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5. Aşağıdakilerden hangisi arteriyel emboliye en fazla 
neden olur? 

A) Atrial fibrilasyon     B) Myokard infarktüsü
C) Aterom plakları     D) A - V blok

E) 1. derecede blok
Doğru cevap: A

6. Kalp atımı ile nabız arasında uyum yoksa aşağıdakilerden 
hangisini düşünürsünüz?

A) Atrial fibrilasyon   B) Paroksimal atriyal taşikardi
C) Ventrikül ekstrasistolü D) Ventiküler taşikardi

E) Atrial ekstrasistol
Doğru cevap: A

7. Aşağıdaki atriyal fibrilasyonu olan hasta örneklerinden 
hangisine yeni oral antikoagülan (YOAK) kesinlikle 
verilemez?

A) Atriyal fibrilasyonu olan hipertansif hasta
B) Atriyal fibrilasyonu olan serebrovasküler olay geçirmiş 

hasta
C) Atriyal fibrilasyonu ve protez kapak öyküsü olan hasta
D) Atriyal fibrilasyon ile birlikte diyastolik kalp yetmezliği olan 

hasta
E) Atriyal fibrilasyonu olan 80 yaş üzeri hasta

Doğru cevap: C

8. Aşağıdakilerden hangisi atriyal fibrilasyonda CAHDS-
VASc skorlamasına göre tromboemboli gelişimi için risk 
faktörlerinden biri değildir?

A) Kalp yetmezliği     B) >75 yaş
C) Hipertansiyon     D) Hiperlipidemi

E) Diabetes mellitus
Doğru cevap: D

9. Wolf parkinson white öyküsü olduğu bilinen 40 yaşında erkek 
hasta çarpıntı şikayeti ile acil servise başvuruyor. Çekilen 
elektrokardiyografisinde atriyal fibrilasyon ve kalp hızı 220/
dakika saptanıyor. TA:100/70 mmHg olarak ölçülüyor.

 Bu hastada hız kontrolü sağlamak için aşağıdakileden 
hangisi kullanılmalıdır?

A) Beta blokör    B) Kalsiyum kanal blokörü
C) Digoksin    D) Adenozin

E) Prokainamid
Doğru cevap: E

10. Oral yolla kullanılmayan antiaritmik aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Verapamil        B) Prokain
C) Kinidin         D) Lidokain

E) Fenitoin
Doğru cevap: D

11. Şekildeki EKG’de görülen durum aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Atrial fibrilasyon    B) Atrial flatter
C) Ventriküler ekstrasistol  D) İdioventriküler ritm

E) Paroksismal supraventriküler taşikardi

Doğru cevap: C

12. Şekildeki elektrokardiyografi aşağıdaki seçeneklerde 
belirtilen hangi durumla uyumludur? 

A) Nodal ritim      B) Normal sinus ritmi
C) Atrial fibrilasyon     D) Atrial flatter

E)  Sinus bradikardisi
Doğru cevap: B

13. Daha önce sağlıklı olan yetmiş yaşındaki hasta ani gelen 
bayılma nöbetleri nedeniyle acil servise başvuruyor. Çekilen 
EKG‘sinde P ve QRS dalgalarının kendi aralarında düzenli 
olduğu ve QRS dalgalarının dakikada 35 - 36 civarında 
olduğu görülüyor. Yakınları hastanın son 3 ay içinde zaman 
zaman baş dönmesi ve fenalaşma yakınmalarının olduğunu 
ifade ediyor. SGOT, LDH ve CPK normal sınırlarda bulunur.

 Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birinci derecede atriyovertriküler blok
B) Mobitz tip 1 atriyoventriküler blok
C) Mobitz tip 2 atriyoventriküler blok
D) Tam kalp bloğu
E) Ventriküler hızı yavaş atrial fibrilasyon

Doğru cevap: D

14. Hızlı ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyonda aşağıdaki 
ilaçlardan hangisi kullanılmaz?

A) Atropin        B) Dijital
C) Verapamil       D) Amiodaron

E) Propranolol
Doğru cevap: A

15. Atrial fibrilasyonun gelişmesi, aşağıdaki kalp seslerinden  
hangisinin  kaybolmasına  neden olur?

A) Birinci kalp sesi    B) İkinci kalp sesi
C) Üçüncü kalp sesi   D) Dördüncü kalp sesi

E) Perikardiyal vuru (knock) sesi
Doğru cevap: D

16.  Çarpıntı yakınmasıyla polikliniğe başvuran 70 yaşındaki 
kadın hastanın EKG’sinde atriyal fibrilasyon görülüyor. 
Öyküsünde hipertansiyon ve bir kez geçici iskemik atak 
olan hastanın fizik muayenesinde kalp tepe atımı ve nabız 
düzensizliği dışında özellik saptanmıyor.

 Bu hasta için tromboemboli profilaksisiyle ilgili en 
uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aspirin başlanmalıdır.
B) Oral antikoagülan başlanmalıdır.
C) Prasugrel başlanmalıdır.
D) Trombolitik tedavi başlanmalıdır.
E) Profilaktik tedavi uygulanmamalıdır.

Doğru cevap: B



118 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ 119

17. Yetmiş beş yaşındaki kadın hasta, senkop nedeniyle 
acil servise getiriliyor. Öyküsünde 3 gündür epigastrik 
ağrı ve hâlsizlik olan hasta, siyah renkli dışkılama tarif 
ediyor. Fizik muayenesinde rengi soluk olan hastanın 
kan basıncı: 115/75 mmHg, nabzı: 105/dakika ve aritmik 
bulunuyor. Oskültasyonda 1-2/6 sistolik ejeksiyon üfürümü 
saptanıyor ve solunum sesleri normal tespit ediliyor. 
Elektrokardiyografisinde atrial fibrilasyon saptanan hastada 
INR: 6,2 ve hemoglobin: 8,5 g/dL ölçülüyor.

 Hastadaki bu durumdan aşağıdakilerden hangisinin 
sorumlu olması en olasıdır?

A) Heparin ve beta blokör 
B) Digoksin ve düşük molekül ağırlıklı heparin
C) Varfarin ve diklofenak 
D) Faktör Xa inhibitörü ve digoksin 
E) Amiodaron 

Doğru cevap: C

18.Atriyal fibrilasyonu olan bir hastada aşağıdaki fizik 
muayene bulgularından hangisi beklenmez?

A) Aritmik nabız        B) S3
C) S1 şiddetinde değişme      D) S4

E) Pulse defisit

Doğru cevap: D

19.

 Yukarıdaki elektrokardiyogram trasesi aşağıdakilerden 
hangisi ile uyumludur? 

A) Supraventriküler taşikardi
B) Wolff - Parkinson - White sendromu
C) Ventriküler parasistol
D) Atrial flutter
E) Atrial fibrilasyon

Doğru cevap: E

20. Bir saat süren göğüs ağrısı sonrası acil servise getirilen 62 
yaşında erkek hastanın çekilen elektrokardiyografi trasesi 
aşağıdaki gibidir.

 Bu trase aşağıdakilerden hangisiyle uyumludur?

A) Ventriküler taşikardi     
B) Atrial fibrilasyon
C) Mobitz tip II blok     
D) Sinüs taşikardisi
E) Ventriküler fibrilasyon

Doğru cevap: A

21.

 Yukarıdaki elektrokardiyogram trasesi aşağıdaki 
elektrolit bozukluklarından hangisi ile ilişkilidir?

A) Hiperkalemi       B) Hiperkalsemi
C) Hipokalemi       D) Hipokalsemi

E) Hiponatremi
Doğru cevap: D

22. Paroksismal atriyal taşikardi ile gelen bir hastaya 
aşağıdakilerden hangisi verilmemelidir?

A) İzoproterenol     B) Verapamil
C) Digitalis       D) Diltiazem

E) Adenozin
Doğru cevap: A

23. Akut miyokart infarktüsünde en sık mortalite nedeni 
olan aritmiler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ventriküler taşiaritmiler   B) Atriyal taşiaritmiler
C) Nabızsız elektriksel aktivite  D) Bradiaritmiler

E) Preeksitasyon sendromları

Doğru cevap: A

24. Bir hastaya çekilen elektrokardiyografide p dalgaları 
görülmüyor, R dalga aralıkları eşit değil ve hız 132/dakika 
ise aşağıdakilerden hangisi öncelikle düşünülmelidir?

A) Atriyal fibrilasyon    B) Ventriküler taşikardi
C) Nabızsız elektriksel aktivite  D) Asistoli

E) Ventriküler fibrilasyon
Doğru cevap: A

25. Yirmi yaşındaki erkek hasta senkop nedeniyle acil servise 
getiriliyor. Alınan öyküsünde bir kardeşinin ani ölümle 
kaybedildiği saptanıyor. Fizik muayenesinde herhangi bir 
patoloji saptanmayan hastanın yapılan ekokardiyografisinde 
sağ ventrikül duvarında yağ vakuolleri gözleniyor. Hastanın 
elektrokardiyografisinde V1, V2 ve V3 derivasyonları 
aşağıdaki gibi görülmektedir.

 Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uzun QT sendromu 
B) Sağ ventrikül aritmojenik kardiyomiyopatisi
C) Brugada sendromu
D) Kısa QT sendromu
E) Katekolaminerjik polimorfik ventriküler taşikardi

Doğru cevap: B
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26. Aşağıdakilerden hangisi ventriküler taşikardi ile ilgili 
olarak yanlıştır?

A) Vagal manevralar ile sonlandırılabilir
B) Atriyoventriküler disosiyasyona yol açabilir.
C) En sık nedeni iskemik kalp hastalığıdır.
D) Hemodinamik instabilite varlığında acil kardiyoversiyon 

yapılmalıdır.
E) Cannon a dalgası görülebilir.

Doğru cevap: A

Bu eserin tüm hakları TUS-DATA A.Ş.’ye aittir. Yıllar 
boyunca verilen nice emek, zahmet, güncelleme telif ve 
yayın harcamaları ile bugünkü haline gelmiştir.

Bu eserin yasal olmayan yollarla (fotokopi, PDF vb.) 
edinilmesi iki açıdan daha yasak ve ahlak dışıdır.

1. Telif hukuku ve kanunlar açısından yasak ve cezaya 
tabidir.

2. Bütün inançlar açısından “yasak” ve 
“haram” dır. Kul hakkıdır ve TUSDATA ya da emeği 
geçen herhangi bir yazarımız, kul haklarını hiçbir 
şekilde helal etmeyeceğini ve bir çeşit “hırsızlık” 
yoluyla elde edilen yayınımızın fayda etmemesini 
gönülden dilediklerini açıkça deklare etmektedir.

Bu esere gerçekten ihtiyacı olan öğrenci 
arkadaşlarımızın; şubelerimize yazılı başvurması ve 
incelememiz durumunda, iyi niyetle ve cömertçe hediye 
etmeye hazır olduğumuzu da deklare ediyoruz.

Mülkiyet haklarına tecavüz ne kadar çirkinse; mülkiyet 
haklarına saygı da o kadar asil bir duruştur.

TUSDATA

ASLA HELAL ETMİYORUZ

27.  Aşağıdaki elektrokardiyografi görüntülerinin hangisinde 
erken defibrilasyon endikasyonu vardır? 

A)

B)

C)

D)

E)

Doğru cevap: B

YAŞLILARDA KALP HASTALIKLARI 

GİRİŞ 

Kardiyovasküler hastalıklar, 65 yaş üstü hem kadın ve hem erkek cinsiyette en sık görülen ve en sık ölüme yol açan 
hastalıklardır. 

65 yaş üstü popülasyonun yaklaşık 1/2-2/3’ünde hipertansiyon görülür. Ayrıca en sık hastaneden taburculuk tanısı 
kalp yetmezliğidir. 

Diyastolik kan basıncının aksine sistolik kan basıncı yaşla birlikte artar. Bu da artmış nabız basıncına neden olur. Ejeksiyon 
fraksiyonu normal kalp yetmezliği (diyastolik kalp yetmezliği) yaşlı kadın popülasyonda oldukça yaygındır. 

65 yaş üstü hem kadın hem erkek popülasyonda koroner arter hastalığı sıklıkla, çoklu koroner damar tutulumu ve sol 
ana koroner arter etkilenmiş şekilde görülür. Akut miyokart infarktüsü görülme sıklığı 80 yaşına kadar her iki cinsiyette 
de eşittir. 80 yaşından sonra kadın cinsiyette daha sık görülür. Akut miyokart infarktüsü olgularının 2/3’ü ST segment 
yükselmesiz miyokart infarktüsüdür. 

Bir diğer önemli nokta, yaşlılarda kardiyovasküler hastalıkların sıklıkla tek başına görülmediğidir. 65 yaş üstü popülasyonun 
yaklaşık %60’ında artrit, yaklaşık %34’ünde kanser bulunmaktadır. 65-100 yaşları arasında hastalıkların prevelansına 
bakıldığında diyabet sıklığı azalırken buna karşı anemi, artrit, kanser ve demans sıklığı artmaktadır. 80 yaş üstü 
popülasyonun yaklaşık %40’ında demans bulunmaktadır. 

PATOFİZYOLOJİ 

Dünya Sağlık Örgütü 60 yaşından büyüklere yaşlı olarak tanımlarken, çok sayıda Amerikan Sağlık Örgütü 65 yaş üzerini 
yaşlı olarak almaktadır. Geriatristler, 60-74 yaş arasını genç-yaşlı, 75-85 arasını yaşlı yaşlı ve 85 yaş üzerini çok yaşlı 
olarak sınıflandırır. 
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Kardiyovasküler yaşlanmayı gösteren önemli bulgular 

Yaşlandıkça artan durumlar Yaşlandıkça azalan durumlar 

•  Sistolik kan basıncı 
•  Nabız basıncı 
•  Nabız dalga hızı 
•  Sol ventrikül kas kitlesi 
•  Koroner arter hastalığı sıklığı 
•  Atriyal fibrilasyon sıklığı 

•  Sol ventrikül erken diyastolik doluşu 
•  Maksimum kalp hızı 
•  Maksimum atım hacmi (Cardiac output) 
•  Maksimum oksijen tüketimi (VO2 max) 
•  Egzersizle indüklenen ejeksiyon fraksiyonu artışı 
•  Refleks kalp hızı yanıtı 
•  Kalp hızı değişkenliği 
•  Beta adrenerjik uyarıya vazodilatasyon yanıtı 
•  Endotel aracılı vazodilatasyon 

Yaşlandıkça damar duvarında da çeşitli değişiklikler ortaya çıkar. Vasküler düz kas hücrelerinin 
intimaya migrasyonu ve matriks artışı en önemli değişimler olarak gösterilir. Ek olarak damar 
duvarında elastik fibriller azalır, fibronektin ve kalsifikasyon artar. Sonuçta vasküler sertlikte 
(arterial stiffness) artış ortaya çıkar. Vasküler sertlikte artışın göstergesi nabız dalga hızının 
artışı ve kalbe yansıyan erken nabız dalgalarıdır. 
Yaşla birlikte NO (nitrik oksit) üretimi ve endotel hücre kitlesi azalır. Buna karşın hücresel 
yaşlanma, apopitoz ve NO tüketimi artar. Sonuç olarak, periferik ve koroner damarların 
NO aracılı vazadilatasyon yanıtı azalır. Ayrıca beta adrenerjik uyarı ya da alfa adrenerjik 
blokaja vazodilatasyon yanıtı yaşlandıkça azalır. Ancak non-endotelyal hücrelerin nitrat ya 
da nitoprussid gibi ajanlara vazodilatasyon yanıtı yaşlandıkça devam eder. 
Miyokardın ekstrasellüler matriks bileşenleride yaşla birlikte değişir. Kollajen miktarı ve çapı 
artarken elastin miktarı azalır. Özellikle tip I/tipIII kollajen oranı artar. Ayrıca yaşla birlikte 
fibroblast proliferasyonu da indüklenir ve fibrozis meydana gelir. 
Atriyumlarla ilgili olarak, özellikle sinüs nodu hücreleri ve bu hücrelerdeki L tipi kalsiyum 
kanalları azalır. Bu değişiklikler, sinüs nod disfonksiyonuna (hasta sinüs sendromu) ve 
atriyal fibrilasyona neden olur. Kollajen-elastik yapı değişiklikleri, kalsifikasyon ve fibrozis, 
AV nod ve proksimal ileti sistemini etkileyerek AV bloklara ve kalp kapaklarında annuler 
kalsifikasyona neden olur. 
Ventriküllerde, kollajen birikimi ile beraber ekstrasellüler matriks değişiklikleri hücre kaybına, 
miyositlerde hipertrofiye ve miyokardiyal kalsiyum tutulumunda değişikliğe neden olur. 
Miyokardiyal kalsiyum tutulumunun değişmesi aksiyon potansiyeli süresinde uzamaya yol 
açar. Bu nedenle yaşla birlikte elektrokardiyografide QT süresi uzar. Ayrıca kontraksiyon ve 
relaksasyon süreleri de uzar. 
Otonom sinir sistemi değişiklikleri de yaşlanmaya eşlik eder. Beta adrenerjik reseptör sayısı 
azalır. Yaşlandıkça dopaminerjik reseptör sayısı ve dopaminerjik uyarıya kardiyak kontraktilite 
yanıtı azalır. Yaşa bağlı olarak kardiyak ve vasküler dokularda parasempatik uyarıya yanıt 
ve duyarlılık azalırken santral sinir sisteminde artar. 
Yaşa bağlı değişikliklerin bazıları egzersiz ile geri döndürülebilir. Egzersizin endotel 
fonksiyonunu, arteriyel sertliği (stifness) ve baroreseptör fonksiyonunu düzeltici etkisi vardır. 
Kalori kısıtlaması yaşlanmayı ve yaşa bağlı kardiyak değişiklikleri yavaşlatır. Kalori kısıtlanması 
ile kilo ve kan basıncı azalır sonuçta ateroskleroz riski kontrol edilir ve diyastolik fonksiyonlar 
düzelir. Egzersiz, stres kontrolü ve LDL düşürücü diyetin kombine uygulanmasının telomeraz 
aktivitesini arttırarak hücresel yaşlanmayı azalttığı gösterilmiştir. 
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@ Yaşlılarda hipertansiyon tedavisi önerileri

• Brakial arter ölçümlerine göre sistolik ya da diyastolik hipertansiyon tedavi edilmelidir.
• Diyastolik hipertansiyon için tedavi hedefi <90 mmHg 
• Sistolik hipertansiyon için tedavi hedefi hastanın durumuna göre değişir. 

- 80 yaş üstü ve kardiyovasküler hastalığı olmayanlarda hedef 140-150 mmHg 
- Diyabet ya da kronik böbrek yetmezliği olanlarda hedef <140 mmHg 
- Zayıf yaşlılarda ise hedef 150-160 mmHg 

• Başlangıç tedavisinde kan basıncı düşürme hedeflenmemeli, doz yavaş yavaş 
arttırılarak düşürülmelidir. 

• İlaç yan etkileri ve ilaç etkileşimleri yakından takip edilmelidir. 
- Postural hipotansiyon, postprandiyal hipotansiyon 
- Diüretiklere bağlı hipovolemi 
- ACE inhibitörü, ARB, aldosteron antagonisti ve renin antagonistine bağlı hiperkalemi 

@ Yaşlılarda koroner arter hastalığı tedavisi için öneriler

• Medikal tedaviyi optimize etmek en temel aşamadır 
-  Egzersiz, kilo verme, sigarayı bırakma ve kan basıncı kontrolü 
- Semptomların kontrolünde beta blokör, kalsiyum kanal blokörü (kısa etkili 

olmayanlar), nitratlar 
-  İkincil korumada (Koroner arter hastalığı kanıtlanmış olanlarda) antiplatelet ve 

lipid düşürücü ajanlar 
- Optimal medikal tedaviye rağmen semptomların kontrol edilemediği durumda 

revaskülarizasyon (by pass cerrahisi, stent takma) düşünülmelidir. 
• Akut koroner sendromlar için 

-  Yaşlılarda ST elevasyonlu miyokart infarktüsünde mortalite riski yüksektir. 
-  Yüksek riskli hastalarda erken invazif yaklaşım büyük klinik yarar sağlar. 
- Düşük ve orta risk grubundaki hastalar için tedavi yaklaşımı, hasta ve yakınlarının 

istekleri, yaşam kalitesi ve yaşam beklentisi, sosyokültürel özellikler ve tedavi 
eden merkezin deneyimlerine göre karar verilmelidir. 

- Bütün farmakolojik tedaviler hastanın renal fonksiyonu ve vücut kitle indeksine 
göre düzenlenmelidir. 

- Uygulanan tüm invazif prosedürlerden sonra recovery süreleri (nekahat dönemi) 
uzatılmalıdır.

@ Yaşlılarda kalp yetmezliği tedavisi için öneriler

• Kalp yetmezliğinden şüphelendiren semptomlar 
- Halsizlik, dispne, egzersiz intoleransı, düşük aktivite düzeyi 

• Kalp yetmezliği tanısı ekokardiyografi ve serum markerleri ile desteklenmelidir 
- Normal ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği özellikle kadınlarda daha sık izlenir. 

• Yaşam kalitesini arttırnak ve morbiditeyi engellemek için tedavi 
- Kan basıncını kontrol et 
- İskemiyi tedavi et 
- Atriyal fibrilasyonda hızı kontrol et 
- Fiziksel aktiviteyi arttır 

• Düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği tedavisi genç hastalarda verildiği gibi 
verilmelidir. Ancak ortaya çıkabilecek yan etkiler açısından daha dikkatli olunmalıdır 
- Aldosteron antagonistlerinin hiperkalemi yapıcı etkisi yaşlılarda belirgindir (Aynı 

nedenle renin inhibitörlerinin (aliskerin) yaşlılarda kullanımı önerilmez). 
• Normal ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliğinde mortaliteyi azaltacak bir ajan henüz 

yoktur. Semptom kontrolü için diüretik, beta blokör ve nitratlar verilebilir. 
• Vücut volüm düzeyinin tespiti açısından kilo takibi gereklidir. 


