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GĠRĠġ
AÇIKLAMALAR
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Kalp damar hastalıkları ülkemizde sağlık sorunlarının arasında ön sıralarda yer
almaktadır. Bu hastalıkların çoğu, hayati önem taĢımaktadır. Dolayısıyla bu hastalıkların
tedavileri ve hemĢirelik bakımları çok önemlidir. HemĢireler kalp damar sorunlarının
önlenebilmesi için sağlık kontrollerinin ve eğitimin yapılmasına katılarak, bakım yaparak
bireylerin yaĢam kalitesinin artırılmasında rol oynar.
Bu modül ile kardiyovasküler sistem hastalıklarının tanı yöntemlerini, genel
belirtilerini, kalp ritim bozukluklarını, kalp yetmezliği, kalp dokusunu etkileyen hastalıkları,
kalp kapak hastalıklarını ve bu hastalıklarda bir hemĢire olarak hastaya nasıl yaklaĢacağınızı
ve bakımını öğreneceksiniz. Bu bilgiler, sağlık personeli olarak her zaman sizin ve
çevrenizdeki insanların sağlığını korumak için gerekli olacaktır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ


Kardiyovasküler hastalıkların Tanı yöntemlerini ve genel belirtilerini kavrayıp
hemĢirelik yaklaĢımında bulunabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Yakın çevrenizde dolaĢım sistemi hastalığı olan kiĢilerin hastalıklarına yönelik
Ģikâyetlerini ve tanı koymak için yapılan incelemeleri öğreniniz. Edindiğiniz
bilgileri sınıf ortamında arkadaĢlarınızla paylaĢınız.
Birçok kalp hastalığının sebebi arasında gösterilen sigaranın kalp ve damarlarda
yaptığı zararlı etkilerin neler olduğunu araĢtırınız.

1. KARDĠO-VASKÜLER HASTALIKLARDA
KULLANILAN TANI YÖNTEMLERĠ VE
GENEL BELĠRTĠLER
Kardiyovasküler sistem, birbirini tamamlayan hem kardiyak hem de vasküler (arterler,
venler, kapiller) sistemden oluĢmaktadır. Kalp, diyafragmanın üzerinde ön mediastende iki
akciğerin ortasında yer alır. Damarlar da tüm vücudu bir ağ gibi sarar. DolaĢım sistemi kalp
tarafından ritmik hareketlerle pompalanan kanın damarlar aracılığıyla hücrelere ulaĢmasını
ve hücrelerde kullanılmıĢ olan kanı yine damarlar aracılığıyla toplayarak tekrar kalbe
dönmesini sağlar.

ġekil 1.1: Kardiyovasküler dolaĢım
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1.1. Kardiyovasküler Hastalıklarda Kullanılan Tanı Yöntemleri ve
HemĢirelik Bakımı
Kardiyovasküler sistem hastalıklarında tanı, hastanın öyküsünün değerlendirilmesi,
fizik muayenesinin değerlendirilmesi, laboratuvar tetkikleri, çeĢitli testler ve incelemelerle
konur.

1.1.1. Fiziki Muayene
Hastanın öyküsü alınır, fiziki inceleme ve muayene yapılarak klinik semptomlar
değerlendirilir.
Öykü alma, hastanın kimlik bilgileri (adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti), öz geçmiĢ
ve soy geçmiĢi, hastanın ana Ģikâyeti, Ģikâyetin nasıl oluĢtuğu, ne zaman ortaya çıktığı, baĢka
bir bölgeye yayılıp yayılmadığı, süresi, önceki tıbbi öyküsünün öğrenilmesi ile baĢlar. Öykü
alma sırasında hemĢirenin güvenilir, açık, anlaĢılır, hastayı dinleyen, anlamaya çalıĢan ve
yaptığı her iĢlemi açıklayan bir tutum sergilemesi hastanın rahatlamasını sağlar ve doğru
bilgileri elde etmede çok yararlı olur. Öykü almaya bazen aileler de katılabilir.
Fiziki muayenenin inspeksiyon, oskültasyon, perküsyon ve palpasyon basamakları
bulunur. Temel kural olarak muayene olabildiğince sakin ve sessiz, sıcaklığın normal olduğu
bir ortamda yapılmalıdır. HemĢire, hastayı muayeneye hazırlarken hastanın duygularına
önem vermelidir.
HemĢire hastayla ilgili çok yönlü bilgi toplayarak hastayla ilgili genel değerlendirme
yapar.

1.1.2. Laboratuvar Tetkikleri
Tam Kan Sayımı, elektrolitler, renal fonksiyonların değerlendirilmesi (BUN, kreatin,
tam idrar tetkiki), kolesterol, lipit, trigliserit, kan Ģekeri, sedimantasyon hızı, protrombin
zamanı (PTZ), kan lipitleri, ASO, CRP en sık yapılan tetkiklerdir.

1.1.3. Ekokardiyografi (EKO)
Ekokardiyografi renkli, üç boyutlu kalp ultrosonudur. Kalbin ses dalgaları yolu ile iç
yapısı ve iĢlevleri incelenir. Kısaca “EKO” olarak da ifade edilir. Ses dalgalarının
iletilmesini sağlayan transdüser vasıtası ile yapılır. Transdüser göğüs duvarının değiĢik
yerlerine uygulanarak kalbin duvarları ve kapakları farklı pozisyonlarda incelenir. Birçok
sağlık kuruluĢunda bulunduğundan, iĢlem sırasında boya, radyoaktif madde, iğne
kullanılmadığından, ağrısız olduğundan ve hasta için herhangi bir zararı olmadığından sık
kullanılır.
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Eko ile kalp romatizması, kapak hastalıkları, kalp yetersizliği, kalp krizi, doğumsal kalp
hastalıkları gibi birçok konuda değerli bilgiler alınır.

Resim 1.1: Ekokardiyografi

1.1.4. Elektrokardiografi (EKG)
Vücudun belirli bölgelerine bağlanan elektrotlar aracılığı ile kalbin elektriksel
aktivitesinin (kalbin ritmini, frekansını, kalp atıĢlarının ritmini, yayılmasını ve reaksiyonun
tekrar yok olması) elektrogram kâğıdı üzerine grafik hâlinde kaydedilmesi iĢlemidir.
Elektrotlar hastanın göğsüne, kollarına ve bacaklarına yerleĢtirilir ve elektriksel aktiviteyi
kâğıt üzerindeki Ģekle dönüĢtüren cihaza bağlanır. EKG cihazının kayıtlarına
elektrokardiyogram denir.
EKG; basit olması, hasta açısından zahmetsiz olması, ağrılı veya hasta açısından
rahatsız edici bir iĢlem olmaması ve ucuz olması nedeniyle sık kullanılmaktadır.
Elektrokardiyogramın Kullanıldığı Durumlar
 Ritim ve iletim bozukluklarında
 Koroner yetmezlik veya enfarktüs tanısında
 Kalp duvarlarında kalınlaĢma ve kalp boĢluklarında geniĢleme bulgularının
saptanmasında
 Kalp büyümesinde
 Elektronik kalp pilinin iĢlevleri değerlendirilmesinde
 Bazı kalp ilaçlarının etkileri, elektrolit dengesizliğinde
 Kalp dıĢı hastalıkların kalbe etkilerinin araĢtırılmasında
 Kalp kasının kasılma
değerlendirilmesinde

Ģeklini

gösterir.

Bu

nedenle

kalbin

Tablo 1.1: Elektrokardiyografinin kullanıldığı durumlar
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iĢlevinin

EKG de her kalp atımının karĢılığı olan P,Q,R,S,T,U dalgalarından oluĢmuĢ bir
kompleks görülür. Bu dalgalardaki değiĢiklikler, düzenli dalgalardan farklı dalgaların
görülmesi, dalgalar arasındaki sürelerdeki değiĢmeler kalp hastalığı hakkında ipuçları
verirler.
 P dalgası: Atriyal aktivasyonunun yarattığı elektrik kuvvetlerini gösterir ve P
dalgasının baĢlangıcından bitiĢine dek olan aralığı ölçer.
 PR aralığı: Atriyal depolarizasyonun baĢlangıcından ventriküler depolarizasyonun
baĢlangıcına dek geçen iletim zamanını gösterir. P dalgasının baĢlangıcından QRS
kompleksinin ilk defleksiyonuna kadar olan aralıkta en uzun PR ölçülür.
 QRS süresi: Ventriküler aktivasyonun süresini gösterir. QRS kompleksinin
baĢlangıcından sonuna kadar saniyeyle ölçülür.
 QT aralığı: Ventriküler sistolün toplam süresini gösterir. QRS kompleksinin
baĢlangıcından T dalgasının sonuna kadar saniye cinsinden ölçülür.
 ST segmenti: Ventriküler depolarizasyonun bitmesi ile repolarizasyonun (T dalgası)
baĢlaması arasındaki aralığı gösterir.
 T dalgası: Ventriküler repolarizasyon tarafından oluĢturulan elektrik kuvvetleri
gösterir.
 U dalgası: TartıĢmalı ventrikül kasındaki art potansiyeller ya da purkinje liflerin
repolarizasyonunu gösterir.

ġekil 1.2: EKG dalgaları

1.1.5. 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. Ġki Ģekilde yapılır.
 Eforlu EKG
EKG'nin efor esnasında çekilmesidir. Hasta, dönen bir bant üzerinde yürütülerek veya
sabit bir bisiklette pedal çevirtilerek kalp hızı artırılır. Bu sırada hastadan alınan EKG
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kayıtlarının bilgisayarda analizi yapılır. Aynı zamanda egzersizle kan basıncı ve nabız
değiĢiklikleri, hastanın göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi Ģikâyetlerinin olup olmadığı da
kaydedilir. Normal EKG'de görülemeyen bazı bozukluklar bu test sayesinde ortaya çıkabilir.
Bazı kalp hastalıkları istirahat sırasında belirti vermezken efor sırasında belirti verebilir
çünkü efor sırasında kalbin iĢ yükü ve ihtiyaç duyduğu oksijen miktarı artar. Bu durumun
tespiti için eforlu EKG yapılır. Bu test;








Koroner damarlarda darlık olup olmadığına bakmada, varsa ciddiyetini tespit
etmede,
Kalp krizi geçiren hastalarda riski belirlemede,
Tedavi sonuçlarını takip etmede,
Eforla tansiyon yükselme derecesini araĢtırmada,
Efor kapasitesinin ölçülmesinde,
Eforla ortaya çıkan ritim bozukluklarının tanısında,
Göğüs ağrılarının değerlendirilmesinde önemli rol oynar.

Test uygulanacak bireye iĢlem öncesi hazırlık ile ilgili bilgiler verilir. Hastaların rahat
kıyafet ve ayakkabılar ile gelmesi istenir. EKG izlemi için elektrotlar yapıĢtırılacağından
bölgedeki kılların temizlenmesi ve alkollü ped ile cilt yağının alınması daha iyi görüntü elde
edilmesini sağlar. ĠĢlemden en az dört saat kadar önce sigara, çay ve kahve gibi sempatik
sistemi uyaracak içecekler alınmamalı, hastanın kullandığı ilaçları test günü alıp almayacağı
hekime sorulmalıdır. ĠĢlemden sonra hasta en az 10-15 dakika kadar hasta dinlendirilerek
izlenmelidir.

Resim 1.2: Eforlu EKG

 Stres Ekokardiyografisi
Bazı özel durumlarda efor testinden hemen önce ve hemen sonra kalbin
ultrasonografik (EKO) incelemesinin yapılmasıdır.

1.1.6. Ritim Holter Tetkiki
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Portatif bir EKG kayıt cihazı kullanılarak yapılan uzun süreli EKG kaydına Ritim
Holter-EKG adı verilmektedir. Kalp atımlarının elektrokardiyografik olarak 24-72 saat
boyunca kayıt edilmesidir. Normal günlük hayatı sırasında kiĢinin kalp ritmini izlemek için
kullanılır. Kalp atımlarının uzun süreli kayıt edilmesi ile ritim bozuklukları ve gün içinde
kalp hızının en yüksek ve en düĢük değerleri saptanabilir.

ġekil 1. 3: Ritim Holter tetkiki

Holter, cep telefonu gibi kemere bağlanan bir cihaz olup 3-4 adet kablosu, elektrotlar
aracılığı ile göğse tutturulur. KiĢi günlük normal yaĢamını sürdürürken cihaz planlanan
zaman boyunca kalp elektrosunu kaydeder. Süre sonunda cihaz çıkarılarak alınan kayıtlar
bilgisayarda analiz edilir. Bu alet sayesinde muayene sırasında görülmeyen fakat gün
içerisinde kısa süreli olup geçen çarpıntılar, göğüs ağrıları, baygınlık hissi gibi kalpten
kaynaklanan tüm ritim bozuklukları tespit edilebilir. Ritim holter tetkiki:
 Ritim bozukluklarının tanısında,
 ġikâyet oluĢturmayan kalp damar hastalıklarının tanı ve tedavisinin
değerlendirilmesinde,
 Ritim veya damar hastalıklarında tedavinin izlenmesinde,
 Hastanın bir takım Ģikâyetlerinde (özellikle bayılmada), Ģikâyetlerinin kalp ile ilgili
olup olmadığının araĢtırılmasında kullanılır.

1.1.7. Sürekli Kan Basıncı Ölçüm Sistemi (Tansiyon Holter Tetkiki)
Hastaların günlük normal hayatlarındaki ve uykularındaki kan basınçları 24 saat
süreyle kaydedilir. Özellikle labil (oynak) hipertansiyonlu hastaların tanısında yararlıdır.
Hastalara takılan portatif cihaz belli aralıklarla hastanın tansiyonunu ölçerek kaydeder.
Kaydedilen veriler bilgisayara aktarılarak analiz edilir. Bunun için sürekli kan basıncı ölçüm
sistemi kullanılır.

1.1.8. Event Recorder (Olay Kaydedici)
Bu cihaz yakınmaları daha seyrek olan ve bu nedenle 24-48 saatlik kayıtlarla sorunun
ne olduğu saptanamayan hastalarda kullanılır. Bu cihaz, görünüĢ ve takılıĢı bakımından
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holter cihazı gibidir. Üç adet kabloyla hastanın vücuduna yapıĢtırılan elektrotlar yoluyla
kayıt alır. Bu cihazın farkı, kalp ritmini sürekli izlemesi ancak sadece komut verildiğinde
kayıt almasıdır. Hasta, yakınması olduğunda cihazın üzerindeki düğmeye basarak o sıradaki
kalp ritmini cihaza kaydedilmesini sağlar. Cihaz 2-3 hafta süreyle takılı kalabilir. Geceleri
hasta tarafından sökülüp çıkarılabilir.

Resim 1.3: Event recorder

1.1.9. Colour (Renkli) Doppler Ultrasonografi
Kan akımını renk ile kodlayarak damarlar içindeki kan akımının varlığını, akımın
yönünü ve hızını gösteren ultrasonografi tekniğidir. Arterler ve venlerin hastalıklarının
teĢhisinde kullanılmaktadır.

Resim 1.4: Renkli doppler ultrasonografi

1.1.10. Kalp Kateterizasyonu ve Anjiyokardiyografi
Kalp kateterizasyonu, damar ve kalp boĢluklarına özel kateterler gönderilerek kalp
basıncının ölçülmesidir.
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Anjiyokardiyografi, özel kateter ve kontrast maddeler aracılığıyla büyük damarlar,
koroner damarlar ve burada bulunan lezyonları görüntülemekte kullanılan bir tanı
yöntemidir.

Resim 1.5: Anjiyografi

Kalp hastalıklarının tanısı ve tedavisi amacı ile sık kullanılan invazif giriĢimlerdir.
Kalp kateterizasyonu ve anjiyografide, kalp ve koroner damarlar için özel olarak tasarlanmıĢ
kılavuz teller ve kateterlerle koroner arterler ve kalp içi boĢluklar görüntülenir. ĠĢlem
genellikle kasık yolundan, lokal anestezi altında, hastayı bayıltmadan yapılır. Periferik arter
veya aort hastalığı gibi hâllerde koldan veya bilekten de yapılabilir. ĠĢlem sırasında görüntü
elde etmek için boyar madde verilir ve röntgen ıĢınları kullanılarak filmler çekilir. Böylece
damar boĢluğu görüntülenerek damar tıkanıklığının yeri ve ciddiyeti belirlenir. Ayrıca basınç
kayıtları ve kalp boĢluklarının görüntülenmesiyle kapak hastalıklarının ciddiyeti belirlenir ve
doğumsal kalp anomalilerinin tanısı konulabilir.
HemĢirelerin iĢlem öncesi ve sonrasında hastanın eğitimi ve izleminde önemli
sorumlulukları vardır. ĠĢlem öncesi karĢılaĢacağı ortam, aç olması gerektiği, iĢlemin yaklaĢık
ne kadar süreceği, iĢlem bölgesine lokal bir anestezi uygulanacağı, kontras madde
verildiğinde sıcaklık ve bulantı hissedebileceği gibi konularda hastaya bilgi verilir. Hastanın
damar yolu açılır.
ĠĢlem sonrası, kateter çıkarıldıktan sonra iĢlem bölgesine kanama durana kadar basınç
uygulanır. ĠĢlemden sonra yaklaĢık altı saat kadar yatak istirahatı uygulanır ve iĢlem yapılan
ayağı hareket ettirmemesi sağlanır. ĠĢlem bölgesi kanama ve hematom oluĢumu yönünden
sık izlenir. ĠĢlem yapılan ekstremitede olası bir arter tıkanıklığını saptamak için renk,
sıcaklık değiĢikliği ve his kaybı yönünden hasta stabil olana kadar 15 dakikada bir kez
kontrol edilir.

1.1.11. Teleradyografi
11

X- ıĢınları kullanılarak 150-200 cm mesafeden kalbin ve diğer büyük oluĢumların
anatomik değiĢiklikleri ve büyüklüğünün değerlendirilmesi yapılır. Kalp yetersizliği
konusunda önemli bilgiler verir. Hemen uygulanabilen ucuz bir testtir.

1.1.12. Bilgisayarlı Tomografi (BT)
Bilgisayarlı tomografi; kalbin odacıklarını, atardamarlarını, toplardamarlarını ve büyük
damarları X-ıĢınları kullanılarak bilgisayar bazlı görüntüler elde edilerek göstermektedir.
Bilgisayarlı tomografide kalbin üç boyutlu görüntüsü elde edilebilir. Kardiyak BT ile
miyokart, koroner arterler, pulmoner damarlar, torasik aorta, perikart, kardiyak kitleler ve
kalp içi trombüs değerlendirilmektedir. Kalpteki değiĢik kalsifikasyonları kesitsel olarak
incelemek de mümkün olmaktadır. BT görüntüleme yönteminde iyotlu kontrast ajanlar ve XıĢını kullanılmaktadır. Bu nedenle hastalara bu yöntemi uygularken dikkatli davranılmalıdır.

1.1.13. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)
Manyetik rezonans görüntüleme, büyük manyetik alanlarda radyofrekans dalgaları
kullanılarak vücut içindeki organların yüksek kalitede durağan ve hareketli görüntülerinin
elde edildiği bir yöntemdir. Kalp hastalıklarının tanısında ve takibinde MRG önemli bilgiler
verebilmektedir. Kalp ve diğer organlar değiĢik açılardan incelenebildiği için kompleks
anatomik anormallikler daha iyi değerlendirilebilir. MRG yöntemi ile iskemik kalp
hastalıkları, miyokart hastalıkları, sağ ventriküler anormallikler, perikardiyal hastalıklar,
kardiyak tümörler, kapak hastalıkları, torasik aortik hastalıklar, pulmoner arter hastalıkları,
konjenital kalp hastalıkları hakkında önemli bilgiler elde edilebilir. Kardiyak MRG
yönteminin koroner arter anatomisinin, akımının ve miyokart perfüzyonunun
değerlendirilmesi gibi potansiyel kullanım alanları mevcuttur. GiriĢimsel olmaması ve tekrar
edilebilirliği nedeniyle MRG, kalp krizi ve inme açısından risk taĢıyan hastaların ortaya
çıkarılmasında kullanılabilmektedir.

Resim 1.6: Manyetik rezonans görüntüleme cihazı

1.1.14. Boyun (Jugular) Venlerin Muayenesi
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Boyun venlerinin muayenesi sağ kalbi tutan veya etkileyen hastalıkların tanısında
önemli bir yer tutar. Sağ atrium basıncı ve venöz dalga Ģeklindeki değiĢiklikler belirlenir.
Normalde jugular venler dolgun değildir, kiĢi sadece sırtüstü yattığı zaman
dolgunlaĢır. Bu nedenle jugular venler incelenirken hastanın baĢı 30-45 derece kaldırılarak
ya da ayakta bakılır. Bu pozisyonda jugular ven pulsasyonu hemen klavikula üstünde izlenir.

1.1.15. Santral Venöz Basınç (SVB=CVP) Ölçümü
Santral venöz basınç, sağ atriyum ve torakstaki büyük venlerin basıncı olup çok
yaygın kullanılan hemodinamik ölçümlerden biridir. Santral venöz basınç kateteri; sağ
ventrikül iĢlevlerini ve damar içi sıvı volümünü belirleme amacı ile takılabildiği gibi bazen
sıvı verme, ilaç uygulama, kan/kan ürünü verme ve paranteral beslenme amacı ile de
takılabilir. SVB kateteri takmak için internal ya da external jugular venler, subklavian ven,
brakial venden ve femoral venler sıklıkla kullanılır.
Santral venöz basınç değeri; hipervolemi, sağ ventrikül infarktüsü, kardiak tamponat,
konjestif kalp yetmezliği, ventriküler septal defekt (VSD) ve triküspit kapak
yetmezliklerinde artar, hipovolemi, vazodilatasyon ve hemoraji durumlarında düĢer.
Kateter takma sorumluluğu hekime aittir ancak iĢlem öncesi hazırlık, iĢlem sırasında
yardım ve iĢlem sonrası hastanın izlemi hemĢirenin sorumluluğudur. ĠĢlem steril koĢullarda
yapılır. Kateter takıldıktan sonra ilaç veya sıvı vermeden önce kateterin doğru yerde olup
olmadığı kontrol edilir. ĠĢlem bölgesi özellikle antikoagulan ilaç alan hastalarda kanama ve
hematom yönünden izlenir. Sıvı dolu tüpler sisteminin tüm bağlantıları kontrol edilir. Kateter
bölgesi, her gün enfeksiyon belirti ve bulguları yönünden izlenir, pansuman her zaman kuru
ve temiz tutulur.

1.2. Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarında Genel Belirtiler
 Göğüs ağrısı: Bu ağrılar çoğunlukla kalp kasının yeterli oksijenlenememesine yani
kanlanamamasına bağlı olarak oluĢur. Bu tür ağrılar sıkıĢtırıcıdır. Göğsün orta
kısmında baĢlayan eforla veya istirahatta gelebilen ezici, sıkıĢtırıcı, yanma tarzında
ağrılardır. Ağrı çene, omuz veya kol gibi kalpten uzak bölgelere yayılabilir.
Miyokart,
plevra
ve
perikarttan
kaynaklanabilir.
Göğüs
ağrısının
değerlendirilmesinde ağrının özelliği, eforla birlikte olup olmaması, süresi
lokalizasyonu, ağrının yayılma Ģekli, batıcı ve künt olup olmadığı saptanmalıdır.
 Dispne (nefes darlığı) ve öksürük: Kalp yetmezliğinin sık görülen
belirtilerindendir. Dispne, hastanın hareketi sonrası solunum gereksiniminin artması,
solunum kapasitesinin azalması gibi nedenlerden olabilir. Kalp hastalıklarında
dispne akciğer hastalıklarından farklı olarak hasta efor sarf ettiğinde olur ve eforla
doğru orantılı olarak artar. Eforla birlikte kesik kesik öksürük de ortaya çıkabilir.
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Geceleri ortaya çıkan kuru öksürük kalp yetersizliği ile iliĢkili olabilir. Nefes darlığı
ve öksürüğün ne zaman baĢladığı, aniden mi yoksa hareket ya da egzersizle mi
ortaya çıktığı, pozisyona bağlı olarak artma ya da azalmanın olup olmadığı, geceleri
uykudan uyandırıp uyandırmadığı hastanın anamnezinde öğrenilir.
 Ortopne: Nefes darlığı çeken hastanın rahat nefes alabilmek için oturur durumda
solunum yapmasıdır. Bu sebepten hastalar genellikle oturarak istirahat ederler.
Ortopne dispnenin çok ilerlemiĢ bir Ģeklidir. Genellikle sol kalp yetmezliğinin veya
ciddi mitral kapak hastalığının bulgusudur.

ġekil 1.4: Ortopne pozisyonu

 Hemoptizi: Kalp yetmezliğinde akciğerlerden ve bronĢlardan kanlı köpüklü balgam
gelir. Bu olay çoğunlukla akciğer enfarktüsüne bağlı geliĢir.
 Çarpıntı (palpitasyon): Kalp hareketlerinin hasta tarafından duyulmasıdır. Kalp
atımlarında hızlanma ve atıĢlarda düzensizlik (aritmi) Ģeklinde olabilir. Çarpıntı,
apeks, sternumun altında ya da boyun bölgesinde hissedilir. Çarpıntı bazen aĢırı çay,
kahve, sigara tüketimi egzersize bağlı olarak ortaya çıkabildiği gibi nedeni genellikle
aritmilerdir. Çarpıntının ilk ne zaman baĢladığı, hangi sıklıkta olduğu, hareket ve
pozisyona bağlı olarak artıp artmadığı, çarpıntıyı baĢlatan bazı faktörlerin olup
olmadığı, dinlenme ya da ilaç kullanımıyla azalıp azalmadığı öğrenilir.
 Hâlsizlik ve yorgunluk: Kardiyovasküler sistem hastalıklarında hastalar hafif iĢler
yapsalar dahi bitkin düĢtüklerini ve hâlsiz kaldıklarını ifade ederler. Bu olay
çoğunlukla kalp debisinin azlığından, kalp yetmezliklerinde kasların yeterince
oksijenlenememesinden olabildiği gibi gece sık uyanan hastalarda ve duygusal
sıkıntı nedeniyle de görülebilir.
 Ödem: Çoğunlukla kalp yetmezliğinde görülen bir semptomdur. Ödemin esas
sebebi böbreklerin sodyumu tutmasıdır. Sodyumun tutulmasının bir sonucu olarak
da vücutta su tutulur. Kalp, böbrek ve damarsal nedenlerle geliĢebilir. Ağır kalp
yetmezliklerinde alt ekstremitelerde, genital bölgede, karın duvarında, sakral
bölgede ve seröz boĢluklarda sıvı toplanmasına anazarka ödem denir.
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ġekil 1.5: Ödem

 Senkop (bayılma): Kalp debisinin ani azalması nedeniyle beyne olan kan akımının
birdenbire azalması sonucu görülür. Bayılmaya kalbin ani durması, aort stenozu,
pulmonal emboli, kalp debisinin düĢtüğü bazı durumlar neden olabilir.
 Hipoksi: Kanın yeterince oksijenlenememesi nedeniyle dokuların da oksijensiz
kalmasıdır. Akciğer ve kalp hastalıklarında sık görülür.
 Siyanoz (morarma): Dokularda görülen morumsu değiĢikliklere siyanoz denir.
Ağız ve dudaklar, parmak uçları soğuk ve morumsu bir hâl alır. Kalp
yetmezliklerinde ve konjenital kalp hastalıklarında sık görülür. Siyanoz santral ve
periferik tip olmak üzere iki grupta ele alınır.
 Santral siyanoz: Kandaki oksijen miktarı azalmıĢtır. Solunum ve dolaĢım
sistemi hastalıklarında görülür.
 Periferik siyanoz: Kandaki oksijen miktarı normaldir. Kapiller dolaĢım
yetersizliğine bağlı olarak özellikle parmak uçları gibi vücudun uç
noktalarında ortaya çıkan siyanoz tipidir.

Resim 1.7: Siyanoz

 Bulantı-kusma-iĢtahsızlık: Miyokart enfarktüsünde oldukça sık rastlanan genel
belirtilerdir.
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 Üfürüm (murmur): Anormal bir kalp sesidir. Kalp kapak hastalıklarında veya
konjenital kalp hastalıklarında kan akımının patolojik alandan geçiĢine bağlı oluĢan
titreĢimdir. Kalp kapak hastalıklarında ve konjenital kalp hastalıkların tanısında
oldukça önemli bir bulgudur.

UYGULAMA FAALĠYETĠ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1. AĢağıdakilerden hangisi nefes darlığı çeken hastanın rahat nefes alabilmek için oturur
durumda solunum yapmasıdır?
A) Dispne
B) Ortopne
C) Hipoksi
D) Ödem
E) Takipne
2. Kalp atımlarının 24-72 saat boyunca kaydedilmesini sağlayan teĢhis yöntemi
aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Tansiyon holter
B) Event recorder
C) Elektrokardiyografi
D) Ritim holter
E) EKO
3. Vücudun belirli bölgelerine bağlanan elektrotlar aracılığı ile kalbin elektriksel
aktivitesinin elektrogram kâğıdı üzerine grafik hâlinde kaydedilmesine verilen isim
aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Ekokardiyografi
B) Ritim Holter
C) Elektrokardiografi
D) Event recorder
E) Tansiyon holter
4. AĢağıdaki durumlardan hangisinde santral venöz basınç düĢmez?
A) Vazokonstrüksiyon
B) Hemoraji
C) Hipervolemi
D) Konjestif kalp yetmezliği
E) Triküspit kapak yetmezliği
5. AĢağıdakilerden hangisi kalp kapak hastalıklarında veya konjenital kalp hastalıklarında
kan akımının patolojik alandan geçiĢine bağlı oluĢan titreĢimdir?
A) Dispne
B) Çarpıntı
C) Senkop
D) Üfürüm
E) Siyanoz
DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Kalp ritim bozukluklarını kavrayıp hemĢirelik bakımında bulunabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Yakın çevrenizde aritmisi olan kiĢilerin Ģikâyetlerini, tanı koymak için yapılan
incelemeleri ve tedavi için yaptıklarını öğreniniz. Edindiğiniz bilgileri sınıf
ortamında arkadaĢlarınızla paylaĢınız.
Yakın çevrenizdeki bir sağlık kuruluĢunun kardiyoloji ünitesine giderek kalp
ritim bozukluğu olan hastaların dosyalarını inceleyip not alınız. Aldığınız
notları sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. KALP RĠTĠM BOZUKLUKLARI VE
HEMġĠRELĠK BAKIMI
Kalp, kendi kendine impuls (uyarı) çıkarabilme ve bu uyarıyı iletebilme özelliğine
sahip bir organdır. Kalp sinoatriyal düğümün (SA) kontrolünde çalıĢır. Buradan çıkan
uyarılar sağ atriyuma geçer ve her iki atriyuma yayılarak atriyumları depolarize eder.
Atriyumların depolarizasyonu (sistol) sırasında EKG’de P dalgası çizilir. Buradan uyarı daha
sonra atriyoventriküler (AV) noda geçer. AV düğüme gelen uyarılar burada bir süre
duraksar, bu arada EKG PR aralığı olarak düz bir çizgi çizer. AV düğümünden çıkan uyarılar
his demetine gelir. 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 oluĢur. Bunu
izleyen devrede, ventrikül repolarizasyonu (diyastolü) oluĢur. Bu sırada EKG’de ST
segmenti ve T dalgası oluĢur. Sinüs düğümü, tekrar baĢka bir uyarı çıkararak yeni döngüyü
baĢlatır.
Normalde kalp sinüs düğümünden (SA) çıkan uyarıların kontrolündedir. Buradan
çıkan atım sayısı eriĢkinde 60–100 atım/dakika arasındadır. Kalbin bu atım düzenine sinüzal
ritim (normal kalp ritmi) denir. Sinüs ritmi dıĢındaki her ritim, aritmi (disritmi) ya da ritim
bozukluğu olarak adlandırılır. Aritmiler oldukça kompleks ve geniĢ bir konudur. Onlarca
aritmi Ģekli vardır Kalp ritminin ya da kalp atımlarının düzensiz olması durumu olan
aritmilerde bu düzensizlik ya da bozukluk elinizdeki modülde uyarının çıkıĢ kaynağına göre
uyarım, çıkan uyarının iletimindeki bozukluğa bağlı olarak iletim aritmileri Ģeklinde
sınıflandırılarak anlatılmıĢtır.
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ġekil 2.1: Kalbin ileti sistemi

2.1 Uyarım Aritmileri
Uyarının çıkıĢ kaynağına bağlı aritmilerdir.

2.1.1. Sinüs Düğümü Aritmileri
Uyarılar, kalbin doğal uyarı merkezi olan SA düğümden çıkar ve buradan çıkan
uyarım 60-100 atım/dakikadır. Bu hızın 60’ın altına düĢmesine bradikardi, 100’ün üzerine
çıkmasına ise taĢikardi denir. Sinüs ritmi dıĢındaki tüm ritimler aritmi olarak kabul edilir.

Resim 2.1: Normal sinüs ritmi



Sinüs bradikardisi: Kalp atım hızının dakikada 60 atımın altında olduğu, sinüs
düğümünden kaynaklanan düzenli ve yavaĢ ritimdir. Özellikle yaĢlılarda olmak
üzere sağlıklı insanlarda, genç eriĢkinler ve sporcularda görülen bir aritmi
tipidir. Etyolojik faktörler arasında ilaç etkileri (dijital, anestezikler,
antiaritmikler vb.), koroner anjiografi, hipoksi, hipotermi, vagal uyarı artıĢına
bağlı görülebilir.
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Tedavisi nedene yöneliktir. Kullandığı ilaçlara bağlı ise ilaçlar kesilir.
Hastaya atropin yapılır. Bradikardi de düzelme olmazsa kalıcı ya da geçici kalp
pili (pacemaker) takılır.

Resim 2.2: Sinüs bradikardisi



Sinüs taĢikardisi: Kalp atım hızının dakikada 100’ün üstünde olduğu, sinüs
düğümünden kaynaklanan düzenli ve hızlı ritimdir. Bebeklerde ve çocuklarda
sık karĢılaĢılır. En sık görülen nedenleri arasında ağrı, yetersiz anestezi düzeyi,
hipovolemi, hipotansiyon, ateĢ, hipoksi, anemi, artmıĢ metabolizma hızı, kalp
yetersizliği, miyokart enfarktüsü, pulmoner emboli, anksiyete ve ilaç etkileri
(atropin, katekolaminler vb.) yer alır. Tiroit hastalıkları, alkol, nikotin, kafein
kullanımı ve enflamasyon da kalp hızını arttırır. Tedavide öncelikle altta yatan
neden tespit edilip buna yönelik tedavi yapılır. Çay, kahve, sigara tüketimi
kısıtlanıp hasta sedatize edilir. Bunun dıĢında beta blokerler, kalsiyum kanal
blokerleri ve dijital grubu ilaçlar kullanılabilir.

Resim 2.3: Sinüs taĢikardisi



Hasta sinüs sendromu: Sinüs düğümünde ileti oluĢumunda ve iletiminde sorun
vardır. Sinüs düğümünden dakikada 50’nin altında uyarım çıkar. Birbirini
izleyen bradikardi, taĢikardi dönemleri, erken yorulma, baĢ dönmesi, senkop,
kalp yetmezliği gibi semptomları olan aritmi Ģeklidir. Tanı, 24 saatlik holter ve
EKG ile konur. Kesin tedavide kalıcı pil takılarak yavaĢlamıĢ kalp hızı normale
döndürülür.

Resim 2.4: Hasta sinüs sendromu
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2.1.2. Atriyum Kaynaklı Aritmiler
Atriyum aritmileri (supraventriküler), atriyal veya AV noddan kaynaklanan ritim
bozukluklarıdır. Atriyal ekstrasistol, paroksismal atriyal taĢikardi (PAT), atriyal flatter,
atriyel fibrilasyon sık görülen atriyum aritmileridir.


Atriyal ekstrasistol: Sinüs düğümü dıĢında atriyumların herhangi bir yerinden
kaynaklanan ve temel ritimdeki siklusa göre erken ortaya çıkan vurulardır.
Kalbimizin aniden ve çok kısa bir süre için bir veya birkaç atım fazladan
kasılması olarak tanımlanabilir. Ekstrasistol sağlıklı kiĢilerde her yaĢ grubunda
ortaya çıkabilir. Heyecan, stres, aĢırı kafeinli gıda tüketimi, sigara vb. maddeler
ekstrasistol sıklığını artırır. Bunların dıĢında romatizmal kalp hastalıkları,
koroner kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, kronik akciğer hastalıkları neden
olabilir. Kalp hastalığı veya kalp hastalığı risk faktörleri olmayan kiĢilerde
ekstrasistol varlığı genelde önemli bir araĢtırma gerektirmez.



Paroksismal atriyal taĢikardi (PAT): Atriyumdaki bir odaktan kaynaklanan,
ani baĢlayıp ani sonlanabilen aritmi türüdür. Kalp hızı 150-200 /dakika
arasındadır. Ġskemik kalp hastalıkları, atriyumlara uygulanan cerrahi giriĢimler,
dijital intoksikasyonu, KOAH, korpulmonale, alkol zehirlenmeleri, kronik kalp
yetmezliklerinde ve organik bir nedene bağlı olmadan genç sinirli kiĢilerde,
daha çok bayanlarda görülebilir. Nedene yönelik tedavi yapılır. Sedatiflerle
hasta sakinleĢtirilir. Vagusun uyarılması ile taĢikardi durdurulabilir. Vagusun
uyarılması için valsalva manevraları yapılır. Bu manevralar:
 Tek taraflı karotis masajı (Karotis tamamen kapatılmamalıdır.)
 Tek taraflı göz basısı yapmak (ağrıyıncaya kadar)
 Lottis kapalı iken kuvvetli ıkınmak
 Kusma refleksini uyarmak
Bu manevralarla hasta düzelmezse beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri,
djital almıyorsa digoksin ve antiaritmik ilaçlarla sinüs ritmine döndürülmeye
çalıĢılır.

Resim 2.5: Atriyal taĢikardi
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Atriyal flutter: Atriyumlardaki iritabl bir odaktan atriyal taĢikardiye kıyasla
daha hızlı (250-450 /dakika) uyarı çıkmasına bağlı olarak görülen düzenli bir
ritimdir. Bu ritim genellikle altta yatan ciddi bir kalp hastalığını gösterir.
Koroner arter hastalığı, mitral ya da triküspit kapak hastalığı, septal defektler,
atriyum dilatasyonu, pulmoner emboli, hipertiroidi, kalp travması, açık kalp
cerrahisi, malign kalp tümörleri, perikardit ve miyokardit bu tür nedenler
arasındadır. Bu aritmi genelde çok uzun sürmez, kendiliğinden sinüs ritimine ya
da atriyal fibrilasyona döner. Tedavide vagal stimülasyon, dijitalizasyon, beta
blokerler veya defibrilasyon uygulanır.

Resim 2.6: Atriyal flutter

Atriyal fibrilasyon: Atriyumdaki birçok ektopik odaktan dakikada 400–600 uyarının
çıktığı düzensiz ve hızlı bir ritimdir. Sinüs düğümü devre dıĢıdır. Bunun sonucunda düzenli
bir atriyum kasılması oluĢmaz ve bu titreĢimler ventriküllere fazladan yük getirir. Kalp ve
nabız atımları tamamen düzensizdir, hızlı veya yavaĢ olabilir. Bu ritim bozukluğu bazen ara
ara ortaya çıkıp düzelen ataklar hâlindedir bazen de kalıcı olarak yaĢam boyu devam
edebilir. Atriyal fibrilasyon genellikle yüksek tansiyon, kalp veya kronik akciğer hastalığı
olan kiĢilerde görülür. Ayrıca ilerleyen yaĢla birlikte atriyal fibrilasyon sıklığı ve riski artar.
Atriyal fibrilasyonun önemi bu aritminin damar tıkanıklığına bağlı felç riskini artırmasıdır.
Atriyumlar içinde kan pıhtıcıkları oluĢur ve bu pıhtıcıklar dolaĢıma katıldığında beyin
damarlarını tıkayıp felce neden olur. Bu nedenle atriyal fibrilasyonu olan hastaların
pıhtılaĢmaya bağlı damar tıkanıklıklarının önlenmesi için kan pıhtılaĢmasını azaltan ilaç
almaları gerekir. Tedavide ayrıca dijitalizasyon, beta blokerler, antiaritmik ilaçlar veya
defibrilasyon uygulanır.

Resim 2.7: Atriyal fibrilasyon

2.1.3. Ventrikül Kaynaklı Aritmiler
Ventriküler aritmiler, ventrikül kökenli ritim bozukluklarıdır. Ventriküler
ekstrasistol, vetriküler taĢikardi, ventriküler fibrilasyon sık görülen ventriküler aritmilerdir.
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Ventriküler ekstrasistol (prematür ventrikül kontraksiyonlar): AV kavĢak
altındaki bir ektopik odaktan çıkan uyarılar ile oluĢur. Miyokart veya ileti
sisteminin herhangi bir yerinde oluĢur ve iletilir. Bir erken vuru, sinüs
düğümüne ulaĢır ve onun normal sinüs ritmini bozar. Sağlıklı kiĢilerde
görülebildiği gibi yaĢ arttıkça görülme sıklığı artar. AĢırı çay, kahve, sigara
içilmesi, emosyonel durumlar, egzersiz, yorgunluk, kalp ve akciğer hastalıkları
neden olur. Tedavide altta yatan bir kalp hastalığı yok ise ve hemodinamiyi
bozmuyorsa sadece izlenir. AĢırı çay, kahve, sigara içilmesine engel olunur.
Strese neden olan faktörlerle baĢ etme yöntemleri geliĢtirilir.

Resim 2.8: Ventriküler ekstrasistol



Ventriküler taĢikardi: Ventriküllerin herhangi bir ya da birkaç yerinden peĢ
peĢe üç veya daha fazla ventriküler kompleksin birbirini izlemesidir. Hızlı ve
yaĢamı tehdit edici bir ritimdir. Birden ya da yavaĢ bir Ģekilde baĢlayabilir. Kalp
atım hızı 150–250 /dakikadır. Kalpte etkili bir kasılma olmaz ancak kas
seğirmesi gibi titreĢimler olur. EKG'de düzenli dalgalar yerine kaotik, bir
düzeni olmayan dalgalar vardır. Zamanında müdahale edilmediği takdirde
ölümle sonlanır. Nedeni kalp hastalıkları, eletrolit bozuklukları, dijital
zehirlenmeleri ve antiaritmik ilaçlar olabilir. Nedene yönelik tedavi ve elektrik
Ģoku uygulanarak (defibrilasyon) yapılır.

Resim 2.9: Ventriküler taĢikardi
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Ventriküler fibrilasyon: Ventriküldeki bir ya da birkaç odaktan peĢi sıra çıkan
uyarıların oluĢturduğu kardiyak debiyi sağlayamayan düzensiz titreĢimlerin
görüldüğü bir ritimdir. Acil giriĢim gerektiren öldürücü bir aritmidir. Nedenleri
arasında miyokart iskemisi, atriyal fibrilasyon, çok yüksek hızlı ventrikül
aritmileri, hipoksi, hipotermi, elektrikli cihazların iyi topraklanmaması,
ventrikülün elektriksel uyarımı, elektrolit dengesizliği ve ilaç etkileri
(antiaritmikler) yer alır. Tedavide kardiyopulmoner resüsitasyon hemen
baĢlatılmalı ve mümkün olduğunca hızlı bir Ģekilde defibrilasyon
uygulanmalıdır.

Resim 2.10: Ventriküler fibrilasyon

2.2. Ġletim Aritmileri
Sinüs düğümünden çıkan uyarımın anatomik ya da iĢlevsel bir bozukluk sonucunda
ventriküle iletiminde yavaĢlama ya da durma olmasıdır. Bunun sonucunda kalp blokları
meydana gelir. Kalp blokları geçici veya kalıcı olabilir. Sinoatriyal (SA) blok,
atrioventriküler (AV) blok ve intraventriküler blok olmak üzere üç tip blok vardır.

2.2.1. Sinoatriyal (SA) Blok
Uyarının sinüs düğümünden atriyuma geçerken bloke olmasıdır. Hastada hayati
organların kanlanmasının bozulması sonucu irritabilite, aralıklı hafıza kaybı, uykusuzluk, baĢ
dönmesi, senkop, bradikardi, çarpıntı, pulmoner ödem, anjina pektoris, yorgunluk, kas
ağrıları gibi belirti ve bulgular vardır. Nedenleri koroner arter hastalığı, romatizmal kalp
hastalıkları, kardiyomiyopati, konjenital kalp hastalığı, perikardit, miyokardit ve vagotomi
olabilir. Hasta takip edilir.

2.2.2. Atrioventriküler (AV) Blok
SA düğümden çıkan uyarının ventriküllere iletimindeki kusurlardan oluĢan ileti
bozukluklarıdır. Üç tipte görülebilir:
 I. derece AV blok: SA düğümden çıkan uyarının ventriküllere geç iletildiği
blok tipidir. Bu sağlıklı yaĢlıların %2’sinde görülür. Dijital kullanan
hastalarda sıklıkla rastlanmaktadır. Bu hastalar dikkatle izlenmelidir.
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Resim 2.11: I. derece AV blok

 II. derece AV blok: Atriyumlardan çıkan uyarıların tümü AV düğüme ve
purkinje sistemine iletilememektedir. Nedeni KAH’dır. II. AV blok kalıcı ve
ventrikül hızı çok yavaĢ ise pacamaker uygulanır.

Resim 2.12: II. derece AV blok

 III. derece AV blok: Tam kalp bloğu olarak da adlandırılır. Atriyumdan
çıkan uyaranların hiçbirinin ventriküllere iletilemediği blok tipidir. Atriyum
ve ventriküller birbirinden bağımsız olarak uyaran çıkarmaktadır. Ġleti
sistemindeki ciddi bir hastalığın göstergesidir. En önemli tehlikesi Adamsstokes nöbetleridir. Hemen müdahale edilmesi gereken acil bir durumdur.
Adams-stokes nöbetleri kalp atım sayısının 25 ve altına düĢtüğü durumlarda
görülür. Hastanın nabzı çok yavaĢtır veya nabız hiç alınamaz. Beyin anoksisi,
bilinç kaybı, siyanoz ile karakterizedir. Nedenleri akut miyokart enfarktüsü,
kalp ameliyatları sonrası, konjenital kalp anomalileri, dijital, kinin gibi ilaçlar,
miyokardit, endokardit gibi hastalıklardır. Bradikardi tedavisi uygulanır. Tıbbi
tedavi ile bradikardi önlenemez ise kalıcı veya geçici pacemaker uygulanır.

Resim 2.13: III. derece AV blok

2.2.3. Ġntraventriküler Ġleti Blokları
Ġleti kusuru, ventriküllerdeki ileti dallarındadır. Sol dal bloku, sağ dal bloku ya da
hemiblok Ģeklinde sınıflandırılabilir.
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2.3. Kalp Ritim Bozukluklarında Tanı
Hastanın kalp ritmi izlenir. Bu amaçla EKG’den yararlanılır. EKG’nin tek baĢına
yeterli olmadığı durumlarda ritim holter (24 saatlik EKG) ve event recorder (uzun süreli
EKG) takılarak, hastanın uzun süreli kalp ritimlerinin kaydı yapılarak kesin tanı konur.
Gerekli durumlarda ekokardiyogram ve kardiyak kateterizasyon yapılır.

2.4. Kalp Ritim Bozukluklarında Tedavi ve HemĢirelik Bakımı
Tedavi, aritminin çeĢidi ve ciddiyetine bağlıdır. BaĢlıca tedavi yöntemleri
Ģunlardır:









Antiaritmik ilaçlar
Kardiyoversiyon veya defibrilasyon (elektrik Ģoku ile tedavi), taĢiaritmileri
sonlandırmak için defibrilatör adı verilen aygıtlarla yapılan birbirine benzer iki
iĢlemdir. Aynı tür ekipmanla yapılır. Her iki iĢlemde 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, hızlı uyarı odaklarını durdurur.
Kalp hücrelerinin hepsi aynı faza gelir ve SA nodu aktif olur.
Pacemakerin (kalp pili) sözlük anlamı “yapay kalp uyarıcısı”dır. Batarya
kaynaklı elektrik enerji uyarılarını kalple temas eden elektrotları aracılığıyla
kalbe gönderen cihazlardır. Kalp atımlarını uyarmak ve kalp atım hızını denetim
altına almak amacıyla kullanılır. Genellikle kalp ritminin aĢırı yavaĢlaması ya
da kalp bloku geliĢmesi durumlarında tercih edilir.
Kateter ablasyon
Cerrahi tedavi
YaĢam tarzında değiĢiklikler yapılır. YaĢam tarzında yapılabilecek değiĢiklikler
Ģunlardır:

Düzensiz kalp ritmi belli aktiviteler sırasında ortaya çıkıyorsa bunları
yapmaktan kaçınmak gerekir.

Sigara bırakılmalıdır.

Alkol tüketimi sınırlandırılmalıdır.

Kafein kullanımı sınırlandırmalı ya da bırakılmalıdır (Bazı insanlar
kafeine duyarlıdır ve çay, kahve, kola gibi kafeinli ürünler kullanırken
daha fazla Ģikâyet ortaya çıkabilir.).

Nezle ve öksürük ilaçlarından uzak durulmalıdır çünkü bunlardan bazıları
düzensiz kalp ritmini teĢvik eden maddeler içermektedir.

Stres gibi hayatı olumsuz etkileyen faktörlerle baĢa çıkma yolları
denenmelidir.
HemĢirelik bakımı Ģu Ģekilde yapılır:



Hasta monitörize edilmelidir. Hastanın nabzı kontrol edilmeli, hız ve ritmindeki
düzensizlikler ve uzun süren hıçkırıklar rapor edilmeli ve hekime bildirilmelidir.
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Sıvı eletrolit dengesizlikleri ve ilaç zehirlenmeleri bulguları takip edilmelidir.
Pil takılan hastada lokal enfeksiyon belirtileri gözlenmelidir.
Kalıcı pacemaker kullanan hastaların insizyon bulunan taraf omuz ekleminin
düzenli egzersizleri yaptırılmalı, hareketsizliği önlenmeli ve hasta bu konuda
eğitilmelidir.
Hastaya taburculuk eğitimi verilmeli ve kontrollere gelmesi konusunda
bilgilendirilmelidir.
HemĢirelik uygulamaları ve gözlemler, hemĢire gözlem kâğıdına
kaydedilmelidir.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇE VE DEĞERLENDĠRM
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1. AĢağıdakilerden hangisi kalpte ilk uyarıların baĢladığı yerdir?
A) His düğümü
B) Purkinje lifleri
C) Sağ atriyum
D) Sinoatrial düğüm
E) Sol atriyum
2. AĢağıdakilerden hangisi uyarının çıkıĢ kaynağına bağlı aritmilerdendir?
A) Sinüs düğümü aritmileri
B) Sinoatriyal blok
C) Atrioventriküler blok
D) Ġntraventriküler blok
E) Atriyal ekstrasistol
3. Tam kalp bloku olarak da adlandırılan atriyumdan çıkan uyaranların hiçbirinin
ventriküllere iletilemediği blok tipi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) I. derece AV blok
B) II. derece AV blok
C) III. derece AV blok
D) Ġntraventriküler blok
E) Ekstrasistol
4. Atriyumdaki birçok ektopik odaktan dakikada 400–600 uyarının çıktığı düzensiz

ve hızlı ritimle seyreden aritmi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Atriyal flutter
B) Atriyal fibrilasyon
C) Paroksismal atriyal taĢikardi (PAT)
D) Atriyal ekstrasistol
E) Ventriküler ekstrasistol
5. Kalp atım hızının dakikada 60 atımın altında olduğu, sinüs düğümünden

kaynaklanan düzenli ve yavaĢ ritim aĢağıdakilerden hangisidir?
Hasta sinüs sendromu

A)
B)
C)
D)
E)

Uyarım aritmileri
Sinüs taĢikardisi
Sinüs bradikardisi
Defibrilasyon

DEĞERLENDĠRME
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Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Kalp yetmezliğini kavrayıp hemĢirelik bakımında bulunabileceksiniz.

ARAġTIRMA




Çevrenizde kalp yetmezliği bulunan hastaların hastalıklarından dolayı ne tür
Ģikâyetlerinin olduğunu, nasıl bir tedavi aldıklarını, hastalıklarına sebep olan
faktörlerin neler olduğunu araĢtırınız. AraĢtırma sonuçlarınızı rapor hâline
getiriniz ve sınıfta arkadaĢlarınızla karĢılaĢtırarak tartıĢınız.
Bir sağlık kuruluĢuna giderek kalp yetmezliği olan hastalar hakkında sağlık
personelinden ve hastaların kendilerinden bilgi alınız. Aldığınız bilgileri yazılı
doküman hâline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

3. KALP YETMEZLĠĞĠ
Kalbin, vücudun ihtiyacını karĢılayacak düzeyde kanı pompalayamamasına kalp
yetmezliği denir. Vücut için gerekli oksijeni ve besini taĢıyan kan, kalp sayesinde vücuda
dağılır ve dokulara ulaĢır. Kalp yetmezliğinde ise kalp çalıĢmaya devam eder, ama yeterli
miktarda kanı dokulara ulaĢtıramaz. Kanı perifere pompalayamayan kalbin miyokart
tabakasında geçici dilatasyon oluĢur. Kalbin bunu kompanse edebilmesi için ventrikül
duvarında hipertrofi ve kalınlaĢma görülür. Sonuçta yetmezlik kompanse edilemezse
miyokartta dilatasyon ortaya çıkar.
Kalp yetmezliği baĢlı baĢına bir hastalık olmayıp çeĢitli kalp hastalıklarının
miyokardın iĢlevini bozarak yol açtıkları klinik bir tablodur.
Kalp Yetmezliğine Neden Olan Hastalıklar
Koroner arter hastalığı (Kalp yetmezliğinin en yaygın nedenidir.)
Aritmiler
Sistemik enfeksiyonlar
Anemi, beslenme bozuklukları
Kapak hastalıkları
Hipertansiyon
Miyokarditler
Perikard hastalıkları
Endokrin hastalıklar (hipertiroidi)
Bağ dokusu hastalıkları, progresif sistemik skleroz
Pulmoner emboli
Kronik cor pulmonale
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Tablo 3. 1: Kalp yetmezliğinin nedenleri
Kalp Yetmezliği GeliĢimini KolaylaĢtıran Faktörler
Diabetes mellitus
Kontrolsüz hipertansiyon
Kardiyomiyopatiler
Ailede kalp yetmezliği öyküsünün bulunması
Böbrek yetmezliği
Sigara ve alkol kullanımı
Tablo 3.2: Kalp yetmezliği geliĢimini kolaylaĢtıran faktörler



Kalp Yetersizliğinin Evreleri

Kalp yetmezliği belli aĢamalardan geçmektedir. Bu alanda New York Kalp Birliği’nin
sınıflandırdığı evreler sık kullanılmaktadır. Bu evreler Ģunlardır:


Evre 1: Kalp hastalığı olan ancak hastalığın fiziksel aktiviteyi kısıtlamadığı
hastalar. Olağan fiziksel aktivite aĢırı yorgunluğa, çarpıntıya, dispneye ve
anginal ağrıya yol açmaz.



Evre 2: Fiziksel aktiviteyi hafif olarak kısıtlayan kalp hastalığı olan hastalar.
Bu hastalar istirahatte rahattırlar. Sıradan fiziksel aktiviteler yorgunluk,
çarpıntı, dispne veya anginal ağrıya yol açar.



Evre 3: Fiziksel aktiviteyi belirgin olarak kısıtlayan kalp hastalığı olan
hastalar. Bu hastalar istirahatta rahattırlar. Olağan fiziksel aktiviteden daha
hafif aktiviteler yorgunluk, çarpıntı, dispne veya anginal ağrıya yol açar.



Evre
4:
Hiçbir
fiziksel
aktivitenin
rahatsızlık
duyulmadan
gerçekleĢtirilememesine neden olan kalp hastalığı bulunan hastalar. Kalp
yetersizliğinin veya anginal sendromun belirtileri istirahatta bile
olabilmektedir. Herhangi bir fiziksel aktiviteye giriĢildiğinde artar.

Kalp yetmezlikleri aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılır:




Semptomların baĢlangıcına göre
o Akut kalp yetmezliği: Aniden dakika veya saatler içinde meydana gelir.
Miyokart yetersiz duruma düĢmeden ani olarak yük altında kalması sonucu
geliĢebilir.
o Kronik kalp yetmezliği: Haftalar veya aylar içinde yavaĢ yavaĢ geliĢir.
Tutulan ventriküle göre
o Sağ kalp yetmezliği: Sağ ventrikülün pompa gücü azalmıĢtır.
o Sol kalp yetmezliği: Sol ventrikülün pompa gücü azalmıĢtır.
o Konjestif kalp yetmezliği: Sağ ve sol kalp yetmezliğinin ikisinin bir arada
görülmesidir.
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ġekil 3.1: Kalp yetmezliğine bağlı kalp büyümesinin dıĢarıdan görünüĢü

3.1. Sol Kalp Yetmezliği
Sol ventrikül, arterial kanı kullanılmak üzere vücuda gönderir. Kalbin pompa gücünün
azalmasıyla sistemik dolaĢıma yeterince kan gönderememesi sonucu geliĢen tabloya sol kalp
yetmezliği denir.
Romatizmal kalp hastalıkları, aort yetmezliği, aort stenozu, mitral kapak yetmezliği,
koroner arter tıkanıklığı sol kalp yetmezliğine neden olur.

ġekil 3.2: Sol kalp yetmezliği



Belirti ve Bulgular





Dispne, hastalığın ilk bulgusudur. Önceleri hareket etmekle oluĢur ve
hastanın istirahatı ile geçer.
Ortopne
Yorgunluk, bitkinlik
Kuru öksürük
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Komplikasyonları








Akciğer ödemi
Akciğer ödemine bağlı kanlı köpüklü balgam
TaĢikardi
AĢırı terleme
Paroksismal dispne nöbeti (gece gelen nefes darlığı) görülür.
Hafıza sorunları
Çarpıntı
ĠĢtahsızlık, uykusuzluk
Kardiyomegali, pulmoner raller ve wheezing

En önemli komplikasyonu sağ kalp yetmezliğidir.
Akciğer ödemi
Trombo emboli
Digital zehirlenmesi
Aritmi oluĢması

Tanı Yöntemleri

Fizik muayene, anamnez, laboratuvar tetkikleri, teleradyografi, eforlu
elektrokardiografi (EKG), ekokardiyografi (EKO), anjiokardiyografi, bilgisayarlı tomografi,
kalp kateterizasyonu yapılarak tanı konur.


Tedavi ve HemĢirelik Bakımı

Tedavi temel nedene yönelik olarak planlanır. Kapak lezyonları cerrahi giriĢimle
düzeltilir. Hipertansiyon, endokardit gibi durumlar tedavi edilir.

3.2. Sağ Kalp Yetmezliği
Sağ kalp yetmezliği çoğunlukla sol kalp yetmezliğine bağlı olarak geliĢir yani
sekonder bir hastalıktır. Sağ kalp yetmezliği, kanın sağ atrium ve büyük venlere göllenmesi
ile oluĢan bir tablodur.
Sol kalp yetmezliği nedenleri aynı zamanda sağ kalp yetmezliğine de yol açar.
Aritmiler ve ileti bozuklukları, alkol, sigara gibi kötü alıĢkanlıklar ve bazı ilaç grupları,
kapak yetmezlikleri sonucu kanın ventriküllere göllenmesi, virüs ve bakteri enfeksiyonları
kronik kalp yetmezliğinin nedenleridir.


Belirti ve Bulgular




Sağ kalp yetmezliğinin en önemli belirtisi ödemdir. Ödem çoğunlukla alt
ekstremitede ve batında toplanmıĢtır.
Karaciğer ve dalakta büyüme olur.
Hepatomegali sonucu sağ hipokondriumda ağrı vardır.
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En tipik semptom ise üzerine basınç uygulandığında jugular venin
dolgunlaĢmasıdır.
Ayrıca sağ kalp yetmezliğinde gece idrara çıkma çok sık görülür.

ġekil 3.3: Alt ekstremitelerde ödem



Komplikasyonlar

Aritmi, kondisyon bozuklukları, alınan ilaçlara bağlı toksik etkiler, baĢ ağrısı,
kramplar gibi sekonder olaylar görülebilir.


Tanı Yöntemleri

Fizik muayene ve anamnez önem taĢır. Bunun yanı sıra laboratuvar tetkikleri, idrar
tetkikleri, EKG, EKO, teleradyografi ve kalp kateterizasyonu yapılabilir.


Tedavi

Hastaya yatak istirahatı, diyet, hafif egzersizler ve tıbbi tedavi verilir.

3.3. Konjestif Kalp Yetmezliği
Konjestif kalp yetmezliği dispne ve çabuk yorulma, taĢipne, taĢikardi, pulmoner raller,
kardiyomegali ve periferik ödemden oluĢan belirti ve bulguları içeren kompleks klinik bir
sendromdur. Sağ ve sol kalp yetmezliği bir aradadır.


Nedenler
 Aort veya mitral kapak bozuklukları
 Kronik bronĢit
 Yaygın koroner arter hastalıkları
 Akciğer hastalıkları
 Romatizmal hastalıklar
 Tiroid hastalıkları



Belirti ve Bulgular
 Dispne
 Göğüste ağrı
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Çabuk yorulma, hâlsizlik, yorgunluk
Sık enfeksiyonlara yakalanma
Ödem
Sık idrar yapma
TaĢikardi ve aritmi
Siyanoz

3.4. Kalp Yetmezliğinde HemĢirelik Bakımı
HemĢirelik bakımı, bakım planı yapmakla baĢlar. Bakım planı içine hastanın öyküsü,
fiziki muayenesi, tanı testleri ile toplanan verilere göre hemĢirelik tanıları konulur. Kalp
yetmezliğinde sıklıkla koyulan hemĢirelik tanıları; kalbin kanı yeterince
pompalayamamasına bağlı aktivite intoleransı, kalp debisinde düĢme, alveokapiller alanda
sıvı birikimine bağlı gaz değiĢiminde bozulma, kalp yetmezliğine ve kullanılan bazı ilaçlara
bağlı sıvı volüm fazlalığı, huzursuzluk ve anksiyetedir.
 HemĢirelik tanısı (Kalbin vücudun gereksinimlerini karĢılayacak miktarda kanı
pompalayamamasına bağlı kalp debisinde düĢme): Amaç, belirlenen süre içerisinde
düĢük kalp debisini gösteren belirti ve bulguların ortadan kalkmasıdır. Bunun için
yapılacak hemĢirelik giriĢimleri Ģunlardır:
 Kalp ve solunum sesleri, boyun venlerin dolgunluğu, periferik ödem, bilinç
seviyesi, mental durum, deri rengi, sıcaklığı nemi ve kapiller geri dolum
zamanı en az iki saatte bir izlenmelidir.
 Hasta monitöre bağlanarak kalp hızı, düzeni, arter kan basıncı ve oksijen
satürasyonu, nabız basıncı vb. en az iki saatte bir izlenmelidir.
 Hastaya yapılan her türlü giriĢim hastaya açıklanmalıdır. Bu, hastanın
rahatlaması ve hastayla iĢ birliği yapmak açısından önemlidir.
 Hekim istemine göre ilaçlar ve oksijen uygulayıp etki ve yan etkileri izlenir.
 Hastanın aldığı çıkardığı sıvı miktarı saatlik kaydedilir. Hastanın kilosu
günlük olarak takip edilir.
 Hastanın ağrısı varsa kalp hızını, arter kan basıncını ve anksiyeteyi artırarak
kalp debisini düĢüreceğinden bu ağrının giderilmesi önemlidir. Uygun
sıklıkta ağrı ve analjeziklere yanıt takip edilmelidir.
 Bilinç düzeyinde değiĢiklikler olan hastalarda hastanın güvenliğini sağlamak
için yatak korkulukları kaldırılır.
 Ödemi olan ve hareket kısıtlılığı olan hastalarda uygun sıklıkta vücut bakımı
sağlanmalıdır. En az iki saatte bir pozisyon değiĢikliği yapılmalı, ödemli
ekstremiteler yüksekte tutulmalı ve ödemli bölgeler baskıdan korumak için
desteklenmelidir. Havalı yataklar tercih edilmelidir.
 Hastanın durumuna göre ziyaretçi sayısı ve süresi kısıtlanarak dinlenmesi
sağlanmalı, bu durum hasta ve yakınlarına uygun bir Ģekilde açıklanmalıdır.
 Hastanın bağırsak sesleri ve defekasyon durumu değerlendirilerek hastanın
laksatif gereksinimi olup olmadığı saptanmalıdır.
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Hastanın uyanık olduğu zamanlar en az gevĢeme teknikleri uygulanmalı ve
stres ile baĢ etmede hastaya yardımcı olunmalıdır.
Hastanın ailesine zaman ayırarak hastanın durumu ile ilgili bilgi verilmeli,
varsa soruları yanıtlanmalıdır.
Evde yapacağı egzersizlerle ilgili fizyoterapist ile iĢ birliği yapılmalı, varsa
evde bakım hizmeti alabileceği kuruluĢlarla ilgili hasta ve ailesine bilgi
verilmelidir.

 HemĢirelik tanısı (DüĢük kalp debisi sonucu oksijen istem sunum dengesizliğine
bağlı aktivite intoleransı): Amaç, hastanın öz bakım aktivitelerine ve günlük
aktivitelere katılımının artmasıdır. Bunun için yapılacak hemĢirelik giriĢimleri
Ģunlardır:










Hastanın yapabildiği ya da yapabileceği aktiviteler belirlenerek hastalığa
bağlı kısıtlanma düzeyi saptanmalıdır. Yardımın derecesini hastanın
belirlemesine izin verilerek, gereksinim duyduğunda yardımcı olunarak
bakımda hastanın kontrolünün ve seçeneğinin olması sağlanır.
Aktivite öncesi, sırası ve sonrası arter kan basıncı, nabız ve solunum
izlenerek hastanın aktiviteye yanıtı değerlendirilir.
Aktivite ve öz bakım gereksinimlerini kendi kendine yapabilmesi ve
arttırabilmesi için hasta cesaretlendirilir.
Fizyoterapist ile iĢ birliği yapılarak hastaya özgü program hazırlamak için
yardım alınabilir.
Hastanın egzersiz sırasında zarar görmemesi için uygun egzersiz teknikleri
öğretilmelidir.
Gereksinim durumuna göre aktiviteler arasında hasta dinlenmeye teĢvik
edilir.
Diyetisyen ile iĢ birliği yapılarak hastanın yeterli ve dengeli beslenmesi
sağlanır. Gereksinim var ise hastanın kilo vermesine yardımcı olunur.
Ġstenilen aktivite düzeyine ulaĢmak için çaba sarf eden hastanın gösterdiği
ilerlemeler takdir ve teĢvik edilmelidir.

 HemĢirelik tanısı (Alveokapiller alanda sıvı birikimine bağlı gaz değiĢiminde
bozulma): Amaç, kan gazları ve yaĢam bulgularında belirlenen zaman aralığı içinde
düzelme olmasıdır. Bunun için yapılacak hemĢirelik giriĢimleri Ģunlardır:




En az iki saatte bir solunumun hızı, Ģekli ve derinliği, solunum sesleri
değerlendirilir.
Solunuma yardımcı herhangi bir yöntem kullanılıyorsa gerekli sıklıkta
izlenmeli, okunan değerler kaydedilmeli ve önemli değiĢiklikler hekime
bildirilmelidir.
Hasta aspire ediliyorsa uygun yöntem kullanılmalı, aspire edilen
sekresyonun rengi, kokusu, içeriği mutlaka kontrol edilmelidir.
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Hastaya öksürme ve solunum egzersizleri gerekli sıklıkta yaptırılmalı ve
hastanın tolore edip edemediği izlenmelidir. Solunum terapisti varsa iĢ
birliği yapılmalıdır.
Sıvı eletrolit dengesinin sağlanması ve korunması için sıvıların akıĢ hızının
sağlanması, saatlik aldığı çıkardığı takibi yapılmalıdır.
Hastanın huzursuzluğunun arttığı durumlarda sakin ve alçak bir ses tonu ile
konuĢularak yanında olunduğu hissettirilmelidir.
Solunum sıkıntısı olan hastaların yemek yerken aĢırı yorgunluk
hissedebileceği ve sıkıntı daha çok artabileceği için sık aralıklarla ve az
miktarda besin alması sağlanır.
Hastanın her türlü aktivite ve giriĢim sonrası en az 5 dakika, solunum
egzersizleri sonrası en az 15 dakika, her öğün sonrası ise 30-60 dakika kadar
dinlenmesi sağlanmalıdır.
Hasta rahat edebileceği pozisyonu genellikle kendisi alır ancak aktivite
kısıtlılığı olan hastalara yardım ederek rahat solunum yapabilecekleri
pozisyonu almaları sağlanır. Her iki saatte bir bu pozisyon değiĢtirilmelidir.
Hasta tolere edebileceği kadar aktif olmaya teĢvik edilmelidir.

 HemĢirelik tanısı (Kalp yetmezliği, kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan bazı
ilaçlar, aĢırı su ve sodyum alımına bağlı sıvı volüm fazlalığı): Amaç, sıvı volüm
fazlalığının düzelmesidir. Bunun için yapılacak hemĢirelik giriĢimleri Ģunlardır:







Hastanın saatlik aldığı, çıkardığı sıvı miktarı kontrol edilir.
YaĢam bulguları, kalp ve solunum sesleri, bilinç düzeyi en az iki saate bir
kontrol edilir.
Her dört saatte bir idrarın yoğunluğu, rengi ve miktarı kontrol edilir.
En az dört saatte bir cilt turgoruna bakılır.
Hastaya evde de aldığı, çıkardığı sıvı takibi yapması ve her gün aynı saatte
aynı giysilerle tartılması öğretilir.
Hastanın verilen diyete uyması sağlanır (Kolesterol ve tuz kısıtlanır.).

 HemĢirelik tanısı (Yetersiz doku perfüzyonu sonucu oluĢan huzursuzluk ve
solunum sıkıntısına bağlı anksiyete). Amaç, anksiyetenin azalması ya da tamamen
kalkmasıdır. Bunun için yapılacak hemĢirelik giriĢimleri Ģunlardır:





Hasta, endiĢesinin normal bir durum olduğu konusunda ikna edilmelidir.
Hastaya endiĢeye yol açan hiperventilasyon, kalp çarpıntısı, avuçlarda
terleme, konsantrasyonda güçlük ve huzursuzluk gibi belirtilerin nedenleri
anlatılmalı ve bunlarla baĢa çıkabilmesi için destek olunmalıdır.
Hastanın sessiz, sakin bir ortamda rahatlaması sağlanmalı, gerekirse hasta ve
ailesiyle görüĢülerek ziyaretçi kabulü sağlanmalıdır.
Yapılacak ya da yapılan tüm giriĢimler hastaya anlatılmalı, hastanın
rahatlamasına yardım edilmelidir.
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IĢık, gürültü, koku gibi duyusal girdiler azaltılmalıdır.
Hekim tarafından verilen anksiyete giderici ilaçların uygulanması ve
uygulamadan 30 dakika sonra verilen ilacın etkilerinin değerlendirilmesi
yapılmalıdır.
Hastaya hastalığı ile baĢa çıkma becerileri konusunda yardımcı olunmalı ya
da yardım alabileceği sağlık profesyonelleri ile görüĢmesini sağlanmalıdır.

LYETĠÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1. Kalbin bölümlerinden hangisinin görevini yerine getirememesi nedeniyle akut kalp
yetmezliği oluĢur?
A) Sağ ventrikülün
B) Sağ atriumun
C) Sol ventrikülün
D) Sol atriumun
E) Perikart
2. Kalp yetmezliğinde aĢağıda yapılan hemĢirelik giriĢimlerinden hangisi yanlıĢtır?
A) Hayati bulgular en az iki saatte bir takip edilir.
B) Hastaya rahat solunum yapabileceği bir pozisyon verilmeli ve hep bu pozisyonda
kalması sağlanmalıdır.
C) Hastanın aldığı, çıkardığı sıvı miktarı takip edilir.
D) Hekim tarafından verilen ilaçlar uygulanır ve yan etkileri gözlenir.
E) Ödemi olan ve hareket kısıtlılığı olan hastalarda uygun sıklıkta vücut bakımı
sağlanmalıdır.
3. AĢağıdakilerden hangisi sol kalp yetmezliğinin ilk belirtisidir?
A) Terleme
B) TaĢikardi
C) Köpüklü bağlam
D) Dispne
E) Ortopne
4. AĢağıdakilerden hangisi kanın sağ atriuma ve büyük venlere göllenmesiyle oluĢan
hastalıktır?
A) Sağ kalp yetmezliği
B) Sol kalp yetmezliği
C) Mitral yetmezlik
D) Aort yetmezliği
E) Aort anevrizması
5. AĢağıdakilerden hangisi sağ kalp yetmezliğinin belirtilerindendir?
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A)
B)
C)
D)
E)

Ödem
Jugular venlerin dolgunlaĢması
Karaciğerin büyümesi
Gece idrara çıkma
Hepsi

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ


Kalp dokusunu etkileyen hastalıkları kavrayıp hemĢirelik bakımlarını
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Kalp dokusunu etkileyen hastalıkları farklı kaynaklardan araĢtırınız. Edindiğiniz
bilgileri sınıf ortamında arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

4. KALP DOKUSUNU ETKĠLEYEN
HASTALIKLAR VE HEMġĠRELĠK BAKIMI
Kalp dokusunu etkileyen en sık görülen hastalıklar; akut romatizmal ateĢ (romatoid
fever), endokardit, miyokardit, perikardittir.

4.1. Akut Romatizmal AteĢ (Romatoid Fever)
A grubu hemolitik streptokoklara bağlı üst solunum yolu enfeksiyonundan
(farenjit/tonsillit ) sonra ortaya çıkan; kalbi, eklemleri, deriyi ve merkezi sinir sistemini
tutan inflamatuvar multisistem bir hastalıktır. En önemli özelliği, akut atak sırasında bazen
ölümcül olabilen miyokardite neden olabilir ve daha uzun dönemde de kronik romatizmal
kalp hastalıklarına yol açabilir. Akut romatizmal ateĢ (ARA), çocukluk yaĢlarındaki edinsel
kalp hastalıklarının büyük bir kısmını oluĢturur.


Etyoloji: Etken Grup A beta hemolitik streptekoklardır. Genellikle 5-18 yaĢ
arasında görülür. Kadın ve erkeklerde görülme oranı eĢittir. ARA geliĢmiĢ
ülkelerde nadir görülmesine karĢın Türkiye gibi geliĢmekte olan ülkelerde
önemli bir sağlık sorunudur.



Belirtiler ve bulgular: Romatizmal ateĢ belirtileri streptokoksik farenjitten 2-3
hafta sonra ortaya çıkar. Ġlk belirtiler ateĢ, solukluk, hâlsizlik gibi genel
semptomlardır. ARA için tipik majör bulgular Ģunlardır:


Artrit: Tanı bulguları arasında en sık rastlanan bulgudur. Hastaların %70’inde
görülür. Birkaç eklemde yer değiĢtiren artrit bulguları oluĢur. Eklem tutulumu
genellikle asimetrik ve gezici tipte olup eklem deformitesi yapmaz. En sık diz,
dirsek, el ve ayak bileği tutulur. Salisilatlara yanıt çok iyidir. Hızla düzelme
sağlar.
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Kardit: Hastaların %40-80’inde görülür. ARA’da en önemli ve kronikleĢen
tek komplikasyondur. Akut romatizmal ateĢte kalbin üç dokusunu da
(endokard, miyokart, perikard) tutan pankardit geliĢebilir. Pankardit bulgusu
morbidite ve mortalite açısından en önemli major bulgudur. En sık mitral
kapak, daha az sıklıkla mitral ve aortik kapağın birlikte tutulduğu gözlenir.

Resim 4.1: Karditte kapaklarda oluĢan lezyonlar






Kore (Korea): ARA'lı hastaların yaklaĢık %15'inde görülür. Hastalığın santral
sinir sistemini tutması sonucu oluĢan bir tablodur Ekstremitelerin, yüz ve
gövdenin istemsiz, düzensiz ve amaçsız hareketleridir. Genellikle genç kızlarda
rastlanır. BaĢlangıçta yazı yazmada, düğme iliklemede bozukluk görülebilir.
Subkutan nodüller: Cilt altında görülen 0,5-1 cm çapında (bezelye-nohut
tanesi kadar) ağrısız, sert ve mobil lezyonlardır. En çok eklemlerin ekstensor
yüzeylerinde, baĢ derisinde ve omurganın spinoz çıkıntıları üzerinde bulunur.
Eritema marjinatum: Maküler, etrafı koyu pembe, ortası soluk, kaĢıntısız
deri lezyonudur. ARA'lı hastaların %10'undan daha azında görülür. En çok
gövdede ve ekstremitelerin proksimal kısımlarının iç yüzlerinde bulunan
genellikle halka Ģeklinde pembe maküler ve eritematöz deri lezyonlarıdır.
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Resim 4.2: Subkutan nodüller Resim 4.3:Eritema marginatum

Minör Bulgular






AteĢ
Atralji
GeçirilmiĢ A grubu streptokoksik enfeksiyon
bulgusu
PR aralığı uzaması
Sedimantasyon, ASO ve CRP’de yükselme

Tablo 4.1: Romatoid feverde görülen minör bulgular



Komplikasyonlar: Akut romatizmal ateĢ, akut safhasında kardite; kronik
safhada da romatizmal kapak hastalığının geliĢimine sebep olmaktadır. Kardit
ataklı romatizmal ateĢli hastaların yarısında kapak hastalığı sekel olarak
kalmaktadır.



Tanı yöntemleri: ASO, CRP ve sedimentasyon hızına bakılır. Akciğer grafisi
ve EKG çekimi yapılır. Ekokardiografi, fizik muayene ve anamnez alınır. Ġki
majör bulgu veya bir majör iki minör bulgu ya ek olarak beta hemolitik
streptokok enfeksiyonu geçirildiğini destekleyen bulgu (boğaz kültürü
pozitifliği, hızlı antijen testi, antikor titresinde yükselme) ile tanı konur.



Tedavi ve hemĢirelik bakımı: Tıbbi tedavi uygulanır. Tıbbi tedavinin amacı
neden olan etkenin ortadan kaldırılması ve tromboembolik olaylar gibi
komplikasyonların önlenmesidir. Tedavide uzun süreli antibiyotik, parenteral
penisilin tedavisi ve antiinflamatuar tedavi uygulanır.
HemĢirelik bakımında Ģunlara dikkat edilir:


Hasta 2-3 hafta yatak istirahatına alınır. Aktivite sınırlanır.
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Tuzsuz diyet uygulanır.
Hastalık ve tedavi hakkında hastalara eğitim verilmesi, olası
komplikasyonların önlenmesi için koruyucu basamakların anlatılması gerekir.
 Akut hastalığın uzun süreli antibiyotik tedavisinden sonra hastalara herhangi
bir invaziv iĢlemden önce profilaktik antibiyotik kullanmaları konusunda
eğitim verilmelidir.
 ARA’yı önlemek için hemĢireler streptekoksik boğaz enfeksiyonlarının
belirtilerini bilmelidir. Romatizmal ateĢ erken dönemde tanınmalı ve uygun
tedavisi yapılmalıdır. Böylece epidemiler önlenebilir.

4.2. Endokardit (Enfektif Endokardit)
Kalbin endotelyal tabakasının ve kapaklarının bakteriyel, viral veya fungal ajanlara
bağlı olarak geliĢen enfeksiyonudur. Genelde sorumlu mikroorganizma, hastalığın seyri ve
prognozuna göre akut ve subakut bakteriyel endokardit olarak sınıflandırılır.


Akut bakteriyel endokardit: Kısa süreli (günler, haftalar) seyreder, tedavisiz
kaldığında altı haftadan daha kısa sürede belirgin toksisite ve ölüme yol açar.
Yapısal kalp hastalıklarının (konjenital veya romatizmal) en çok korkulan
komplikasyonlarından biridir.



Subakut bakteriyel endokardit: Akut bakteriyel endokardite oranla daha
yavaĢ geliĢen, daha düĢük ateĢlerle kendini gösteren emboli, üfürüm gibi
komplikasyonların daha geç ortaya çıktığı klinik tablodur. Toksisite daha azdır,
uygun tedavi ile prognoz daha iyidir.



Etyoloji

Sık görülen sebebi streptokok ve stafilokoklardır. Streptokoklar içinde de en yaygın
görüleni viridanstır (-hemolotik). Akut endokarditin en sık görülen nedeni staphylococcus
aureus, subakut bakteriyel endokarditin en sık görülen nedeni streptokokus viridanstır.
Streptokok viridans, normalde ağız içinde bol miktarda bulunur. Bunun kana karıĢması, diĢ
çekilmesi ya da bir diĢ apsesinin oluĢumunu izler.
Endokardit genellikle kardiyovasküler sistemde anatomik lezyon bulunan kiĢilerde
görülür. Sıklıkla doğal veya suni kapakları tutmakla birlikte kardiyak defektlerde, intrakardiyak
yamalarda veya Ģant olarak kullanılan yapay damarlarda da görülür. Son yıllarda invaziv
giriĢimlerin artması nedeniyle enfektif endokardit riskinin de arttığı görülmektedir. Normal
kapakların iltihaplanması ancak kiĢinin kronik hastalığı ya da ilaç alıĢkanlığı olduğu
durumlarda görülebilir.
Enfektif Endokardite Eğilimi Arttıran Durumlar
Protez kalp kapakları
DiĢ çekimi, dolgu yapımı
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Üst solunum yolu cerrahisi
Yanıklar
Ġlaç bağımlılığı
Romatizmal ve konjenital kalp hastalıkları
Dejeneratif aort kapak hastalıkları
Miyokart infarktüsü
Ġmmün yetersizlik
Tablo 4.2: Enfektif endokardite eğilimi arttıran durumlar



Fizyopatoloji

Normal koĢullarda endotelyum çoğu bakterinin tutunmasına izin vermez ancak
sistemik enfeksiyonlar, hipersensitif reaksiyonlar, Ģiddetli soğuğa maruz kalma, lenfatik
tıkanıklık, hormonal değiĢiklik, kardiyak outputun yüksek olması ve kalp kateterizasyonu
yapılması gibi nedenlerle endotel yüzeyde tahribat meydana gelir. Hasarlı olan bu bölgede,
trombosit kümelenmesi ve fibrin birikimi olur. Ġçinde mikroorganizma bulunmayan
trombosit fibrin birikimi artarak steril nonbakteriyel trombotik endokardite neden olur.
Nonbakteriyel endokardit mikrooranizmaların yerleĢmeleri için uygun bir ortamdır. Bir
bakteriyemi sırasında patojen mikroorganizmanın bu oluĢuma yerleĢmesiyle bakteriyel
endokardit ortaya çıkar.
Endokarditin Fizyopatoloji
Endokardiyal yüzey harabiyeti

Hasar yerinde trombus formasyonu

DolaĢıma bakterinin girmesi

Hasarlı endokard yüzeyine bakterini yapıĢması
Tablo 4.3: Endokarditin fizyopatolojisi





Belirti ve bulgular: Endokarditin klinik bulguları ve seyri, bakterinin
virülansına, konağın cevabına, altta yatan hastalığa ve enfeksiyonun yerine
bağlıdır. Sistemik enfeksiyon belirti ve bulguları, intravasküler lezyon belirti
ve bulguları, enfeksiyon immünolojik reaksiyon belirti ve bulguları olmak
üzere üç grup altında toplamak mümkündür.
Sistemik Enfeksiyon Belirti ve Bulguları
o AteĢ, üĢüme, gece terlemesi
o ĠĢtahsızlık, hâlsizlik
o Kilo kaybı, solukluk
o Splenomegali ve hepatomegali
o BaĢ ağrısı, delirium
o Letarji, sırt ağrısı, artralji, miyalji
o Anormal BOS bulguları
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Intravasküler Lezyon Belirti ve Bulguları
o Nefes darlığı, göğüs ağrısı
o Fokal zayıflık
o Ġnme
o Karın ağrısı
o Soğuk ve ağrılı ekstremite
o Tırnak yatağının proksimalinde kırmızı-kahverengi çizgiler (splinter
hemoroji)
o Konjonktiva damak ve mukozada peteĢiler
o El ve ayak parmaklarının yumuĢak kısımlarında, ön kolda ve kulaklarda
yer alan ağrılı, kırmızı sert oluĢumlar (osler nodülleri)
o Etrafı hemoraji ile çevrili oval, soluk renkli lezyonlar (roth lekeleri)
o Kalp üfürümleri
o Geçici ya da kalıcı iskemi gibi santral sinir sistemi hasarları



Enfeksiyon Immünolojik Reaksiyon Belirti ve Bulguları
o Artralji, miyalji
o Çomak parmak
o Üremi bulguları



Laboratuvar Bulguları
o Hematüri, proteinüri, eritrosit silendirleri
o Anemi, trombositopeni
o Sedimantasyon hızlı, CRP pozitif
o Kan kültürü pozitif



Tanı yöntemleri: Tedaviye baĢlamadan önce 10-15 dakikalık aralarla üç-altı
kez ayrı ayrı alınan kan kültürleri ile kesin tanı konur. Ayrıca tanı için EKG ve
EKO da yapılır.



Komplikasyonlar
 Kalp: Miyokardit, perikardit, apse, aritmi, kronik kalp yetmezliği
 Böbrek: Apse, infarktüs, glomerulonefrit
 Santral sinir sistemi: Serebral emboli, infarktüs, apse, menenjit, serebrit,
anevrizma rüptürü
 Dalak: Apse, infarktüs ve rüptür
 Akciğer: Pnömoni, plörezi, ampiyem, pulmoner emboli
 Cilt: PeteĢi, osler nodulleri
 Göz: Kanama
 Arteriyal emboli
 Artrit, miyozit
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Tedavi ve hemĢirelik bakımı: Tedavide amaç, erken tanı koymak ve tedaviye
hemen baĢlamaktır. Tedavi oldukça zordur. Etken bakterilerin eradikasyonu için
uzun süre yüksek doz parenteral antibiyotik vermek gereklidir. Penisilin bu
amaçla en sık kullanılan antibiyotiktir. Uygun tedaviye rağmen hastalarda ciddi
derecede hasara uğramıĢ kapakların değiĢtirilmesi için cerrahi tedavi de
gerekebilir.
HemĢirelik bakımında Ģunlara dikkat edilir:
 Hasta hastanede yatak istirahatına alınır.
 Hastanın beden ısısı takip edilir. Bu hastaların ateĢi haftalarca sürebilir.
 Sistemik emboli, pulmoner enfeksiyon, pulmoner infarkt belirtileri açısından
hasta takip edilir.
 Tüm invaziv hatlar ve yara yerleri kızarıklık, hassasiyet ısı artıĢı, ödem,
akıntı gibi enfeksiyon belirtileri yönünden izlenir.
 Tedavinin etkisi düzenli olarak kan kültürü ile takip edilir.
 Hasta ve ailesine enfeksiyon belirtileri, olası cerrahi giriĢimler öncesi ve
sonrası koruyucu antibiyotik kullanımı ve aktivite kısıtlamaları hakkında
bilgi verilir.
 Antibiyotik kullanımının uzun süre devam ettiği hastalarda hemĢire hasta ve
ailesine psikolojik destek sağlamalıdır.

4.3. Miyokardit
Miyokard dokusunda enfeksiyöz bir ajan tarafından oluĢturulan enflamatuar bir
süreçtir.


Etiyoloji
 Enfeksiyöz miyokardite virüsler (Influenza virüsleri, Adenovirüsler,
Echovirüsler vb.), bakteriler, (beta hemolitik streptokoklar, stafilokoklar
veya enterokoklar gibi ajanlarla, tonsilit, kızıl, erizipel gibi hastalıklar
esnasında), riketsiyalar, parazitler ve mantarlar neden olabilir.
 Enfeksiyöz olmayan miyokardite alerjik hastalıklar, romatoid artrit, kollagen
doku hastalıkları, vaskulitler, mediastinal radyoterapi sonrası miyokarditi
(radyasyon miyokarditi), ilaçlar (penisilinler, kokain, lityum, kobalt vb.), ve
metabolik bozukluklar (üremi gibi) yol açabilir.



Belirti ve Bulgular

Miyokarditin belirti ve bulguları hastalığa yol açan etkene, miyokart hasarına ve
miyokardın iyileĢme kapasitesine bağlıdır. Miyokarditler herhangi bir bulgu veya semptoma
yol açmadan geliĢebileceği gibi akut ve ölüme yol açan ağır bir kalp yetersizliğine kadar
değiĢen bir tablo sergileyebilir. Enfeksiyöz miyokarditlerde genellikle;
 Hâlsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı,
 Dispne, senkop
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Egzersiz kapasitesinde azalma, göğüs bölgesinde ağrı,
TaĢikardi, ritim bozuklukları,
Aritmiler ve kalp yetmezliğine ait bulgular,
Enfeksiyonla ilgili ateĢ, öksürük, ishal, miyalji, bulantı gibi nonspesifik
semptomlar olabilir.



Tanı Yöntemleri
 Anamnez, fizik muayene
 EKG, Holter EKG, EKO
 Teleradyografi (kalp büyümesi, akciğer stazı bulguları)
 Ġnflamasyona bağlı laboratuvar tetkikleri (sedimantasyon, CRP, periferik
yayma da artıĢ)
 Hastalık etkenini tespit etmek için kan kültürü
 Endomiyokardiyal biyopsi



Komplikasyonlar
 Aritmi
 Kalp yetmezliği, kalıcı veya ilerleyici kardiyomegali ile birlikte subakut
veya kronik miyokardit ve dilate kardiyomiyopati
 Tromboembolizm



Tedavi ve HemĢirelik Bakımı










Hastalığa neden olan etkene yönelik ve semptomatik tedavi yapılır. Uygun
antibiyotik kullanılır (Hemolitik streptokoklarda penisilin yapılır.).
Kalbin iĢ yükünü, miyokart hasarını ve komplikasyonları önlemek için hasta
mutlaka yatak istirahatına alınır.
Düzenli olarak hastanın beden ısısı ve diğer hayati bulguları kontrol edilir.
Hastalara sürekli kardiyak monitörizasyon sağlanır.
Derin soluk alma ve öksürük egzersizleri yaptırılır.
YaĢamı tehdit edebilecek aritmilerin tedavisi için gerekli malzeme, araç ve
gereç hazır bulundurulur.
Miyokarditli hastalar dijitallere karĢı duyarlıdır. Bu nedenle bu hastalar
dijital zehirlenmesi belirtileri yönünden takip edilmelidir.
Venöz tromboz ve mural trombüse bağlı emboli geliĢebileceği için elastik
bası çorapları kullanılmalı, aktif ve pasif egzersizler yaptırılmalıdır.
Kalp normal boyutlarına dönünceye kadar spor, egzersiz gibi aktiviteler
kısıtlanır.

4.4. Perikardit
Kalbi örten zar olan perikardın enflamasyonuna perikardit denir. Perikard tabakasının
visseral ve paryetal yaprakları vardır. Bu iki yaprak arasında kalbin hareketlerini
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kolaylaĢtırmak amaçlı çok az sıvı bulunur. Normalde bu sıvının miktarı10–30 ml olup
perikard yapraklarının kalınlıkları 1 mm civarındadır.
 Etiyoloji
 Ġdiyopatik ya da nonspesifik perikarditler
 Enfeksiyonlar, genellikle virüs bazen de bakteriler (sreptokok, stafilokok,
meningokok) ve mantarlar
 Kollagen doku hastalıkları, romatizmal ateĢ, romatoid artrit, sistemik lupus
eritematozus (SLE), scleroderma, ankilozan spondilit
 AĢırı duyarlılık durumları, immün reaksiyonlar, ilaçlar
 Postperikardiyotomi sendromu, akut miyokart enfarktüsünün ilk haftasında
 Travma, delici ve künt yaralanmalar kalp cerrahisi, göğüs yaralanmaları,
kalp kateterizasyonu ve pacemaker implantasyonu
 Neoplastik hastalıklar
 Böbrek yetmezliği, miksödem, kolesterol perikarditi
 Radyasyon tedavisi


Fizyopatoloji

Perikardit, perikard kesesinde sıvı toplanmasına neden olabilir. Sık sık perikardit
geçiren ya da perikarditin uzun sürdüğü hastalarda kalp kalınlaĢır, elastikiyeti azalır ve bu
nedenle kalbin doluĢu kısıtlanır.
Perikardite neden olan durum veya etkene bağlı olarak enflamasyonun özellikleri ve
klinik seyri değiĢiklikler gösterir. Bu nedenle klinik veya laboratuvar özelliklerine göre
perikarditler aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılır:






Akut perikardit: Hastanın ilk görüldüğü anda ve 6 haftadan az sürmüĢ olan
perikardittir.
Subakut perikardit: Hasta görüldüğü anda 6 hafta-6 ay arasında sürmüĢ olan
perikardittir.
Kronik perikardit: 6 aydan daha fazla sürmüĢ olan perikardittir.
Kronik efüzyonlu (plevra, periton, perikard gibi vücut kaviteleri içinde sıvı
birikimi Ģeklindeki ödem) perikardit: Perikardiyal efüzyon sonucu perikard
boĢluğunda 15-30 ml olan sıvı miktarının artmasıdır.
Kronik konstriktif perikardit: Uzun süren bir enflamasyon süreci nedeniyle
perikard yaprakları birbirine yapıĢmıĢtır. Bunun sonucu fibröz doku meydana
gelerek kalbi sarar ve kalbin hareketlerine engel olur.


Belirti ve Bulgular
Perikarditin en karakteristik belirtisi göğüs ağrısıdır. Bu ağrı klavukula altında,
boyunda ya da sol skapula bölgesinde de hissedilebilir. Derin nefes alma, yutkunma ve
sırtüstü yatmayla ağrı artar. Oturunca veya öne eğilince azalır. Diğer belirti ve bulguları
Ģunlardır:
 Kalp çarpıntısı, dispne, çabuk yorulma
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Altta yatan nedene bağlı olarak ateĢ ve miyalji
Perikardial sürtünme sesi
Kalp seslerinin derinden gelmesi
Boyun venlerinde dolgunluk
Ödem
Hepatomegali

Tanı Yöntemleri

Fiziki muayene yapılır, anamnez alınır. EKG, EKO, teleradyorafisine bakılır.
Laboratuvar tetkiklerinden CBC, sedimentasyon, ASO, boğaz kültürü, perikard sıvı yayması,
tiroit fonksiyon testlerine bakılarak tanı konulur.


Komplikasyonlar

Perikarditlerin en ciddi akut komplikasyonları aritmiler ve kalp tamponatıdır.
Perikardiyal tamponat kardiyojenik Ģoka ve ölüme neden olabileceği için son derece tehlikeli
bir durumdur.


Tedavi ve HemĢirelik Bakımı

Tedavide amaç perikardite yol açan durumun belirlenmesi, tedavi uygulanması ve
kalp tamponadı belirtilerine karĢı dikkatli olunmasıdır. Bu hastalara medikal tedavi yapılır,
gerekirse cerrahi tedaviyle perikardiektomi yapılır. HemĢirelik bakımında Ģunlara dikkat
edilir:










Nedene yönelik tedavi yapılır.
Hasta yatak istirahatına alınır.
Hastanın durumu düzeldikçe aĢamalı olarak aktivitelerini arttırması sağlanır.
Hastanın hayati bulguları sık aralıklarla takip edilir.
Hasta kalp tamponatı belirtilerine (arteriyel basıncın azalması, venöz
basıncın yükselmesi, kalp seslerinde hafifleme) karĢı dikkatli takip edilir.
Hasta kalp yetmezliği yönünden takip edilir.
Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar ve antibiyotikler verilir.
Hastanın ağrıları pozisyon verilerek ya da analjeziklerle giderilir.
Hasta ve ailesine psikolojik destek sağlanır. Bu hastalar göğüs ağrısını kalp
krizi sanabilirler, o nedenle hastalara perikardit hakkında bilgi verilmelidir.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRM
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1. AĢağıdakilerden hangisi romatoid feverin majör belirtilerinden değildir?
A) Kore
B) Atralji
C) Kardit
D) Subkutan nodüller
E) Artrit
2. AĢağıdakilerden hangisi bakteriyal endokarditin en önemli komplikasyonlarındandır?
A) PeteĢiler
B) Apse
C) Kalp yetmezliği
D) Çomak parmak
E) Gözde kanama
3. AĢağıdakilerden hangisi perikarditin en önemli belirtisidir?
A) Göğüs ağrısı
B) Ödem
C) Dispne
D) Çarpıntı
E) Miyalji
4. AĢağıdakilerden hangisi endokardite eğilimi arttıran durumlardandır?
A) Diş çekimi
B) Protez klap kapakları
C) Yanıklar
D) İmmün yetersizlik
E) Hepsi
5. Kalp yetmezliği, kalıcı veya ilerleyici kardiyomegali ile birlikte subakut veya kronik
miyokardit ve dilate kardiyomiyopati aĢağıdaki hastalıklardan hangisinin
komplikasyonudur?

A) Endokardit
B) Miyokardit
C) Perikardit
D) Romatoid fever
E) ARA
DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2

AMAÇ
Kalp kapak hastalıklarını kavrayıp hemĢirelik bakımını uygulayabileceksiniz.

ARAġTIRMA
 Çevrenizde kalp kapak hastalığı olan kiĢiler var mı? AraĢtırınız. Bu kiĢileri yakından
gözlemleyiniz. Ne tür Ģikâyetlerinin olduğunu, tedavi görüp görmediklerini, hastalığın
nasıl teĢhis edildiğini öğreniniz. Öğrendiklerinizi yazınız ve sınıfta arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.

5. KALP KAPAK HASTALIKLARI VE
HEMġĠRELĠK BAKIMI
Kalp kapakçıkları, kalbin kasılıp gevĢemesiyle oluĢan basınç değiĢikliklerine bağlı
olarak açılıp kapanarak kan akımını kontrol eder.
Kalp kapaklarında iki türlü bozukluk olabilir:


Kapak yetmezliği: Kapakçıklar tam olarak kapanamaz. Bu durumda ileriye doğru
akması gereken kanın bir kısmı geriye doğru kaçar. Dolayısıyla kalbin yaptığı iĢin
bir kısmı boĢa gitmiĢ olur. Böylece kalbin yükü artar. Kapak yetmezliği fazla
miktarda olursa kalp yetmezliğine neden olur.

 Kapak darlığı(stenozu): Kapaklar arasındaki açıklık daralır. Bu durumda kalbin
diğer boĢluklara ya da damarlara kan göndermesi zorlaĢır. Kalp bunu baĢarmak için
daha fazla güç harcar. Darlık oranı fazla olursa kalpten atılan kanın azlığına bağlı
Ģikâyetler ortaya çıkar ve kalp yetmezliği ortaya çıkabilir.
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ġekil 5.1: Kalp kapakları

Kapak hastalıkları aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılabilir:
 Mitral kapak hastalıkları
 Triküspit kapak hastalıkları
 Aort kapak hastalıkları

2.1. Mitral Stenozu (Mitral Darlığı)
Kalbin sol atriumu ve sol ventrikülü arasında bulunan kapağa mitral kapak denir.
Mitral kapak, sol ventriküle geçen kanın tekrar sol atriuma dönmesini engeller. Romatizmal
hastalıklar en sık rastlanan nedenidir. Romatizmal hastalıklar sonrasında mitral
kapakçıklarda büzüĢme, yapıĢma, kasılma meydana gelir. Tüm bu olaylar sonucu mitral
açıklık küçülür. Sol atriumdan kan yeterli miktarda geçemez ve sol atrium basıncı artar. Sol
ventrikül hipertrofisi ve kalp yetmezliği geliĢir.

ġekil 5.2: Mitral stenoz

 Etyoloji
Mitral stenoz kadınlarda daha sık görülür ve bunların 2/3’ü 45 yaĢ altında olan
kadınlardır.
 Romatizmal hastalıklar
 Sifiliz
 Endokarditler
 Kapak kalsifikasyonları
 Arteroskleroz
 Konjenital miral stenozu
 Belirti ve Bulgular
Darlığın derecesine göre değiĢir.




Ġlk semptom, efor dispnesidir (pulmoner venöz hipertansiyon nedeniyle).
Yorgunluk
Tedaviye cevap vermeyen kuru öksürük
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Ġleri derece darlıklarda ortopne, emboli, sağ atrium dilatasyonu, sol ventrikül
hipertrofisi oluĢabilir.
Ekstremitelerde ısı kaybı ve renk değiĢiklikleri
Göğüste basınç hissi, tıkanıklık, nefes darlığı, çarpıntı, taĢikardi
Dudak, yanak, burnunda hafif mor bir renk (siyanoz) oluĢur.



Tanı yöntemleri: Fizik muayene yapılır, teleradyografi çekilir. EKG, EKO
yapılır. Kalp kateterizasyonu ile atrium ve pulmoner arter basıncı ölçülür.



Tedavi: Cerrahi tedavi yapılır. Cerrahi öncesi ve sonrası atriyal trombüs riskini
azaltmak için antikoagülan tedavi uygulanır. Konjestif kalp yetmezliği varsa
medikal tedavi uygulanır. Enfeksiyon tekrarını önlemek için antibiyotik
profilaksisi uygulanır.

2.2. Mitral Yetmezliği
Mitral kapağın tam olarak kapanamadığı kronik ve ilerleyici bir hastalıktır. Mitral
kapakta nedbeleĢme, sertleĢme, yırtılma meydana gelmesi sonucu mitral kapak tam olarak
kapanamaz. Bu nedenle sol ventrikülün kasılması sırasında bir miktar kan, geriye doğru sol
atriyuma kaçar. Bu durum sol atriyumun iĢ yükünü arttırır ve zamanla burası büyür ve
yetmezlik oluĢur. Kalp kapak yetmezlikleri arasında en sık mitral kapak hastalıkları görülür.


Etyoloji

Mitral kapağı zayıflatan, hasara uğratan herhangi bir hastalık veya problem mitral
yetmezliğe neden olabilir. Mitral yetmezlik, romatizmal hastalıklar baĢta olmak üzere
endokardit sebebiyle kapakların yıpranması, delinmesi, kapakçıkları tutan adalelerin
yıpranması, kapakların defekti ve sarkması gibi nedenler sonucu geliĢir. Romatizmal kalp
hastalıkları, tüm mitral yetmezliklerin üçte birinden sorumludur.

ġekil 5.3: Mitral kapak yetmezliği
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Belirti ve bulgular: Mitral yetmezlikte klinik belirtiler geç geliĢir. Belirtiler
baĢlamıĢsa hastalık ilerlemiĢtir.









Pulmoner hipertansiyon
Kalpte üfürüm
Çarpıntı
Öksürük
Yorgunluk, hâlsizlik
Göğüs ağrısı,
Efor dispnesi
Nadir olarak akut akciğer ödemi, hemoptizi, emboli



Komplikasyonlar
 Endokardit
 Kalp yetmezliği
 Akciğer embolisi
 Felç
 Pıhtı oluĢumu
 Ritim bozuklukları



Tanı yöntemleri: Anamnez, fizik muayene, steteskopla apeksten dinlendiğinde
sistolik üfürüm (murmur) duyulur. Nabız düzenli ve yeterli volümde olabileceği
gibi ekstrasistol ya da atriyal fibrilasyona bağlı olarak düzensiz de olabilir.
EKG, teleradyografi, ekokardiyogram, doppler, MR, kardiyak kateter
incelemesi yapılarak sol ventrikülde geniĢleme, mitral kapakta kalınlaĢma ve
anormalleĢme, kanın kapakçıktan geri kaçması gibi bulgular saptanabilir.



Tedavi: Tıbbi ve cerrahi yöntemler ile tedavi edilir. Bakteriyel enfeksiyon varsa
antibiyotik tedavisi uygulanır. Gerekirse kalbin yükünü azaltmak için
antiaritmik ve vazodilatör ilaçlar kullanılabilir. Kapakçıklar kalp iĢlevlerinin
zayıfladığı, Ģikâyetlerin Ģiddetlendiği ve tablonun kötüleĢtiği durumlarda cerrahi
olarak düzeltilebilir ya da değiĢtirilebilir. Hastanın diyeti az tuzlu olmalıdır.
Hastalar mutlaka diĢ hekimine gitmelidir. Tedavi olmayan diĢ enfeksiyonları da
kalp kapak hastalıklarına neden olabilir.

2.3. Triküspit Stenozu (Triküspit Darlığı)
Triküspit kapak sağ atriumla sağ ventrikül arasında bulunur, sağ atriumdan kanın sağ
ventriküle geçmesini sağlar. Triküspit stenozunda yeterli miktarda kan sağ ventriküle
geçemez. Sağ atriumda biriken kan, sağ atriumun basıncının artmasına neden olur. Artan
basıncın etkisiyle atrium dilate (geniĢleme) olur.


Etyoloji: En önemli etken romatizmal hastalıklardır. Konjenital olarak
geliĢebilir. Bakteriyel endokardit baĢlıca nedenidir.
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Belirti ve Bulgular






Hepatomegali, hepatomegali sonucu rahatsızlık hissi, karın ağrısı
Vücutta alt ekstremitelere yoğunlaĢmıĢ ödem
Bilurubin seviyesinde yükselme (Böyle hastaların teninde koyu sarı bir renk
hakimdir.)
Boyun venlerinde dilatasyon
Üzerine baskı yapılan jugular venlerde dolgunluk görülür.



Komplikasyonlar:
geliĢebilir.



Tanı yöntemleri: Fizik muayene, anamnez, teleradyografi, laboratuvar
tetkikleri, EKG, EKO ve anjiokardiografi yapılarak tanı kesinleĢtirilir.



Tedavi: Hastaya medikal tedavi uygulanır. Öncelikle neden ortadan kaldırılır.
Asit ve ödemi artırmak için diüretik tedavi uygulanır. Kesin ve etkin tedavi
cerrahi yöntemle yapılır.

Karaciğer

sirozu,

pulmoner

emboli,

enfeksiyonlar

2.4. Triküspit Yetmezliği
Triküspit, kapağın tam olarak kapanamamasına bağlı olarak kanın sağ ventrikülde
göllenmesi ve sağ atriuma geri kaçması ile oluĢan bir tablodur.


Etyoloji: Romatizmal endokardit, kapağı tutan kasların fonksiyonel bozukluğu,
pulmoner hipertansiyon, sağ ventrikül geniĢlemesi gibi nedenlerle geliĢebilir.



Belirti ve Bulgular









Hepatomegaliye bağlı olarak sağ üst kadranda Ģiddetli ağrı
Parmaklarda çomaklaĢma
Üfürüm
Boyun venlerinde dolgunluk
Hastanın dudaklarında morarma, yaygın siyanoz
Sarılık
Ödem
Gastrointestinal sistemde kanamalar görülür. Ülserler ve asit meydana
gelebilir.



Tanı yöntemleri: Fizik muayene, teleradyografi, laboratuvar tetkikleri,
abdomen ultrasonografisi, EKG ve EKO yapılır.



Tedavi: Nedene yönelik tedavi yapılır. Yetmezlik ileri derece ise kapak değiĢir,
suni kapak takılır.

55

2.5. Aort Yetmezliği
Sol ventrikülden aorta geçen kanın bir kısmı, semilunar kapakların görevini
yapamaması sonucu diastolde sol ventriküle tekrar döner. Ġleri derece yetmezliklerde
diastolde ventriküle dönen kan, mitral kapağa çarpar. Çarpan kan, mitral kapağı geriye iter
ve mitral darlığa yol açar. Mitral kapağın görevini yapmasının engellenmesi ile sol
ventrikülün yükü daha fazla artar. Çoğunlukla erkeklerde görülür.

ġekil 5.4: Kalp kapakları



Etyoloji: Romatizmal endokardit, travma, sifiliz gibi nedenler vardır. Aort
kapak halkasının geniĢlemesi sonucu yetmezlik geliĢir.



Belirti ve Bulgular
 Efor dispnesi
 Paroksismal dispne
 Ortopne
 Çarpıntı (Hastanın baĢı nabızla paralel olarak sallanır.)
 Akciğer ödemi
 Anjina pektoris
 Solukluk
 Sol kalp yetmezliğinin ilerleyen zamanlarında sağ kalp yetmezliği



Tanı yöntemleri: Fiziki bulgular, teleradyografi, EKG, EKO, manyetik
rezonans görüntüleme ve kalp kateterizasyonu ile tanı konur.



Tedavi: Ġnvaziv iĢlemler ya da diĢ ameliyat öncesi bu hastalarda cerrahi öncesi
ve sonrası endokarditi önlemek için antibiyotik tedavisi uygulanır.
Antikoagülan tedavi, digital ve diüretikler verilir. Cerrahi tedavi yapılır.



Kalbin Kapak Hastalıklarında HemĢirelik Bakımı
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Hastada kardiyak out putu geliĢtirmek, aktivite toleransını artırmak, anksiyeteyi
azaltmak ve komplikasyonların geliĢmesini önlemek için hemĢirelik bakımı önemlidir.
HemĢirelik bakımında aĢağıdaki hususlara dikkat edilir:









Hastanın dinlenmesi sağlanmalıdır, nabız kontrolü yapılır.
Hastaya uygun pozisyon verilir.
Hastaya oksijen verilir. Hastanın yaĢam bulguları ve günlük aktiviteleri
izlenir.
Günlük kilo takibi yapılır. Kiloda değiĢiklik varsa bunu doktoruna
bildirilmelidir.
Hastanın günlük aktivitelerini, durumuna göre planlanır.
Herhangi bir invaziv iĢlem öncesi antibiyotik kullanımının gerekliliği
hakkında eğitim verilir.
Hasta ve ailesine hastalık, diyet ve ilaçlar konusunda eğitim verilir.
Hastalara kapak hastalıklarının tanılayıcı çalıĢmalarını, hastalığın ilerleyici
doğasını ve tedavi planı öğretilir.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1. AĢağıdakilerden hangisi kalbin sol atriumu ve sol vetrikülü arasında bulunan kapağa
verilen addır?
A) Triküspit kapak
B) Mitral kapak
C) Aort kapağı
D) Semilunar kapak
E) Pulmoner kapak
2. AĢağıdakilerden hangisi mitral stenozun etyolojisinde yer alır?
A) Romatimal hastalıklar
B) Sifiliz
C) Endokarditler
D) Arteroskleroz
E) Hepsi
3. AĢağıdakilerden hangisi triküspit stenozun komplikasyonlarındandır?
A) Ödem
B) Boyun venlerinin dilatasyonu
C) Karaciğer sirozu
D) Karın ağrısı
E) BaĢ ağrısı
4. AĢağıdakilerden hangisi, aort yetmezliğinin belirtilerinden değildir?
A) Asit birikmesi
B) Efor dispnesi
C) Ortopne
D) Çarpıntı
E) Paroksismal dispne
5. AĢağıdakilerden hangisi kapak hastalıklarında hemĢirelik bakımlarındandır?

A) Hastanın dinlenmesi sağlanır.
B) Nabız kontrol edilir.
C) Hastaya oksijen verilir.
D) Hastaya uygun pozisyon verilir.
E) Hepsi
DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Değerlendirme”ye geçiniz.
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DEĞERLENDĠRME
ĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1. A grubu hemolitik streptokoklara bağlı üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra
ortaya çıkan; kalbi, eklemleri, deriyi ve merkezi sinir sistemini tutan enflamatuvar
hastalık aĢağıdakilerden hangisidir?

A) Endokardit
B) Miyokardit
C) Perikardit
D) Romatoid fever
E) Mitral stenoz
2. AĢağıdakilerden hangisi normal yetiĢkin bir insanda sinoatriyal düğümden çıkan uyarı
sayısıdır?
A) 80-120 atım/dakika
B) 50-70 atım/ dakika
C) 60-100 atım/dakika
D) 100-130 atım/dakika
E) 130-150 atım/dakika
3. AĢağıdakilerden hangisi kalp yetmezliğinde akciğerlerden ve bronĢlardan kanlı köpüklü
balgam gelmesidir?
A) Dispne
B) Senkop
C) Hemoptizi
D) Hipovolemi
E) Melena
4. Sol kalp yetmezliğinin oluĢumunda aĢağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A) Aort yetmezliği
B) Aort stenozu
C) Mitral yetmezlik
D) Hipoksi
E) Koroner arter tıkanıklığı
5. AĢağıdakilerden hangisi aort yetmezliğine neden olur?
A) Akciğer atardamar yolunun tıkanması
B) Sağ ventrikül yetmezliği
C) Romatizmal endokardit
D) Anjina pektoris
E) Erizipel
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6. Dispne ve çabuk yorulma, taĢipne, taĢikardi, pulmoner raller, kardiyomegali ve periferik
ödemden oluĢan belirti ve bulguları içeren, kompleks klinik bir sendrom olan sağ ve sol
kalp yetmezliğinin bir arada bulunduran klinik sendrom aĢağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Konjestif kalp yetmezliği
Sol kalp yetmezliği
Sağ kalp yetmezliği
Endokardit
Miyokardit

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI

CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
D
C
A
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
A
C
B
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
B
D
A
E

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
C
A
E
B

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 5’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
E
C
A
E
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MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

D
C
C
D
C
A
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