
PEDİATRİK KARDİYOLOJİ7
Dolaşım sistemi hastalığından şüphelenilen hastalara yaklaşımda diğer tüm hastalıklarda olduğu 
gibi ilk ve en önemli adım, tam bir hikayenin alınmasıdır. Gebelik sırasında geçirilen enfeksiyonlar 
ve kullanılan ilaçlar teratojen etki yapabileceğinden dikkatle sorgulanmalıdır.

GESTASYONEL VE NATAL HİKAYE

İNFEKSİYONLAR
• Maternal rubella gebeliğin 1. trimesterinde geçirildiğinde PDA (en sık) ve periferik 

pulmoner stenoza neden olur.

• CMV, HSV, coxsackie B virus, adenovirüs enfeksiyonları gebeliğin erken 
dönemlerinde ortaya çıkmışsa teratojeniktir. Bu enfeksiyonlar geç gebelik dönemlerinde 
ise miyokardite neden olabilirler.

• HIV enfeksiyonu infantil kardiyomiyopati ile sonuçlanır.
• Parvovirüs B19 miyokarditis, sonuçta fibrozis ve bozulmuş kardiyak kasılmaya, 

otoimmün konjenital kalp bloğuna ve hidropsa neden olabilir. Parvovirüs B19 
aynı zamanda fetusun eritroid kök hücrelerini tutarak fetal anemiye ve bu nedenle 
konjestif kalp yetersizliğine ve hidrops fetalise neden olur.

İLAÇLAR, ALKOL VE SİGARA

İlaçlar, sigara ve alkol kullanımı

Amfetamin VSD, PDA, ASD ve büyük arterlerin transpoziyonu

Fetal hidantoin sendromu VSD, ASD, aort koa, PDA

Fetal valproat etkisi Aort koarktasyonu, Aort stenozu, pulmoner atrezi, VSD

Fetal varfarin sendrom Fallot tetralojisi, VSD

Trimethadion BAT, TOF, hipoplastik sol kalp sendromu

Retinoik asit Konotrunkal kardiyak patolojiler

Alkol, fetal alkol sendromu VSD, ASD

Maternal fenilketonüri VSD, ASD, PDA, aort koarktasyonu

Lityum Ebstein anomalisi

MATERNAL FAKTÖRLER

DİYABETİK ANNE ÇOCUĞU
• Diyabetik anne çocuğunda kardiyomiyopati, doğuştan kalp hastalığı ve 

yenidoğanın persistan pulmoner hipertansiyonu görülme sıklığı yüksektir. 
Pulmoner hipertansiyonun devamına yol açabilecek hipoglisemi, perinatal asfiksi, 
respiratuar distres ve polisitemi durumları bu riski arttırır.

• Diyabetik anne çocuklarında en sık görülen kardiyak patoloji asimetrik septal 
hipertrofidir (%10-20’sinde görülür), obstrüksiyonlu veya obstrüksiyonsuz olabilir, ancak 
bu reversibl bir değişikliktir. Hastaların çoğunda yaşamın ilk 6-12 ayında semptomlar 
kendiliğinden düzelir.
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• Diyabetli anne bebeklerinin %5-10’unda gallop ritimi ile birlikte kalp yetersizliği bulguları 
bulunur. Sol ventrikül çıkım yolu obstrüksiyonu varsa kalp yetersizliği gelişebilir. 
Kalp yetersizliği bulguları varsa beta blokerler (propranolol gibi) obstrüksiyonu azaltır, 
digital ve diğer inotropik ajanlar obstrüksiyonu arttırabilmeleri nedeniyle 
kontrendikedir.

• Bu bebeklerde konjenital kalp hastalığı insidansı yüksektir (en sık görülen konjenital 
kalp hastalığı VSD, sıklığı artmış olan, spesifik olan büyük arter transpozisyonu 
(BAT) dur).

LUPUSLU ANNE BEBEĞİ
• SLE’li, Sjögren sendromlu ve mikst konnektif doku hastalığı olan annenin bebeklerinde 

konjenital kalp bloğu sık olarak görülür. 

• Neonatal lupus sendromlu bebeklerde en önemli morbidite ve mortalite nedeni anneden 
geçen anti Ro/La (SS-A/SS-B) antikorlarına bağlı olarak gelişen konjenital 
kalp blokudur. Diğer bulguların aksine konjenital kalp bloğu irreversibl (geri 
dönüşümsüz)’dır. % 40-67 oranında kalıcı pace maker takılmasını gerektirir. 

KROMOZOMAL ANOMALİLER VE KKH

Kromozom anomalilerinin konjenital kalp hastalıkları ile ilişkisi

Prevelans (%) Kardiyak patoloji

5p—(Cri du chat sendromu) 25 VSD, PDA, ASD

Trizomi 13 sendromu 
(Patau sendromu) 90 VSD, ASD, PDA, Ao Koa ve biküspit Ao

Trizomi 18 sendromu 
(Edward sendromu) 99 VSD, ASD, PDA, Ao Koa ve biküspit Ao

Trizomi 21 (Down sendromu) 50 Endokardiyal yastık defekti, VSD

Turner sendromu (XO) 35 Biküspit aorta ve aort KoA

Fragil X sendromu 15 Mitral kapak prolapsusu ve Aort kök 
dilatasyonu

AS, aort stenozu; ASD, atrial septal defekt; aort KoA, aort koarktasyonu; PDA, patent duktus 
arteriyozus; PS, pulmoner stenoz; VSD, ventrikular septal defekt.

@ Kromozomal anomali ve kalp hastalığı ilişkisi

1. Konjenital kalp hastalığı görülme prevalansı en yüksek kromozomal hastalık trizomi 
18‘dir. En sık VSD görülür.

2. Turner sendromunda en sık görülen  konjenital kalp hastalığı biküspit aorta ve aort 
koarktasyonudur.

3. Down sendromunda en sık görülen konjenital kalp hastalığı endokardiyal yastık 
defektidir.
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Kardiyovasküler anomalilerle ilişkili önemli sendromlar

Sendrom Özellik

Marfan sendromu

Fibrillin proteini defekti, Marfanoid vücut görüntüsü, 
araknodaktili, göğüs ve sırt deformitesi, lens subluksasyonu, 
en sık kardiyak defekt MVP, aort dilatasyonu( en sık ölüme 
sebep olan aort diseksiyonu) ve aort yetersizliği

Williams sendromu

7q11 mikrodelesyon, ELASTİN proteinini kodlayan gen 
bozukluğudur, cin-peri yüzü görüntüsü, hafif motor mental 
retardasyon, idyopatik hiperkalsemi, supravalvüler aort ve 
supravalvüler pulmoner stenozu

Noonan sendromu 
(Turner-like sendromu)

Turner sendromuna benzer, fakat kromozom anomalisi 
olmaksızın erkek fenotipte görülebilir. Pulmoner darlık 
(displastik kapak), ASD, HCMP

Kartagener sendromu Dynein protein defekti, primer silier diskinezi, tekrarlayan 
solunum yolu enfeksiyonları, dekstrokardi, situs inversus

Scimitar sendromu Sağ AC hipoplazisi, anormal pulmoner venöz dolaşım (inferior 
vena cava), sağ akciğer alt lop sekestrasyonu

Tuberoskleroz En sık pediatrik yaştaki selim kardiyak tümörler 
(rhabdomiyomlar)

Nörofibromatozis Pulmoner  darlık, aort koarktasyonu, cafe-au-lait lekeler, 
nörofibromlar, akustik nöroma

DiGeorge sendromu (CATCH 
22 sekansı) (velokardiyofasial 
sendrom)

22q-11 delesyon anomalisi, konotrunkal kardiyak 
anomaliler, aortik ark anomalileri, timik aplazi, T hücreli 
yetersizlik, hipoparatiroidi, özel yüz görüntüsü

Alagille sendromu Periferik pulmoner stenoz

Friedreich ataksisi Hipertrofik  kardiyomiyopati, geç başlangıçlı ataksi, iskelet 
deformitesi

Homosistinüri
Zeka geriliği, lens subluksasyonu, malar kızarıklık, 
osteoporoz, araknodaktili, göğüs deformitesi, aorta ve 
karotislerin medial nekrozu, arteriyel ve venöz tromboz

Glikojen depo hastalığı tip  2 
Pompe hastalığı

Büyük dil, hipotoni, hepatosplenomegali, kardiyomegali, 
EKG’de kısa PR intervali, hipertrofik KMP

Karnitin eksikliği Kalp yetersizliği, kardiyomyopati ( dilate, daha nadir 
hipertrofik kardiyomiyopati)

Müsküler distrofi (Duchenne tipi) Distrofin protein defekti, paytak yürüyüş, baldır kaslarında 
hipertrofisi, dilate kardiyomiyopati

Uzun QT sendromu Jerwell Lange 
Nielsen sendromu, Romano Ward 
sendromu

Doğuştan sağırlık  (Romano  Ward  sendromunda  yok),  
ventriküler aritimiler sonucunda senkop, ailede ani ölüm 
öyküsü, torsa de point ventriküler taşikardi

Kawasaki hastalığı Koroner arter anevrizması, miyokard infarktüsü, 
miyokardit

Retinoik asit embriyopatisi Konotrunkal anomaliler

Holt-Oram sendromu ASD, VSD, 1.derece AV blok

Ellis-Van Creveld sendromu 
(kondroektodermal displazi)

Boy kısalığı, distal kısa ekstremiteler, kısa kostalarla birlikte 
olan dar toraks, polidaktili, tırnak hipoplazisi, neonatal diş, 
sık (%50) geniş ASD, tek atriyum

Goldenhar sendromu 
(occuloaurikulo vertebral 
yelpaze)

Fasiyal asimetri ve hipoplazi, aksesuar kulak dokusu, yarık 
damak ve dudak, hipoplastik vertebra, kardiyak patoloji 
VSD, Fallot tetralojisi
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Sistemik Hastalık Kardiyak Komplikasyonlar

İnflamatuar hastalıklar

Sepsis Hipotansiyon, miyokardiyal disfonksiyon, perikardiyal 
efüzyon, pulmoner hipertansiyon

Juvenil idyopatik artrit Perikardit, nadiren miyokardit

Sistemik Lupus Eritematozus Perikardit, Libman Sack endokarditi, koroner 
arteritis, koroner ateroskleroz 

Dermatomiyozit Kardiyomiyopati, aritimiler, kalp bloğu

Sarkoidoz Granüloma, fibrosis, amiloidoz, biventriküler 
hipertrofi, aritimiler

Lyme hastalığı Aritimiler, miyokardit

Löffler hipereozinofilik sendrom    Endomiyokardiyal hastalık

Doğuştan metabolik hastalık

Refsum hastalığı Aritimi, ani ölüm

Hunter veya Hurler sendromu         Kapak ve kalp yetersizliği, hipertansiyon

Fabry hastalığı Mitral yetersizliği, koroner arter hastalığı ile 
miyokard enfarktüsü

Gaucher hastalığı Perikardit

Alkaptanüri Ateroskleroz, kapak hastalığı

Nöromüsküler hastalık

Friedreich hastalığı Kardiyomiyopati

Neurofibromatozis Pulmoner stenoz, feokromositoma aort koaktasyonu

Riley –Day sendromu Epizodik hipertansiyon, postural hipotansiyon

Von-Hippel-Lindau hastalığı Hemanjioma, feokromositoma

Endokrin-metabolik hastalık

Graves hastalığı Taşikardi, aritimi, kalp yetersizliği

Hipotirodizm Bradikardi, perikardiyal efüzyon, kardiyomiyopati, 
düşük voltajlı elektrokardiyogram 

Feokromositoma Hipertansiyon, miyokardiyal iskemi, fibrosis, 
kardiyomiyopati 

Karsinoid sendrom Sağ yanlı endokardiyal fibrosis

Hematolojik hastalıklar

Orak hücreli anemi Yüksek debili kalp yetersizliği, kardiyomiyopati, 
pulmoner hipertansiyon

Talasemi major Yüksek debili kalp yetersizliği, Hemokromatozis

Diğer hastalıklar

Cockayne sendromu Ateroskleroz

Kaern Sayre sendromu Kalp bloğu

Progeria İlerleyici ateroskleroz

LEOPARD sendromu Pulmoner stenoz, uzun QT sendromu

Osler-Weber-Rendu hastalığı Arterio-venöz fistül (akciğer, karaciğer, mukozal 
membran)
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KARDİYOVASKÜLER FİZİK MUAYENE

PALPASYON

Nabızlar
• Pulsus parvus et tardus: Küçük ve gecikmiş nabız (aort darlığı)
• Pulsus celer et altus (Corrigan nabız): Geniş ve güçlü (sıçrayıcı) nabız 

(aort yetmezliği, PDA, trunkus arteriozus) 
• Pulsus bigeminus: Nabız bir atımda normal, bir atımda zayıf veya yoktur (dijital 

entoksikasyonu, bigemine supraventriküler ve ventriküler erken atımlarda görülebilir).

Bigemine ventriküler erken atım

• Pulsus alternans: Bir güçlü, bir zayıf nabız. Azalmış ventriküler performansa 
bağlı olarak (ciddi sol ventrikül yetmezliğinin geç döneminde ortaya çıkar), 
nabız gücünde değişiklik (atımdan atıma) olan nabız şeklidir.

Pulsus alternans

• Pulsus bisferiens: Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati, ağır aort 
yetmezliği

• Pulsus paradoksus: İnspiryumda sistolik basınçtaki azalmanın 10 
mmHg’dan fazla olmasıdır (restriktif kardiyomiyopati, konstriktif perikardit, 
perikardiyal efüzyon, pulmoner amfizem, pulmoner emboli, akut astım atağı).

Pulsus paradoksus

Pulsus paradoksus iki ayrı mekanizma ile meydana gelir:

1. Mekanizma: İnspiryumda artmış sağ kalp volümü, septumun sola doğru bombeleşmesi 
ile sol ventrikül diastolik doluşunu azaltır ve sol ventrikül  stroke volümü azalır.

2. Mekanizma: İnspiryumda akciğerde kanın göllenerek sol ventrikül preload 
azalmasıdır.


