
KALP HASTALIKLARI ve PATOLOJİSİ11
KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİ

Sol Kalp Yetmezliğinin Sık Sebepleri:
• İskemik kalp hastalığı (en sık)
• Sistemik hipertansiyon
• Mitral-aortik kapak hastalıkları
• Primer miyokard hastalıklarıdır.

Sağ Kalp Yetmezliğinin Sık Sebepleri:
• Sol ventrikül yetmezliği (en sık)
• İntrensek akciğer hastalıkları
• Akciğerin primer damarsal patolojileri
• Pulmoner ya da trikuspid kapak rahatsızlıkları

Kalp yetmezliğinin kompansasyon döneminde iki mekanizma kullanılır:

• Sempatik sinir sistemi aktivitesinde artış katekolamin deşarjı ile kalp kasılma gücünü 
arttırır.

• Diastol sonu ventrikül basıncı ve hacmi artarığı için, kardiyak kas lifleri uzar ve gerilir; 
sonuçta kalp dilate olur.

• Dekompanse kalp hastalığı döneminde renin-anjiyotensin sisteminin de uyarılması sıvı 
yükünü arttırıp, venöz konjesyona katkıda bulunur.

• Sol kalp yetmezliğinde akciğerler, sağ kalp yetmezliğinde ise karaciğer başta olmak 
üzere pek çok organda konjesyon ve sekonder değişiklikler izlenir (Bak. Hemodinamik 
hastalıklar).

İSKEMİK KALP HASTALIĞI 
(KORONER KALP HASTALIĞI)

• En sık nedeni koroner arterlerde izlenen aterosklerozdur. 
• Damar lümenini % 70-75 veya daha fazla tıkayan lezyon kritik stenoz olarak tanımlanır. 

Bu durum sadece gereksinimin arttığı durumlarda semptomatik iskemi (anjina) oluşturur. 
Fiks % 90 stenoz, istirahatte bile yetersiz koroner kan akımına neden olur.

• Darlığın şiddetine göre 4 sonuç ortaya çıkar:
o Anjina pektoris
o Akut miyokard enfarktüsü
o Ani kardiyak ölüm
o Kronik iskemik kalp hastalığı

• Koroner ateroskleroz sıklıkla yaşlılarda ve daha sık erkeklerde görülür. Risk faktörleri 
aterosklerozun risk faktörleridir.

ANJİNA PEKTORİS

Patogenez

• Anjina ortaya çıkması için koroner arterlerin %70’ten fazla daralması gerekir.
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• Stabil Anjina: En sık görülen anjina tipidir. Aterosklerotik plağın damarı 
çok miktarda daraltması sonucu oluşur. Egzersiz vs. kalbin iş yükünü arttıran 
durumlarda kalp hızı artar ancak damar lümeni dar olduğu için gelen kan 
artamaz. Dolayısıyla kalp iş yükünün arttığı durumlarda anjina oluşur.

• Unstabil Anjina: Tam tıkayıcı olmayan bir trombüsün kitle etkisinin yarattığı 
daralma ve salgıladığı vazokonstriktör substansların yarattığı vazospazm ile miyokard 
iskemisi oluşturabilir. İstirahat-egzersizde anjina oluşur.

• Prinzmetal (varyant) Anjina: Koroner arter spazmına sekonder ortaya çıkar. 
Sıklıkla ateroskleroz vardır. Vazodilatatörlere yanıt verir.

MİYOKARD İNFARKTÜSÜ

• İskemi nedenli miyokard nekrozudur (koagülasyon nekrozu). İskemik kalp 
hastalıklarında majör risk faktörü aterosklerozken miyokard enfarktüsünde buna eklenen 
trombüstür.

• Koronerler epikardiyal yüzeyden endokarda doğru dağıldıkları için enfarkt 
subendokardiyal alandan başlar, kısa zamanda “transmural” yayılır. Sadece tıkanan 
koroner arterin beslediği bölgeyi tutar (bölgesel enfarkt).

• Şok gibi azalmış kan akımı ya da generalize hipoksi (hemoglobinopati, CO zehirlenmesi) 
durumlarında enfarkt subendokardiyal başlayacaktır ama tüm duvara yayılmayacaktır 
(subendokardiyal enfarkt). Ancak tüm kalbi hedefleyecektir (çünkü şok tüm kalbi 
etkileyen bir tablodur). Endokard altında yaygın, dağınık multifokal enfarkt oluşumu 
tipik görünümüdür. Transmural olmadığı için perikardit gelişimi bunlarda daha az 
olacaktır.

• Koroner arter obstrüksiyonu miyokardın kan akımını bloke ederek fonksiyonel, 
biyokimyasal ve morfolojik değişikliklere neden olur. Vasküler obstrüksiyonda saniyeler 
içinde kardiyak miyositlerde aerobik glikoliz azalır, yetersiz ATP üretimi 
ve potansiyel toksik ürünlerin (laktik asit) birikimi görülür. Bununla birlikte 
erken değişiklikler potansiyel olarak reversibldır ve hemen miyokardiyal hücre ölümü 
gerçekleşmez. 

• Nekroz, oklüzyondan 20-40 dk. sonra başlar. Tam boyutuna genellikle 3-6 
saatte ulaşır. Bu periyod süresince trombolitik ajanların uygulanması (streptolizin, 
doku plazminojen aktivator) enfarktı sınırlayabilir. Uzun sürede yavaş gelişen tıkanmalar 
kollateral oluşumuna yol açarlar. Bu uzun vadade enfarkt sınırlarını küçültür.

• MI’ın lokalizasyonu tıkanma bölgesi ve koroner dolaşımın anatomisi ile belirlenir:
o Sol ön inen dal: Sol ventrikülün ön yüzü ve septumun 2/3 ön kısmını besler (En 

çok tıkanan koronerdir)
o Sağ koroner arter: Sağ dominant kişilerde (popülasyonun %70’i) tüm sağ 

ventrikülü, sol ventrikülün arka kısmını ve septum 1/3 arka kısmını besler.
o Sol sirkumfleks koroner arter: Sol ventrikül dış duvarını besler.

@ Arka inen dal, sağ koroner arterden çıkıyorsa bu “sağ dominansıdır”.

• Transmural enfarkt

– Koronerin tam tıkanıklığında görülür

– Koronerin daraldığı yerdedir

– Unifokal

– Anevrizma gelişebilir

– Perikardit görülebilir

• Subendokardiyal enfarkt

– Şok, dolaşım bozukluğu gibi durumlarda görülür

– Hipoksik durumlar

– Multifokal

– Anevrizma gelişmez

– Perikardit görülmez
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Koroner Anatomisi

 

HİSTOPATOLOJİ

Miyokard İnfarktüsünde Kalpte İzlenen Morfolojik Değişiklikler

Zaman Makroskobik Mikroskobik Elektron mikroskobisi

Reversibl Hasar

0-30 dakika Değişiklik yok Değişiklik yok
Miyofibrillerde gevşeme, 
glikojen kaybı, 
mitokondriyal şişme

İrreversibl Hasar

1/2-4 saat Değişiklik yok Genellikle yok, enfarkt sınırında 
az sayıda dalgalı lif

Sarkolemmal bozulma, 
mitokondriyal amorf 
dansiteler

4-12 saat Koyu beneklenme  
(Ara sıra)

Erken koagülasyon nekrozu, 
ödem, hemoraji

12-24 saat Koyu beneklenme

İlerleyen koagülasyon nekrozu, 
piknozis, hipereozinofili, erken 
nötrofil infiltrasyonu, sınırlarda 
kontraksiyon bant nekrozu

1-3 gün Sarı-ten rengi benekli 
enfarkt alanı

Tamamen oluşmuş   
koagülasyon nekrozu, ağır 
nötrofil infiltrasyonu

3-7. gün Hiperemik sınırlı santral 
sarı- kahve solukluk

Nötrofillerin ölmesi, 
makrofajların ölü hücreleri 
fagosite etmeye başlaması

7-10. gün
Tamamen sarı, 
yumuşak, büzüşük, 
sınırları çökük ve mor

Ölü hücrelerin fagositozunun 
belirginleşmesi, sınırlarda 
granülasyon dokusu

10-14 gün Kırmızı-gri deprese 
alanlar

Yeni kan damarı ve kollajen 
birikimi ile birlikte iyi gelişmiş 
granülasyon dokusu

2-8 hafta Sert gri-beyaz skar Artmış kollajen oranı, azalmış 
hücresellik 

2 aydan 
sonra

Komple gelişmiş skar Dens kollajenöz skar
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@
Kontraksiyon bant nekrozu: İnfarktın periferinde, miyositlerde parlak pembe, kalın, 
yatay bandlar görülmesi (Hücre içi Ca++ arttığı için miyofibrillerin kasılması ile olur. Bu 
yüzden reperfüzyonda daha belirgindir).

MİYOKARD İNFAKTÜSÜNÜN KOMPLİKASYONLARI
ü Aritmi: En sık görülen ve en çok ölüme neden olan komplikasyondur.
ü Miyokardiyal rüptür:

• En sık görülen ventrikül serbest duvar yırtığında hemoperikardiyum ya da 
kardiyak tamponad oluşabilir.

• Daha az görülen ventriküler septum yırtıklarında akut VSD ve soldan sağa şant 
oluşabilir.

• En az görülen papiller kasın rüptürü kapak disfonksiyonuna (şiddetli mitral 
regürjitasyon) neden olur.

• Nekroz alanının en yumuşak olduğu 3-7 günlerde sık görülür. 2 hafta içinde her 
zaman olabilir.

• En ölümcül komplikasyondur.
ü Perikardit:

• Fibrinöz: 2-3 gün sonra ortaya çıkar.
• Dressler sendromu: 2-10 hafta sonra ortaya çıkan otoimmün fibrinöz 

perikardittir.
ü Mural trombüs: Bir enfarktın endokardial yüzünde olur. Emboli yapabilir. Trombüs 

oluşumu en çok ventriküler anevrizmalı kişilerde olur. Trombusun organizasyonu 
endokardiyal fibrozise yol açar.

ü Ventriküler anevrizma: Gerilimi azalmış skar alanında sistolde balonlaşma ile gelişir. 
Antero-apikal kalp bölgesinde sık görülür.

KRONİK İSKEMİK KALP HASTALIĞI 
(İSKEMİK KARDİYOMİYOPATİ)

• Kronik miyokard iskemisine bağlı konjestif kalp yetmezliğidir. Koroner arterlerde orta 
ya da ağır ateroskleroz vardır. Atrofik ve hipertrofik fibriller bir arada bulunur. Multifokal 
miyokardiyal fibrozis izlenebilir.

ANİ KARDİYAK ÖLÜM

• Ani ölümün en sık sebebidir. Kalp nedenli ilk semptomdan itibaren hemen ya da 24 
saat içinde ölümdür. 

• En sık sebebi ise iskemik kalp hastalıklarıdır.

HİPERTANSİF KALP HASTALIĞI (HKH)

• Miyokard üzerinde artmış basınç yükü nedeniyle sol ventrikül hipertrofisi görülür. 
Hipertrofi duvarı tipik olarak simetrik, dairesel bir tarzda tutar (konsantrik hipertrofi). 
Kalbin ağırlığı artar. 

• Erken evrelerde ventrikül çapı normalse de zamanla genişler. Sağ ventriküle yansıyıp 
sağ ventrikül hipertrofi ve dilatasyonuna da yol açabilir.

Kardiyak Hipetrofi Paterni

Hipertrofi paterni Sebep Kalp ağırlığı Duvar kalınlığı Ventrikül

Konsentrik Hipertansiyon Artmış Artmış Normal

Eksentrik Kapak hast. Artmış Normal Dilate

Asimetrik Kardiyomiyopati Artmış Artmış Daralmış
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KOR PULMONALE (KP)

• Sebebi akciğer parankim ya da pulmoner arter hastalığına bağlı olarak sağ kalp yetmezliğidir. Akut ya 
da kronik oluşabilir.
o Pulmoner emboli akut kor pulmonaleye neden olabilir.
o KOAH ve primer pulmoner hipertansiyon kronik kor pulmonaleye neden olabilir.
o Diğer sebepleri:
§ Akciğer Hastalıkları: KOAH, diffüz pulmoner interstisyel fibröz, geniş atelektazi, kistik fibrosis
§ Pulmoner Damar Hastalıkları: Emboli, vaskuler primer skleroz, arteritler (Wegener granülomatozu gibi), 

ilaç-toksin-radyasyon nedenli skleroz
§ Göğüs Hareketini Engelleyen Hastalıklar: Kifoskolyoz, şişmanlık (pickwick sendromu), nöromusküler 

hastalıklar
§ Pulmoner Arteriyoler Kontraksiyon Yapanlar: Metabolik asidoz, hipoksemi

SPOT BİLGİLER

•  Sol kalp yetmezliğinin en sık nedeni nedir... 
İskemik kalp hastalığı 

•  Sağ kalp yetmezliğinin en sık nedeni nedir...Sol 
kalp yetmezliği 

•  İzole sağ kalp yetmezliğinin en sık nedeni nedir... 
KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) 

•  Şok, dolaşım bozukluğu gibi hipoksik durumlarda, 
multifokal görülen, anevrizma ve perikardit 
gelişmeyen miyokardiyal enfarkt hangisidir… 
Subendokardiyal enfarkt 

•  Koronerin tam tıkanıkl ığ ında,unifokal 
görülen,anevrizma ve perikardit gelişebilen 
miyokardiyal enfarkt hangisidir... Transmural 
enfarkt 

•  Miyokardiyal enfarktın ilk ışık mikroskobik 
görüntüsü... Dalgalı lifler (30dk- 4 saat)

•  Miyokardiyal enfarktın ilk makroskobik 
görüntüsü... 4-12 saatte oluşan koyu beneklenme

•  Miyokardiyal infarktından sonra 4-12 saat içinde 
baskın bulgu nedir... Erken koagülasyon nekrozu 

•  Miyokardiyal infarktından sonra 12-24 saat 
içinde baskın bulgu nedir... Erken nötrofil 
infiltrasyonu 

•  Miyokardiyal infarktından sonra 1-3 gün içinde 
baskın bulgu nedir... Ağır nötrofil infiltrasyonu 

•  MI (miyokard enfarktüsü)‛ın en sık görülen 
komplikasyonu hangisidir... Aritmi 

•  MI‛ın en ölümcül komplikasyonu hangisidir... 
Miyokardiyal rüptür 

•  MI‛daki perikardit ne tiptedir... Fibrinöz tipte 

•  MI‛ın geç dönem perikarditi hangisidir... Dressler 
sendromu 

•  Ani kardiyak ölümün en sık nedeni nedir... 
İskemik kalp hastalıkları

SORULAR

1.
I. Sabit aterosklerotik plak
II. Plakta hemoraji, rüptür, ülserasyon
III. Trombosit aktivasyonu ve agregasyonu
IV. Koroner arter trombozisi
V. Koroner arter vazospazmı

 Yukarıdakilerden hangileri iskemik kalp hastalığı 
patogenezinde etkin rol oynayan değişiklikler arasında 
yer alır?

A) l, lll, lV         B) ll, lll, V
C) l, ll, lV         D) l, ll, V

E) l, ll, lll, lV, V
Doğru cevap: E

2. Koroner arter aterosklerozu olan bir hastada tıkayıcı 
trombüs oluşursa aşağıdaki koroner sendromlardan 
hangisi gelişir?

A) Akut transmural miyokardiyal enfarkt
B) Stabil olmayan angina
C) Prinzmetal varyant angina
D) Akut subendokardiyal miyokard iskemisi
E) Kronik iskemik kalp hastalığı

Doğru cevap: A

3. Koroner arterlerden birinin tıkanmasına bağlı miyokard 
enfarktüsü sonucu öldüğü düşünülen bir kişinin 
otopsisinde, enfarkt alanından alınan örnekte aşağıdaki 
nekroz tiplerinden hangisi görülebilir?

A) Koagülasyon nekrozu  B) Likefaksiyon nekrozu
C) Gangrenöz nekroz   D) Kazeöz nekroz

E) Fibrinoid nekroz
Doğru cevap: A

4. Miyokard enfarktüsünde histopatolojide erken 
koagülasyon nekrozu ne zaman ortaya çıkar?

A) İlk 30 dakika     B) 4-12 saat
C) 12-24 saat      D) 4-7. günler

E) 2. ay
Doğru cevap: B

5. Akut miyokard enfarktüsünün 6-24 saatinde baskın olarak 
görülen morfolojik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

A) PMNL infiltrasyonu  B) Hemosiderin yüklü makrofaj
C) Anitschkow hücreleri D) Fibrozis

E) Mitokondride şişme
Doğru cevap: A


