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Dəyərli Kolleqalar, 

Hər birimizin bildiyi kimi hal-hazırda bütün dünya və eyni zamanda ölkəmiz 
geniş yayılmaqda olan COVİD-19 virus infeksiyası ilə mübarizə aparır. Bu 
pandemiyanın qarşısının alınması məqsədilə bir sıra geniş spektrli tədbirlər 
görülür, xüsusilə də şəxsi gigiyena ilə bağlı ətraflı məlumatlar verilir. Lakin 
bu xəstəliyin müxtəlif orqanlar, həmçinin ürək-damar sistemi üzərində olan 
təsirləri tam aydınlaşdırılmamışdır. 

Bizim məqsədimiz sizlərə COVİD-19 infeksiyası ilə yoluxmuş xəstələrdə bu 
infeksiyanın ürək-damar sistemi üzərində təsirini aydınlaşdırmaq məqsədilə 
aparılan çalışmaların qısa icmalını çatdırmaqdır. 
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Tam CF ve ark. 
Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, 2020 Mar, doi: 10.1161/
CIRCOUTCOMES.120.006631.

Tərcüməçi: 
Dr. Nigar Babazadə

Hong Kong, Çində Koronavirus xəstəliyi 2019 (COVİD -2019) pandemiyasının ST seqment 
elevasiyalı miokard infarktına təsiri 

Bu çaışmada ST seqment yüksəlməli miokard infarktı olan xəstələrdə birincili peruktan koronar 
angioplastikanın icra edilmə vaxtına COVİD -19 infeksiyasının təsiri araşdırılmışdır. COVİD-19 
infeksiyasından əvvəl və sonra PTKA-nın icraedilmə vaxtı  aşağıdakı qrafi kdə (25 yanvar 2020 
-10 fevral 2020 ci il intervalında iş saatlarında gələn 7 xəstə ilə 2018- ci il fevral -31 yanvar 2019 
cu il intervalında iş saatlarında gələn 48 xəstə) təsvir edilmişdir.  

Qrafi k də də təsvir edildiyi kimi STEMİ xəstələrinin xəstəxanaya gəldikdən sonra dəyərləndirilməsində 
olan gecikmələrin səbəbləri aşağıda qeyd olunanlardır :

• Xəstələrdən kateter laboratoriyasına alınmamışdan qabaq ətrafl ı şəkildə səyahət və təmas 
anamnezi alınır, simptomlar araşdırılır və ağciyər rentgenoqrafi yası çəkilir. 

• Xəstələr kateter laboratoriyasına alındıqdan sonra tibb personalının qoruyucu geyimlərlə 
hazırlanması üçün daha çox zamana  ehtiyacın olması və invaziv kardioloqların daha uzun 
müalicə müddətinə səbəb olan qoruyucu təchizatın istifadəsinə bağlı ola biləcəyi düşünülmüşdür.  

Impact of Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19) Outbreak on ST-Segment 

Elevation Myocardial Infarction
Care in Hong Kong, China
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Tərcüməçi:
Dr. Nigar Babazadə      

COVID-19 hansı yaş qrupunda daha sıx rast gəlinir və hansı xəstələrdə daha ölümcül olur:
Virusla yoluxmuş xəstələrin çoxu 30-79 yaş intervalında və ortalama yaş 49 - 59 yaş olaraq 
bildirilir. Xəstəliyin irəliləməsi hallarında təngnəfəsliyin əmələ gəlməsi ortalama 8 gün və mexaniki 
dəstək cihazına bağlanma ehtiyacı 10.5 gün olaraq qeyd edilmişdir. Bu məlumatlara əsasən qeyd 
etmək lazımdır ki, virus infeksiyası ilə yoluxan ümümi populyasiyanın 2-3 %-də ölüm müşahidə 
edilərkən, yanaşı xroniki xəstəliyi olanlarda isə bu göstərici artmaqdadır. Xroniki ürək və damar 
sistemi xəstəliyi olan şəxslərin immum sisteminin digər insanlara görə daha zəif olma ehtimalı və 
ortalama yaş həddinin daha yüksək olması fi kri üstünlük təşkil etməkdədir. Belə ki, ilk ölüm 61 
yaşında intensiv siqaret istifadəsi olan kişi xəstədə kəskin tənəffüs çatışmazlığı, ürək çatışmazlığı 
və ani ürək dayanması nəticəsində meydana gəlmişdir.

İtalyada COVİD-19-a bağlı ölən xəstələrin xüsusiyyətləri: 
COVİD-19 səbəbilə ölənlərin ortalama yaşı 78.5 (ortalama 80 yaş, 31-103 yaş qrupu)  və  94 nəfər 
qadın (29.4 %) olmuşdur. 20 mart 2020 ci ildən etibarən COVİD-19 səbəbilə ölən 3200 xəstənin 
36 (1.1%)  nəfərin 50 yaşdan aşağı olduğu qeyd edilmişdir. Bu xəstələrdən 9 nəfərin (1 qadın, 8 
kişi)  40 yaşdan aşağı olduğu (yaş aralığı 31-39) bildirilmişdir. Xəstələrin 5.7%- də müraciət vaxtı  
heç bir şikayət qeyd edilmədiyi halda, 95%-də kəskin respirator distress sindrom inkişaf etmişdir. 
Daha sonra isə, 29.2%-də kəskin böyrək çatışmazlığı, 10.4%-də kəskin kardiak zədələnmə və 
8.5%-də superinfeksiya izlənilmişdir. 

ABŞ-ın 12 fevral-16 mart 2020  məlumatlarına əsasən infeksiya ilə yoluxmuş şəxslərin 73%-i kişi, 
ortalama yaş 49 ,  5%-i 19 yaşdan aşağı, ölümlərin 1/3  hissəsindən çoxunda 85 yaş və yuxarı, 
46%-i 65-84 yaş aralığı və 20%-i 20-64 yaş aralığı olduğu qeyd edilmişdir.  

Beləliklə, COVİD-19 infeksiyasının xüsusi diqqətdə saxlanılmalı xüsusiyyətlərindən biri xroniki 

Koronavirus Xəstəliyi 2019 (COVID-19) 
Pandemiyası sırasında Kardiovaskulyar 
nöqteyi nəzərdən diqqət edilməsi lazım 

olan xüsusiyyətlər

10,5

7,3

6,3

6

5,6

Kalp	ve	Damar	Hastalıkları

Diyabet	(Şeker	Hastalığı)

Süregen	Akciğer	Hastalığı	

Hipertansiyon

Kanser

Kronik	Hastalığı	Olanlarda	COVİD-19	Enfeksiyonuna	Bağlı	Ölümlerin	Yüzdesi



- 4 -

kardiovaskulyar xəstəlik olan şəxslərdə COVİD -19 virus infeksiyası yoluxduğu hallarda xəstəliyin 
daha ağır gedişatlı və ölüm riskinin daha çox olması  və infeksiyaya bağlı miokardın kəskin 
zədələnməsi, miokarditlər, aritmiyalar, venoz trombemboliyanın da daxil olduğu birbaşa və dolayı 
ağırlaşmalara səbəb olmasıdır. Fərqli məlumatlar arasındakı ölüm nisbətində olan dəyişkənliklər:

1. Xəstəliyin bir hissəsində asimptomatik və ya yüngül simptomatik olması 
2. Yetərli olmayan diaqnoz və /və ya yetərli olmayan test imkanları
3. Ağırlaşmaların və ölümün sıxlıqla yoluxmadan çox sonra meydana gəlməsinə bağlı olma 
    ehtimalıdır.

COVİD-19 virus infeksiyası sırasında Angiotenzin Çevirici ferment inhibitoru və angiotenzin 
reseptor blokatoru istifadəsi ilə mortallıq əlaqəsi 

Maraqlı olan mövzulardan biri Angiotenzin Çevirici ferment inhibitoru və angitoenzin reseptor 
blokatoru istifadəsinin mortallığa təsiridir. AÇF2 hipertoniya və ürək çatışmazlığı kimi kliniki 
vəziyyətlərin meydana gəlməsində olduqca vacib bir fermentdir. AÇF2 inhibitoru və Angiotenzin 
II reseptor blokatoru  qrupu  bu xəstəliklərin kontrol altına alınmasında istifadəsi ilkin olaraq 
tövsiyə edilən dərmanlar sırasındadır. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, Korona virus canlı 
hüceyrəyə girərkən AÇF2 reseptorunu istifadə edir. AÇF2 ağciyər zədələnməsinə səbəb olan 
proinflamator təsirli angiotensinin əmələ gəlməsini inhibisiya edir. Burdan belə nəticəyə gəlmək olar 
ki, hipertoniya və ürək çatışmazlığında sıx istifadə edilən AÇF-inhibitoru (Ramipril, Trandolapril, 
Enalapril, Perindopril) və angiotensin reseptor blokatoru (Losartan, Valsartan, Kandesartan, 
Telmisartan, İrbesartan) istifadəsinin hüceyrə səviyyəsində və sistemik qan dövranında AÇF2 
səviyyəsini artırdığı və COVİD-19 ilə xəstələnməni asanlaşdırıdığı ortaya çıxmışdır. 

Lakin, 
1. AÇF -inhibitoru sonrası AÇF2 miqdarında artış göstərilməmişdir. 
2. AÇF2 sekresiyası qadınlarda kişilərə nisbətən daha çox olmasına baxmayaraq, Çindəki 

məlumatlara əsasən kişilərin kliniki vəziyyətləri qadınlardan daha pisdir. 
3. Bu mövzuda tam tərsinə AÇF-inhibitorlarının viral sətəlcəmlərdə faydalı təsirə malik ola 

biləcəyinə dair klinik araşdırma mövcuddur. Buna baxmyaraq, AÇF-İ/ARB müalicəsinin 
COVİD-19 infeksiyasındakı yeri tam aydın deyildir. 

4. Adı çəkilən virusa yoluxan xəstələrdə hipertoniya xəstəliyi 15-30% nisbətində olması 
isbatlanmışdır. Lakin bu məlumatların yalnız bir ölkəyə aid olduğu da unudulmamalıdır. Əlavə 
olaraq , eyni ölkənin Uhan şəhərində xəstəliyi tutmuş 112 xəstə üzərində aparılan çalışmada 
vəziyyəti kritik xəstə qrupu ilə stabil xəstələr arasında yaşayan və yaşamayan xəstələrdə 
AÇF-İ/ARB istifadəsi arasında əhəmiyyətli fərqliliklərə rast gəlinməmişdir. 

5. Həmçinin, bəzi araşdırmacılar bu infeksiyaya yoluxma riskinin yaşlı qrupda daha çox olduğu 
və yaşlı xəstələrdə hipertoniya xəstəliyinə rast gəlmə sıxlığının yüksək olduğunu vurğulayırlar. 

COVİD-19 olması halında rekombiant AÇF2-nin dəyərləndirilməsi davam edən randomizasiya 
olunmuş kontrollu çalışma bu virusla yoluxmuş xəstələr haqqında məmulat verə bilər (ClinicalTrials.
gov identifier: NCT04287686). 

Miokardit, Kəskin Koronar Sindrom, Aritmiyalar, Ürək Çatışmazlığı 
Çində miokard zədələnməsi, miokard işemiyası və ya miokarditin daxil olduğu işemik olmayan 
miokardial proseslerlə bağlı hospitalizasiya edilən xəstələrin bu zədələnmənin səbəbi ilə 
hospitalizasiya olunanların 7-17%-də əmələ gəldiyini intensiv terapiyaya alınan xəstələrdə və bu 
xəstələr arasında ölənlərdə daha ciddi olduğu bildirilmişdir . Perikardial tutulma hələ müəyyən 
edilməmişdir. 
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Hong Kong Çində Koronavirus Xəstəliyi 2019 (COVİD 19) pandemiyasının ST-segment elevasiyalı 
miokard infarktı məlumatları virus pandemiyasındən əvvəlki zamana nisbətdə həm qapı-balon 
həm də, kateter laboratoriyası -balon müddətində gecikmə olduğunu bildirmişdir. 

Kardiak aritmiyalar COVİD-19 infeksiyalı xəstələrdə geniş yayılmış bir əlamətdir. Xəstələrin 7.3%-
də ilkin müraciət simptomu olaraq qeyd edilmişdir. 

COVİD-19 ilə müraciət edən xəstələrin 23%-də ürək çatışmazlığı qeyd edilmişdir. Lakin 
ürək çatışmazlığının alovlanması ilə meydana çıxan klinik mənzərə və ya yeni əmələ gələn 
kardiomiopatiyaya görə daha sıx olub-olmaması tam aydın deyildi. Sağ ürək çatışmazlığı və 
pulmonar hipertenziya, xüsusilə də parenximal ağciyər xəstəliyi və ARDS (kəskin respirator 
distress sindrom) hallarında ilkin olaraq düşünülməlidir. 

Kardiovaskulyar xəstələrin triaji və tibb personalı üçün tövsiyələr:

• COVİD-19-un xəstələr vasitəsilə tibb personalına yoluxma riskini aşağı endirmək üçün 
kardiovaskulyar sistem xəstəliyi olanların müayinəsində bu infeksiya diqqətə alınmalıdır.  

• Mövcud şərait olması hallarında triaj və xəstə dəyərləndirmək üçün E-vizit/ tele müayinə 
tövsiyə edilir. 

• Şəxsi qorunma tədbirlərinə mütləq riayət etmək lazımdır. 
• Təcili deyilsə elektiv müayinə və əməliyyatları məhdudlaşdırmaq (EXO, ürək kateterizasiyası 

və s.)  lazımdır. 
 
Qaynaqlar: 
1. Elissa Driggin et al. Cardiovascular Considerations for Patients, Health Care Workers, and Health Systems During 

the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic. Journal of the American College of Cardiology, 17/ Mart 
/2020, https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.03.031

2. Henry C, Zaizafoun M, Stock E, et al. Impact of angiotensin-converting enzyme inhibitors and statins on viral 
pneumonia. Proc (Bayl Univ Med Cent). 2018 Oct 26;31(4):419-423. doi: 10.1080/08998280.2018.1499293. 
eCollection 2018 Oct. 

3. Characteristics of COVID-19 patients dying in Italy Report based on available data on March 20th, 2020. This 
report was produced by COVID-19 Surveillance Group: Members of the COVID-19 Surveillance GroupLuigi Palmieri, 
Xanthi Andrianou, Antonino Bella, Stefania Bellino, Stefano Boros, Marco Canevelli, Maria Rita Castrucci, Alessandra 
Ciervo, Fortunato D’Ancona, Martina Del Manso, Chiara Donfrancesco, Massimo Fabiani, Antonietta Filia, Cinzia Lo 
Noce, Alberto Mateo Urdiales, Graziano Onder, Patrizio Pezzotti, Ornella Punzo, Valeria Raparelli, Giovanni Rezza, 
Flavia Riccardo, Maria Cristina Rota, Andrea Siddu, Paola Stefanelli, Brigid Unim, Nicola Vanacore, Silvio Brusaferro.

4. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) https://www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf 

5. Severe Outcomes Among Patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) — United States, February 12–
March 16, 2020.

6. Tam CF et al. Impact of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak on ST-Segment Elevation Myocardial 
Infarction Care in Hong Kong, China. Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, 2020 Mar, doi: 10.1161/
CIRCOUTCOMES.120.006631.
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Tərcüməçi: Dr. Nigar Babazadə

Anti-infi lamator təsirinin olması ilə bağlı kəskin viral infeksiya  olan xəstələrdə statin müalicəsi 
diqqəti çəkmişdir. Bu mövzuda olan yazıların qısa icmalı aşağıda qeyd edilmişdir:

• Bir randomizasiya edilmiş kontrollu çalışmada respirator dəstək cihazın (mexaniki ventilyator) 
qaynaq olduğu pnevmoniyalarda oral statin müalicəsi almağın mortallıq üzərinə faydalı təsirlərinin 
olduğu göstərilmişdir. Lakin, başqa bir çalışmada tam tərsinə olaraq statin istifadəsinin  mexaniki 
ventilyatora bağlı pnevmoniyalarda faydalı olmadığı göstərilmişdir. COVİD-19 xəstəliyi ilə 
müraciət edən xəstələrin statinlə müalicələrinin davamının faydalı ola biləcəyinin düşünülməsi 
ilə yanaşı , statinlə bağlı bir zərərin olmaması fi kri hakimdir.  

• Ateroskelerotik kardiovaskulyar xəstəlik, diabeti olan  və ya aterskelerotik xəstəlik üçün yüksək risk 
daşıyan xəstələrdə statin əlavə edilməsi və/və ya müalicəyə davam edilməsi düşünülməkdədir. 

• Aktiv COVİD-19 infeksiyası olan xəstələrdə şiddətli rabdomioliz baş verərsə , statin müalicəsinin 
qısamüddətli kəsilməsinə ehtiyyac ola bilər.  

• Bəzi antiviral dərman preparatlarının (lopinavir/ritonavir) statinlərin qaraciyər metabolizmasına 
mənfi  təsir edə biləcəyi və ya kardiovaskulyar yan təsirilərinin ola biləcəyi diqqətdə saxlanılmaldır. 

Qaynaqlar:
1. Salim S.Virani. Is There a Role For Statin Therapy in Acute Viral İnfections? https://www.acc.org/latest-in-cardiology/

articles/2020/03/18/15/09/is-there-a-role-for-statin-therapy-in-acute-viral-infections-covid-19
2. Douglas I, Evans S, Smeeth L. Effect of statin treatment on short term mortality after pneumonia episode: cohort 

study. BMJ. 2011 Apr 6;342:d1642
3. Vandermeer ML1, Thomas AR, Kamimoto L, et al. Association between use of statins and mortality among patients 

hospitalized with laboratory-confi rmed infl uenza virus infections: a multistate study. J Infect Dis. 2012 Jan 1;205(1):13-9. 
4. J. C. Kwong, P. Li, and D. A. Redelmeier. Infl uenza morbidity and mortality in elderly patients receiving statins: a 

cohort study. PLoS ONE, vol. 4, no. 11, Article ID e0008087.
5. D. M. Fleming, N. Q. Verlander, A. J. Elliot, et al. An assessment of the effect of statin use on the incidence of acute 

respiratory infections in England during winters 1998–1999 to 2005–2006. Epidemiology and Infection, vol. 138, pp. 1–8.
6. D. Makris, E. Manoulakas, A. Komnos et al. Effect of pravastatin on the frequency of ventilator-associated pneumonia 

and on intensive care unit mortality: open-label, randomized study. Critical Care Medicine, vol. 39, no. 11, pp. 2440–2446.
7. L. Papazian, A. Roch, P.-E. Charles et al. Effect of statin therapy on mortality in patients with ventilator-associated 

pneumonia: a randomized clinical trial. Journal of the American Medical Association, vol. 310, no. 16, pp. 1692–1700.
8.https://www.acc.org/latent-in-cardiology/features/~/media/Non-Clinical/Files-PDFs-Excel-MS-Word_etc/2020/02/

S20028-ACC-Clinical-Bulletin-Coronavirus.pdf

Statin müalicəsinin Kəskin viral 
infeksiyalarda yeri 
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Tərcüməçi: Dr. Nigar Babazadə 

Bu raportda COVID-19 şübhəsi olan və ya diaqnozu qoyulmuş şəxslərdə exokardioqrafi k olaraq 
kardiovaskulyar funksiyanın dəyərləndirilməsi üçün tövsiyə edilən üsullar və göstərişlərlə yanaşı, 
exokardioqrafi ya müayinəsi üçün istək triajı qeyd olunmuş və aşağıda ətrafl ı təsvir edilmişdir:  

Kimə və necə bir görüntüləmə icra edilməlidir?
1. Transezofaqeal exokardioqrafi ya (TEE) müayinəsində SARS-CoV-2 -nin yayılma riski çox 

yüksəkdir. Transtorokal , stress exokardioqrafi ya və transezofaqeal exokardioqrafi ya müayinəsi 
kliniki olaraq faydalı olacağı düşünüldüyü hallarda icra edilməlidir. 

2. Exokardioqrafi ya müayinəsi kliniki olaraq faydalı olma ehtimalı azdırsa istənilməməli, 
xüsusilə də , simptomatik olan lakin, SARS-CoV-2 vəziyyəti aydınlaşdırılmamış xəstələr üçün 
göstərişlərin nəzərdən keçirilməsi düşünülə bilər. 

3. Elektiv müayinələrin aydınlaşdırılması və təxirə salınması tövsiyə edilir. Xüsusilə də, kliniki 
vəziyyyətlərində əhəmiyyətli bir dəyişiklik olmadığı hallarda exokardioqrafi ya müayinəsi təkrari 
icra edilməməlidir.  

4. COVID-19 şübhəsi olan və ya diaqnozu qoyulmuş xəstələrin müayinəsinin  izolyasiya 
otaqlarında icra edilməsi yoluxma riskinin geniş şəkildə  qarşısını ala bilər. 

5. COVİD-19 infeksiyasına bağlı erkən ventrikulyar disfunksiyasnı aydınlaşdırmaq çox vacibdir. 
Bu görüntüləri arxivləmək görüntlüləmə ilə bağlı çalışmalara fokuslanmağımıza kömək edə bilər 
və eyni zamanda ,bu görüntülərə kardiak funksiyanın zaman keçdikcə müqayisəsi baxımından 
ehtiyac ola bilər. 

6. Bu müayinələr bir tələbə və ya təcrübəsiz rezident tərəfi ndən icra edilməməlidir. 

7. Görüntüləmə virüs yayılamasının qarşısını almaq məqsədilə lokal (yerli) standartlara uyğun 
icra edilməlidir :

 a. Əl yumaq və ya əlin dezinfeksiyası ilə yanaşı , əlcək, bone, maska və eynək istifadəsi 
         tövsiyə edilir. 
 b. Yoluxma riski raport otaqlarında kalviatura, monitör, mouse, stol, masa , telefon və qapı 
         dəstəyi sıx-sıx təmizlənməli və hər uyğun zamanda otaq havalandırılmalıdır. 

Qaynaq:
ASE Statement on Protection of Patients and Echocardiography Service Providers During the 
2019 Novel Coronavirus Outbreak. https://www.asecho.org/ase-statement-covid-19/

Amerika Exokardioqrafi ya Cəmiyyətinin 
2019 cu il Yeni tip Koronavirus 

Pandemiyasında Exokardioqrafi ya 
Mütəxəssislərini və xəstələri

qoruma raportu 


