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                     Erişkin ve  Pediyatrik Kardiyoloji : Kardiyak Hastalıklar ve COVID-19 

*Verilen bilgiler pandemi dönemindeki güncel literatür bilgileri derlenerek 

hazırlanmıştır. 

 *Türk Kardiyoloji Derneği ile Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi 

Derneğinin  COVID-19  kalp sağlığı uzlaşı raporları yayımlanmıştır. 

1-https://turkpedkar.org.tr/wp-content/uploads/2020/04/COVID19-ve-C%CC%A7ocuk-Kalp-

Sag%CC%86l%C4%B1g%CC%86%C4%B1-Rehberi.pdf 

2-  https://www.journalagent.com/tkd/pdfs/TKDA_48_SUP_I50_1_48.pdf 

 

COVID-19 Ve  ACE inh/ ARB Kullanımı 

Renin–anjiotensin-aldosteron sistemi üzerine etki eden ilaçların birçok 

kardiyovasküler hastalıkta  morbidite ve mortalite üzerine olumlu etkilerinin olduğu 

bilinmektedir. COVID-19 a eşlik eden kardiyovasküler hastalık prevelansı yüksek olduğundan, 

COVID-19 tanısı almış hastalarda bu grup ilaçların sık kullanıldığı tesbit edilmiştr.  Virüs 

reseptörünün anjiotensin dönüştürücü 2 yi (ACE-2) reseptör enzim olarak kullanmasından 

dolayı, ilaçların  Coronavirus hastalığı-19 (COVID-19)  riskini  artırabileceği yönünde görüşler 

vardır. ACE inhibitörlerinin veya ARB lerin COVID-19 riskini artırdığına dair kanıt yoktur.  

Mayıs 2020 de  New England Journal of Medicine  da yayınlanan bir çalışmada beş farklı grup 

tansiyon ilacı karşılaştırılmış (ACE inhibitörleri/anjiotensin reseptör blokerleri, beta bloker, , 

kasiyum kanal blokerleri, tiyazid diüretikler) ve COVID-19  a yakalanma riski ile hastalığı daha 

komplike  geçirme riski açısından ilaçlar arasında fark bulunamamıştır. Sonuç olarak, Ancak 

Avrupa ve Türk Kardiyoloji Cemiyetleri bu grup ilaçların bırakılması için yeterli veri olmadığını 

açıklamıştır. Bu noktada bu ilaçların kesilmesi yada başka grup bir ilaç ile değiştirilmesi 

kardiyovasküler mortaliteyi artıracaktır. 

Referanslar: 
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angiotensin system be withdrawn in patients with COVID-19?    Eur Heart J. 2020 Mar 
20 :ehaa235. Published online 2020 Mar 20. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa235. 

3-Giuseppe Mancia, Federico Rea, Monica Ludergnani, Apolone Giovanni. Renin-
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DOI:10.1056/NEJMOA2008975 
 
 
 

COVID-19 Ve Troponin Yüksekliği 

COVID-19 nedeni ile hospitalize edilen hastaların  önemli bir bölümünde yüksek 

duyarlıklı kardiyak troponin (hs-cTn) düzeylerinin yükseldiği gözlenmiştir. Bu hastalarda 

görülen troponin yükekliği kötü prognoz ve artmış mortalitenin önemli bir göstergesidir.  

Sitokin fırtınası, akut solunum yetmezliği ve hipoksemi, myosit ve vasküler endotel 

hücrelerde bulunan ACE-2 ye virüs invazyonu ile direk myokardiyal ve direk vasküler hasara 

bağlı  akut myokardiyal yaralanma görülebilmektedir. Üst limitin 2-3 katını geçmeyen T/I 

artışları, özellikle yaşlı ve kardiyovasküler hastalığı olan COVID-19 tanısı almış hastalarda 

ciddi göğüs ağrısı ve EKG değişikliği olmadığı sürece myokart infarktüsü açısından ileri tetkik 

gerektirmez. Eşlik eden kardiyak hastalık ve/veya akut miyokardiyal yaralanma hafif 

yükselmelerin nedenini açıklayabilir. Troponin I/T değerlerinde belirgin yükselme olarak 

tanımlanan 5 katın üzerindeki artışların nedeni  COVID-19 zemininde gelişen şok, ciddi 

solunum yetmezliği, taşikardi, sistemik hipoksemi, myokardit, Takotsubo sendromu veya 

Tip1 myokard infarktüsü olabilir. EKG  ve klinik olarak Tip 1 myokard infarktüsünü 

destekleyen belirgin troponin yüksekliğinde Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti myokard infarktüsü 

tedavi klavuzu önerileri temel alınmalıdır. COVID-19 lu hastalarda prognoz tayini yapmak 

dışında, akut koroner sendrom klinik bulguları olmadığı takdirde rutin troponin bakılması 

önerilmektedir. 

Referanslar 
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COVID-19 ve Kalp Yetersizliği 
 

COVID-19 ile enfekte olan hastalarda klinik tablo akut solunum yetersizliği 

şeklindedir. Bu tablo kalp yetersizliği kliniği ile sık karışır. Labarotuar ve görüntüleme 

yöntemleri ile ayırıcı tanı yapmak mümkündür. Ancak COVID-19 daki BNP veya NTproBNP 

yüksekliğinin anlamı tam bilinmese de natriüretik peptit yüksekliğinin ciddi COVID-19 

hastalarında artmış hastane içi mortalite ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.  Buna rağmen 

natriüretik peptit düzeylerine her olguda değil, sadece klinik olarak kalp yetersiziliği 

düşünülen olgularda bakılması önerilmektedir. 

 Bunu yanında kalp yetersizliği hastaları COVID-19 için yüksek risk grubundadır. Bu hastalar 

COVID-19 ile enfekte oldukları zaman mutlaka hastaneye yatırılmalıdır. Bu hastalarda 

kullanılan mortalite üzerine etkisi kanıtlanmış renin –anjiotensin-aldosterone sistemi üzerine 

etki eden ilaçlar kesilmemeli ve hastalığın seyrine göre tedavi uygulanmalıdır.  

COVID-19 tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin ve azitromisin QT mesafesini uzattığından  

bu hastalarda dikkatli kullanılmalı, amiadoron, beta bloker, ivabradin ve digoksin ile 

etkileşimlerine dikkat edilmeli, tedavi öncesi, süresi ve sonrasında EKG takipleri muhakkak 

yapılmalıdır. 

 

Referanslar: 
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2- Lei Gao, Dan Jiang, Xue-song Wen, Xiao-cheng Cheng, Min Sun, Bin He, Lin-na You, Peng 

Lei, Xiao-wei Tan, Shu Qin, Guo-qiang Cai, Dong-ying Zhang 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30566-3
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30566-3
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30566-3
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30566-3
https://doi.org/10.1001/jama.2020.4326
https://doi.org/10.1001/jama.2020.4326
https://doi.org/10.1001/jama.2020.4326


4 

 

Prognostic value of NT-proBNP in patients with severe COVID-19Respir Res. 2020; 21: 
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COVID-19 ve Konjenital Kalp Hastalıkları 

Konjenital kalp hastalığı olan pediyatrik ve erişkin hastalar COVID-19 açısından yüksek 

risk grubundadır. Yeterli veri olmamakla birlikte hemodinamik olarak önemli doğuştan veya 

sonradan edinilmiş kalp hastalığı bulunan çocukların COVID-19 enfeksiyonunu sağlıklı 

çocuklara oranla daha ağır geçirebileceği öngörülmektedir.  

• Tek ventrikül fizyolojisindeki hastalar ya da BDCPC ve Fontan palyasyonu (TCPC) yapılmış 

hastalar  

• 1 yaşın altındaki onarılmamış, cerrahi ya da transkateter girişim gerektiren doğuştan kalp 

hastalıkları  

• Oksijen satürasyonu sürekli olarak % 85 altında olan siyanotik doğuştan kalp hastalıkları  

• Tedavi gerektiren pulmoner hipertansiyonlu hastalar  

• Tedavi gerektiren kardiyomiyopatisi olan hastalar 

• Doğuştan kalp hastalığı ile birlikte önemli yandaş hastalığı olanlar (kronik böbrek, kronik 

akciğer hastalığı) 

 • Doğuştan kalp hastalığı olsun ya da olmasın kalp işlevlerini düzeltmek amaçlı ilaç 

kullananlar • Kalp transplantasyonu yapılmış hastalar, ventrikül destek cihazı olan hastalar 

 • İmmün sistem bozukluğu eşlik edebilecek genetik hastalığı olanlar (Down sendromu, Di-

George sendromu….), COVID-19 komplikasyonları açısından yüksek risk taşıyan grubu 

oluşturmaktadır.  

Artmış risk nedeni ile bu grup hastaların korunma tedbirlerinin artırılması, enfekte 

olan bireylerin erken hospitalize edilmesi, hipertansiyon, kalp yetersizliği, kapak yetersizliği 

gibi nedenlerden dolayı ACE inh/ ARB grubu ilaç kullanan hastaların verilerin ışığında 

ilaçlarına devam etmeleri önerilmektedir. 

Referanslar: 
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COVID-19 ve Kardiyovasküler Komplikasyonlar 

 

Altta yatan kardiyovasküler hastalık öyküsü olanlarda COVID-19 ile ilgili 

kardiyovasküler komplikasyon riski daha fazladır. Hipotansiyon, taşikardi, bradikardi, aritmi, 

arteriyal ve venöz tromboz veya ani kardiyak ölüm görülebilir. Miyokarditi destekleyen EKG 

değişiklikleri ve troponin yüksekliği, ekokardiyografide sub-klinik diyastolik disfonksiyon ve 

özellikle mekanik ventilasyon gerektiren hastalarda sistolik disfonksiyon ve azalmış ejeksiyon 

fraksiyonu saptanabilir. 

Myokardit sıklıkla COVID-19 un geç komplikasyonu olmakla birlikte, literatürde 

pnomoni, ateş ve öksürüğün görülmediği sadece myokardit kliniği ile başvuran bir COVID-19 

vakası bildirilmiştir. 

COVID-19 hastalarında troponin ve natriüretik peptit düzeylerindeki artışlar, myokardite 

özgül değildir. Bu hastalarda myokardit tanısı için myokardit tanı algortiması kullanılması 

gerekir. Fulminan myokarditli hastalarda ölümlerin engellenebilmesi için pozitif inotrop 

tedavi, geçici mekanik destek cihazlarının kullanımı , glukokortikoid ve IVIG tedavisi 

önerilebilir. 

COVID-19 pnömonisinde inflamasyon ve hiperkoagulapatinin uzun sürdüğü 

bilinmektedir. Yine bu hastalarda hiperlipidemi ve glukoz metabolizma bozuklukları sık 

görülmektedir. Bundan dolayı akut kardiyovasküler komplikasyonlar yanında kronik 

komplikasyonlar açısından hastaların takibi önemli olabilir.  

 

Referanslar: 
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COVID-19 Tedavisi Ve  Kardiyovasküler Hastalıklar 

COVID-19 pnömoni tedavisinde  etkili olduğu gösterilen  hidroksiklorokin kardiyak yan 

etkileri olan bir ilaçtır. Akut dönemde negatif inotrop, periferik vazodilatasyon ve ileti 

sistemine etki ederken, kronik dönemde myokart toksititesi ve sol ventrikül hipertofisi 

yapabilir. Özellikle QT mesafesini uzatan amiadoron ve kalp ileti sistemine etki eden beta-

bloker, ivabradin, digoksin gibi ilaçlar kullanan kardiyak hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Bu 

hastalarda hem hastanede tedavi süresinde hem de taburcu olduktan sonra yakın EKG 

takipleri yapılmalıdır. 12 derivasyonlu EKG lerin çekilerek ritm, PR intervali, QRS süresi ve 

düzeltilmiş QT intervalleri kaydedilmelidir.  

Düzeltilmiş QT <480 msn olan hastalarda yakın EKG takibi ile ilaç başlanabilir. Ancak tedavi 

öncesi düzeltilmiş QT >500 msn olan hastalarda alternatif tedaviler düşünülmesi gerekir. 

Tedavi sırasında düzeltilmiş QT>500 msn olan yada başlangıca göre QT intevali 60 msn 

uzayan hastalarda tedaviye ara verilmesi önerilir.  

Azitromisin  ve lopinavir/ritonavir gibi yine sınıf etkisi ile QT yi uzatan ilaçların tek başlarına 

yada hidroksiklorokin ile kombinasyonları da dikkat edilmesi gereken önemli bir durumdur.  
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