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Sayın Meslektaşlarımız, 

Son birkaç aydır tüm gündemimizi, SARS-CoV2 virüsü oluşturmaktadır. 20 

mart 2020 tarihinden itibaren yenilenerek ilerleyen bültenimizi yeni özet 

makaleler ve derlemeler ışığında 7. Güncellemesini ‘Kardiyovasküler Akade-

mi Derneği’ Ailesi olarak sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu gün-

cellemede, farklı perspektiflerden kardiyoloji camiasında fazla dile getiril-

meyen makaleleri de  size taşıdık. 

Bültenimizin 7. Güncellemesinin, bütüncül bakış açımızı kaybetmemek adına 

hekimlere faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

Önceki bültenlerimize ‘http://www.kvakademi.org/kvakademi/sayfalar/

incele/18/KV-Bulteni.html’  adresinden ulaşabilirsiniz.

Dr. Özlem Arıcan Özlük



Çeviren ve Özetleyen
Uzm. Dr. Emine Altuntaş
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Kardiyoloji Kliniği

COVID-19 krizinin etik boyutları: Yoğun bakım 
yatak eksikliği ile nasıl başa çıkılır?

Ethical aspects of the COVID-19 crisis: How to deal with an overwhelming shortage of acute beds?
Jean-Louis Vincent and Jacques Creteur

European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care, 29.Nisan, 2020

SARS-CoV-2 salgını nedeniyle dünya çapında hastaneye yatışlar artmıştır. Bu yatışların bir kısmı solunum 
desteği ihtiyacı nedeniyle yoğun bakım ünitelerine (YBÜ) olmaktadır. COVID-19’un potansiyel olarak iyi-
leşme ihtimaline karşın, uzayan yatışlar ve hasta sayısının fazla olması nedeniyle yoğun bakım yatakları ve 
ventilatör desteği ile ilgili zorluklar ortaya çıkabilir. Bu koşullar altında YBÜ yataklarının, imkanlarının ve 
çalışanlarının en iyi şekilde kullanılarak, en iyi bakımın sağlaması ile ilgili etik ikilemler ele alınacaktır.

Temel prensipler:
Temelde YBÜ yatakları daha yakın takip ve yoğun bir tedavi ile iyi bir yaşam kalitesine kavuşacak hastala-
ra ayrılır. Her türlü medikal desteğe rağmen ölecek olan hastaların, ayrıca kritik olmayan ve YBÜ ihtiyacı 
düşük olan hastaların YBÜ’ ye alınmaması yatakların etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır. Benzer 
şekilde YBÜ dışında solunum desteği sağlanabiliyorsa YBÜ’ den erken taburculuk teşvik edilebilir. 

Akut eksikliklere olası çözümler:
YBÜ kapasitelerini arttırmak
Her hastanedeki yoğun bakım yataklarının sayısı genellikle azdır ve çoğu zaman doludur. Yoğun bakım ya-
tağı arttırılması için etkin çözümlerden biri; uyandırma odaları, koroner bakım üniteleri veya inme üniteleri 
gibi ünitelerin YBÜ’lere dönüştürülmesidir. İkinci bir seçenek, normalde yoğun bakım ünitesinde yapılan 
non-invaziv solunum desteği gibi tedavilerin servislerde yapılmasıdır.

YBÜ kabul triyajı ve tedaviler
Tüm dünyada YBÜ’lerin çoğunda gereksiz yatışları sınırlandırmak için kullanılan triyaj, yatak sıkıntısı ortaya 
çıkınca daha önemli olmaktadır. Hayatta kalma olasılığı yüksek olan hastalar YBÜ yerine servislerde tedavi 
edilebilirler. YBÜ’ye kabul kriterleri arasında akut hastalığın şiddeti, komorbiditeler, kronik organ yetmez-
liği derecesi ve yaşam beklentisi bulunur.

COVID-19 olguları dışındaki hastaların da YBÜ ihtiyacında aynı kabul ve taburculuk kuralları uygulanmalıdır.

Bir hastayı ventilatörden ayırarak, daha fazla fayda görebilecek hastalar için YBÜ yatağının tahsisi, bir öl-
dürme eylemi olarak düşünülmemelidir; bu tür kararlara etik olarak izin verilir. Bu işlem hastanın rızasını 
da gerektirmez. YBÜ yatağı ve ventilatörlerin tahsisi, salgının başlangıcından itibaren dikkatli bir triyaj ile 
yapılırsa, daha sonra tedavi sonlandırma kararı azaltılabilir.

Triyaj yaparken The Sequential Organ Failure Assessment Score (Sıralı Organ Yetmezliği Değerlendirme 
Skoru) ve Clinical Frailty Score (Klinik Kırılganlık Skoru) gibi puanlama sistemleri kullanılabilir. Bu skorlara 
klinik değerlendirme, yaş ve komorbid durumlar gibi diğer faktörler eklenebilir.

29 Nisan 2020 tarihinde European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care’de yayınlanan bu yazı oldukça 
kritik bir yazıdır. Böyle bir makalenin kaleme alınması, batılı meslektaşlarımızın, bu pandemide ne kadar 
zorlandıklarını ve bazı zorlayıcı kararları almak zorunda kaldıklarını bize hissettirmiştir.  Aşağıda bu maka-
lenin özeti sunulmuştur.



Triyajda YBÜ liderinin rolü
Salgında triyaj kararları zor olduğu için, bir YBÜ liderinin (genellikle YBÜ başkanı veya kıdemli hekimi) triyaj-
dan sorumlu nihai kişi olarak tanımlanması önemlidir. İki veya üç kişiden oluşan bir triyaj komitesi de görev 
yapabilir. Triyaj lideri veya komitesi YBÜ hasta kabulünden ve kaynak tahsisinden sorumlu olacaktır.

Sonuç:
Pandemilerde yoğun bakım yatakları ve ekipmanları; hayatta kalma olasılığı yüksek olan hastalar için ay-
rılmalıdır ve bunun için triyaj kuralları oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Salgınlar sırasında ve sonrasında sağ-
lık profesyonelleri arasında ağ oluşturulması ve düzenli bilgilendirme yapılması gerekmektedir. Bu ayrıca 
sağlık personelleri arasında tükenmişlik semptomlarının veya psikolojik sıkıntıların tespit edilmesini de 
yardımcı olur. 



Derleyen Dr. Barış BUĞAN
Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi, KKTC

Evcil Hayvanlar Virüs Yayılımında Rol Oynuyor 
Olabilir mi?

Hayvanları enfekte eden bazı corona virüsler nadiren de olsa insanlara yayılabilmektedir. SARS (severe acute 
respiratory syndrome) tablosuna yol açan corona virüslerin bazıları yarasalarda saptanmıştır ve temel teori 
yarasaların SARS-CoV2 için başlangış zoonotik konak olduğudur ki bir yarasa corona virüsü ile SARS-CoV2 
genomunun %96.2 oranında aynı olduğu bilinmektedir (1). Fakat COVID-19 pandemisine yol açan gerçek kay-
nağın ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. İlk enfeksiyonların canlı hayvan pazarlarından başyarak insandan 
insana yayıldığı düşünülmektedir. Şu an ki bilgilerimiz eşliğinde COVID-19’a neden olan virüsün yayılmasında 
hayvanların herhangi bir rolüne dair kanıt yoktur. 

Diğer taraftan sürekli değişim eğilimi olan bu tarz RNA virüsleri hakkında hala kısıtlı bilgilere sahibiz ve virü-
sün bu son halinin hayvandan insana veya insandan hayvana geçiş ve salgına etki boyutu netlik kazanma-
mıştır. Pandemi gelişmesi sonrası hayvanlarda ilk vaka solunum hastalığı belirtileri sonrası test edilerek CO-
VID-19 saptanan New York Eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde yaşayan kaplandır. COVID-19 pozitif olan ve 
bakımına eşlik eden bir hayvanat bahçesi çalışanından kaptığı düşünülmektedir. Yaklaşık 10 gün kadar sonra 
ise yine hayvanat bahçesi hayvanlarından bir aslanda COVID-19 pozitif saptanmıştır. Hala rutin olarak hay-
vanların test edilmesi önerilmezken yine New York eyaletinde bir kedide solunum semptomları başlaması 
sonrası yapılan COVID-19 testi pozitif saptandı. Aile bireylerinde test pozitifliği olan yoktu. Yine aynı eyaletin 
farklı bir bölgesinde ev sakinlerinde COVID-19 saptamasından bir süre sonra solunum semptomları gösteren 
bir kedi test edilmiş ve pozitif bulunmuştur. Aynı evde yaşayan diğer bir kedide ise hiçbir hastalık belirtisi göz-
lenmemiştir. Bu veriler asemptomatik veya hafif semptomları olan insanlar ile teması olan hayvanlara da bu 
virüsün yayılabileceğini düşündürüyor.

Sonuç olarak, hala SARS-CoV-2 hakkındaki öğrenme sürecimiz devam ediyor ve hala hayvanların pandemide 
aktif rol aldığını söylemek gerçekten çok güç. Herşey netleşene kadar hastalık kontrol merkezinin (Centers 
for Disease Control and Prevention, CDC) aşağıda yer alan önerilerini dikkate almak faydalı olacaktır (2);

 • Ev dışında hayvanlarınızın diğer insanlar veya hayvanlar ile temasına izin vermeyin.

 • Mümkün olduğunca diğer hayvan ve insanlar ile etkileşimini kesmek için kedilerinizi ev içerisinde tutun.

 • Köpeklerinizi tasmasını çözmeden ve diğer insanlar ve hayvanlardan en az 2 metre mesafeli olabilecek 
şekilde yürüyüşe çıkartın.

 • Köpeklerinizi diğer insanlar ve köpekler ile bir araya gelme riski olan halka açık alanlar ve park alanla-
rından uzak tutun.

Eğer COVID-19 testiniz pozitif ise;

 • Hastalığınız süresince ev hayvanınız ile bağlantınızı kesin ve mümkünse ev hayvanınızın bakımını ev 
sakinlerinden başka biri üstlensin.

 • Eğer ev hayvanınızın bakımını üstlenebilecek birisi yoksa, yüz maskesi takarak ihtiyaçlarını gideriniz ve 
her temasınız öncesi ve sonrası ellerinizi yıkayınız.

Kaynakça 
1. Zhou P, Yang XL, Wang XG et al. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable 

bat origin. Nature 2020.

2. CDC Newsroom. Confirmation of COVID-19 in Two Pet Cats in New York. https://www.cdc.gov/media/
releases/2020/s0422-covid-19-cats-NYC.html
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COVİD-19 PANDEMİSİNDE KARDİYOVASKÜLER 
HASTALIKLARIN TANI VE TEDAVİSİ İÇİN ESC 

KILAVUZU

Erkek cinsiyet, ileri yaş, diabetes mellitus (DM), hipertansiyon (HT), obezite COVİD-19 enfeksiyonuna bağlı 
morbidite ve mortalite ile ilişkili bulunmuştur. Ayrıca hastaların pandemi nedeniyle hastaneye başvurma-
maları kardiyak sonlanımları daha da kötüleştirmektedir.

Akut komplikasyonların yanında SARS enfeksiyonunda olduğu gibi, COVID-19 enfeksiyonu da uzun süreli 
artmış kardiyovasküler riskle ilişkili olabilir. Çünkü hastalığın neden olduğu pnömoni, hiperkoagülabilite ve 
sistemik inflamasyon uzun bir süre devam etmektedir. 

Tanıda; COVID-PCR ve Toraks bilgisayarlı tomografi (BT) kullanılmaktadır. PCR testinin sensivitesi %60-70 
iken toraks BT’nin %97 dir. Daha da önemlisi hastaların %60-93’ünde test pozitifliğinden önce toraks BT 
pozitifliği olmasıdır. Ayrıca PCR testinin negatif gelmesi enfeksiyonu dışlamaz. Tanıda karar verirken klinik, 
hasta öyküsü ve epidemiyolojik bulgular kombine edilmelidir. Şüpheli vakalarda, ilk test negatifse 48 saat 
sonra test tekrarı önerilir.

Pandemi sırasında acil kardiyovasküler vakalar için merkez hastaneler belirlenmelidir. Hastalara müdahale 
edilirken hastalar ve müdahale yerleri COVID açısından kategorize edilmelidir. Acil servislerde COVİD-19 
şüphesi olan hastalar ile negatif hastaların giriş ve muayene alanları ayrılmalıdır. Negatif vaka demek için; 
şüpheli veya kesin tanı almış hasta ile temas etmesine rağmen semptomu olmayan ve negatif test sonu-
cu olan veya 2 test sonucu negatif olan şüpheli hasta veya COVID-19 enfeksiyonu iyileşmiş en az 48 saat 
arayla alınan 2 test sonucu negatif saptanmış olmalıdır.

Pozitif hastalar için mümkünse özel bir katater laboratuvarı ayrılmalı, mümkün olduğunca entübasyondan 
kaçınılmalıdır. Transfer esnasında bulaşı azaltmak için perikardiyosentez, İABP gibi işlemlerin yatak başı 
yapılması tercih edilmelidir. Kateter laboratuvarındaki personel azaltılmalı, unstabil bir hastada mutlaka 
seviye 2,3 koruyucu ekipman kullanılmalıdır. 

Kardiyovasküler hastalıkları olan hastalarda COVID-19 bulaşı durumunda morbidite ve mortalite riski daha 
yüksek olduğundan mümkün olduğunca hastaneye gelişleri ertelenmeli; telesağlık, evde bakım, mobil kli-
niklerle kronik hastalar desteklenmelidir.

KARDİYOJENİK ŞOK: Tam insidansı bilinmemekle birlikte hipotansiyon, taşikardi, yaygın akut MI, akut de-
kompanze kalp yetmezliğinde düşünülmelidir.

BİYOBELİRTEÇLER
Tipik anjina ve/veya iskemik EKG değişikliklerinin yokluğunda, kardiyak Troponin T/I düzeyi hafif yüksek 
(normalin üst sınırının <2-3 katı) olan hastalarda ileri tetkik ve/veya tedavi önerilmemektedir. Kardiyak tro-
ponin T/I daki belirgin yükselmelerde (normalin üst sınırının >5 katı) ise akut kardiyak durumlar akla gelme-
lidir. D-Dimer düzeyi COVID-19’lu hastalarda yalnızca klinik olarak pulmoner emboliden şüpheleniliyorsa, 
önerilen tanı algoritmalarına uygun olarak ölçülmelidir. BNP/NT-proBNP ise sadece kalp yetmezliği (KY) 



şüphesi olan hastalarda ölçülmelidir. Enfeksiyona bağlı hemodinamik stres sonucunda BNP düzeylerinde 
önemli yükselmeler olabileceği akılda tutulmalıdır.

NSTEMI: Çok yüksek riskli hastalar STEMI protokolüne göre yönetilmelidir. Yüksek riskli hastalarda erken 
(<24 saat) invaziv girişim planlanmalıdır. Troponin artışı olan ve klinik olarak stabil (göğüs ağrısı ve/veya 
EKG değişikliği olmayan) hastalarda öncelikle konservatif yaklaşım tercih edilmelidir.

STEMI: STEMI hastalarında mümkünse 120 dk içinde primer PCI ile reperfüzyon önerilmektedir. Primer PCI 
süresinde pandemi sebebiyle 60 dk kadar gecikme kabul edilebilir. Tüm STEMI hastaları COVID-19 pozitif-
miş gibi yönetilmelidir. Hedef sürede invaziv girişim yapılamayacaksa ve kontrendike değilse, fibrinolitik 
tedavi reperfüzyon için ilk tercih olmalıdır. Tüm akut koroner sendrom hastalarının kateterizasyonu sıra-
sında TTE ihtiyacını azaltmak  için sol ventrikülografi yapılması önerilmektedir. 

KRONİK KORONER SENDROMLAR: Semptomatik hastalarda, CT-anjio (CTA) non-invaziv fonksiyonel test 
olarak tercih edilmelidir. Semptomatik ve obstrüktif koroner arter hastalığı (KAH) olasılığı çok yüksek olan 
hastalar doğrudan koroner angiografiye yönlendirilmelidir.  Düşük ve orta riskli KKS hastalarında revaskü-
larizasyon (PCI/CABG) ertelenebilir. 

MİYOKARDİT: Akut başlangıçlı göğüs ağrısı, ST segment değişiklikleri, kardiyak aritmi ve hemodinamik ins-
tabilitesi olan COVID’li hastalarda miyokarditten şüphelenilmelidir. Ekokardiyografide LV dilatasyonu, LV 
hipokinezisi görülebilir. 

KRONİK KALP YETMEZLİĞİ: Kardiyak acil durumu olmayan stabil hastalarda kılavuzlarda önerilen tedavi-
lere devam edilmeli, tıbbi öneri ve klinik takip için teletıbbın kullanılması önerilmektedir.

KAPAK HASTALIKLARI: Aort darlığına girişim kararı verilirken; senkop veya kalp yetmezliği bulguları olan 
(NYHA III/IV), yüksek veya çok yüksek transvalvüler gradyentleri ve düşük EF olan hastalara öncelik ve-
rilmelidir. Hemodinamik olarak unstabil hastalarda COVID-19 durumuna bakılmaksızın TAVI (veya balon 
valvuloplasti) düşünülebilir. Mitral yetmezliğinde ise, akut miyokard infarktüsü veya infektif endokardit 
komplikasyonu olan akut primer MY, optimal medikal tedaviye rağmen semptomatik sekonder ve primer 
MY hastalarının tedavisine öncelik verilmelidir. 

HİPERTANSİYON: Şu anda hipertansiyonun COVID-19 enfeksiyonunda kötü sonlanım veya mortalite için 
yaştan bağımsız bir risk faktörü olduğunu gösteren kanıt yoktur. Ayrıca COVID-19 enfeksiyonuda ACEI/
ARB’lerin kesilmesi gerektiğini gösteren kanıt da yoktur.

AKUT PULMONER EMBOLİ: COVID-19 ile ilişkili trombüs sıklığının fazla olması nedeniyle standart profilak-
tik dozlarda antikoagülasyon COVID-19 enfeksiyonu ile hastanede yatan tüm hastalar için düşünülmelidir. 
Akut pulmoner emboli tanısında test öncesi olasılık (pretest probability) ve D-dimer kullanılmalı, görüntü-
leme bulaşı azaltmak için klinik şüphe devamlılığında yapılmalıdır.

ARİTMİ: COVID-19 pandemi döneminde tüm elektif ablasyon ve kardiyak cihaz implantasyon prosedürle-
ri ertelenmeli, yalnızca acil işlemler yapılmalı, semptomatik aritmi nükslerinin kontrolünü sağlamak için 
gerekirse antiaritmik ilaç tedavisi yoğunlaştırılmalıdır. Hemodinamik olarak stabil AF/atriyal flutter olan 
hastalarda, antiaritmik ilaçların kesilmesi ve hız kontrolü yapılması; hidroksiklorokin ve/veya azitromisi-
nin güvenli kullanılması için önerilen terapötik seçenektir. Tekrarlayan hemodinamik olarak unstabil VT/VF 
veya AF/atriyal flutter olan kritik hastalarda, i.v. amiodaron önerilir. Ancak QT’ye etkilerden dolayı, hidrok-
siklorokin ve azitromisin ile kombinasyonundan kaçınılmalıdır. 

Tedavi öncesi bulaşı azaltmak için her hastadan başlangıçta   EKG istenmemelidir ancak tedavi sırasında 
çekilen EKG ise QTc’nin uzamasının takibi açısından önerilir. (>500 ms veya >60 ms değişim). Antiviral tedavi 
gören tüm hastalarda, QT uzamasının önlenmesi için bradikardi, elektrolit imbalansı, gereksiz ilaçlar gibi 
predispozan faktörlerin düzeltilmesi büyük önem taşır.
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COVID-19 Pandemisi ve Antihipertansif Tedavi: 
ADE inh/ARB Tartışmasında Yeni Veriler

COVID-19 hastalarında eşlik eden hipertansiyon sıklığının fazlalığı ve bunun hastalık seyrine ve mortalite-
ye olumsuz etkileri bilinmektedir (1). Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) 2, SARS-CoV-2’nin hücre içine 
girmesi için reseptör görevi görmektedir (2). Hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde 
önemli yerleri olan ADE inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokörleri (ARB) kullanımı ile COVID-19 has-
talığı klinik seyri ve ölüm riski ile ilişkili çelişkili yayınlar bulunmaktadır. Pandeminin ilk dönemlerinde bahsi 
geçen bu ilaçların hastalık mortalitesini arttırdığı yönünde görüşler hakimken, yeni çalışmalar işin aslının 
farklı olduğu yönünde veriler sunmaktadır. Bu yazımızda son dönemde yayınlanan bazı çalışma verileri ile 
bu sorulara net cevaplar arayacağız.

Li ve arkadaşlarının yaptığı tek merkezli retrospektif çalışmada; merkezlerinde tedavi olan COVID-19 has-
taları (1178 hasta) incelenmiş ve bundan önceki çalışmalara benzer olarak; hipertansiyonu olan (362 hasta 
%30.7) hastaların hipertansiyonu olmayanlara göre daha ciddi hastalık ve daha yüksek mortalite oranları-
na sahip olduğu doğrulanmıştır (Toplam mortalite %11, HT hastalarında mortalite %21.3) (3).  Hipertansiyon 
hastalarının 115’inin (%31.8) ADE-inh/ARB kullandığı bu çalışmada COVID-19 hastalığının şiddetli ve az şid-
detli seyrettiği gruplarda (% 32.9’a karşı% 32.7; P = .645) ve sağ kalanlar ve ölenler arasında (% 27.3’e karşı% 
33.0; P = 0,34)  ADE inh/ARB kullananımı sıklığı benzer saptanmıştır (3). Bu iki grup arasında komorbidite 
sıklığı ve hastanede yatış süreleri açısından da fark izlenmemiştir (3).

Zhang ve ark’nın yaptığı çok merkezli retrospektif çalışmada ise hipertansiyonu olan COVID-19 hastaları 
(1128 hasta,) ADE-inh/ARB kullanım durumuna (188 ADE inh/ARB kullanan, 940 kullanmayan hasta) göre 
28 günlük mortalite oranları karşılaştırılmış ve ADE inh/ARB kullanan grupta istatiksel anlamlı düşük sap-
tanmıştır (3.7% [7/188] vs. 9.8% [92/940]; P = 0.01) (4). Cox modellemesinde yaş, cinsiyet, komorbiditeler 
ve hastane içi kullanılan ilaçlara göre analiz yapıldığında, ADE inh/ARB kullanan grupta mortalite istatiksel 
anlamlı düşük olmaya devam etmiştir (4). Propensity skoru karşılaştırma analizine göre de sonuçlar ADE 
inh/ARB kullanan grup lehine anlamlı farklı saptanmıştır.

Cleveland Klinik tarafından yapılan diğer bir retrospektif kohort çalışması ADE inh/ARB kullanan hastalar-
da PCR testi pozitif COVID-19 hastalığı sıklığı ile bir ilişki saptanmadı (5). 18,475 COVID-19 PCR testi yapılan 
hastanın retrospektif incelendiği çalışmada, hastaların 1735’nde (%9.4) pozitif sonuç saptandı (5). Tüm test 
yapılan hastaların 2285’i (%12.4) test sırasında ADE inh./ARB kullanmaktaydı (5). Testi pozitif çıkan tüm has-
taların içerisinde 214 (%12.3) hasta ADE inh/ARB kullanmaktaydı (116, %6.7 ADE inh. ve 98, %5.6 ARB) (5). Ka-
rıştırıcı faktörleri engellemek için yapılan örtüşme propensity skoru karşılaştırma analizi sonrasında test 
pozitifliği oranlarında değişiklik izlenmezken, hastaneye başvuru, yoğun bakım ve mekanik ventilasyon ih-
tiyaçları ADE inh./ARB kullanan grupta daha yüksek saptanmıştır (5). Ancak yazarlar ADE inh./ARB kullanan 
COVID-19 PCR testi pozitif az hasta sayısı ile bu sonuçlardan genel ve büyük yorumlar yapılamayacağını 
vurgulamaktadırlar (5).

Diğer önemli güncel çalışma ise ADE inh, ARB, beta blokörler, kalsiyum kanal blokörleri ve tiazid diüretik-
lerini içeren tedavileri kullanan hipertansiyon hastalarını araştırarak COVID-19 ile olabilecek olası etkile-
rini ortaya koyan retrospektif çalışmadır (6). Bu çalışmada COVID-19 testi yapılan 12,594 hasta arasından 
5894’u (46.8%) pozitif saptanmış ve 1002’sinde (17.0%) hastalık derecesi ciddi izlenmiş. Hipertansif has-
talardan 2573’ü (59.1%) pozitif ve bu hastaların 634’ü ise (24.6%) ciddi grupta yer almış. Sonuç olarak ADE 



inh./ARB içeren temel 5 grup hipertansiyon ilaçlarının kullanımı ile ciddi COVID-19 hastalık risk artışı ara-
sında bir ilişki saptanmamıştır (6). 

Sonuç olarak; ADE inh./ARB kullanımı sonucu oluşabilecek ADE 2 gen ekspresyonu ile COVID-19 hastalık 
bulaşma riskinde artış oluşabileceği kaygılara yol açsa da yapılan hayvan çalışmalarında akut akciğer hasa-
rına karşı koruyucu olabileceği gösterilmiştir. Bu son makale verileri ise bizlere hipertansiyon hastaların-
da ADE inh./ARB kullanımının COVID 19 hastalığına yakalanma riskinde artışa ve hastalığa yakalananlarda 
daha kötü prognoza neden olmadığı ile ilgili en güncel bilgileri sunmaktadır. Bu veriler hipertansiyonlu 
hastalarda ADE inh/ARB veya diğer renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi antagonistlerinin güncel kıla-
vuz önerilerini destekleyecek şekilde kullanımını önermektedir.
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COVID-19’un Neden Olduğu Kardiyovasküler 
Sistem İlişkili Klinik Tablolar ve Tedavi 

Önerileri

Cardiovascular Manifestations and Treatment Considerations in COVID-19
Kang Y, Chen T, Mui D, et al. 

Heart 13 May 2020,  doi: 10.1136/heartjnl-2020-317056

Giriş: Kardiyovasküler komorbiditeleri olan COVID-19 hastalarında mortalitenin yüksek olması ve CO-
VID-19 ciddiyetinin, sebep olduğu kardiyovasküler sistem (KVS) etkileri ile doğru orantılı olması nedeniyle; 
COVID-19 ve KVS ilişkisinin anlaşılması önemlidir.

COVID-19-komorbidite ilişkisi: Amerika Birleşik Devletleri’nde COVID-19 hastalarında diyabet (DM) ve 
obezite genel popülasyona oranla daha sık olduğu görülmüştür. Hastaneye yatırılan şiddetli hastalarda ise 
DM, hipertansiyon (HT) ve kardiyovasküler hastalık (KVH) daha sık görülmektedir. 187 hastalık tek merkezli 
ve retrospektif bir vaka serisinde; en düşük mortalite KVH olmayan ve troponin (Tn) değeri normal olan 
COVID-19 hastalarında, en yüksek mortalite ise hem KVH olup hem Tn yüksek olan hastalarda saptanmış-
tır. Bu sonuç KVH tanısının; SARS-CoV2 aksine COVID-19’da daha ciddi komplikasyonlarla ve artmış mor-
talite ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. COVID-19 prognozunda önemli bir belirleyici olan ileri yaş 
(COVID-19 mortalitesi >80 yaş hastalarda %14.8, <70 yaş hastalarda <%4), KVH için de artmış riskle ilişkilidir.

COVID-19’un Neden Olduğu Kardiyovasküler Sistem İlişkili Klinik Tablolar:
Kardiyak biyobelirteçlerin yükselmesi: Tn yüksekliğinin yanısıra yükselme paterninin de prognostik öne-
mi olabileceği düşünülmektedir. Ölümle sonlanan vakalarda Tn düzeyinin sürekli arttığı, hayatta kalan-
larda ise Tn seviyelerinin yüksek olduğu ancak değişmediği görülmüştür. Bu sonuç, COVID-19 nedeniyle 
hastaneye yatırılan hastalarda birkaç gün ara ile düzenli Tn takibi yapılması gerektiğini göstermektedir.

1. İskemik Miyokardiyal Hasar

a. MI: Ciddi seyirli viral enfeksiyonlar sistemik inflamatuvar yanıt sendromu oluşturarak plak rüptürü-
ne ve trombüs oluşumuna neden olarak ST elevasyonlu/ non-ST elevasyonlu MI sebebi olabilir.  Ay-
rıca viral enfeksiyonlarda hipoksemi ve vazokonstriksiyon miyokarda oksijen sunumunu azaltırken; 
sepsis oksijen ihtiyacını arttırarak miyokardiyal iskeminin devamlı olmasına neden olabilir. 

b. DIC ile seyreden miyokard hasarı: Tüm damarlarda olduğu gibi koroner arterlerde de tromboza ne-
den olan DIC tablosu, miyokard dokusunda fokal nekrozlara neden olarak ciddi kardiyak disfonksi-
yona neden olabilir.

2. İskemik Olmayan Miyokardiyal Hasar

a. Miyokardit ve stres ilişkili kardiyomiyopati: Pek çok COVID-19 vakasında kardiyak manyetik rezonans 
görüntüleme (MRG) ve biyopsi yapılamadığı için, bu iki etyolojinin ayırıcı tanısı zorlayıcıdır. Çalışma-
lar “reverse Takotsubo stres kardiyomiyopati” olarak tanımlanabilecek mid-ventriküler ya da bazal 
ve mid ventriküler seviyede sol ventrikül hipokinezisi görülebileceğini raporlamıştır.

b. Sitokin salınım sendromu ilişkili miyokardiyal hasar

Aritmiler: Aritmi COVID-19 başlangıç belirtisi olabileceği gibi hastalığın seyri sürecinde de görülebilir. Tn 
yüksekliği görülen hastalarda ise malign aritmiler görülme olasılığı yüksektir.



Venöz tromboembolizm (VTE): COVID-19 hastalarında uzamış immobilizasyon, hiperkoagülabl durum, ak-
tif inflamasyon ve DIC olasılığı VTE riskini artırır. D-dimer yükseliği hastane içi  mortalite ile ilişkili bulun-
muştur.

Tedavi Önerileri: Bilindiği gibi Aralık 2019’da ilk vakanın görülmesinden itibaren yapılan çalışmalara rağ-
men henüz COVID-19 için etkinliği kanıtlanmış bir tedavi bulunmamaktadır. 

Antikogülan tedavi: Arteryel ve VTE sıklığı nedeniyle COVID-19 ile hastaneye yatırılan hastalarda proflak-
tik düşük molekül ağırlıklı heparin (LMWH) ile antikoagülasyon gereklidir. 

Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokerleri: SARS-CoV-2 
virulansı ile ACE2 üretimi arasındaki ilişki henüz net değildir. Ancak pek çok hipertansiyon topluluğunun 
ortak güncel önerileri; stabil seyreden hastalarda RAAS blokerlerinin devam edilmesi yönündedir.

Klorokin/Hidroksiklorokin ve Azitromisin: Her iki grup ilacın ortak yan etkisi ( QT aralığında uzama) birlik-
te kullanıldıklarında artabileceği için; QT takibi yaparak ilaç dozlarının düzenlemesi önerilir.

Yorum

COVID-19’un diğer koronavirüslerden daha yüksek bulaşıcılığının olması, hastalığın bir 
pandemiye dönüşmesine neden olmuştur. Miyokardiyal hasarın kötü prognozla ilişkili 
olduğu gösterilmiştir. Etkin tedavisini henüz bilmediğimiz ve oldukça kritik seyrede-
bilen miyokardiyal hasarı olan vakaların tedavisinde gerekli olan hassasiyeti sağlay-
abilmek için ayırıcı tanıda dikkatli olmak ve yeni tedavi önerilerini yakın takip etmek 
gereklidir.
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Yorum

BCG aşısı COVİD-19 enfeksiyonuna benzer viral enfeksiyonlarda viremi ve hastalığının 
ciddiyetini azalttığını gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Bu açıdan COVİD-19 en-
feksiyonunda spesifik aşı bulunana kadar BCG aşısı hastalığın ciddiyetini azaltmak 
için kullanılması düşünülebilir ancak randomize kontrollü çalışmaların sonuçlarının 
beklenmesi gerekmektedir. Çünkü BCG aşısının immün sistemde doğuracağı uygun-
suz bir yanıt faydadan çok zarar sağlayabilir. Randomize kontrollü çalışmalar sonuçla-
nana kadar Dünya Sağlık Örgütünün önerilerine uyulmaya devam etmek gerekmekte-
dir.

COVİD-19’un Etkisini Azaltmada BCG Aşısına 
Dair Düşünceler

COVID-19 dünyanın birçok ülkesine yayılmıştır  fakat hastalığın etkisi her ülkede farklıdır. Bu farklılıklar, 
kültürel normdaki farklılıklar, hastalığın sağaltımı ile ilgili uygulanan farklı politikalardan kaynaklanıyor 
olabilir. Bu konu ile ilgili  hipotezlerden bir tanesi BCG (Bacillus Calmette –Guerin )   aşısını  aktif olarak 
kullanmanın COVID-19  enfeksiyonundan etkilenmeyi azaltabileceğidir. Evrensel BCG aşı politikası olma-
yan ülkeler  (İtalya, Holanda , ABD gibi ) , evrensel ve uzun süreden beridir devam eden aşı politikaları  olan 
ülkelere    kıyasla  ciddi  şekilde COVID-19’dan etkilenmişlerdir. Gerçekten,  tüberküloza etkilerine ek olarak 
BCG, diğer birçok enfeksiyona karşı koruma sağlayan immun sisteme faydaları vardır ve mesane kanseri 
tedavisinde kullanılmaktadır. Randomize kontrollü çalışmalar BCG aşısının immunmodülatör özelliğinin 
respiratuar enfeksiyonlara karşı koruyucu olabileceğini açığa çıkarmıştır. Sala G ve ark. yaptığı çalışmaya 
göre BCG  ile aşılanmanın   ölüm hızını azaltmaktan çok   virüsün yayılma  ve hastalığın progresyon hızını   
azaltmaktadır. 

BCG ve diğer bazı canlı aşılar, kazanılmış bağışıklık ile sonuçlanan  ve  sonradan oluşan enfeksiyonlara karşı 
immün yanıtı artıran metabolik ve epigenetik değişiklikleri uyarmaktadır. Bu açıdan bakıldığında BCG aşısı 
COVİD-19 enfeksiyonunun ciddiyetini azaltabilir. İmmun sisteme olumlu etkileri göz önüne alındığında, 
sağlık çalışanları ve risk altındaki diğer grupları BCG ile aşılamanın ciddi COVİD-19 enfeksiyonuna karşı ko-
ruyucu olabileceği düşüncesine sebep olmuştur. Hollanda’ da ve Avusturalya’ da sağlık çalışanlarının dahil 
edildiği BCG aşısının SARS-COV2 etkisini azaltıp azaltmadığına dair yapılan randomize çalışmalar devam 
etmektedir. Fakat bu konu ile ilgili ciddi  çekinceler de mevcuttur. Bunlardan ilki, BCG aşısının yanlış kul-
lanımı tüberküloz açısından riskli bölgelerdeki çocuklarda tehlike oluşturmaktadır. İkinci olarak BCG aşı-
sının rutin  uygulandığı ülkelerde COVİD-19 enfeksiyonunun daha az olduğuna dair zayıf kanıtlar vardır. 
Üçüncüsü BCG aşısı COVİD-19 enfeksiyonuna karşı etkin değilse hayati tehlike doğuracak yanlış bir cevaba 
sebep olabilir. Dördüncüsü, uzak bir ihtimal olarak ciddi hastalığı olan hastaların küçük bir kısmında BCG 
tarafınıdan uyarılabilecek uygunsuz bir immün cevabın COVİD-19 enfeksiyonunu artırabilme olasılığıdır. 
Bu durumlardan korunmak için randomize kontrollü çalışmalarda  güvenli olduğuna dair  ciddi kanıtlara 
ihtiyaç vardır. 
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Aktif kardiyovasküler hastalığın (KVH)  olması  veya diyabetes mellitus ve  hipertansiyon gibi komorbidi-
telerin var olması  COVID-19 ile enfekte olan hastalarda  mortaliteyi ve  morbiditeyi etkileyen en önemli 
faktördür.  Bu derlemede, kardiyologlar  için  COVID-19 ile  ilgili kilit  noktalar  özetlenmiştir.

COVID-19 Patofizyolojisi ve KVH ile İlişkisi
SARS-CoV-2 hücre  içine  girmek için  kardiyovasküler ve bağışıklık sistemlerinde önemli bir role sahip olan 
anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) reseptörünü kullanır .Bu sebeple ilk dönemlerde   renin-anji-
otensin  sistemi blokerlerinin  (ACEİ ve ARB ) kullanan   hastalarda  riskin artabileceği öngörülmüş olsa 
da   ardı ardına yayınlanan birçok raporda  COVID-19 ile enfekte hastalarda   bu grup  ajanların  güvenle  
kullanılabileceği     belirtilmiştir.  Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) olan hastaların  otopsileri 
ile ilgili birkaç çalışmada, baskın patolojik bulgunun hem doğrudan viral etkilerin hem de immünopatoge-
netik faktörlerin neden olduğu yaygın alveolar hasar olduğunu bildirilmiştir. Kardiyak otopsi serilerinde 
miyokardiyal stroma vasküler duvarlarda  ödem  ve miyokard   liflerinin atrofisi   gösterilmesine  rağmen, 
kalpteki SARS-CoV enfeksiyonunun patolojik özellikleri net olarak belirlenmemiştir. 

Genel Nüfusta ve KVH Olan Bireylerde Risk ve Prognoz
COVID-19 ile şiddeti ve prognozu hakkında çeşitli epidemiyolojik çalışmalar yayınlanmıştır. Bu çalışmalar-
dan biri, COVID-19’lu hastaneye yatırılan 1.099 hastanın% 15.7’sinin başvuru sırasında “şiddetli” olarak sı-
nıflandırıldığını bildirmiştir. Şiddetli hastalığı olmayanlarla  karşılaştırıldığında, şiddetli hastalığı olan has-
talar daha yaşlıydı ve koroner arter hastalığı (% 5.8) ve serebrovasküler hastalık (% 2.3) dahil olmak üzere 
eşlik eden hastalıkları vardı. KVH’li hastalarda COVID-19 enfeksiyonunun sonuçları ile ilgili az sayıda ça-
lışma vardır, ancak bu popülasyondaki mortalite başlıca multiorgan yetmezliğinden kaynaklanmaktadır .

Kardiyologlar için Klinik Etkiler
Hastalığının primer hedef organı akciğerler  olsa da  kardiyologlar  birçok yüksek riskli vakayı konsültan 
olarak değerlendirmektedirler.  Kişisel koruyucu ekipmanların dikkatli   kullanımına ek olarak    ekokardi-
yografi  ekipmanları  da dahil olmak üzere   tüm  cihazların temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi zorunlu-
dur. Koronavirüsün   metal, cam veya plastik gibi cansız yüzeylerde en fazla 9 gün  yaşayabildiği  , fakat  % 
62-71 etanol, % 0.5 hidrojen peroksit veya % 0.1 sodyum hipoklorit gibi etkin  yüzey dezenfektanları    ile 1 
dakika içinde etkin bir şekilde inaktive edilebildiği  akılda tutulmalıdır. Enfeksiyon hastalıkları  departmanı 
ve enfeksiyon kontrol ekipleri ile istişare içinde her hastanenin izleyeceği   politikayı belirlemesi   veya ge-
liştirmesi   hastalara uygun bakımı sağlamak için en iyi seçenek olabilir.

Yoğun Bakım Hasta Yönetimi
Bu grup hastalara  kardiyolog bakış  açısıyla bakıldığında  bu popülasyonda ECMO ihtiyacının değerlendi-
rilmesi  daha ön planda  dikkati çekmektedir. Amerikan Toraks  Birliği,Avrupa Yoğun Bakım Derneği ‘nin ya-
yınladığı raporlar  net olarak ECMO kullanılıp kullanılmaması ile   bir endikasyon belirtmemişlerdir. İtalyan 
Anestezi , Analjezi, Resüsitasyon ve Yoğun Bakım Derneği’de  raporlarında kaynakların efektif kullanımları-
na dikkat  çekmişlerdir.   Bu konu ile ilgili daha fazla yazıya  ve araştırmaya ihtiyaç vardır. 



Gelecek Perspektifleri ve Sonuç
COVID-19 hakkındaki bilgiler her saat güncellenmektedir.  Hızla artan klinik bilgileri paylaşmak için, çoğu 
COVID-19 araştırma makaleleri ücretsiz olarak edinilebilir ve baskı öncesi makaleleri bioRxiv, medRxiv ve 
ChemRxiv gibi baskı öncesi sunucularda da bulunabilir, böylece klinisyenler ve araştırmacılar dünya çapın-
da en güncel bilgilere erişebilir . Bu pandeminin bize öğrettiği  şeylerden birtanesi de  uluslararası işbirliği 
ihtiyacı , aktif olarak bilgi toplanması  ve hızla  paylaşılması  gerekliliğidir.
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COVID-19  ve Kardiyovasküler Hastalıklar,İlaç 
tedavileri   ve Mortalite İlişkisi 

Coronavirus COVID-19  ve Kardiyovasküler Hastalıklar,İlaç tedavileri   ve Mortalite İlişkisi 
Mandeep R. Mehra ve ark., N Engl J Med. Mayıs, 2020

COVID-19  enfeksiyonunun   kardiyovasküler hastalığı olan kişileri   daha ciddi şekilde  etkiyebileceğine dair  
birçok  görüş    mevcuttur.  Vaka serilerinde   aritmi, kalp yetmezliği ve ani ölümlere dikkat çekilmiştir. Ayrıca 
kardiyovasküler hastalıklarla ilgili ilaç  kullanımlarının  (anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitör-
lerinin ve anjiyotensin reseptör blokerlerinin (ARB)   gibi )  hastalığın şiddetinini artırabileceği   öngörüsü    
endişe yaratmıştır.

Mehra  ve   arkadaşları,  kardiyovasküler hastalık  ve   kardiyovasküler  ilaç  tedavisi   ile Covid-19 sonuçları 
arasındaki ilişkiyi araştırmak  amacıyla  Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa’daki birçok merkezin veri tabanını 
kullanarak  8910  hastanın verilerini  incelemiştir. Bu verilere   göre;

Kardiyovasküler  risk  faktörlerine  bakıldığında, hastaların % 30.5’in de hiperlipidemi , % 26.3’ünde hiper-
tansiyon,  % 14.3’ünde diyabet,  % 16.8’i eski sigara öyküsü ve % 5.5’un da halen sigara içme öyküsü mev-
cuttu.  

 Hastaların  %11.3’ünde  koroner arter hastalığı ,  %2.1’inde  konjestif kalp yetmezliği  ve   %3.4’ünde  kardiyak 
aritmi öyküsü  vardı. Tıbbi tedavi olarak hastaların %8.6’si ACE inhibitörleri, %6.2’si ARB’ler , %9.7’si statin-
ler, %5.9’u beta-blokerler ve %3.3’ü antiplatelet ajan kullanıyordu.

Bu popülasyonda  hastane içi  toplam  mortalite % 5.8 (515 hasta) saptanmıştır. Yatışları sırasında herhangi 
bir zamanda yoğun bakım ünitesine (YBÜ) yatırılan hastaların % 24.7’si,  YBÜ’ye yatırılmayan hastaların  % 
4’ü kaybedilmiştir.

Çok değişkenli lojistik-regresyon analizlerinde; 65 yaşından büyük olmak, koroner arter hastalığı, konjestif 
kalp yetmezliği, kardiyak aritmi, KOAH ve mevcut sigara kullanımı hastane içi ölüm riskinde artış ile bağım-
sız olarak ilişkili bulunmuştur. Kadın cinsiyet, ACE inhibitörleri  ve statin kullanımı daha iyi bir sağkalımla 
ilişkili olduğu saptanmıştır. Ancak hayatta kalma  ve  ARB kullanımı arasında bir ilişki bulunamamıştır.

İmmünsüpresyona  neden olan bir hastalığın olup olmaması  ırk veya etnik grup ve hiperlipidemi veya di-
yabetes mellitusun varlığı mortalite riskinde artışla ilişkili bulunmamıştır. 

Sonuç olarak; Covid-19 ile hastaneye yatırılan hastaları içeren bu çok uluslu gözlemsel çalışmada, altta 
yatan kardiyovasküler hastalığın bağımsız olarak hastane içi ölüm riskinde artış ile ilişkili olduğunu gös-
teren önceki gözlemler doğrulanmıştır. Ama ACE inhibitörlerinin veya ARB’lerin hastane içi mortalite ile 
ilişkisi  ise doğrulanmamıştır. Covid-19  enfeksiyonu çoğu insanda hafif seyrederken, ancak bazı hastalık-
larda hiperinflamatuar bir sendrom, multiorgan disfonksiyonu ve ölüm ile karakterize ciddi bir solunum 
yolu hastalığına ilerlemektedir. Vasküler endotel hücre disfonksiyonu, inflamasyonla ilişkili miyokardiyal 
depresyon, stres kardiyomiyopatisi, kalbin ve damarlarının doğrudan viral enfeksiyonu veya konakçı im-
mun yanıtı, kalp yetmezliğine, iskemiye ve aritmilere neden olabilir veya bu durumları kötüleştirebilir. Bu 
nedenler, Covid-19’da kardiyovasküler hastalık ve ölüm arasındaki gözlenen ilişkilerin temeli olarak düşü-
nülmektedir.



Analizlerlerde ACE inhibitörleri veya statinlerin kullanımı, Covid-19 hastaları arasında daha iyi sağkalım ile 
ilişkili bulunmuştur. Ancak çalışma randomize, kontrollü bir çalışma olmadığı için ilaç tedavisi ve sağkalım 
arasında kesin bir  neden-sonuç ilişkisi göstermeye yeterli olmadığı  vurgulanmaktadır. 


