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Açıklama (Disclosure)

Sunumda adı geçecek olan hiçbir firma ile aramda maddi, manevi

çıkar çatışması bulunmamaktadır.



ÇEP

Konjenital Kalp Hastalıkları: ÖnT

Kalp yetersizliği: T – A – K – İ 

Kalp kapak hastalıkları: ÖnT – K

Kalp ritm bozuklukları: T – A – İ  

Solunum yetmezliği: A





• DKH, 1000 canlı doğumdan 4-8’inde görülmektedir. 

• DKH’ da yaşam kalitesi kötü ve yaşam sınırı kısadır.

• Dünyada da her etnik grup ve bölgede bu oran geçerlidir.

• Fetal dolaşımın ortadan kalkması postnatal yaşama uyumda problem oluşturur…

• Sessiz ve derin, bazen de ani, ağır tablolarla karşımıza çıkar. 

• Hastalık tanı ve tedavi için hekime zaman tanır.

• Tedavi nedene yöneliktir

• Başvuru ve klinik bulgularına göre değişir

– Santral refrakter siyanoz, 

– Ağır kalp yetmezliği 

– Disritmiler

ACİL TEDAVİ GEREKTİREN DOĞUMSAL KALP
HASTALIKLARINA YAKLAŞIM



• Ventriküler Septal Defekt (VSD) %30.5

• Atrial Septal Defekt (ASD) %9.8

• Patent Duktus Arteriosus (PDA) %9.7

• Pulmoner Stenoz (PS) %6.9

• Aorta Koarktasyonu %6.8

• Konjenital Aort Stenozu %6.1

• Fallot Tetralojisi %5.8

• Büyük Damarların Transpozisyonu %4.2

• Trunkus Arteriosus %2.2

• Triküspit Atrezisi %1.3

• Diğerleri %16.7

Kardiyovasküler anomalilerin görülme sıklıkları



• maternal diyabet (TGA)

• maternal rubella (PDA)

• viral hastalıklar

• radyasyon

• hipoksi

• ilaçlar

• alkol,

• bazı vitamin eksiklikleri ve fazlalıkları

Etyolojik Faktörler



1- Soldan Sağa Şantlı Hastalıklar (Asiyonotik) (Volüm Artışı)

• Atrial Septum Defekti (Ostium Sekundum Defekti ) ASD

• Ventrikül Septum Defekti (VSD)

• Patent Duktus Arteriozus (PDA)

• Komplet Atriyoventriküler Septal Defekt

• Parsiyel Atriyoventriküler Septal Defekt(AVSD) (Ostium Primum ASD)

• Parsiyel Anormal Pulmoner Venöz Dönüş (PAPVD)

2- Darlık Lezyonları (Obstruktif Hastalıklar) (Basınç Artışı)

• Pulmoner Stenoz (PS)

• Aort Stenozu

• Aort Koarktasyonu

Konjenital Kalp Hastalıkları 4 Başlık Altında İncelene bilinir



3- Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıklar (Sağdan Sola Şant)(Volüm artışı):

• Büyük Arterlerin Transpozisyonu

• Büyük Arterlerin Konjenital Düzeltilmiş Transpozisyonu (L-Transporzisyon, L-

Tga, Ventriküler İnversiyon)

• Fallot Tetralojisi

• Triküspit atrezisi

• Ebstein Anomalisi

4- Komplex ve nadir diğer hastalıklar (Basınç + Volüm Artışı)

• Çift çıkımlı sağ ventrikül

• Trunkus arteriyozus

• Hipoplasitk sol kalp

• Tek Ventrikül

Konjenital Kalp Hastalıkları 4 Başlık Altında İncelene bilinir



Neonatal 

Adaptasyon

Intrauterin 

Dönem



Extrauterin

Dönem



Ciddiyete Göre KKH Gruplandırılması

1. Normal: EKO bulgusu yok

2. Anlamsız: 6. aydan sonra sebat etmeyen küçük PDA, küçük

PFO veya ASD, muskuler VSD, pulmoner arter dallarında hafif

anormal turbulans

3. Anlamlı: 6. aydan sonra sebat eden PDA, PFO, muskuler VSD,

pulmoner arter dallarında hafif anormal turbulans . 6 aydan

uzun süre izlem veya ilaç tedavisi gerektiren ancak ciddi veya

kritik olarak tanımlanmayan lezyonlar



Ciddiyete Göre KKH Gruplandırılması

4. Ciddi: Kritik olmayan ancak ilk 1 yıl içinde girişim gerektiren

(kateterizasyon veya cerrahi) kalp lezyonları

5. Kritik: Hipoplastik sol kalp, intakt ventriküler septumla

birlikte olan pulmoner atrezi, transpozisyon, kesintili arkus

aorta, ilk 28 gün içinde cerrahi gerektiren veya ölen hastalar.

Aort koarktasyonu, aort kapak stenozu, pulmoner kapak

stenozu, TOF, pulmoner atrezi, total pulmoner venöz dönüş

anomalisi



1-Konjestif kalp yetmezliği

2-Siyanoz (Çomak parmak,hipoksik nöbetler,polisitemi)

3-Asit baz dengesinin bozulması

4-Gelişme geriliği

5-Pulmoner hipertansiyon

6-İnfektif endokardit (Tüm formlarda olasılık artmıştır !)

7-Göğüs ağrısı

8-Senkop

9-Ani ölümler

Konjenital kalp hastalıklarının patolojik sonuçları



VSD



VSD de Sınıflama;



• Şant- pulmoner akımı artırır, 

• Mitral kapaktan geçen kan akım artışı- sağ ve sol 

ventrikül iş yükü artar

• Sol ventrikül hipertrofisi ve sağ ventrikül dilatasyonu

Akciğer interstisyel sıvı artışı

• Pulmoner akım / sistemik akım- artar (gelişme geriliği)

Pulmoner vasküler rezistansın ciddi artışı- Eisenmenger

sendromu

PATOFİZYOLOJİ



İzole VSD`li hastaların çoğunda, özellikle pulmoner

vasküler resistansı düşük olanlarda, operasyon 

defektin spontan kapanma olasılığı nedeni ile hastalar 

1 yaşını doldurana kadar ertelenebilir. Bu yaştan 

sonra, orta ve büyük VSD`lerin kapanma olasılığı 

azaldığı için bu defektler kapatılmalıdırlar. Ancak 

önemli semptomu olmayan küçük veya orta 

büyüklükde VSD`si olan hastalarda, defektin spontan

kapanmasına olanak tanımak amacı ile operasyon 2-3 

yaşına kadar ertelenebilir. 



•spontan kapanma özellikle restriktif olgularda sıktır.

•Pulmoner vasküler rezistans yaşla artar.

•Endokardit nadir görülmekle birlikte küçük veya orta boyuttaki 

VSD'lerde daha sıktır.

•Tedavi edilmeyen geniş VSD'lerde ilk yıl mortalitesi %9' dur.

•Geç ölüm nedeni- 20'li yaşlarda Eisenmenger gelişebilir.



ASD



• Prevalansı 100.000 canlı doğumda 40

• Çocukluk çağında ikinci, erişkin çağında birinci 

sıklıkta konjenital kalp anomalisi

• Konjenital lezyonların ortalama %10-15’i

• Kadınlarda iki kat daha sık görülür



ASD Sınıflama



A- Ostium secundum tip defekt %70-75

B- Sup. v. kaval, Sinus venosus tip %5-10

C- Ostium primum tip defekt %20

D- Koroner sinüs, (Unroofed koroner sinüs, tek atrium-Nadir 

lezyonlardır...) 

E- Patent foramen ovale – Sık görülür 

Patent foramen ovale sekundum tip ASD’ lerin 2/3’ünü

oluşturur. Septum primumun gelişim bozukluğuna bağlıdır.



• ASD’de kan akımının yönü ve miktarı;

– Defektin büyüklüğüne

– Diyastolde sağ ve sol ventrikül kompliyansına

bağlıdır

• Artmış pulmoner kan akımına bağlı olarak;

– Pulmoner vasküler yatakta median hipertrofi

– İntimal proliferasyon, görülür.



• 40 yaşına gelen tedavi edilmemiş ASD’lerin

%35-50’sinde Pulmoner hipertansiyon 

gelişir.



Fizik Muayene;

• Palpasyonda sağ ventrikül impulsları sternumun

sol alt kısmında hissedilir.

• Oskültasyonda 2-3/6 şiddetinde sol sternum

boyunca sistolik ejeksiyon tarzında üfürüm 

duyulabilir.

• Kalp apeksi yakınında middiastolik üfürüm ve 

dinlemekle 2. kalp sesinin çiftleşmesi vardır.



Patent Duktus Arteriyozus



• izole PDA 1 / 2000 canlı doğumda görülür.

• K / E = 2

• 1. trimestrede rubella geçirenlerde insidans
daha yüksektir.



• Fonksiyonel kapanma hayatın ilk 10-15. Saatında

olur.

• Doğumdan 2-3 hafta sonra anatomik kapanma 

tamamlanır ve “Ligamentum arteriozum”u

oluşturan fibrozis meydana gelir.

• Yeni doğanların %88’inde 8 haftada kapanma 

tamamlanır.



• Kompleks kardiyak anomalisi olan 

bebeklerde pulmoner veya sistemik kan 

akımı duktusun açık olup olmamasına 

bağlıdır.

• Prostoglandin infizyonları duktusu açık 

tutar ve operasyon öncesi stabilizasyon 

sağlar.

• Prostoglandin inhibitörleri ise -Pg E1-

duktusun kapanmasını sağlar.



FALLOT TERALOJİSİ



• Fallot tetralojisinde 4 major anamali mevcuttur:

1-Sağ ventrikül çıkımında darlık(Pulmoner stenoz).

2-Ventriküler septal defekt

3-Aortanın dekstrapozisyonu ve over-riding’i

4-Sağ ventrikül hipertrofisi

>> ASD’ninde eklenmesiyle Fallot Pentalojisi oluşur !



• Siyanotik konjenital kalp hastalıkları içinde en 

yaygın olanıdır. 

• Konjenital kalp hastalıklarında %7.3 ünü oluşturur.

• Etyolojide kesin bir neden bilinmemekle birlikte 

gebeliğin ilk üç ayında geçirilen kızamıkcık, 

thalidomide kullanılması, diabetik embryopati ve 

Down sendromu, XXX , Turner sendromu, Klippel

Feil ve Noonan sendromu gibi bazı genetik 

malformasyonların rol oynadığı ileri sürülmekteir.



• Semptomlar pulmoner stenozun derecesi ve 
pulmoner kan akımının miktarı ile ilğilidir.

• Pulmoner stenozun hafif olduğu olgularda şant
soldan sağa olabilir,bu klinik tabloya pink tetroloji
denir.

• Bazı olgularda ise pulmoner kapak atrezisi de  
mevcuttur ve acil cerrahi gerekir.



• Muayenede; gelişme geriliği, siyanoz ve çomak 

parmak mevcudiyeti dikkati çeker

• Fallot Tetralojili çouklarda çömelme, infantlarda

ise dizleri göğüse çekme sıklıkla görülen belirtidir. 

• Fallot Tetralojili hastalarda %20 si hipoksik spell

tarif edilir. Spell sırasında siyanozda,solunum

sıklığı ve derinliğinde artma ile halsizlik, senkop, 

serebrovasküler olaylar, konvülzyonlar ve ölüm 

gelişebilir. 



Aort Koarktasyonu



• KLASİFİKASYON

– Aortun istmus bölgesinde 

(preduktal, duktal, 

postduktal),

– Arkus aortada,

– İnen aortada,

– Abdominal aortada

(suprarenal, renal, infrarenal) 



• Aort koarktasyonu olan infantların yaklaşık 

%50’sinde önemli intrakardiyak lezyonlar 

bulunur (kompleks koarktasyon). 

• Geri kalan %50’sinde, patent veya kapanmış 

duktus arteriyozus ile birlikte izole 

koarktasyon tablosu mevcuttur.



• Ciddi koarktasyon varlığında sol ventrikül
yetmezliği söz konusudur.

• Darlık distalindeki organlar ve alt 
ekstremite hipoperfüzyonu gelişebilir. 

• Ciddi aort koarktasyon belirtilerini veren 
yenidoğanda alt vücut dolaşımını sağlamak 
amacıyla Prostaglandin E1 infüzyonu
başlatılabilir. 



• Aort koarktasyonları erişkinde üst vücut 
hipertansiyon kliniği ile ikinci veya üçüncü dekatta
belirti verebilir. 
– Proksimal hipertansiyon

– femoral nabızlarda zayıflama, 

– paraskapular pulsasyon veya tril, 

– interskapular sistolik üfürüm, 

– alt ekstremite büyümesinde gecikme,

– sol ventrikül hipertrofisi, 

– kalp yetmezliği, 

– bacakta zayıflık, klodikasyo ve 

– telekardiyografide görülebilen kotlardaki çentiklenme
hastalığın erişkinde görülen klasik semptom ve 
bulgularıdır. 



İNTERRUPTED AORTİK ARK



• Duktusun açık olduğu durumlarda 
kollateraller oluşmaz ve doğumdan sonra 
duktusun kapanmasıyla hastalar ölür.

• Duktus fetal hayatta kapanmışsa, 
kollateraller oluşur ve hastanın yaşama 
şansı yüksektir.



Konjenital PULMONER STENOZ



Büyük Damarların TRANSPOZİSYONU



• Konjenital kalp hastalıkları içinde 7.sırada, 
siyanoz bulunan konjenital kalp hastalıkları 
içinde ise Fallot Tetralojisinden sonra 2. 
sıradadır.

• Erkeklerde daha sık görülmektedir. 

• BDT’lu olguların yaklaşık %30 unda VSD
doğuştan mevcuttur. 



• Transpozisyonda sistemik ve pulmoner

dolaşımlar birbirinden bağımsız olarak 

çalışmaktadırlar. 

• Ana fizyolojik bozukluk doku oksijen 

ihtiyacının karşılanamaması ve her iki 

ventrikülün iş yükünün artmasıdır. 



Palyatif cerrahi tedaviler



Kritik Konjenital Kalp Hastalıklarında Klinik 
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ŞOK

Önyük Hipotansiyon

İntravasküler

volüm

Membran 

geçirgenliği

Myokard 

kasılabilirliği

Hücresel 

hipoksi

Anaerobik 

metabolizma

Metabolik ürünler:

-Laktik asit

-Endojen katekoleminler

-Myokard depressör 

faktörlerde artış



Kapiller Geri Dolum Zamanı





Cutis marmorata



KALP YETMEZLİĞİ- KLİNİK
Pulmoner konjesyon bulguları

▪ Takipne, retraksiyon, dispne, paroksizmal nokturnal dispne

▪ Hışıltı ( wheezing)

▪ Raller

▪ Kaba, krepitan

▪ Öksürük

▪ Siyanoz



PDA bağımlı kalp hastalıkları

Birçok konjenital kalp hastalığında dolaşımın

devamlılığı veya akciğere kan gitmesi için PDA’nın

açık kalması gerekir

SOL TARAFLI LEZYONLAR SAĞ TARAFLI LEZYONLAR

Aort Koarktasyonu Pulmoner Atrezi

Aort Interruption Triküspit Atrezi

Aort Stenozu Ağır Pulmoner Stenoz

Hipoplastik Sol Kalp Ebstein Anomalisi 

Fallot tetratolojisi



PDA bağımlı kalp hastalıkları

Bu hastalar çoğunlukla eve gönderilir ve PDA

nın kapanmaya başladığı dönemde dolaşım

bozukluğu, solunum sıkıntısı ve toksik

görünümle acile başvururlar.

Çoğunlukla FM de üfürüm duyulmaz.



%100 Oksijen Testi 

• Eğer oksijen verildiğinde saturasyon düzelmiyorsa

kalp hastalığı olma ihtimali daha yüksektir, bu

durumda oksijeni kesmeye çalışınız.

• Kan gazında metabolik/respiratuvar asidoz ?



Niçin Tarama Yapalım?

• Doğumsal kalp hastalıkları yenidoğan döneminde anomalilere bağlı 

ölümlerin %40’ından sorumludur

• Fetal EKO vakaların yarısını yakalayabiliyor

• Konjenital kalp hastalıklı yenidoğanlardan %25’inin tanı almadan taburcu 

oluyor

• Görülme sıklığı %0.3 -%1 

• Erken fark edilmezse genel durumu bozuk olarak geldiğinde müdahele

şansı kalmayabiliyor

• Mortaliteyi azaltıyor, morbiditeyi azaltıyor (hipoksi süresi, asidoz süresi, 

organ fonskiyonları, hastanede kalış süresi vb) 



Konjenital kalp hastalığı şüphesinde

• Mümkün olduğunca fazla oksijen vermeyin, 70-80%

oksijen saturasyonu bile tanı konuluncaya kadar

büyük sorun oluşturmaz.

• Serviste prostaglandin mutlaka bulundurun ve

şüpheniz varsa EKO çekme imkanı yoksa bile

başlayın.

• Unutmayın prostoglandin apne yapabilir, yakın takip

edin, transport sırasında entübe edin.



Hangi hasta ne zaman tanı alır?



Nasıl Tarayalım? 

Nabız Oksimetre ile Oksijen Saturasyonu

• Deneyim yetmez mi? : Siyanoz yanıltıcı olabilir 

• En doğru saturasyon değeri nereden ölçülür? 

– Sağ elden 

• Sağ el ve ayak saturasyon farkı



Her prob uygun mu?

Massimo veya Nellcor Farkeder mi? 



Saturasyon nereden ölçülmeli?



Ossilasyonu gördükten sonra 10 saniye bekleyin



Ölçümü Nasıl Yapalım



Ne Zaman Patolojik?(AAP Kriterleri)

Eğer sağ ve sol arasındaki fark >3 

veya her ikisi de <95%

ise 1 saat içinde iki kez daha tekrar edilmeli 

tekrarların ortalamasında sonuç aynıysa 

veya herhangi biri ölçümde (ilk ölçüm de olabilir) <90

ise ekokardiyografi çekilmeli



Ne Zaman Patolojik? İngiltere Kriterleri

Eğer sağ ve sol arasındaki fark ≥3 

veya her hangi biri <95%

ise Çocuk Uzmanına haber verilmeli 

3-6. saatte ilk değerlendirme yapılmalı



İngiltere Kriterleri Türkiye şartları için daha 
uygun 
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Taramayı ne zaman yapalım?

• 3-6 saat arasında ilk değerlendirmeyi yapalım

• Çok erken iyi değil

• Çok geç iyi değil



Pulse Oksimetre Tarama Kriterlerini 
Karşılıyor mu?

• Ucuz, kolay ve non-invaziv yöntem

• Sensitivite: %83.6

• Spesifisite: %99.8

• False positive rate: %0.3

• Antenatal tarama ve klinik muayene ile tespit
edilemeyen vakaları da tanıyabilir

• KKH çıkmayan vakaların çoğunluğu erken neonatal
sepsis veya konjenital pnömoni


