için oturur durumda solunum
yapmasıdır.” Açıklaması verilen solunum şekli, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dispne
B) Trepopne
C) Ortopne
D) Paraksismal nokturnal dispne
E) Platipne

2.

Romatizmal ateşte en sık görülen kalp kapakçığı bozukluğu, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Pulmoner darlık
B) Aort darlığı
C) Mitral darlığı
D) Aort yetmezliği
E) Mitral yetmezlik

3.

“Erişkinde birbirini takip eden üç ölçümde arteriyel kan basıncının 140/90 mmhg
üzerinde bulunmasıdır.” Tanımı verilen hastalık, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sağ kalp yetmezliği
B) Hipertansiyon
C) Hipotansiyon
D) Hipertansif kriz
E) Korpulmonale

4.

Aşağıdakilerden hangisi belli bir anatomik noktada aortun daralması sonucu üst
ekstremitelerde hipertansiyon, alt ekstremitelerde hipoperfüzyona neden olan
konjenital kalp hastalığıdır?
A) Aort koarktasyonu
B) Aort stenozu
C) Aort yetmezliği
D) Pulmoner stenoz
E) Fallot tetralojisi

5.

Kalp atımlarının 24 saat boyunca kayıt edilmesini sağlayan teşhis yöntemi,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tansiyon holter
B) Event recorder
C) Ekokardiyografi
D) Elektrokardiyografi
E) Ritim holter
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6.

“Ağrı sıkıştırıcı ve ezici tarzdadır ve 30 dakikadan uzun sürer. Hastalar, ağrının
sternum altından başlayarak her iki kola yayıldığını, boyun ve alt çenede görüldüğünü
ifade ederler. Ağrı, nitratlara cevap vermez.” Özelliği verilen göğüs ağrısı
aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
A) Stabil angina
B) Anstabil anjina
C) Kalp kapak hastalığı
D) Akut miyokard infarktüsü
E) Kladikasyo intermitant

7.

Aşağıda verilenlerden hangisi, sık görülen kardiyak semptomlardan biri değildir?
A) Çarpıntı
B) Göğüs ağrısı
C) Senkop
D) Nefes darlığı
E) Baş ağrısı

8.

Koroner arter hastalıklarının tanısında, sıklıkla kullanılan ve kesin tanıya götüren
teşhis yöntemi hangisidir?
A) Elektro kardiyografi
B) Ekokardiyogarfi
C) Koroner anjiyografi
D) Efor testi
E) Ritim holter

9.

Kalbin iç tabakasının ve özellikle kalp kapaklarının bakteriyel, fungal ve viral
ajanlarla enfeksiyonuna ne ad verilir?
A) Perikardit
B) Miyokardit
C) Pankardit
D) İnfektif endokardit
E) Kalp enfeksiyonu

10.

Periferik arteriyel damar hastalıklarında; bacaklarda görülen ve egzersizle artan,
aralıklı ağrıya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Egzersiz ağrısı
B) Kladikasyo intermitant
C) İstirahat ağrısı
D) Miyokard infarktüsü
E) Angina

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Dolaşım sistemine etkili ilaçları doğru olarak birbirinden ayırt edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Yakın çevrenizde, kardiyovasküler hastalığı olan kişilerle görüşerek hangi
ilaçları kullandıklarını, ilaç kullanımı sırasında hangi yan etkilerden şikâyetçi
olduklarını araştırınız.
Kardiyovasküler ilaçların komplikasyonlarını ve kullanımlarında dikkat
edilecek noktaları araştırınız.

2. KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
İLAÇLARI
Kardiyovasküler sistem ilaçları konusuna girerken, öncelikle kalbin normal işlev ve
patofizyolojisi hakkında kısa bir hatırlatma, kalp hastalıklarında farmakolojik yaklaşımın
anlaşılması için gereklidir.





Kalp bir pompadır ve hacim kapasitesi sınırlı kan damarları sistemi ile vücuda
kan pompalar.
Kalb önyükü (preload), diyastol sırasında ventrikülleri dolduran kan hacmidir.
Kalp ardyükü (afterload), yeni oksijenlenmiş kanı kalbin arteriyel sisteme
gönderebilmesi için aşması gereken basınçtır.
Kalbin çalışabilmesi için kendi koroner damarları ile beslenmesi gereklidir ve
bu noktada miyokardın oksijene gereksinimi vardır.

Kalbin, yukarıda belirtiğimiz ana noktalarda gelişen patofizyolojisi sonucu çalışması
ve ritmi değişir. Bu noktada örnek verecek olursak;





Kalp, vücudun ihtiyaçlarını karşılayacak kadar kan pompalayamadığında kalp
yetmezliği oluşur. Diğer mekanik pompalarda olduğu gibi kalpte uzun süre
zorlanarak çalışırsa bozulur.
Önyük artışı kalbin çok dolmasına ve iş yükünün artmasına neden olur.
Kan damarlarının içindeki mevcut alanla kıyaslandığında kan hacmi fazla ise
hipertansiyon gelişir. Kalp hızı artışı, miyokard kontraktilite artışı veya sodyum/
su retansiyonu kalp debisini artırır. Vazokonstriksiyon, periferik direnci arttırır.
Elektrik iletim sistemi bozulduğunda, aritmiler gelişir.
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Kalbin bazı hücreleri yeterli oksijen alamadığında, (infarktüs sonucu yetersiz
kan akımı) kalp bunu angina (göğüs ağrısı) ile belli eder. Oksijen açlığı çeken
bölgeler artık ölmeye başladığında, miyokard infarktüsü gelişir.

Gördüğünüz gibi normal işleyişin bozulması ile ortaya hastalık tabloları çıkmaktadır.
Her hastalığın patofizyolojisini ve her tedavi stratejisinin terapötik hedeflerini anlamak
ilaçların öğrenimini kolaylaştıracaktır. Bu faaliyette verilen ilaçlar sempatik sistem ve
boşaltım sistemi ile de yakından ilgilidir. Bu nedenle bu sistemlere ait anatomi ve
fizyolojinin iyi bilinmesi gerekmektedir.
Aşağıda dolaşım sistemi hastalıklarında kullanılan belli başlı ilaç grupları tablo
halinde belirtilmiştir. Tablo 2.1’i inceleyiniz.

Kardiyovasküler Sistem İlaçları
 Antihipertansif ilaçlar
 Kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçlar
 Angino pectoris tedavisinde kullanılan ilaçlar
 Aritmi tedavisinde kullanılan ilaçlar
 Periferik vazodilatörler
 Antihiperlipidemik ilaçlar
 Antikoagülan ilaçlar
 Antitrombotik ve Ttrombolitik ilaçlar
Tablo 2.1: Kardiyovasküler sistem ilaçları

2.1. Antihipertansif İlaçlar
Hipertansiyon, sistemik arteriyel basıncın devamlı yükselmesi ile kendini gösteren bir
kalp ve damar hastalığıdır. Kan basıncı; periferik damar direnci, kalp debisi dolaşımındaki
kan hacmi gibi birçok faktöre bağlı olarak kontrol edilir. Bu nedenle bu faktörlerden bir ya
da bir kaçındaki değişiklikler kan basıncını değiştirir.
Hipertansiyon tedavisinde amaç, yükselen kan basıncı değerlerini 140/90 mmHg altına
düşürmektir. Bu amaçla kullanılan ilaçlara, antihipertansif ilaçlar adı verilir.
Antihipertansif ilaçlar vazodilatör etkilerini oluşturma mekanizmaları ve primer etki
yerlerine göre sekiz gruba ayrılır. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan bu ilaçlar aşağıda
verilmiştir. Tablo 2.2’yi inceleyiniz.
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ANTİHİPERTANSİF İLAÇLAR









Diüretikler
Adrenerjik reseptör blokerleri
Adrenerjik nöron blokerleri
Sempatolitik ilaçlar
Kalsiyum kanal blokörleri
ACE inhibitörleri
Anjiotensin reseptör blokörleri
Direkt etkili vazodilatörler
Tablo 2.2: Antihipertansif ilaçlar

2.1.1. Diüretikler
İdrar üretimini artırarak kan basıncını ve ödemi azaltır. Bütün diüretikler su ve
sodyum (Na+) atılımını artırır.
Bütün hipertansiyon şekillerinde gerek sistolik gerekse diyastolik kan basıncını
düşürür. Hafif hipertansiyon olgularında tek başlarına kullanıldıklarında yaptıkları kan
basıncı düşmesi genellikle yeterli derecede olur ve başka bir antihipertansif ilaç kullanımına
gerek kalmayabilir. Orta ve ağır hipertansiyon olgularında, diğer hipertansif ilaçlarla
kombine edilerek kullanılırlar. Hipertansiyon tedavisinde sıklıkla Tiazid grubu diüretikler
kullanılır.


Diüretiklerin Etki Mekanizmaları





Akut etki: Başlangıçta diüreze bağlı olarak hipovolemi oluştururlar ve
geçici olarak kan basıncını düşürürler.
Kronik etki: Asıl etkileri birkaç hafta sonra ortaya çıkar ve vazodilatör
etki oluştururlar.

Diüretiklerin Sınıflandırılması

Hipertansiyon
sınıflandırılmaktadır.


tedavisinde

kullanılan

diüretik

ilaçlar

dört

grup

altında

Tiazid grubu diüretikler: Tiazidler diüretik etkilerini distal tübülleri
etkileyerek gösterir. Hipertansiyon tedavisinde en çok tercih edilen
diüretik ilaç grubudur. indapamid, subdiüretik dozlarda dahi vazodilatör
etkisi olduğu için antihipertansif olarak en çok kullanılan tiazid grubu
diüretik ilaçtır. Plazma yarılanma ömrü fazla olduğu için (18 saat) günde
tek doz kullanım avantajına sahiptir.
o
Tiazidlerin yan etkileri: Diüretiklerin elektrolitler ve
metabolizma üzerinde yaptıkları genel yan etkilerin yanında
tiazidler ereksiyon bozukluğu oluşturur.
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Kıvrım (loop) diüretikler: Tiazid ve benzeri diüretikler gibi damar düz
kaslarını etkileyerek antihipertansif etkinlik gösterir.
Potasyum tutucu diüretikler: Bu grupdaki diüretikler, diğer diüretik
ilaçların (örn.tiazidler) hipopotasemi yapıcı etkilerini azaltmak için
kullanılırlar.
Ozmotik diüretikler: Vücutta tuzdan ziyade suyun atılmasını artırırlar.
En fazla tercih edileni mannitoldür.

Diüretiklerin Genel Yan Etkileri

Diüretiklerin en sık oluşturdukları yan etki hipokalemidir. Bunun yanı sıra
oluşturdukları diğer yan etkiler aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Diüretiklerin Yan etkileri
Hipo
 Hipokalemi
 Hiponatremi
 Hipokalsemi
(Özellikle loop diüretikler)
 Hipomagnezemi
 Hipokloremi
Diüretiklerin elektrolitler üzerine etkileri
hipo’dur.

Hiper
 Hiperglisemi
(Özellikle loop diüretikler)
 Hiperlipidemi
(Özellikle loodiüretikler)
 Hiperürisemi
 Hiperazotemi
 Hiperamonyemi
Diüretiklerin metabolizma üzerine etkileri
ise hiperdir.

Tablo 2.3: Diüretiklerin yan etkileri
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Primer etki yerleri ile birlikte, bu ilaçların bütününü görebilmeniz amacıyla geniş bir
şekilde aşağıda tablo halinde verilmiştir. Tablo 2.4’ü inceleyiniz.
DİÜRETİKLER
Henle kıvrımı
üzerinde etki
gösterenler

Distal tübül üzerinde
etki gösterenler

Toplayıcı
kanallar üzerinde
etki gösterenler

Proksimal tübülde
etki gösterenler

 Tiazid

grubu
diüretikler
 Tiazid diüretikler
o Kloratiazid
o Hidrokloratiazid
o Politiazid
o Hidroflumetiazid
o Metoklorotiazid
o Bendroflumetiazid
o Metiklotiazid
o Siklopentiazid
 Tiazid benzeri
diüretikler
o Klortalidon (En uzun
etki süreli olan)
o Klopamid
o Kinetazon
o Mefrusid
o Metalazon
o İndapamid (En çok
kullanılan
antihipertansif
diüretik ilaç)

 Ozmotik

 Kulp







(kıvrım,
loop) diüretikler
Furosemid (Yan
etkisi en az olan
kıvrım diüretiği)
Etakrinit asit (En
nefrotoksik ve
ototoksik olandır)
Civalı diüretikler
Bumetanide
(Potensi en yüksek
olan diüretiktir.)

 Potasyum
tutucu
diüretikler
 Amilorid
 Spironolakton
ve kanrenon
 Triamterine

diüretikler
 Mannitol
(En fazla tercih
edilen ozmotik
diüretiktir.)
 İzosorbid
 Üre
 Glikoz
 Gliserin
 Karbonik
anhidraz
inhibitörleri
 Asetozolamid
 Metazolamid
 Etokzolamid
 Diklorfenamid
 Mafenid
 Ksantin türevleri
(aminofilin, kafein)

Tablo 2.4: Diüretiklerin sınıflandırılması

2.1.2. Adrenerjik Reseptör Blokerleri
Adrenerjik reseptörler alfa ve beta olmak üzere ikiye ayrılır. Alfa reseptörlerin alfa 1,
alfa 2 olmak üzere iki; beta reseptörlerin ise beta 1, beta 2 ve beta 3 olmak üzere üç alt tipi
vardır. Bu adrenerjik reseptörlerin etkilerine karşı, adrenerjik reseptör blokerleri kullanılır.
Kan basıncının kontrolünde oldukça önemli olan sempatik sistemin etkilerini değişik
mekanizmalarla etkileyen ilaçlardır. Bu ilaçlar, alfa adrenerjik reseptör blokörleri ve beta
adrenerjik reseptör blokerleri olarak ikiye ayrılır.

2.1.2.1. Alfa Adrenerjik Reseptör Blokerleri
Damar düz kaslarının normal tonusu sempatik sinirler aracılığıyla ve damar düz kas
hücreleri üzerindeki alfa 1 adrenerjik reseptörler üzerinden sağlandığı için bu reseptörlerin
blokajı ile kan basıncında belirgin düşme sağlanır. Alfa adrenerjik reseptör blokerleri
aşağıdaki gibi sınıflandırılır. Tablo 2. 5’ü inceleyiniz.
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Alfa adrenerjik reseptör blokerleri
Alfa 2 selektifler
Non-selektifler

Alfa 1 selektifler
 Prozasin
 Doksazosin
 Terazosin
 Alfuzosin
 Urapidil

 Yohimbin






Fenoksibenzamin
Fentolamin
Ergot
Tolazolin

Tablo 2.5: Alfa adrenerjik reseptör blokerleri



Prozasin (Minipress): Hem arteriyolleri hem de venülleri gevşetici etkisi
vardır. Selektif alfa adrenerjik reseptör blokörüdür. Uzun süre kullanılması
vücutta su ve tuz tutulmasına neden olabilir. Plazma proteinlerine yüksek oranda
bağlanır. Karaciğerden ilk geçişte önemli ölçüde metabolize edilir.

2.1.2.2. Beta Adrenerjik Reseptör Blokerleri (Beta Blokörler)
Böbreklerden renin salgısını inhibe eder ve dolayısı ile anjiotensin II ve aldosteron
oluşumunu azaltır. Kalpteki beta adrenerjik reseptörleri bloke ederek kalp debisini azaltırlar
ve antihipertansif etki gösterir. Damar tonusunu azaltmadıkları için sistolik kan basıncını
diyastoliğe göre daha fazla düşürür. Beta blokerler esas olarak 60 yaşın altındaki hafif ve
orta şiddette hipertansiyonu olan hastalarda kullanılır. Ağır hipertansiyonda etkinlikleri
düşük olduğu için tercih edilmez.


















Beta Blokerlerin Sınıflandırılması: Beta blokerlerin bazı özelliklerine
(lipofilite, selektivite, hidrofilite, parsiyel agonist etkiler ve lokal anestezik
etkileri gibi) göre yapılmış olan çeşitli sınıflandırmaları vardır. Aşağıda reseptör
selektivitelerine (seçicilik) göre beta blokerler tablo halinde verilmiştir. Tablo
2.6’yı inceleyiniz.

Non selektif ler
Propranolol
Nadolol (en uzun
etki süresine sahip
beta bloker.)
Pindolol
Labetolol
Sotalol
Tertatolol (en güçlü
beta blokerdir.)
Oksprenolol
Timolol
Carteolol
Penbutolol
Bopindolol
Medroxalol
Bucindalol
Levobunolol
Metipranolol

Reseptör Selektivitelerine Göre Beta Blokerler
Beta 1 selektifler
Beta 2 selektifler











Metoprolol
Atenolol
Asebutolol
Esmolol (en
kısa etki
süresine sahip
beta bloker)
Bisoprolol
Betaksolol
Celiprolol
Nebivolol

 Butoksamin
 Metilpropranolol

Tablo 2.6: Beta blokerler
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Beta 3 selektifler

 Bupranolol













Propranolol: İlk geliştirilen beta blokerdir. Diğerleri propranolol esas
alınarak geliştirilmiştir. Ayrıca, sodyum kanallarını bloke ederek memran
stabilizatör etkisi (lokal anestezik etki) bulunmaktadır. Rebaund
hipertansiyon riski vardır. Bu nedenle ilaç birden bire kesilmemelidir.
Pindolol: Bradikardisi olan hastalarda tercih edilir. Sempatomimetik
aktivitesi pozitif olan beta blokerler lipit metabolizmasını bozmadığı için
aterosklerozda kullanılır; ancak angina tedavisinde kullanılmaz.
Nadolol: Beta blokerler içinde en uzun etkili olanıdır. Renal vazodilatör
etkisinden dolayı diğer beta blokerlerin yaptığı su ve sodyum
retansiyonuna daha az neden olur.
Esmolol: Beta blokerler içinde en kısa etkili olanıdır. Sadece IV yoldan
kullanılır.
Labetolol ve Karvedilol: Alfa 1, beta 1 ve beta 2 blokajı yapar. Refleks
taşikardi yapmadan, daha düşük kan basıncı sağlar.
Metoprolol: Reynaud fenomeni gibi tıkayıcı arter hastalığı olan
hipertansiflerde ilk tercihtir. Böyle durumlarda, damar düz kaslarını
etkilemedikleri için beta 1 blokerler kullanılır.
Nebivolol: Sol ventrikül fonksiyonunun deprese etmeksizin arteriyel kan
basıncını sistemik vasküler direnci azaltarak düşürür. Klinik olarak
kullanılan en selektif beta 1 reseptör antagonistidir. Anti agregan özelliği
de vardır.

Tüm reseptör blokerleri gibi, bu ilaçlar, rebaund etkilerinden dolayı uzun süre
kullanım sonrası birden bire kesilmemeli, dozları azaltılarak kesilmelidir.


Beta blokerlerin, kardiyovasküler sistem üzerine genel etkileri








Kalbin kasılma gücünü ve kardiak debiyi azaltır.
Kalpteki ektopik pacemakerlerin spontan depolarizasyon oranını azaltır.
Renin salgılanmasını inhibe eder.
Hafif ve orta dereceli konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda uzun süre
beta bloker kullanımı ventriküler fonksiyonları iyileştirir.
Anginalı hastalarda egzersize toleransı arttırır.

Beta blokerlerin endikasyonları








Hipertansiyonda,
Angina (Egzersiz kaynaklı kalp hızını ve kontraktiliteyi azaltır),
Kalp yetmezliğinin uzun süreli tedavisinde,
Supraventriküler taşiaritmilerde,
Akut MI, (AMI tedavisi ve infarktüs sonrası proflaksisinde)
Portal hipertansiyonda,
Fallot tetralojisi, mitral kapak prolapsusunda,
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Beta blokerlerin yan etkileri







Astım ve KOAH’lı kişilerde bronkospazma neden olurlar.
Membran stabilize edici özelliklerine bağlı olarak sinuzal bradikardi ve
AV blok yapabilirler.
Hipoglisemi oluşturarak semptomlarını maskelerler.
Lipid metabolizmasınde değişiklik: Plazma kolesterol, trigliserid ve
VLDL düzeylerinde artma yaparken, HDL düzeyini azaltırlar.
Periferik dolaşımın bozulması: Raynound, intemitant kladikasyo, el ve
ayaklarda üşüme gibi belirtiler ortaya çıkarabilirler.
Kesilme sendromu: İlacın birden bire kesilmesi sonucu taşikardi,
palpitasyon, kan basıncında yükselme, terleme ve baş ağrısı gibi
belirtilerin ortaya çıkmasıdır. Bu nedenle ilaç birden bire kesilmemelidir.

2.1.3. Adrenerjik Nöron Blokerleri
Post-gangliyoner sempatik nörondaki ileti basamaklarında inhibisyon yapan ilaçlardır.




Rezerpin: Veziküler amin pompasını bloke ederek ilgili nöronlarda dopamin,
noradrenalin ve seratoninin vezikül içine girişini bloke eder. Noradrenalin
girişini baskıladığı için kan basıncını düşürür.
Guanetidin: Adrenerjik nöronlardan noradrenalin salınımını inhibe ederek
antihipertansif etki gösterir.
Guanedrel, debrisokin, bethanidin, bretilyum etkileri guanetidin gibidir.

2.1.4. Santral Etkili Sempatolitikler
Beyin sapında kardiyovasküler sistemin düzenlenmesinde rol oynayan reseptörleri
seçici bir şekilde uyararak vazomotor merkezi inhibe eder ve bu şekilde antihipertansif
(sempataolitik etki) etki oluşturur. Bu grupta klonidin, guanfasin, guanabenz, alfa
metildopa gibi ilaçlar yer alır.

2.1.5. Kalsiyum Kanal Blokerleri
Damar ve düz kas hücrelerinde bulunan L tipi kalsiyum kanallarını bloke ederek hücre
içinde kalsiyum düzeyini dolayısıyla da kontraksiyonu azaltan ilaçlardır. Vazodilatör
etkilerine bağlı olarak hipertansiyon tedavisinde kullanılır. Kalsiyum kanal blokerleri,
dihidropridin türevleri, benzotiazepin türevleri ve fenilalkilamin türevleri olmak üzere üç
grupta toplanır.


Dihidropiridin türevleri: Etkilerini daha çok damar düz kaslarında bulunan L
tipi kalsiyum kanallarında gösterir ve vazodilatasyona neden olurlar. Kalbin ard
yükünü ve kan basıncını düşürür; ancak refleks taşikardiye neden olurlar. Bu
grupta nifedipin, nikardipin, nizoldipin, nitrendipin, felodipin, nimodipin,
amlodipin yer alır.
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Nimodipin: Kalsiyum kanal blokerleri içinde en kısa etkili olanıdır.
Hipertansiyon ve angina tedavisinde etkinliği yoktur. Serebral damarlarda
vazodilatasyon oluşturmak amacıyla (subaraknoid kanamalarda oluşan
vazospazmı çözmek için) kullanılır.
Amlodipin: Hipertansiyon tedavisinde en çok tercih edilen ve en uzun
etkili kalsiyum kanal blokeridir. Taşikardiye neden olmaz.
Endikasyonları;
o
o
o
o




Hipertansiyon
Angina Pektoris
Reynaud Fenomeni
Migren Proflaksisi

Benzotiazepin türevleri: Etkilerini, yalnızca damarlar üzerinde değil kalpteki
kalsiyum kanallarını da bloke ederek gösterirler. Bu grupta en çok kullanılan
ilaç Diltiazem’dir.
Fenilalkilamin türevleri: Etki şekilleri aynen benzotiazepin türevlerinde
olduğu gibidir. Bu grupta verapamil, gallopamil gibi ilaçlar yer almaktadır.


Verapamil: Kardiyak depresan etkisi en fazla olan kalsiyum kanal
blokeridir. Bu nedenle hipertansiyon tedavisinde çok tercih edilmez.
Antianginal ve antiaritmik olarak kullanılır. En sık görülen yan etkisi
konstipasyondur.

Kalsiyum kanal blokerleri digoksin ile birlikte kullanıldıklarında, digoksinin plazma
konsantrasyonunu artırır. Bu nedenle kullanımlarında dikkatli olunmalıdır. Uzun süre
kalsiyum kanal blokörleri ile tedavi edilen hastalarda ilacı kesmek gerektiği zaman, dozu
giderek azaltılarak kesilmelidir. Anginalı hastalarda ilacın birden kesilmesi rebound ağır
iskemik nöbetlere neden olmaktadır.


Kalsiyum kanal blokerleriyle zehirlenme tedavisi: Kalsiyum kanal
blokerleriyle olan akut zehirlenme tedavisinde % 10’luk kalsiyum glukonat
solüsyonu kullanılır.

2.1.6. ACE (Anjiotensin Conversing Enzim) İnhibitörleri
Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ADE) olarak da bilinirler. Anjiotensin
I’in anjiotensin II ye dönüşümünü katalize eden enzim olan anjiotensin converting enzimi
(ACE) inhibe eden ilaçlardır. Hem arteriyollerde hem de venüllerde vazodilatasyon yaparlar.
Az miktarda safra ile ve aktif metabolitleri de büyük oranda değişmeden böbrekten
atılırlar. Bu grupta yer alan bazı ilaçlar şunlardır: kaptopril, enalapril, benazepril,
fosinopril, teprotid, perindopril.


ACE İnhibitörlerinin hipertansiyonda kullanım amaçları


Damar içinde oluşan aterosklerotik plak oluşumunu yavaşlatır.
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Hipertansiyonun böbrek üzerindeki olumsuz etkilerine karşı böbrekleri
korumak amacıyla kullanılır. Hipertansiyonda, tüm vücutta olduğu gibi
glomerul içi basınçta da artış olmaktadır. Bu ilaçlar afferent ve efferent
arteriyollerde dilatasyon yaparak hipertansiyonda oluşan bu glomeruler
hiperfiltrasyonu azaltırlar. Böylece, bu ilaçlar hipertansiyonda ve
diyabetes mellitusta oluşabilen glomerul harabiyetini ve protein sızıntısını
önler.
o

Kaptopril: Oral yoldan kullanıma giren ilk ACE inhibitörüdür. En
kısa etkili inhibitördür. Hafif-orta dereceli hipertansiyonda tek
başına veya diüretik (tiazid grubu) ve bir beta blokörle kombine
olarak kullanılabilir. Konjestif kalp yetmezliğinde de etkilidir. En
sık görülen yan etkisi öksürüktür.

o

Enalapril: Hafif ve orta şiddette hipertansiyonda kullanılır

o

Fosinopril: Bütün ACE inhibitörleri böbrekten atılır. Fosinopril
aynı zamanda safrayla da atılan ACE inhibitörüdür.

Kontrendikasyonları

Bilateral renal arter stenozunda (GFR’yi tamamen durdurup anüriye neden olabilirler)
ve gebelikte teratojenik etkilerinden dolayı kullanılmaz.


Yan etkileri

Öksürük (en sık yan etki), anjioödem, hiperkalemi ve ilk doz senkobudur.

2.1.7. Anjiotensin Reseptör Blokörleri (ARB)
Hipertansiyon ve konjestif kalp yetmezliğinde kullanılırlar. Klinik etkileri bakımından
aynen ACE inhibitörleri gibidirler ancak enzim inhibisyonuna neden olmadığı için öksürüğe
neden olmazlar ve renin düzeyini artırırlar.

2.1.8. Direkt Etkili Vazodilatörler
Diğer antihipertansif ilaçlar gibi bir gruba dahil olmadıkları için bu başlık altında
toplanmış ilaçlardır. Bu grupta hidrasalazin, minoksidil, kromokalim, diazoksid, sodyum
nitroprusiat gibi ilaçlar yer alır. Bu ilaçlar arterioller üzerine direkt etki ile periferik direnci
azaltarak etki gösterirler.


Hidrasalazin: Direkt olarak arteriyolleri dilate eder. Damar düz kaslarını etkiler
ve periferik damar direncini azaltarak kan basıncını düşürür. Diastolik kan
basıncında etkindir. Ağır ve orta derece hipertansiyonda kullanılır. Taşikardi ve
renin salınımını artırıcı etkisi nedeniyle antihipertansif beta blokerlerle kombine
edilerek kullanılır. Oral veya intramüsküler yolla uygulanır.
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Minoksidil: Damar düz kaslarını hidralazinden daha çok gevşetir. Potasyum
kanallarını açıp hücre dışına potasyum çıkışını artırır. Maling hipertansiyon ve
ilerlemiş böbrek hastalığına bağlı sekonder hipertansiyon tedavisinde kullanılır.
Kromakalim: Vazodilatör ve bronkodilatör etkisi vardır.
Diazoksit (Hyperstat): Hipertansif krizlerde kullanılır. Hipertansiyonun rutin
tedavisinde kullanılmaz. Hiperglisemi yapabilir. Tedavi süresi 3 günü
geçmemelidir. Diüretiklerle birlikte kullanılır.
Sodyum Nitroprusiat (Nipruss): Hem arterleri hem de venülleri gevşetir.
Hipertansif acil durumların tedavisinde kullanılır ve sadece parenteral uygulanır.
Bu ilaç vücutta siyanüre dönüşür. Siyanür toksisitesi halinde antidot olarak Na
tiyosülfat kullanılır veya amil nitrat koklatılır. Acil hipertansif durumların yanı
sıra, anestezi sırasında kontrollü olarak kan basıncını düşürmede, diseken aort
anevrizması ve MI’de kısa süreli tedavide kullanılır. Molekülleri ışıkta
bozulduğu için infüzyonu sırasında, şişesi sarılarak kullanılmalıdır.
Hipertansiyon Tedavisinde Dikkat Edilecek Noktalar







Kullanılan ilaçlardan birçoğu ortostatik (postüral) hipotansiyon
yaptığından hastaların, yatar veya oturur durumdan birdenbire ayağa
kalkmamaları ve uzun süre ayakta kalmamaları önerilir.
İlaçlar birdenbire kesilmemeli, doz giderek azaltılmalı ve daha sonra
bırakılmalıdır.
Kullanılan ilaçların birçoğu impotense (cinsel iktidarsızlık) yol
açabileceğinden, böyle durumlarda hekime danışılarak yeniden doz
ayarlanması gerekir.
Antihipertansif kullanan hastaların sıcak ortamda uzun süre kalmamaları
ve dikkat gerektiren işleri (taşıt veya makine kullanma gibi) yapmamaları
gerekir.

2.2. Kalp Yetmezliği Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Kalp yetmezliği, hem sol hem de sağ kalp yetmezliği şeklinde (konjestif) görülebilir.
Kalp yetmezliği tedavisinde ilk iş olarak kalbin iş yükü azaltılır. Bunun için;




Kişinin aktivitesi kısıtlanır.
Kişiye kilo verdirilir.
Yandaş bir KVS hastalığı varsa kontrol altına alınır.

Kalpten bir dakikada geçen kan miktarı, kalp debisi olarak tanımlanır. Kalp
yetmezliğinde kalp debisi azalmıştır. Kalp yetmezliği ilaç tedavisinde asıl amaç kalp debisini
artırmak, dolayısıyla diğer organların yeterli kanla beslenmelerini sağlamaktır. Ayrıca,
oluşan konjesyonun giderilmesi, ödemin çözülmesi ve kalp yetmezliğine yol açan etkenlerin
ortadan kaldırılmasına çalışılır. Konjestif kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaç grupları
aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 2.7’i dikkatle inceleyiniz.
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KALP YETMEZLİĞİ İLAÇLARI
Diüretikler
Ace inhibitörleri
Vazodilatör ilaçlar
Glikozidler
Dijital dışı inotropik ilaçlar
Beta blokerler
Tablo 2.7: Kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar

2.2.1. Diüretikler
Damar içindeki hipervolümü azaltarak etki oluştururlar. Su ve tuz retansiyonu ve buna
bağlı ödemi düzeltirler. Diüretiklerin asıl etkisi pre-load’u azaltmaktır. Böylece, kalbin yükü
azalmış olur.


Kalp yetmezliğinde kullanılan diüretikler: Kalp yetmezliğinde loop (kıvrım)
diüretikler (frosemid, torsemid, bumetenid), tiazid diüretikler, amilorid
triamteren ve spirinolacton kullanılır. Spirinolacton kalp yetmezliğinde
mortaliteyi %30 azaltır. Diüretikler, asemptomatik sol ventrikül
diafonksiyonunda yetmezliği artırdığı için kullanılmamalıdır.

2.2.2. ACE (Anjiotensin Convertig Enzim) İnhibitörleri
Kalp yetmezliğinin kompanzasyonu sırasında aktive olan renin-anjiotensin-aldesteron
sisteminin aşırı aktivitesini ortadan kaldırarak kalbin hem ön hem de ard yükünü azaltırlar.
Bununla birlikte kardiyak hipertrofiyi önlerler. Potasyum kaybına sebep olan tiyazid grubu
diüretiklerle birlikte verilirler.

2.2.3. Vazodilatörler
Sistemik ve pulmoner vasküler direnci azaltarak sağ ve sol ventriküler afterload’u
düşürürler. Vazodilatör ilaçlar, arteriyel yatakta vazodilatasyon yaparak periferik direnci
düşürürler ve böylece kalbin önündeki yükü azaltırlar. Venöz dilatasyonla kalbe dönen kan
miktarında ve kalbin afterload (ard yük)’unda azalma sağlanır ve kalbin atım hacmi artar.
Vazodilatör ilaçların yan etkisi hipotansiyondur; bu durum tedavi esnasında dikkatle
gözlenmelidir.


Kalp yetmezliğinde kullanılan vazodilatör ilaçlar




Ardyükü (afterload) azaltanlar: Hidralazin, nifedipin, fentolamin
Önyükü (preload) azaltanlar: Organik nitratlar
Hem önyükü hem ardyükü azaltanlar: Prozasin, sodyum
nitroprusid’dir.
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Bu gruptaki hidralazin ve nitrat; anjiotensin konvertig enzim inhibitörlerine tolerans
gösterilemiyorsa kullanılırlar. Nitratlar sol ventriküler dolum basıncını azaltırken aynı
zamanda pulmoner vasküler direnci azaltırlar.

2.2.4. Kalp Glikozidleri
Kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan kalp glikozidleri, dijitalis lanata ve dijitalis
purpura (öksük otu) adlı bitkilerden elde edilen bitkisel kaynaklı ilaçlardır. Bu grup ilaçlara
kardiyotonik glikozid veya digitalis (dijital) adı da verilmektedir. Başlıca kalp glikozidleri
digitoksin, digoksin, lanotosid C ve uvabaindir. Farmakokinetik nedenlerden dolayı en
çok kullanılan kardiyak glikozidler, digoksin ve digitoksindir. Aşağıda Resim: 2.1 ve 2.2’de
digoksin ve digitoksinin elde edildiği bitkiler verilmiştir.

Resim 2.1: Dijitalis purpura (digitoksin)

Resim 2.2: Dijitalis lanata (digoksin)

En önemli farmakolojik etkileri kalp kasının kasılma gücünü ve kardiyak debiyi
artırmalarıdır (pozitif inotrop etki). Kalbin diğer elektrofizyolojik özelliklerini de
(otomatisite, iletim, refrakter periyod gibi) etkilemektedir.

2.2.4.1. Farmakolojik Etki Mekanizmaları
Miyokard hücrelerinde Na+ -K+ -ATPaz pompasını bloke ederek hücre içinde sodyum
ve kalsiyum miktarını artırır.


Kalp üzerine etkileri





Düşük dozlarda sinoatriyal nod üzerinde vagal tonusu artırarak
bradikardi yaparlar. Yüksek dozlarda ise sempatomimetik etki ile
taşikardi oluştururlar.
Kalp yetmezliği sırasında büyümüş olan kalbi küçültürler.
Dijitaller, kardiyak debiyi artırdıkları için böbreğe giden kan akımını
artırırlar ve diüretik (idrar söktürücü) etki gösterirler.

71






Sinüs düğümü dışında kalbin her yerinde (özellikle ventriküllerde) impuls
çıkarabilen noktaları uyarırlar.
EKG de; P-R aralığını uzatır, Q-T aralığını kısaltır, ST segmentini
çöktürür ve T dalgasını deprese ederler ancak QRS kompleksinin süresi
toksik dozlarda bile değişmez.
Sistolik basıncı yükseltir (kardiyak outputu artırdığı için), diastolik
basıncı düşürürler (periferik vasküler rezistansı düşürdükleri için).



Glikozidlerin yan etkileri: Digitalis glikozidleri kullanan hastaların %1025’inde toksisite işaretleri ortaya çıkar. Bu ilaçların en önemli sakıncaları,
güvenlik aralıklarının dar olmasıdır. Yani tedavi edici dozları ve toksik dozları
arasındaki aralık çok dardır. Minimal etkin dozun 5-10 katı letal (öldürücü) doz
olabilir. Tedavi sırasında bile bazen zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilir.
Şüpheli durumlarda, plazmada digital gilikozidlerinin düzeyi ölçülür.



İntoksikasyon nedenleri: Hipopotasemi ve hipomagnezemi, iskelet kaslarının
dijital bağlama kapasitesini azaltarak plazma seviyesinin yükselmesine ve
intoksikasyona neden olur. Vücutta potasyum (K+) kaybına yol açan durumlar
da toksisiteyi kolaylaştırır. Bunlar:






Dijital toksisitesi (zehirlenme) belirtileri: Dijital toksisitesinde aşağıdaki
belirtiler görülür.








Vücutta K+ kaybı yapan diüretiklerin (tiazidler, furosemid v.b. gibi)
kullanılması,
Uzun süreli kortikosteroid uygulanması,
Şiddetli kusma ve diyaredir.

İntoksikasyonun ilk belirtisi iştahsızlıktır. Ayrıca bulantı, kusma (bu
belirtiler ilaç parenteral yolla verildiğinde de ortaya çıkabilir) görülür.
Başağrısı, yorgunluk, keyifsizlik, psikolojik belirtiler, ağrılar ve deliryum
Görme bozuklukları ve cisimlerin etrafında sarı, yeşil hareler
(diskromatopsi) görmektir.
Östrojene dönüşebildikleri için; kadınlarda endometriyal hiperplazi,
erkeklerde, jinekomasti (memelerde büyüme) tablosu ortaya çıkabilir.
Kalple ilgili belirtiler; Belirgin bradikardi, atriyoventriküler blok,
aritmiler, atriyal ve ventriküler taşikardidir. En erken görülen kardiyak
belirti, birinci derece A-V bloktur.

Dijital Toksisitesinde Tedavi





İV uygulanmakta ise ilk önce İlaç kesilir.
Serum potasyum düzeyi ölçülür. Düşükse çok yavaş IV infüzyonla
potasyum klorür verilir.
Antiaritmik olarak, kardiyak depresan etkileri en az olan lidokain veya
fenitoin uygulanır.
Diüretik kullanılıyorsa kesilir.
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Glikozidlerin endikasyonları






Hipokalemi ile birlikte hipomagnezemi de olabilir. Bu durumda gerekirse
magnezyum verilir.
Bradikardi ve A-V blok varsa atropin verilir.
İlaç ağızdan alınmışsa emilimi engellemek için ağızdan aktif kömür veya
kolestiramin verilebilir. Digitoksin zehirlenmesinde ilacın enterohepatik
dolanıma (sirkülasyon) girmesi nedeniyle bu yöntem etkili olur.
Zehirlenme hayatı tehdit edecek kadar şiddetli ise saflaştırılmış özgüldijital antikorları (digibind, digitalis-antidot) verilir.

Düşük debili kalp yetmezliği,
Atriyum fibrilasyonu ve flatter tedavisi,
Paroksismal atriyal taşikardi’dir.

Kontrendikasyonları

Miyokard infarktüsü, 2. ve 3. derece kalp bloklarında kontrendikedir.

2.2.4.2. Farmakokinetik Özellikleri
Tedavide kullanılan başlıca kalp glikozidleri, digoksin ve digitoksin’dir. Her ikisi de
oral ve IV kullanılabilir. Digoksin sindirim kanalında %70 oranında, digitoksin ise tama
yakın emilir. Digoksin plazma proteinlerine %27 oranında bağlanır. Bu oran digitoksinde %
90 kadardır. Digoksin böbreklerden atılır. Digitoksin ise karaciğerde metabolize edilerek
safra ile atılır. Ayrıca, enterohepatik sirkülasyona girdiğinden etki süresi oldukça uzundur.
Karaciğer bozukluğu olanlarda digoksin, böbrek bozukluğu olanlarda ise digitoksin tercih
edilir.
Lanatosid C, mide barsak kanalından çok az (%10) absorbe edilir. Etkisinin başlama
ve devam süresi digoksininki kadardır.
Uvabain, en çabuk etki yapan kalp glikozididir. Etkisi çok kısa sürer. Acil dijitalleme
için kullanılır. Sadece IV uygulanır. İdame, ağız yolundan alınan diğer bir glikozid ile
yapılır.
Kalp glikozidleri ağızdan küçük dozlar halinde verilirse terapötik konsantrasyona geç
ulaşır. Bu nedenle tedavinin başlangıcında etkin konsantrasyonu sağlamak için yükleme
dozu uygulanır. Buna, digitalizasyon dozu denir. Günlük yükleme dozu 4 veya 5 defaya
bölünerek uygulanır. Etkin plazma konsantrasyonu bu şekilde elde edildikten sonra günlük
küçük dozlarla bu düzey sürdürülmeye çalışılır. Buna da idame doz denir. Digitalizasyon,
hastanın durumuna göre yavaş veya hızlı yapılabilir. Dijital kullanan hastalar yan etkiler
yönünden dikkatle gözlenmelidir.
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Dijitallerin Farmakokinetik Özellikleri
Plazma proteinlerine
bağlanma

Atılım/metabolizma

Yarı-ömür

Digoksin

< %30

Böbrek (değişmeden)

36-48 saat

Digitoksin

%97

Karaciğer

5-7 gün

Tablo 2.8: Dijitallerin farmakokinetik özellikleri

2.2.5. Dijital Dışı (+) İnotrop İlaçlar
Bu grup ilaçlar, sağ ve sol vetriküler disfonksiyona bağlı ciddi kalp yetmezliğinin akut
tedavsinde kullanılırlar.




Fosfodiesteraz İnhibitörleri: Aminofilin, amrinon, milrinon gibi ilaçlar hücre
içinde cAMP düzeylerini artırarak pozitif inotrop (kalbin kasılma gücünün
artması) ve pozitif kronotrop etki gösterirler. Kalp hızını artırdıkları için
mortaliteyi artırırlar. Bu nedenle günümüzde artık kullanılmamaktadırlar.
Sempatomimetik İlaçlar: Akut kalp yetmezliği ve ağır yetmezlik olgularında
dopamin, dobutamin kullanılabilir. Bu ilaçlar, şok tablosunda İV olarak
uygulanırlar.

2.2.6. Beta Blokerler
Konjestif kalp yetmezliğinde yapılan çalışmalarda beta blokerlerin etkinliği
kanıtlanmıştır. Stabil kalp yetersizliklerinde kullanılırlar. Ağır yetmezliklerde
kontrendikedirler.

2.3. Antianginal İlaçlar
Angina pektoris, kalbi besleyen koroner arterlerin zamanla daralması veya tıkanması
sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Bunun sonucunda kalp dokusuna ihtiyacı olan
oksijenlenmiş kan sağlanamaz. Hastalığın belirtileri, özellikle egzersiz sırasında gelen
şiddetli göğüs ağrılarıdır (retrosternal ağrı). Bu sırada geçici myokard iskemisi gelişir.
İskemiyi tetikleyen mekanizmalar koroner kan akımının azalması ve miyokardın oksijen
tüketiminin artmasıdır. Hastalık, nöbetler şeklinde seyreder. Tedavide kullanılan ilaçlar,
semptomatik tedavi sağlar.


Angina Pektoriste Tedavinin Amaçları




Koroner arterlerde genişleme yaparak koroner kan akımını artırmak,
Kalbin ön ve ard yüklerini azaltarak oksijen gereksinimini azaltmak,
Kalp üzerindeki sempatik etkinliği azaltmaktır.
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Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için angina pektoris tedavisinde aşağıdaki ilaçlar
kullanılmaktadır. Tablo 2.9’u inceleyiniz.
ANTİANGİNAL İLAÇLAR
Organik Nitratlar
Beta Blokerler
Kalsiyum Kanal Blokerleri’dir
Tablo 2.9: Antianginal ilaçlar

2.3.1. Organik Nitratlar
Düz kas hücreleri içine kolayca giren lipofilik ilaçlardır. Damar düz kaslarına direkt
etki ile büyük arter ve venleri, arteriyolleri ve nitratlara en duyarlı damar segmenti olan
venüllleri gevşetirler. Antianginal olarak asıl etkileri venodilatasyondur ve damar genişletici
etkileri nitrik oksit üzerinden gerçekleşir.
Angina pektorisin akut nöbetlerinin önlenmesi ve kronik profilaksisinde kullanılırlar.
Uzun süre kullanımda tüm nitratların etkisine tolerans gelişir. Ortamda niratların uzun süre
bulunması sülfidrilli endojen maddelerin tükenmesine ve dolayısıyla nitrik oksit oluşumunun
azalmasına yol açar, bu da etkilerine tolerans gelişmesine neden olur.
Nitratlar, kalbe venöz dönüşü ve kalbin oksijen ihtiyacını azaltırlar. Koroner arterleri
ve beyin damarlarını da gevşetir ve başağrısına neden olurlar. Solunum yollarını ve safra
kanallarını da gevşetir, cilt, mukoza, sindirim kanalı ve akciğerlerden kolayca absorbe
olabilirler.
Nitratlar, şiddetli refleks taşikardi oluşturur. O nedenle bu ilaçlar taşikardiyi önlemek
için beta blokerler ile kullanılırlar.


Sınıflandırma: Organik nitratlar oral ya da sublingual uygulamalarından sonra
etki sürelerine göre kısa ve uzun etkli nitratlar olarak ikiye ayrılırlar. Kısa ve
uzun etkili nitratlar, aşağıda tablo halinde verilmiştir. Tablo 2.10’u dikkatle
inceleyiniz.
Organik Nitratlar

Kısa etki süreli nitratlar
 Nitrogliserin (trinitrin): Oral/lingual,
bukkal/transdermal
yoldan
uygulanabilirler.
 Amilnitrit (Vaporale): İnhalasyon
yoluyla uygulanır. En kısa etkili
nitrattır. Etkisi hemen başlar ve 5
dakika devam eder.
 İzosorbid dinitrat (Isordil): Oral
kullanılır.
Karaciğerde
izosorbid
mononitrata dönüşür.

Uzun etki süreli nitratlar






Eritritil tetranitrat (Cardilate)
Pantaeritriol tetranitrat
Mannitol heksanitrat
İzosorbit mononitrat : En uzun etkili
nitrattır.

Tablo 2.10: Etki sürelerine göre organik nitratlar
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Angina nöbeti sırasında veya nöbetten hemen önce kullanılanlar kısa etkili nitratlardır.
Nöbeti önlemek için devamlı kullanılanlar, uzun etkili nitratlardır. Uzun etkili nitratlar
oral yoldan kullanılırlar. Kronik kullanımda etkilerine tolerans geliştiğinden günümüzde
tercih edilmezler.


Uygulama şekilleri: Oral, lingual ve cilt üzerine uygulanan farmasötik şekilleri
vardır. Sublingual (dilaltı) uygulamayla etkileri çabuk (2-5') başlar ve kısa sürer
(30' dan az). Akut nöbetlerin en iyi tedavisini sağlamaktadırlar. Oral preparatları
sürekli salıverilen tabletler şeklindedir ve daha uzun süreli etki göstermektedir.
Bu şekilde profilaksi sağlanabilmektedir. Ayrıca, nitrogliserinin cilt üzerine
uygulamaya özgü farmasötik şekilleri de proflaksi için kullanılır.



Endikasyonları




Angina ve miyokard infarktüsünde ilk kullanılacak ilaçlardır.

Organik nitratların yan etkileri







Baş ağrısı en sık karşılaşılan yan etkidir.
Şiddetli hipotansiyon,
Refleks taşikardi,
Flushing ve senkop,
Göz içi basınç artışı,
Methemoglobinemi’dir.

2.3.1.1. Nitrogliserin (Trinitrin) ve Etkileri
Nitrogliserin kısa etkili nitratlardandır. Egzersiz veya duygusal stres sonrası ortaya
çıkan göğüs ağrısının hızla sonlandırılmasında sublingual (dilaltına konularak) uygulanır. İlk
tercih edilen ilaçtır. Nitrogliserin’in transdermal flaster şeklinde hazırlanmış göğüs üzerine
yapıştırılarak kullanılan farmasötik formu, göğse sürülen pomat, ayrıca sprey formu vardır.
Nitrogliserinin etkisi bir dakika içinde başlar ve iki dakikada maksimum düzeye çıkar.


Kullanımında dikkat edilecek noktalar: Nitrogliserin buzdolabında
saklanmalı, ışıktan korunmalıdır. Üç aydan fazla bekletilen ilaçların
değiştirilmesi gerekir. Koruma kurallarına uyulmayan kullanımlarda ilaç etkisini
göstermez. Nitrogliserin alkol ile alınmaz, alındığında kardiovasküler kollaps ve
senkop gelişebilir.

2.3.2. Beta Blokörler (Beta Reseptör Blokörleri)


Kalpteki beta reseptörleri bloke ederek sempatoadrenal tonusu azaltırlar.
Böylece kalbin atış hızını ve debisini düşürürler. Özellikle egzersiz sırasında
kalbin atış hızını azaltırlar. Hem egzersizde hem de istirahat halinde kalbin
oksijen ihtiyacını azaltırlar. Efor anginasında başarı ile kullanılan ilaçlardır.
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Angina tedavisinde nitratlarla kombine edilerek kullanılabilirler. Nitratlarla
ortaya çıkan refleks taşikardiyi önlerler. Ağız yoluyla kullanılırlar.
Beta blokerler esas olarak angina pektorisin kronik tedavisinde endikedirler.
Stabil olmayan anginada miyokard oksijen tüketimini, kalp atış sayısını, kalp
debisini azalttıkları için terapötik yarar sağlar.
Variant anginada koroner arterlerdeki spazmı artırdıkları için kullanımları
kontrendikedir.

2.3.3. Kalsiyum Kanal Blokörleri
Kalsiyum kanal blokörleri; kalsiyum kanallarını bloke ederek, kalsiyum iyonunun kalp
hücreleri, koroner ve periferik arterlerin düz kas hücrelerine girişini engelleyerek damar düz
kas tonusunu azaltırlar. Kalsiyum kanal blokörleri vasküler direnci düşüren vazodilatörlerdir.


Kalsiyum kanal blokerlerinin etkileri











Periferik arteriyollerde genişleme oluşturarak kalbin afterloadını
azaltırlar.
Hem koroner arterlerde hem de miyokard hücrelerinde kalsiyum
kanallarını bloke ederek miyokardın kasılma gücünü azaltıp, oksijen
tüketimini azaltırlar.
Anstabil anjina ve Akut miyokard infarktüsünde terapötik etkinlikleri
nitratlar ve beta blokerlerden daha azdır.
Nimodipin hariç (sadece serebral vazodilatasyon yaptığı için) tüm
kalsiyum antagonistleri antianginal olarak kullanılabilirler.
Antianginal etki mekanizmaları beta blokerlere benzer ancak farklı olarak
koroner vazodilatasyon ortaya çıkartırlar. Koroner arter spazmını önlerler
ve bu nedenle variant anjinada kullanılırlar.

Nifedipin (Adalat, Nidilat): Dihidropridin türevi kalsiyum kanal blokeridir.
Koroner vazospazm sonucu gelişen angina pectoriste etkilidir. Vazodilatör etkisi
nedeniyle periferik ödem, hipotansiyon, baş ağrısı, yüzde kızarıklık gibi yan
etkileri vardır.
Verapamil (İsoptin, Veraptin): Fenilalkilamin türevi kalsiyum kanal
blokeridir. Oral kullanılır. Verapamil, doğrudan kardiak iletiyi yavaşlatır
(kardiyak depresan etkisi en fazla olan kalsiyum kanal blokeridir). Bu nedenle
atım hızını ve oksijen ihtiyacını azaltır. Verapamil, karaciğerde metabolize olur;
böbreklerle atılır. Angina tedavisi yanında migren, hipertansiyon ve aritmi
tedavisinde kullanılır.




Yan etkileri: Uyuşukluk ve periferik ödemler yapabilir. Beta blokerlerle
kombinasyonları hipotansiyon, atriyoventriküler blok ve konjestif kalp
yetmezliğini şiddetlendirebilir.
Kontrendikasyonları: Kardiak fonksiyonu bozuk veya atrioventriküler
ileti bozukluğu olan hastalarda kontrendikedir. Dijitalize hastalarda
digoksinin serum düzeyini yükselttiğinden dikkatle kullanılmalıdır.
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2.4. Aritmi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Hatırlayacağınız gibi kalbin impuls çıkarabilme özelliğine otomatisite adı verilir.
Uyarı atriyumda sinüs düğümünden kaynaklanır; atriyum kasında yayılır, A-V düğümden
geçer. His hüzmesi ve Purkinje lifleri aracılığıyla ventrikül kasına doğru bir yol izler ve
normal döngü bu şekilde devam eder. Ne zaman ki uyarı odağında (sinüs düğümünde) ya da
uyarının iletilme yolu ve iletim hızında bir problem oluşur o zaman latent odaklar (AV nod,
his düğümü, purkinje lifleri), kendi kendilerine uyarı çıkararak devreye girerler. Sonuç
olarak kalbin normal ritmi bozulur ve aritmiler ortaya çıkar. İletim bozuklukları,
ventriküllerde veya ventrikül dışında olabilir.
Aritmi (disritmi), normal sinüs ritminden her hangi bir sapma ve kalp atımlarındaki
düzensizliktir. Bu patalolojik durum ilaç tedavisi ile düzenlenir. Aritmi tedavisinde
kullanılan ilaçlara, antiaritmik ilaçlar adı verilir. Antiaritmik ilaçlar bozulmuş kalp ritminin
sinüzel ritme döndürülmesi ve düzelenli ritmin korunması amacıyla kullanılırlar.
Antiaritmik ilaçlar aşağıda tablo halinde verilmiştir. Tablo 2. 11’i dikkatle inceleyiniz.
Antiaritmik İlaçlar
Bradiaritmilerin
tedavisinde
kullanılan ilaçlar

Taşiaritmilerin tedavisinde kulanılan ilaçlar
Sınıf I
(Na kanal blokerleri)
Sınıf I A
Kinidin
Prokainamid

Dizopiramid

Sınıf I B

Sınıf I C

Lidokain
Fenitoin
Tokainid
meksiletin

Enkainid
Flekainid
Lorkainid
Propafenon

Sınıf II
(beta
blokerler)
Propranol
Esmolol
Asebutalol

atenolol

Sınıf III
(Potasyum
kanal
blokerleri)

Sınıf IV
(kalsiyum
kanal
blokerleri)

Amiodaron
Bretilyum
Sotalol

Verapamil
Diltiazem
bepridil

Atropin
Izoproterenol
Diger
betamimetikler

Tablo 2.11: Antiaritmik ilaçlar

2.4.1. Taşiaritmilerin Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Taşiaritmiler, kalp atım hızının normalin üzerinde olduğu ritim bozukluklarıdır.
Antiaritmik tedavi ile kalbin atım hızının normal sinüs ritmine döndürülmesi amaçlanır. Bu
grupta belirgin taşiaritmilerin tedavisinde kullanılan sınıf I, II, III ve IV. grup antiaritmik
ilaçlar yer alır.

2.4.1.1. Sınıf I (Sodyum Kanal Blokerleri) Antiaritmik İlaçlar
Na kanalları ile çalışan hızlı yapılardan kaynaklanan anormal otomasiteyi seçici olarak
baskılarlar. Uyarı oluşumu için gerekli eşik düzeyi yükseltirler. Kendi arasında A, B ve C
olmak üzere üç alt grubu vardır.
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Sınıf I A: Geniş spektrumlu ilaçlardır. Hem ventrikül üzeri (atriyal) hem de
ventrikül kaynaklı aritmi tedavisinde kullanılırlar. Sodyum ve potasyum kanal
blokajı yaparlar. İmpuls iletimini yavaşlatırlar. Bu grupta kinidin, prokainamid
ve dizopiramid yer alır.


Kinidin (kardiokin, taşikardin): Kınakına bitkisinin kabuklarından elde
edilen bir ilaçtır. Alfa bloker ve antikolinerjik etkisi bulunmaktadır. Ufak
dozlarda taşikardi oluştururken yüksek dozlarda bradikardi oluşturur.
Atriyal fibrilasyon, atriyal flatter ve ventriküler aritmilerin tekrarının
önlenmesi amacıyla kullanılır. En önemli yan etkisi, trombositopeni
oluşturmasıdır. İntravenöz uygulamada, belirgin hipotansiyon ve taşikardi
oluşturabilir.

Resim 2.3: Kınakına bitkisi (kinin ham maddesi)



Sınıf I B: Özellikle ventriküler taşiaritmilerin tedavisinde kullanılırlar. Bu grup
ilaçlar atriyal ve nodal aritmilere karşı etkisizdirler. Bu grupta meksiletin,
lidokain, tokainid ve fenitoin yer alır.






Lidokain: Na kanal blokeri olup lokal anestetik olarak da kullanılır.
Antiaritmik etkisini özellikle iskemik dokularda gösterir. Ventriküler
taşiaritmilerin acil tedavisinde ilk tercihtir. IV ve İM yolla verilebilir.
Fenitoin: Dijital ve trisiklik antidepresan toksisitesine bağlı ventriküler
aritmilerde akut ve profilaktik olarak kullanılır. IV ve oral kullanılabilir.
Meksiletin ve tokainid: Oral kullanılır. Tokainid yan etki olarak
pulmoner fibrozis ve kemik iliği depresyonu oluşturabilir.

Sınıf I C: En güçlü sodyum kanal blokerleridir. Purkinje lifleri ve ventrikül
miyokard hücrelerinin depolarizasyon hızını azaltırlar ve iletimi yavaşlatırlar.
Kardiyak arrest oluşumuna ve kendileri de fazla oranda aritmiye neden
olduklarından sadece şiddetli vetriküler taşiaritmilerde kullanılırlar. Konjestif
kalp yetmezliği ve MI kontrendikedirler. Bu grupta enkainid, flekainid,
lorkainid, propafenon yer alır.




Morizisin: Sınıf I tipindedir (fenotiazin türevi) ve bu grup ilaçların tüm
özelliklerine sahiptir; ancak herhangi bir alt gruba dahil değildir.
Ventriküler aritmilerin kronik tedavisinde kullanılır.
Propafenon: Esas olarak atriyal aritmilerde kullanılır.
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2.4.1.2. Sınıf II Antiaritmikler (Beta Blokerler)
Beta blokerler, özellikle supraventriküler taşikardilerde kullanılırlar. Ayrıca,
sempatoadrenal sistem aktivitesinin arttığı durumlarda görülen aritmilerde de etkindir. Bu
grupta esmolol, propranolol, asebutolol yer alır. Propranolol supraventriküler aritmilerin
tedavisisinde en çok kullanılan ilaçlardır.


Propranolol (Dideral): Beta adrenerjik reseptör blokörüdür. Sinüs
düğümündeki beta reseptörleri bloke ederek bradikardi yapar. Purkinje
liflerindeki otomatisiteyi de deprese eder. Supraventriküler aritmilerin
tedavisinde oral veya IV yolla kullanılır.

2.4.1.3. Sınıf III Antiaritmikler (Potasyum Kanal Blokerleri)
Hızlı hücrelerde (purkinje ve ventrikül miyokard hücreleri), K+ (potasyum) kanallarını
kapatarak aksiyon potansiyelinin süresini uzatırlar. Bu grupta amiodaron, bretilyum ve
sotalol yer alır.



Amiodaron: En geniş spektrumlu (Sınıf I,II, III, IV etkili) antiaritmiktir; ancak
birçok yan etkisi nedeniyle en iyi antiaritmik değildir.
Bretilyum: Medikal kardiyoversiyon yapan ilaç olarak bilinir.

2.4.1.4. Sınıf IV Antiaritmikler (Kalsiyum Kanal Blokerleri)
Kalsiyum kanal blokerleri esas olarak SA düğüm ve AV düğüm gibi yavaş cevap
veren kalp hücrelerini deprese ederler. İletimi yavaşlatırlar ve refrakter periyodu azaltırlar.
Bu grupta verapamil, diltiazem ve bepridil yer alır ve en çok verapamil kullanılır.


Verapamil: Bir kalsiyum kanal blokeridir. Paroksismal supraventriküler
taşikardi profilaksisinde en iyi ilaçtır.

2.4.2. Bradiaritmilerin Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Kalbin dakikadaki atım sayısının normalin altında olduğu ritim bozukluklarıdır.
Bradiaritmilerde antiaritmik tedavi ile kalbin hızının artırılması amaçlanır.


Atropin: Parasempatolitik bir ilaçtır. SA ve AV düğüm üzerindeki vagal tonusu
ortadan kaldırır ve kalbi (sinüs ritmini) hızlandırır. İV veya cilt altı 0,6 mg
dozda kullanılır. Erişkinlerde 0.5 mg’ dan daha düşük doz verildiğinde veya
doğru doz çok yavaş verildiğinde paradoksal bradikardi gelişebilir. Atropin, oral
yolla da verilebilir.


Endikasyonları
o
Sinüs bradikardisinde,
o
Sinoatriyal durma,
o
Bloklarda ( I. Ve II. Derece blokta) kullanılır.
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Yan Etkileri
o
Bulanık görme, baş ağrısı ve gözbebeklerinde genişleme,
o
Dudaklarda kuruluk, susama hissi,
o
Deride sıcaklık (ateş basması),
o
Genellikle yaşlı erkeklerde idrar yaparken zorlanma.



Atropin aşırı doz (zehirlenmesi) bulgusu: Davranış bozukluğu, ciltte
kızarıklıktır. Atropin zehirlenmesinde antidot olarak Fizostigmin
kullanılır.

Izoproterenol ve Diger Betamimetikler: ß1 reseptörleri aktive ederek kalp
atım hızını ve A-V iletiyi hızlandırırlar. II. Derece AV veya III. Derece (tam
blok) blok tedavisinde kullanılırlar.

2.5. Periferik Vazodilatörler
Periferik vazodilatörler, periferik arter ve arteriyollerinin daralma ve tıkanmasına bağlı
olan lokal dolaşım yetmezliklerinin tedavisinde kullanılan damar genişletici ilaçlardır. Bu tür
hastalıklar, meydana geliş şekline göre ikiye ayrılır ve bu ayrımın farmakolojik yönden
önemi vardır.



Vazospastik hastalıklar: Lokal sempatik tonus artmasına bağlı olarak
damarlarda oluşan spazm sonucu lokal iskemi gelişir. Örneğin, raynaud
sendromu, akrosyanoz.
Arter çeperinde gelişen organik lezyonlar sonucu olan tıkanmalar: Arter
çeperinde lipid toplanması, intima kalınlaşması, aterom plağı oluşması ve
zedelenmiş endotelde trombus gelişmesi, damarın lumenini daraltır ve tıkar. Bu
tür hastalıklara, kronik okluzif (tıkayıcı) arter hastalıkları adı verilir.

Damarlarda, organik lezyona bağlı daralma ve tıkanmalarda, direkt etkili
vazodilatörler ve beta adrenerjik reseptörler etkilidir. Vazospastik hastalıkların tedavisinde
adrenerjik nöron ve alfa adrenerjik reseptör blokörleri etkilidir.






Nilidrin (Dilatol): İskelet kaslarının damarlarındaki beta adrenerjik
reseptörleri aktive eder. Kalbi de uyardığından ilerleyen angina pektoris
akut myokard infarktüsü ve paroksismal taşikardide kullanılmamalıdır.
Papaverin (Paver): Haşhaşta bulunan bir alkaloiddir. Aynı nitrik oksit
gibi tüm düz kaslarda gevşeme (vazodilatasyon, bronkodilatasyon)
oluşturmaktadır. Total periferik damar direncini düşürür.
Dipiridamol (Drisentin, Persantin): Vazodilatör ve düz kas gevşetici
etkileri vardır.

2.6. Hipolipidemik (Antihiperlipidemik) İlaçlar
Hiperlipidemi, bir metabolizma hastalığıdır ve bu hastalıkta kanda çeşitli
lipoproteinlerin düzeyi yükselmiştir. Lipoproteinler, yağ ve protein bileşimleridir ve
karaciğerde yapılırlar. Lipoproteinlerden olan LDL düzeyi 100mg/dl’nin üzerinde ise tıbbi
tedavi endikasyonu vardır. LDL, en fazla oranda kolesterol içerir. Plazmada en önemli
kolesterol taşıyıcısıdır. Ateroskleroz riskini arttırır.
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Hipolipidemik ilaçlar, arterlerde ateroskleroz (damar sertliği) gelişmesini yavaşlatmak
ve özellikle koroner kalp hastalığı riskini azaltmak için kullanılır.
Hiperlipidemi tedavisi için öncelikle hasta için diyet düzenlenir. Hayvansal besinlerin
azaltılması ve bitkisel yağların kullanılması, ekzersizle kilo kaybı, sigara ve alkolü bırakması
önerilir. Bütün bunlar hiperlipemiyi düzeltmezse hipolipidemik ilaçlar kullanılır. Bu grupta;
kolestramin, niasin, klofibrat, gemfibrozil, lovastatin, neomisin gibi ilaçlar yer alır.

2.7. Antikoagülan İlaçlar
Kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlardır. Yani, pıhtı oluşmadan önce
kullanıldıklarında etkilidirler. Var olan pıhtıyı eritme özellikleri olmadığı için de profilaksi
amacıyla kullanılırlar. Ancak venöz trombüslerin büyümesini önlerler. Oral veya parenteral
yolla kullanılabilirler. Etki mekanizmalarına göre heparinler ve oral antikoagülanlar olarak
ikiye ayrılırlar.

2.7.1. Heparin (Liquemine, Panheprin)
Sığır akciğeri veya domuz barsağından elde edilir. İn vivo ve in vitro olarak pıhtılaşma
zamanını uzatır. Fibrin oluşmasını engeller ve yara iyileşmesini geciktirir. Trombin sentezini
azaltarak etkinliğini gösterir.
Yüksek molekül ağırlıklı (heparin sodyum, heparin kalsiyum) ve düşük molekül
ağırlıklı (fraksiparin, fragmin, enoksaparin, dalteparin, logiparin) olmak üzere iki tip heparin
vardır. Bunların hiçbiri plasentayı geçemez ve glomeruler filtrasyona uğramazlar.
Karaciğerde metabolize edilirler.


Kullanımı ve endikasyonları: Heparin, sadece parenteral (İV ve subcutan)
yolla kullanılır. Venöz trombus profilaksisinde, serebrovasküler hastalıklarda,
açık kalp ameliyatlarında ve hemodiyaliz sırasında kullanılır. Her türlü
kanamaya sebep olabileceği için heparinin dozu (aPTT) aktive edilmiş parsiyel
tromboplastin zamanı ile izlenir. Yan etki olarak spontan kanamalar
görüldüğünde ilaç kesilir ve antidot olarak protamin sülfat her 100 ünite
heparine karşılık İV olarak 1-1,5 mg verilir.



Yan etkileri

En önemli yan etkileri spontan kanamalardır (purpura, ekimoz, melena, hematüri). En
erken görülen kanama şekli ise hematüridir.


Kontrendikasyonları

İntrakiraniyel kanamalar, Aktif iç kanamalar, Maling tümörler, Kontrol altına
alınamamış hipertansiyon, Travmalar ve yeni geçirilmiş operasyon sonrası kullanılmaz.
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2.7.2. Oral Antikoagülanlar
Sadece oral yoldan kullanılırlar. Etkileri ilaç verilmeye başladıktan 24 saat sonra veya
daha geç başlar; ilaç kesildikten birkaç gün sonraya kadar devam eder. Vücutta K vitamini
aracılığıyla oluşan bazı pıhtılaşma faktörlerinin sentezini engellerler. Bu grupta, varfarin,
dikumarol, fenindion, difenadion gibi ilaçlar yer alır.


Endikasyonları

Venöz trombus profilaksisi, serebrovasküler hastalıklar ve akciğer embolisinde
kullanılır.


Kullanımı

Tedavi dozu protrombin zamanını, normal değerin 1.5-2 katına çıkaracak şekilde
ayarlanır. Heparin gibi her türlü kanamaya neden oldukları için tedavi sırasında sık sık
protrombin zamanı ölçülür. Eğer buna olanak yoksa oral antikoagülanlar kesinlikle
kullanılmamalıdırlar.


Yan etkileri

Spontan kanamalar; ciltte purpura, ekimoz, GİS ve renal kanamalar görülür.
Heparinde olduğu gibi en sık hematüri gözlenir. Plasentayı aşabilir ve bebekte zararlı etkiler
yapabilir. Bu gibi durumlarda plasentayı geçmedikleri için heparin daha iyi bir tercihtir.


Kontrendikasyonları

Gebelerde, peptik ülserlilerde, karaciğer ve böbrek yetmezliği durumlarında
kullanılmamalıdır.
Oral antikoagulanlarla oluşan kanamalarda ilaç kesilir. Oral (hafif vakalarda) veya
parenteral (ağır vakalarda) yolla K vitamini preparatları verilir. Ayrıca taze tam kan veya
dondurulmuş plazma infüzyonu yapılır.

2.7.3. Hirudin
Heparin benzeri bir madde olup doğadaki en güçlü ve spesifik trombin inhibitörü
(sülükten elde edilir) maddedir. Yan etkileri heparine göre daha azdır. Trombositler üzerine
etkisi yoktur ve kanama zamanını değiştirmez. İlaç kesildiğinde etkisi çabuk ortadan kalkar.

2.8. Antitrombotik ve Trombolitik İlaçlar
Tromboz oluşumunu engelleyen ilaçlardır.

2.8.1. Antitrombotik İlaçlar
Trombosit fonksiyonlarını baskılayarak etki gösterirler. Arter ve venlerde trombus
oluşmasını ve gelişmesini engelleyen ilaçlardır. Bu grupta; aspirin, sülfinpirazon ve
dipiridamol yer almaktadır.
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Aspirin: Analjezik ve antipiretik bir ilaçtır. Küçük dozlarda günde bir kez oral
alındığında, (75-325mg) trombositlerin agegasyonunu (trombositlerin
birbirilerine yapışarak kümelenmeleri) önler. Büyük dozlarda alındığında
antitrombotik etkinliği azalır.
Dipiridamol (Drisentin): Güçlü vazodilatör etki gösterir, kan basıncını düşürür.
Trombosit agregasyonunu ve adezyonunu inhibe eder. Antianginal etkisi de
vardır.

2.8.2. Trombolitik (Fibrinolitik) İlaçlar
Damar içinde oluşmuş olan pıhtıyı eriterek trombüsle tıkanmış damarı açan ilaçlara
,trombolitik (fibrinolitik) ilaçlar adı verilir. Bu ilaçlar vücutta plazminojenin plazmine
dönüşümünü hızlandırır ve oluşan plazmin de pıhtı oluşması sırasında şekillenen fibrini
parçalar. Akut tromboembolik hastalıklarda kullanılırlar.





Streptokinaz (Streptase, karbikinase): Trombolitik olarak, akut myokard
infarktusunda kullanımı önemlidir. Myokard infarktusunda ilk 4 saat içinde
uygulanmaya başlanması önerilir. 6 saatten fazla zaman geçmişse tedavi şansı
çok azdır. Ayrıca, karaciğer embolisi ve derin ven trombozunda İV infüzyon
şeklinde kullanılır. Yan etki olarak ateş, alerjik reaksiyonlar ve kanamalar
yapabilir.
Ürokinaz (Rhotromb): Etkisi streptokinaza benzer; ancak daha pahalı
olduğundan streptokinaza alerjik hastalarda kullanılması tercih edilir.
Trombolitik ilaçların antagonistleri: Trombolitik ilaçların neden olduğu
kanamalar ile cerrahi yaralara bağlı kanamalarda kullanılırlar. Bu grupta
bulunan ilaçlar:




Aminokaproik asid (Epsamin),
Traneksamik asid (Transamine),
Aprotinin (Trasylol)’ dir.

84

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Dolaşım sistemine etkili ilaçları ayırt ediniz.
İşlem Basamakları
 Kardiyovasküler
sınıflandırınız.

sistem

Öneriler
ilaçlarını  Sınıflandırmanızı yaparken kardiyovasküler
hastalıkları dikkate alabilirsiniz.

 Antihipertansif ilaçları ayırt ediniz.

 Antihipertansifleri listeleyebilirsiniz.
 Kullanılan tüm antihipertansif ilaçların yer
almasına dikkat edebilirsiniz.

 Kalp yetmezliği
ediniz.

 Kalp yetmezliği ilaçlarına yönelik bir
poverpoint sunusu hazırlayarak sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

ilaçlarını

ayırt

 Notlarınızı, A4 kağıdının 4/1 ni kaplayacak
şekilde yazabilirsiniz.
 Antianginal ilaçları şematize ederek
 Hazırladığınız notları sınıfta arkadaşlarınıza
kullanım amaçlarını içeren küçük
dağıtarak okumalarını sağlayabilirsiniz.
notlar hazırlayınız.
 Arkadaşlarınızdan aldığınız geri dönütleri,
tahtada şemanızla eşleştirebilirsiniz.
 Antiaritmik ilaçları sınıflandırınız.

 Periferik
ediniz.

vazodilatörleri

 Antiaritmiklerin endikasyonlarını, yan etki
ve kontrendike oldukları durumları
belirtebilirsiniz.

analiz  Periferik vazodilatör ilaçlardan en sık
kullanılanları belirtebilirsiniz.

 Hipolipidemik ilaçları ayırt ediniz.

 Kullanım amaçlarını açıklayabilirsiniz.

 Antikoagülan ilaçları sınıflandırınız.

 Heparin ile oral antikoagülanlar arasındaki
farkları belirtebilirsiniz.

 Sınıfta
ikişerli
gruplara
ayrılarak
Antitrombotik ve trombolitik ilaçlar
 Antitrombotik ve trombolitik ilaçları
hakkında daha geniş bilgi toplayabilirsiniz.
ayırt ediniz.
 Topladığınız
bilgileri
sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi, kardiyovasküler sistem ilaçlarından biri değildir?
A) Diüretikler
B) Sempatomimetikler
C) Sempatolitikler
D) Ace inhibitörleri
E) Antihipertansif ilçalar

2.

Aşağıda verilen ilaçlardan hangisi, klinikte en sık kullanılan digitallerdendir?
A) Uvabain
B) Lanotosid
C) Prilokain
D) Heparin
E) Digoksin

3.

Aşağıdakilerden hangisi, nitratların anginada kullanılma nedenlerinden biri değildir?
A) Venodilatasyon yapmaları
B) Kalbin oksijen ihtiyacını azaltmaları
C) Kronik kullanımda etkilerine karşı tolerans gelişimi
D) Akciğerlerden kolayca absorbe olmaları
E) Kalbe venöz dönüşü azaltmaları

4.

Aşağıdakilerden hangisi, digital toksisitesi belirtisi değildir?
A) Görme bozuklukları
B) Erkeklerde jinekomasti
C) İştahsızlık, bulantı, kusma
D) Kadınlarda jinekomasti
E) Birinci derece A-V blok

5.

Damar içinde oluşmuş olan pıhtıyı eriterek trombüsle tıkanmış damarı açan ilaçlar
aşağıda verilenlerden hangisidir?
A) Trombolitik (fibrinolitik) ilaçlar
B) Antikoagülan ilaçlar
C) Hipolipidemik ilaçlar
D) Periferik vazodilatörler
E) Antitrombotikilaçlar

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Hipertansiyon tedavisinde amaç, yükselen kan basıncı değerlerini 140/90 mmHg
altına düşürmektir.

2.

( ) Hedef organ hasarı oluşturan kalp damar hastalığı, angina pektoristir.

3.

( ) Vücutta potasyum (K+) fazlalığına yol açan durumlar, digital toksisitesini
kolaylaştırır.

4.

( ) Oral antikoagulanlarla oluşan kanamalarda ilaç kesilir. Oral veya parenteral yolla
K vitamini preparatları verilir.

5.

( ) Sinuzal aritmiler, AV noddan kaynaklanan aritmilerdir.

6.

( ) Heparin kullanımında, yan etki olarak spontan kanamalar görüldüğünde, ilaç
kesilir ve antidot olarak protamin sülfat verilir.

7.

( ) Buerger hastalığında tedavi sikloroterapidir.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

8.

Antikoagülan ilaçların en sık görülen yan etkileri, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Purpura
B) Ekimoz
C) Melena
D) Hematüri
E) Hepsi

9.

Ritm holter, hangi elektriksel aktivitenin ölçülmesinde kullanılır?
A) Sinirlerin
B) Kalbin
C) Beynin
D) Damarların
E) Kasların

10.

İlerlemiş böbrek hastalığına bağlı sekonder hipertansiyon tedavisinde kullanılan direkt
etkili vazodilatör ilaç, aşağıda verilenlerden hangisidir?
A) Hidrasalazin
B) Kromakalim
C) Minoksidil
D) Diazoksit (Hyperstat )
E) Sodyum Nitroprusiat (Nipruss)
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11.

Aşağıda verilen antiaritmik ilaçlardan hangisi, bradiaritmi tedavisinde kullanılır?
A) Atropin
B) Lidokain
C) Verapamil
D) Propranolol
E) Kinidin

12.

Ventriküler aritmilerin tedavisinde en sık kullanılan antiaritmik, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Fenitoin
B) Bretilyum
C) Esmolol
D) Lidokain
E) Verapamil

13.

Aşağıdakilerden hangisi,
faktörlerinden biri değildir?
A) Yaş
B) Sigara
C) Obezite
D) Stres
E) Hiperlipidemi

14.

Kalp kapak hastalıklarının tanısında, sıklıkla kullanılan teşhis yöntemi hangisidir?
A) Efor testi
B) Kalp kateterizasyonu
C) Ekokardiyografi
D) Manyetik rezonans görüntüleme
E) Ritim holter

15.

Ateroskleroz nedeniyle damar iç çapı daralan ve bir süre sonra tıkanma ile kendini
gösteren koroner ve periferik damar hastalıklarında aşağıdaki belirtilerden hangisi
görülmez?
A) İskemi
B) Nekroz
C) Angina
D) İskemik Ülserler
E) Varis

kardiyovasküler

hastalıklarda

değiştirilebilir

risk

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
C
B
A
E
D
E
C
D
B

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
E
C
D
A

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
E
B
C
A
D
A
C
E
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