
Solunum ve Dolaşım Sistemi 
Hastalıkları



• Koroner yetmezliği; Kalp kasını besleyen damarların daralması –
kısmi tıkanması sonucu kalp fonksiyonlarının yeterince 
yapılamamasıdır. Özellikle efor gerektiren faaliyetlerde göğüste, 
sırtta bazen kola yayılan ağrılar olur. Dinlenmeyle geçer. Kalp 
krizinin erken uyarıcısıdır ve mutlaka ciddiye alınması gereken bir 
durumdur. 

• Miyokard infarktüsü – Kalp krizi ; Genellikle ileri kroner
yetmezliğinde kalp kasının bir kısmının ölümü ve fonksiyon dışı 
kalmasına verilen isimdir. Kalp kasının infart olan kısmının 
büyüklüğü ve yerine göre göğüs ağrısından ani ölüme kadar çok 
farklı şekillerde kendini gösterir. 

• Kalp yetmezliği; kalbin pompa fonksiyonlarını yeterince yerine 
getirememesidir.
• Kalbin sol kısmının yetmezliğinde; sağ kalpten akciğerlere pompalanan kan 

vücuda yeterince pompalamadığından akciğerlerde ödem, hırıltılı solunum, 
hastanın başını ve gövdesini yüksekte tutma ihtiyacı belirgindir. Bu nedenle 
kalp sorunu, hırıltılı solunumu olan hastaların taşınması sırasında baş 
sedyede yükseltilmelidir.

• Sağ kalp yetmezliğinde ; vücudta dolaşan kan yeterince akciğer ve sol kalbe 
yollanamadığından altta birikir. Önce bacaklarda godet(basınca çukur) 
bırakan ödemle başlar. Zamanla karaciğer ve dalakta kan birikmesi sonucu 
büyüme, karın içinde asit denilen su birikmesiyle tipik belirtileri yerleşir. 

Kalp yetmezliği olan hastalarda damar yoluyla aşırı sıvı yüklemesi ölümcül 
olabilir:



• Mitral kapak; sol atrioventriküler kapağın kardiyolojide 
daha sık kullanılan ismidir.

• Triküspit kapak; sağ atrioventriküler kapağın kardiyolojide 
daha sık kullanılan ismidir.

• Üfürüm; kan akımının doğal akışı dışında bir darlıktan 
geçişi sırasında steteskop ile duyulan sesidir.

• Mitral prolapsus; genellikle konjenital olarak mitral 
kapağın kapanmasının tam olmaması nedeniyle 
ventrikülden atriuma kan kaçırmasıdır. Çoğunlukla üfürüm 
dışında fonksiyonel bir bulgusu yoktur. Nadiren tedavi 
gerektirir.

• Mitral kapak yetmezliği; Mitral kapağın genellikle 
romatizmal hastalıkları sonrası fonksiyonlarını yerine 
getirememesidir. Sol atriumun kasılması sırasında kan 
aorta aktarılamadan sol atriuma kaçar, ilerleyerek zaman 
içinde sol kalp yetmezliğine neden olur



• ASD – atrio septal defekt; Atriumlar arasında bir defekt vardır. 
Doğumsaldır ve küçükleri genelde kendiliğinden kapanır. Çok küçük 
olanları da üfürüm dışında problem yaratmazlar. Küçük bir kısmına 
ameliyat gerekir.

• VSD - Ventrikülo septal defekt ; ventriküller arası dir delik vardır ve 
daha yüksek basınçlı soldan sağa kan kaçağı olur. Doğumsaldır ve acil 
ameliyat gerekebilir.

• Ritm bozukluğu; kalbin ritmini oluşturan elektriksel aktivitelerde 
bozukluklara bağlı kalp atım düzensizliğidir. Kalpte tekleme, aşırı hızlı 
kalp atımı gibi değişik şekillerde hissedilebilir

• Varis ; Venlerin genişleyerek paketler biçiminde ciltte görülür. Uzun 
zaman içinde ayak içinde yaralar çıkmasına neden olur.

• Akut arter tıkanıklığı; arterlerin ani bir pıhtı ve enfeksiyon nedeniyle 
aniden tıkanması sonucu distalde doku dolaşımının bozulmasıdır. Çok 
şiddetli bir ağrı olur, zamanında müdahale edilmezse uzuv kaybına 
neden olabilir. Damar tıkanan ekstremite soluk ve soğuktur.



• Faranjit ; Farenks iltihabıdır

• Larenjit; Larenks iltihabıdır. Ses telleri tutulursa ses kısıtlılığı 
yapabilir

• Trakeit; trakeanın iltihabıdır. 

• Bronşit; Bronşların iltihabıdır. Balgam ile karakterizedir.

• Bronşiolit; küçük bronşların iltihabıdır. Çocuklarda alerjik 
kökenlileri sıktır. Veezing denilen ötmeye benzeyen sesli bir 
solunumla karekterizedir. Şiddetli vakalarda morarma ve 
ölüme giden tablolar olabilir.

• Pneumoni – zatürre ; alveollerin iltihabıdır. 



• KOAH – kronik obstrüktif akciğer hastalığı- ; çok büyük bir kısmı sigara 
kökenlidir. Bronşlar ve bronşiollerde zaman içinde darlıklar oluşur. Hasta 
zaman içinde yeterli oksijen alamaz hale gelir.


