
KARDİYOMYOPATİLER 

  

KARDİYOMYOPATİ – DİLATASYON GÖSTEREN TİP 

Neden Patoloji  

İdiopatik dilate 

kardiyomyopati 

Progresif konjestif kalp yetmezliği 

Makroskopi: Büyük ve yumuşamış kalp, tüm boşluklarda dilatasyon ve 

hipertrofi (800 g’ı aşan ağırlık), staza bağlı tromboz 

Mikroskopi: nonspesifik; myositlerde hipertrofi, interstisiyel fibrozis, az 

sayıda mononükleer hücre infiltrasyonu 

  

KARDİYOMYOPATİ – HİPERTROFİK TİP 

Neden Patoloji  

Edinsel kalp hipertrofisi* 

Reggie Lewis (Les Aspin) 

hastalığı 

Pulmoner konjesyon, myokard iskemisi (angina pectoris), ventriküler 

aritmiler, progresif konjestif kalp yetmezliği 

Makroskopi: sol ventrikül ve septum hipertrofisi (800 g’ı aşan ağırlık), 

subaortik alandaki hipertrofinin etkisiyle “outflow” debisini azaltması 

(aortaya atılan kan miktarı düşer) 

Mikroskopi: ileri derecede geniş sitoplazmalı ve irice çekirdekli 

myositler, ileri olgularda interstisiyel fibrozis 

  

(*) Myokard hipertrofisi kalbin kanı pompalaması için daha güçlü olması gerektiğinde beliren bir 

uyumsal tepkidir (adaptasyon). Mekanizması kas gücünü üst düzeyde kullanan sporculardaki çizgili 

kasların hipertrofisini anımsatır. Kaslara yüklendikçe hipertrofi gelişir. Ancak sporculardaki kas 

hipertrofisi fizyolojik sınırlar içindedir. “Sporcu kalbi” olarak bilinen olgulardaki kalp hipertrofisi de 

fizyolojik hipertrofi niteliğindedir.  
  

Patolojik kalp hipertrofisinde süreci tetikleyen 2 mekanizma vardır: 

• Basınç yükü artışı: kronik hipertansiyon, kalp kapaklarının stenozu, pulmoner hipertansiyon, 

• Sıvı yükü (volüm) artışı: myokard parenkimi bozuklukları, kalp kapaklarındaki yetmezlik. 
  

Edinsel kardiyomyopatilerin büyük bölümü sol ventrikülden başlar. Sol kalpteki yetmezlik bir süre 

sonra sağ ventrikülü de etkiler ve sağ venrikülde hipertrofi başlar (cor bovinum). 
  

Myositlerin herhangi bir mekanik uyaranla gerilmesi reseptör sistemini uyararak hipertrofi sürecini 

tetikler.  

Otokrin ve parakrin mekanizmanın çalışmasıyla birlikte tetiklenen hipertrofi sürecinde önemli 

medyatörler şunlardır: 

1. Endotelin-1 (Et-1) 

2. Angiotensin II (ANG-II) 

3. Büyüme faktörleri (insulin-like growth factor-I, transforming growth factor-) 

 

 

 

 



  

Medyatör  İşlevi 

Endotelin-1 (Et-1) Vazokonstriksiyon 

Myositler üzerinde büyüme faktörü etkisi 

Hipertrofide etkin reseptörleri uyarma 

Angiotensin II (ANG-II) Etkin reseptörleri etkileyerek myosit hipertrofisini uyarma 

Ekstrasellüler matriks üretimini uyarma 

Insulin-like growth factor-I (IGF-I) 

Transforming growth factor-b (TGF-) 

Myosit hipertrofisini sürdürme 

  
 
 
 

KARDİYOMYOPATİ – RESTRİKTİF TİP  

Neden Patoloji  

• Endomyokardial fibrozis 

• Eozinofi endomyokardial fibrosis 

• (Löffler sendromu)  

• Kardiak amiloidoz 

• Hemokromatozis 

• Radyasyon zararları 

Elastik niteliğini yitiren ventrikülde dolma sorunları, sistemik 

embolizm, konjestif kalp yetmezliği, aritmiler 

Makroskopi: atrial dilatasyon, endokard kalınlaşması, 

kapaklarda kabalaşmalar, mural trombus  

Mikroskopi: yoğun endokardiyal fibrozis, eozinofiller, varsa 

biriken madde (hemosiderin, amiloid)  

  


