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ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD 
SABAH TOPLANTISI SUNUMU 

 
   PEDİATRİK KARDİYOLOJİ BD 

22/07/2016  



    OLGU  

A.Y. 

 yaş 

Erkek  

 Yakı a 
 

 Göğüs ağrısı 

 Öksürük , ateş 

 Halsizlik, yorgunluk 



Öykü 

 

 Başvurudan 2 gün önce sabah uyandığında göğsünün 
sol tarafında baskı tarzında ağrı hissetmiş. 

 Ağrı yaklaşık 30 dakikalık istirahat sonrası gerilemiş. 

 Ertesi gün uykudan uyandıran, baskı tarzında ve 
uzanınca daha da şiddetlenen, göğsün sol tarafında 
ağrı hissetmiş.   

 Göğüs ağrısına subfebril ateş eşlik ediyor.  

 (2012’den itibaren ARA nedeniyle Gaziantep’te takipli, 
penisilin proflaksisini düzenli almıyor) 

 



Öykü 

 

 Göğüs ağrısı öne eğilmekle azalıyor. 

 Çarpıntı hissetmemiş, göğüs ağrısı eforla ilişkisiz. 

 Baskı ve sıkıştırıcı tarzda olan göğüs ağrısı 2 saat 
kadar sürmüş.  

 17 yaşındaki hastanın okul başarısının ve arkadaşları 
ile ilişkisinin iyi olduğu, madde-ilaç bağımlılığı olmadığı 
öğrenildi.  



Özgeç iş-Soygeç iş 

 

 

 Prenatal, natal, posnatal dönemde herhangi bir sorun 
yaşamamış. 

 Ailede 30 yaş öncesinde ani ölüm öyküsü yok. 

 Ailede KKH öyküsü yok. 

 Anne-baba arasında akrabalık yok.  

 

 



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

 SS: 16/dk       SO2: %100 

KB: 125/75 mmHg 

 Ağırlık:  kg (20 p) , Boy: 178 cm (25 p)   

 GD iyi, bilinç açık. Koopere-oryante.  

S1 - S2 N. AFN +/+. 

Üfürüm ve tril yok. 

Diğer siste  akıları or al. 

 



Laboratuar 

Hemogram  AFR     

BK: 14.000/mm3  CRP: 17 mg/dl   

Nötr: 8.000/mm3  Sedimentasyon: 40 mm/st  

Hgb: 14,6 gr/dl     

Hct: %45      

MCV:  90 fl        

RDW: 16,2     

Trombosit: 161.000/mm3  

     

         

   



Laboratuar 

Biyokimya   Kalp biyobelirteçleri 

Ka  şekeri:  g/dl  CK-MB: 17 ng/ml (N:2,0-7,2)   

Üre: 17 mg/dl   Troponin I: 0.8 ng/ml (N:0,010-0,023) 

Kreatinin: 0,76 mg/dl  Troponin T: 0.3 ng/ml (N:0,010-0,017) 

T. Protein: 8 gr/dl  Miyoglobin: 114 ng/ml (N:20-112)  

Albumin: 4,5 gr/dl  Pro-BNP: 447 pg/ml 

AST: 30 U/L 

ALT: 71 U/L        



EKG 



Telekardiyografi  



OLASI TANI(LAR)? 
 

İLERİ İNCELEME? 



 

          Eski EKO’su                               Yeni EKO’su 

             

  - Mitral yetersizlik (hafif)                     MY (orta)         

  - Aort yetersizliği (hafif)                      AY (orta) 

  - Mitral kapak prolapsusu                      MVP 

 

EKOKARDİYOGRAFİ 



 

    - Sol ventrikül segment 4-10-11-15-16’da miyokarditle 

       uyumlu kontrast tutulumu 

    - Bilateral minimal plevra efüzyonu 

 

 

 

 

 KALP   MR İNCELEMESİ  



Akut Romatizmal Ateş 



Akut Romatizma Ateşi 
 ARA ta ı ölçütleri i ta  olarak karşıla aya  hastalar 

 Diğer ir ta ı düşü ül üyor ise 

 Olası ARA olarak tedavisi ve 12 ay benzatin penisilin proflaksisine 
alı arak izle i 

  ay so ra tekrar değerle dirilerek proflaksinin deva ı a ya da 
kesilmesine karar verilmesi 

 Akut ro atiz a ateşi ta ı ölçütleri hastalığı  akut dö e i içi  geçerlidir ve 
u ölçütlere uya  hastalar üyük olasılıkla ARA ta ısı alır.  

 Bu ölçütlerin, kronik romatizmal kalp hastalığı ta ısı ı ve seyri i 
değerle dir ede yeri yoktur.  

 



• Kardit 

     - Artiritten so ra iki i sıklıkta görülür, artiritin aksine küçük 
yaşlarda daha sıktır. Kardit, akut kalp yetersizliği e ve kro ik 
kapak hastalığı a yol aça ildiği içi  ARA’ ı  en ciddi majör 
bulgusudur. 

      - Kardit en çok e dokardı tutar, kapak e dokardı ı tutarak 
valvülite yol açar. Hastaları  yaklaşık % ’u da miyokard ve 
perikard etkilenir. 

      - Kardit ge ellikle yakı aya yol aç az. Artirit ya da kore 
sırası da uaye e ile ortaya çıkar.  

 



 Kore 

       - Kızlarda ve ergenlik döneminde daha sıktır. Sessiz dö e i uzu dur  

            (1-6 ay, ortalama dört ay).  

         - Sıklıkla ARA’ ı  geç ir ulgusu olduğu da  kore sapta dığı da ajör 
ulgular, i ör ulgular ve geçiril iş streptokok e feksiyo u ulguları 

görülmeyebilir.     

•     - Gövde ve ekstremitelerde a açsız, iste siz, hızlı ve sıçrayı ı 
hareketler, dilde iste siz kasıl a, kas güçsüzlüğü, i e otor hareketlerde 

ozul a el yazısı da ozul a, düğ e ilikleye e e v  ve duygusal 
bozukluklar (hiperaktivite, ağla a ve gül e atakları v  eyda a gelir. Bu 

ulgular uykuda kay olur, iste li hareket sırası da artar.  
 

 



• Eritema marginatum 

• Ge ellikle gövdede, kolları  ve a akları  iç yüzü de görüle , yüzde görül eye ; 
ağrısız ve kaşı tısız, ortada  iti are  sola , ke arları düze siz haritavari, eritem 

şekli dedir.  
• Eritema marginatum artirit gibi gezicidir.  

 

 

• Deri altı odülleri 
• Deri altı odülleri , -   üyüklüğü de, ekle leri  ekstansör yüzlerinde, 

skapula ya da mastoid üzeri de, ağrısız, çevreye yapışık ol aya  odüllerdir.  
• Birkaç gün ile birkaç haftada kaybolur 

 

 



LABORATUVAR 

• Düşük riskli topluluklarda eritrosit çök e hızı ı  60 mm/st’in üzeri de ol ası, orta ve yüksek 
riskli topluluklarda 30 mm/st’i  üzeri de ol ası i ör ulgu olarak kulla ılır.  

• He  düşük riskli he  de yüksek riskli topluluklarda CRP’ i  3 mg/dL üzeri de ya da çalışıldığı 
la oratuvarı  üst sı ırı ı  üzeri de ol ası i ör ulgu olarak kulla ılır. 

• Geçiril iş A gru u streptokok e feksiyo u u destekleyen bulgular:  A tikor testleri, oğaz 
kültürü ve hızlı streptokok a tije  testleri kulla ılır.  

• E  çok kulla ıla  a tikor testleri; 
•  ASO ve antideoksiribonükleaz B 

• Ta ıda yükseliyor ol ası a la lıdır.  
• Başla gıçta ASO düzeyi düşük ise -  hafta so ra tekrar akılır.  
• Streptokoklara ağlı oğaz e feksiyo u da  ir hafta so ra ASO yüksel eye aşlar, -5 

haftalarda tepe oktası a ulaşır ve  ay-  yıl kadar yüksek kala ilir.  
• Antistreptolizin O düzeyi i  yüksek ulu ası yal ız a geçiril iş streptokok e feksiyo u 

göstergesi olup, ARA’ ı  kli ik ulguları yok ise ro atiz a lehi e değerle diril e elidir 

 

 

 



          Yineleyen ARA Karditi 



Yineleyen ARA Karditi 



Yineleyen ARA Karditi 



 

 

Olgu rekürren ARA karditi olarak değerlendirildi. 
Steroid tedavisi başlandı, mutlak yatak istirahatına    
alınarak yakın vital izleme alındı. 
Hastanın kalp belirteç ve EKG izlemleri yapıldı. 
İzleminde hemodinamisi stabil seyreden, göğüs ağrısı 
yakınmaları geçen ve kalp enzim değerleri normal 
sınırlara gerileyen hasta taburcu edildi. 
 

 

Klinik Seyir 



TEŞEKKÜRLER 


