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KARDİYAK TAKİP 

Miyokardiyal Hasar 

● Covid-19 nedeni ile hastaneye yatırılan hastalarda kardiyak troponin seviyesinde yükselme ile 

kendisini gösteren miyokard hasarı sık görülmekle birlikte miyokard hasarının nedeni belli değildir. 

● Troponin yüksekliği mortalite ile çok yakın ilişkilidir. 

● Covid-19 hastalarındaki myokard hasarının olası nedenleri arasında miyokardit, hipoksik hasar, stres 

kardiyomiyopati, kardiyak mikrovasküler hasar veya epikardiyal koroner arter hastalığının yol açtığı 

iskemik hasar ve sistemik inflamatuar cevap sendromu sayılabilir. 

● Klinik görünüm akut koroner sendromu düşündürürse acil girişim endikasyonu açısından hasta hızlıca 

değerlendirilmelidir. 

● Hafif troponin yüksekliği ile akut koroner sendrom düşünülmeyen ve akut kalp yetmezliği 

bulunmayan hastalar kardiyak görüntüleme olmaksızın takip edilebilir. Yeni başlayan kalp yetmezliği 

olan hastalarda bölgesel veya global ventrikül ve kapak fonksiyon bozukluğunu değerlendirmek için 

ekokardiyografi yapılmalıdır. 

● Kalp yetmezliği düşünülen hastalarda tanı kesin değil ise natriüretik peptid düzeyi ölçümü faydalı 

olabilir. 

Hipertansiyon 

● Covid-19 hastalarında hipertansiyonun risk faktörü olduğuna dair bir çok söylem bulunmasına rağmen 

hipertansiyon bulunmasının ek bir risk faktörü olduğuna dair kanıtlar yeterli değildir. Covid-19, 

hipertansiyon ve yaş arasındaki ilişkiyi ortaya koyacak kohort çalışmalarına ihtiyaç vardır. 

● SARS-Cov-2 Spike proteininin konakçı hücre girişi için ACE 2 reseptörünü kullandığı bilinmektedir. 

Bununla birlikte ACE inhibitörü/ARB kullanımının Covid-19 kliniğini kötüleştireceğine veya kötü 

gidişi düzeltebileceğine dair tutarlı kanıtlar yoktur. Bu nedenle birçok kardiyovasküler alanda 

mortalite/morbidite üzerindeki faydası kanıtlanmış RAS blokerlerinin tedaviden çıkarılması uygun 

değildir. 

Aritmi 

● Covid-19 hastalarının büyük çoğunluğunda aritmi veya iletim sistemi hastalığına ait semptom ve 

bulgular bulunmamaktadır. Bununla birlikte miyokardit, miyokard iskemisi, hipoksi, şok, elektrolit 

bozukluğu veya QT intervalini uzattığı bilinen ilaçlar alan hastalarda aritmiler görülebilir. 

● Covid-19 şüphesi ile hastaneye kabul edilen tüm hastalardan ideal olarak 12 derivasyon standart EKG 

kaydı alınmalıdır. Çalışanların temas riskini azaltmak için varsa telemetri sisteminden çok kanallı ya 

da tek kanal (tercihen DII) kayıt kullanılabilir. 

● Torsades de pointes (TdP) gelişen hastalar genellikle hemodinamik olarak anstabil, ciddi semptomatik 

veya nabızsız olabilirler ve standart resüsitasyon algoritmaları ile tedavi edilmelidirler. Başlangıçta 

hemodinamik olarak stabil olan TdP li hastalar stabil kalmaya devam edebilir veya herhangi bir işaret 

olmaksızın anstabil hale gelebilirler. Tedavide IV magnezyum yanında metabolik/elektrolit 

anormalliğinin düzeltilmesi, sorumlu olabilecek ilaçların kesilmesi yeterli olabilir. 

● QT uzatan ilaç alan hastalarda ilaç başlanmadan önce başlangıç QTc değeri hesaplanmalıdır. Takiben 

QTc intervali ≥500 milisaniye veya başlangıca göre QT intervalindeki artış ≥60 milisaniye olursa QT 

uzatan ilaçla tedaviye devam etme konusunda risk/yarar değerlendirmesi yapılmalıdır. 

● Tedavi sürecinde QTc intervalindeki her 10 milisaniyelik artışın TdP riskinde %5-7’lik artışa yol 

açtığı unutulmamalıdır. 
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