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    OLGU  

L.T. 

 yaş 

Kız  

 Yakı a 
 

 Çabuk yorulma 

 Halsizlik  

 Göğüs ağrısı 

 Nefessiz kalma 

 



Öykü 

 

 Son 2-3 aydır olan merdiven çıkarken yolda tempolu 
yürürken çabuk yorulma ve nefessiz kalma 

 Göğüs ağrısı 3 aydır ara ara olmakta 

-Daha çok efor sırasında  kısa süreli 1-2 dk  

-İğne batar, bıçak saplanır tarzda 

-Yayılım göstermemekte 

-Kendiliğinden sonlanmakta 

-Bulantı ve karın ağrısı eşlik etmemekte 

 Çarpıntı ve senkop öyküsü yok  



Özgeç iş-Soygeç iş 

 

 

 Prenatal-Natal-Posnatal dönemde herhangi bir sorun 

yaşamamış. 

 Ailede 40 yaş öncesi ani ölüm öyküsü yok. 

 Babaannede, babada ve bir kuzeninde kalp 

hastalığı öyküsü mevcut. Sonuçlarıyla ilgili rapor yok. 

 Anne-Baba arasında akrabalık yok.  

 

 



  Fizik Bakı 
 Vü ut sı aklığı: , 0C  Na ız: /dk 

 SS: 18/dk       SO2: %99 

KB: üst ekstremite: 120-125/70-75 mmHg 

           alt ekstremite: 130-135/75-80 mmHg 

 Ağırlık:  kg -97p) , Boy:159 cm (25-50p)   

 GD iyi, Bili ç açık. Koopere-Oryante.  

S1 - S2 N. AFN +/+. 

Sternum sol 2- . İKA /6 sistolik ejeksiyon üfürümü 

Trill yok. 

Diğer siste  akıları or al. 

 



Laboratuar 

Hemogram  AFR     

BK: 7200/mm3  CRP: 0,6 mg/dl   

MNS: 3100/mm3  Sedimentasyon: 22 mm/saat  

Hgb: 11,4 gr/dl     

Hct: %35      

MCV:  71 fl        

RDW: 16,2     

Trombosit: 243000/mm3  

     

         

   



Laboratuar 

Biyokimya   Kardiyak Biyobelirteçler 

Ka  şekeri:  g/dl  CK-MB: 3,8 ng/ml (N:2,0-7,2)   

Üre: 26 mg/dl   Troponin I: 0,017 ng/ml (N:0,010-0,023) 

Kreatinin: 0,68 mg/dl  Troponin T: 0,014 ng/ml (N:0,010-0,017) 

T. Protein: 7,2 gr/dl  Miyoglobin: 32 ng/ml (N:20-112)  

Albumin: 4,1 gr/dl  Pro-BNP: 302 pg/ml 

AST: 25U/L 

ALT: 17 U/L    

CK: 25 U/L    

T.Bil: 0,5 mg/dl 

İyo lar: or al     



EKG 



Telekardiyografi  



OLASI TANI(LAR)? 
 

İLERİ TETKİK??? 



EKOKARDİYOGRAFİ 



EKOKARDİYOGRAFİ 



EKOKARDİYOGRAFİ 



EKOKARDİYOGRAFİ 



EKOKARDİYOGRAFİ 



EKOKARDİYOGRAFİ 



 

 

Olgu Hipertrofik Kardiyomiyopati tanısı ile izleme alındı. 
Aile bilgilendirildi.  

Aile taraması yapıldı. 
***-Babaannede, babada ve bir kuzeninde Hipertrofik 
KMP saptandı.  

Hipertrofik KMP etyolojisini saptamak amacıyla metabolik 
tarama tetkikleri yapıldı. 

-Patolojik bulgu saptanmadı.  
 

 

Klinik Seyir 







 

 

Supraventriküler ve ventriküler aritmiler açısından 24 
saatlik Holter ile monitorize edildi. 

-Aritmi saptanmamakla birlikte 6 ayda bir holter EKG 
planlandı. 
-Beta bloker tedavi başlandı.  

ICD implantasyonu ve cerrahi açısından Pediatrik 
kardiyoloji-Pediatrik KVC konseyinde tartışıldı. 

-Risk analizi yapılarak ICD implantasyonu kararı 
alındı. 

Yakın klinik, ekokardiyografik ve holter EKG izlemine 
alındı. 

 

Klinik Seyir 



HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİ 



Hipertrofik Kardiyomiyopati (HKMP) 

• Sol ventrikül (LV) hipertrofisi ile karakterize olup 
sağ ve trikül hipertrofisi de eşlik ede ilir. 

• HKMP e  sık ge etik geçiş göstere  kalp hastalığı 
• Olguları  % ’si OD kalıtı la geçiş göster ekte 

• Sarko eri  protei  yapıları ı kodlaya   
ge de  irisi deki utasyo  so u u oluş akta 

• Yıllık i sida sı . ’de , -0,5. 

• Sıklığı /  

 



Hipertrofik KMP 

• En karakteristik bulgusu LV dilatasyonu 
olmadan LV hipertrofisi 

• LV kavitesi normal ya da küçük 

• Sağ ve trikül hipertrofisi eşlik ede ilir 

• LV hipertrofisi i açıklaya ak diğer doğu sal 
veya kaza ıl ış kalp hastalıkları ol a alıdır. 

• Mitral kapak ö  yaprakçığı  sistolde ola  ö e 
hareketi (SAM) subaortik obstrüksiyona yol 
açabilir. 

 



Hipertrofik Kardiyomiyopati (HKMP) 









Hipertrofik KMP-Klinik 

• Çeşitli kli ik ta lolara ede  ola ilir 

– Göğüs ağrısı atipik/a ji al  

– Presenkop/senkop 

– Çarpı tı 
– Kalp yetersizliği ile ilgili ulgular 

• Takipne 

• Besle e güçlüğü 

• Büyü e  geriliği 
• Çabuk yorulma, terleme 

– Aritmi (supraventriküler veya ventriküler) 

• ****Ani Kardiyak Ölüm**** 

 



Hipertrofik KMP-Klinik 

   Sol Ventrikül Hipertrofisi 

 

     Diyastolik Disfonksiyon 

 

       Sol Atriyal Dilatasyon   

    

   Pulmoner Venöz Konjesyon 

 

       Konjestif Semptomlar 

 



Hipertrofik KMP-Klinik 

 

• Ge ç, atletik ve sağlıklı görü e  bireylerde 
gelişe  a i kardiyak ölü leri  /  ede idir. 

• İ fa t ve adölesa  dö e de a i kardiyak ölü  
sıklığı art aktadır.  

• A i kardiyak ölü ler daha çok VT/VF ile ilişkili 
 



Hipertrofik KMP-Klinik 

• Genellikle asemptomatik veya minor 
se pto lara ede  ol aktadır. 

• Hastalar daha çok 

• Üfürüm (%53) 

• Aile tara ası %  

• Altta yatan sendromik bulgular (%6) 

• Ko jestif kalp yetersizliği ulguları %  

• Aritmik semptomlar (%2) 

• Özellikli ol aya  se pto lar %  so u u yapıla  
kardiyak değerle dir e so u u ta ı al aktadır. 



Hipertrofik KMP-Fizik Bakı 

• Üfürüm 

• LVOT obstrüksiyon 

• Sol  sternal kenarda 2- . İKA’ta sistolik ejeksiyo  

• Mitral yetersizlik 

• Apekste orta-geç sistolik veya pansistolik 

• Palpasyo la yaygı  LV apikal vuru 

• Ko jestif kalp yetersizliği ulguları 
• Dismorfik, sendromik bulgular 



HKMP-Ta ı 

• HKMP açısı da  ayrı tılı aile öyküsü ve . 
kuşağı içere  aile ağa ı 

• Elektrokardiyografi 

• Ekokardiyografi 

• Meta olik hastalıklar açısı da  tara a 

• Ge etik hastalıklar açısı da  değerle dir e 

• 24 saatlik Holter EKG 

• Kardiyak MR görüntüleme 

• Kardiyak kateterizasyon ve biyopsi 



EKG 



EKG 



HKMP-İzle  ve Tedavi 

 

• Tedavinin hedefleri 

– Se pto ları azalt ak 

– LVOT obstrüksiyonunu azaltmak 

– LV fo ksiyo ları ı diastolik/sistolik  koru ak 

– Yaşa  süresi i uzat ak 

– ***Ani kardiyak ölümden korumak**** 

 



HKMP-İzle  ve Tedavi 

• Medikal Tedavi 

– Beta blokerler –ilk tercih- 

• Propranolol, metoprolol, atenolol 

– Kalsiyum kanal blokerleri (nondihidropiridin) 

• Verapa il ***  yaş altı da kaçı ıl alı  

• Disopramid 

• Cerrahi tedavi 

– Miyektomi  

• Kalp transplantasyonu 

• ICD yerleştiril esi 
 







HKMP-İzle  













TEŞEKKÜRLER 


