
Çocukluk Çağı Senkopları 

Prof.Dr. Dursun ALEHAN 
Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji BD 



Tanım 

 Senkop, geçici global serebral 

hipoperfüzyon sonucu oluşan, ani 

başlayan, kısa süren ve kendiliğinden 

düzelen geçici bilinç kaybıdır. 

 

 



Bilinç Kaybı 

Senkop 

•Refleks 

•Ortostatik 

•Kardiyak 
•Aritmik 

•Yapısal kalp hastalıkları 

 

Senkop benzeri durumlar 

a) Bilinç kaybı ile giden, (geçici global 
serebral hipoperfüzyon olmadan) 

•Metabolik bozukluklar (hipoglisemi, 

 hipoksi, hipokapni 

•Epilepsi 

•İntoksikasyon 

•TİA (vertebra-baziler) 

b)Bilinç kaybı olmayan 
•Psikojenik (histeri, konversiyon..) 

•Katapleksi 

•TİA (karotis orijinli) 



  Sıklık 

 Çocukların % 15-50’si adölesan 

dönemi bitmeden en az bir kez 

senkop geçirmektedir. 





  

 REFLEKS SENKOPLAR 
 
VAZOVAGAL SENKOP 
 
DURUMSAL SENKOPLAR 
 

                      - YEMEK SONRASI  

                      -GIS UYARILARI (YUTKUNMA, DEFEKASYON, VİSERAL AĞRI) 
 
                      -MİKSİYON 
 
                      -EGZERSİZ SONRASI 
 
                      -DİĞER (AĞIRLIK KALDIRMA..) 
 
KAROTİS SİNÜS SENKOPU 
 

 -ÖKSÜRÜK, HAPŞIRMA 



Refleks senkoplar 
 Normalde dolaşım sisteminin kontrolünden 

sorumlu olan kardiyovasküler reflekslerin 
birtakım uyarılar sırasında geçici olarak 
uygunsuz yanıt vermesi nedeniyle 
vazodilatasyon ve/veya bradikardi gelişmesi 
ve bunların sonucu olarak kanbasıncı ve 
serebral perfüzyonda azalma olmasıdır 

 Refleks senkoplarda genellikle sempatik veya 
parasempatik sistem rol alır  
 



Refleks senkoplar - sınıflama 
 Vazodepresör: 

  hipotansiyonun ön planda olması 

 Kardiyoinhibitör: 
  bradikardi veya asistolün ön planda olması 

 Mikst:  
 hipotansiyon ve bradikardinin birlikte olması 



VASOVAGAL SENKOP 
 ÇOCUKLARDA EN SIK GÖRÜLEN SENKOPTUR 
 ÖZELLİKLE ADÖLESAN DÖNEMİNDE SIKLIĞI ARTAR 
 GENELLİKLE 1 DAKİKADAN KISA SÜRER 
 SENKOP ÖNCESİ HEYACANLANMA, KALABALıK, SıCAK  

ORTAMDA BULUNMA,  KAN GÖRME GİBİ PROVEKE EDEN 
DURUMLAR SÖZ KONUSUDUR. 

 SENKOPA HALSİZLİK, SOLUKLUK, BAŞ DÖNMESİ, TERLEME 
GİBİ SEMPTOMLAR EŞLİK EDER 

 SENKOP SIRASINDA KAN BASINCI VE / VEYA NABIZ DÜŞÜKTÜR 
 SENKOP SONRASINDA HASTA HIZLA KENDİSİNE GELİR,  

 



ORTOSTATİK SENKOPLAR 
 PRİMER VEYA SEKONDER OTONOMİK YETMEZLİK 
 
                      DİYABETİK NÖROPATİ 
 
                      AMİLOİDOZ 
 
                      PERNİSİYÖZ ANEMİ 
 
                      SPİNAL KORD LEZYONLARI 
 
İLAÇLAR (SEDATİFLER, FENOTİYAZİNLER, ANTİDEPRESİFLER,  
 
    ANTİHİPERTANSİFLER, NİTRATLAR...) 
 
VOLÜM KAYBI 
 
                      KANAMA 
 
                      KUSMA, İSHAL 
 
                       
 



KARDİYAK SENKOPLAR-1 
 ARİTMİLER 
 
SİNÜS NOD DİSFONKSİYONU  
 

ATRİYOVENTRİKÜLER İLETİM BOZUKLUKLARI  
 

SUPRAVENTRİKÜLER VE VENTRİKÜLER TAŞİKARDİLER  
 

KALITSAL SENDROMLAR (UZUN QT , BRUGADA )  
 

KALP PİLİ DİSFONKSİYONLARI  
 



KARDİYAK SENKOPLAR-2 
 YAPISAL KALP HASTALIKLARI 
 KALP KAPAK HASTALIKLARI (AORT STENOZU...)  
 

OBSTRÜKTİF KARDİYOMYOPATİ 

ATRİYAL MİKSOMA 

PERİKARD HASTALIKLARI / KALP TAMPONATI 
 

PULMONER EMBOLİ / PULMONER HİPERTANSİYON 
 

AKUT MYOKARD ENFARKTÜSÜ / İSKEMİSİ 
 
 AKUT AORT DİSEKSİYONU 



 NÖROLOJİK NEDENLER 
 

MİGREN  
 

KONVÜLSİYON 
 

SUBKLAVİAN STEAL SENDROMU 
 

SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR 
 

KAFA İÇİ BASINÇ ARTMASI 
 



METABOLİK NEDENLER 
 
HİPOGLİSEMİ 
 
HİPOKALSEMİ 
 

HİPOKSİ 
 

HİPOKAPNİ 
 

PSİKOJENİK NEDENLER 
 
ANKSİYETE 
 

DEPRESYON 
 

PANİK ATAĞI 
 

KONVERSİYON 
 



 



Fizyopatoloji 
 Senkop, serebral hipoperfüzyon nedeni  

ile oluşur 
 Serebral kan akımının 6-8 saniye 

süreyle kesilmesi veya beynin 
oksijenizasyonunda % 20’lik bir azalma 
tam bilinç kaybına yol açabilmektedir. 

 Kan basıncının < 60 mmHg’ya düşmesi 
senkopa yol açar 



Tanı yöntemleri 
 Öykü     
 Fizik muayene    
 EKG     • Nörolojik inceleme 
 Basit lab. tetkikleri          BBT 

 (CBC,kan şekeri,biyokimya)         EEG 

 Tilt testi (vasovagal senkopda) • Endokrinolojik inceleme  
 Kardiyolojik incelemeler          Diabetes mellitus 

 Ekokardiyografi             Feokromasitoma 
 Ritm incemeleri             Adrenal yetmezlik 
 Kalp kateterizasyonu      

 Elektrofizyolojik çalışmalar  • Psikiyatrik inceleme 
 Egzersiz testi                                  

   



İlk değerlendirme 
 Öykü 
 Fizik muayene 
 EKG 

 
 

 Eko (kardiyak neden düşünüldüğünde) 

 Tilt testi (refleks senkop düşünüldüğünde) 

 Nörolojik değerlendirme , kan tetkikleri 
(senkop dışı bilinç kaybı düşünüldüğünde) 

 

Vakaların % 49-85’ine 
 tanı konulabilmektedir 

 



İlk değerlendirme 

 Üç önemli sorunun cevabı araştırılmalıdır 
1. Senkop atağı mı değil mi ? 
2. Etyolojik neden belirlenebildi mi ? 
3. Yüksek riskli kardiyak bir neden 

düşündürecek bulgular var mı? 
 



Senkop atağı mı? 
 Bilinç kaybı tam mı? 
 Ani başlangıçlı ve kısa süreli mi? 
 Hasta spontan olarak tamamen 

düzeldi mi? 
 Hasta postural tonusunu 

kaybetti mi? 
 

SENKOP  

DİĞER NEDENLER 



Öyküde önemli noktalar 
 Atak öncesi ile ilgili  

 Pozisyon (yatarken, otururken, ayakta) 
 Aktivite (istirahat, egzersiz, pozisyon değişikliği, ürinasyon, defekasyon, 

öksürük) 
 Predispozan faktörler (kalabalık, sıcak ortam, uzun süre ayakta kalma, 

korku, ağrı) 
 Atak başlangıcı 

 Bulantı, kusma, terleme, aura, bulanık görme, çarpıntı 
 Atak sırasında veya sonrasında 

 Bilinç kaybı süresi, cilt rengi, solunum, çarpıntı, istemsiz hareketler (tonik, 
klonik, myoklonik), hareketlerin düşme ile olan ilişkisi, dil ısırma, konfüzyon, 
inkontinans, travma 

 Atak dışı öykü 
 Aile öyküsü (ani ölüm, bayılma, kalp hastalığı), metabolik bozukluk, kalp 

hastalığı öyküsü, nörolojik hastalık, ilaçlar,  diğer atakların özellikleri  



Öyküde ipuçları 
 Kardiyak senkop 

 Yatarken olması,  
 Egzersiz sırasında olması 
 Çarpıntının eşlik etmesi 
 Ailede ani ölüm öyküsü 

 Vasovagal senkop 
 Predispozan faktörler (kalabalık, sıcak, açlık, yorgunluk..) 
 Presipite eden faktörler(korku, heyecan, ağrı, girişim, ayakta kalma) 
 Eşlik eden semptomlar (solukluk,terleme,fenalık, başdönmesi..) 

 Konvulsiyon 
 Tonik-klonik hareketlerin uzun sürmesi ve bilinç kaybıyla birlikte 

başlaması, hemilateral hareketlerin olması, dil ısırma, yüzde morarma, 
aura, bilinç kaybının uzun sürmesi, atak sonrası uzun süren konfüzyon 
 



Öyküde ipuçları-2 
 ORTOSTATİK HİPOTANSİYON 

 AYAĞA KALKMA İLE (SANİYELER/DAKİKALAR İÇİNDE) SENKOP 
GELİŞMESİ 

 HİPOGLİSEMİ 
 UZUN SÜRELİ AÇLIK, UZUN SÜRELİ KONFÜZYON, TREMOR, 

TERLEME, SALİVASYON, TAŞİKARDİ OLMASI 
 PSİKOJENİK 

 SOMATİK YAKINMALARLA BİRLİKTE SIK ATAK GEÇİRİLMESİ, 
ORGANİK BİR BOZUKLUĞUN BULUNMAMASI, BAŞKALARıNıNıN 
YANıNDA OLMASı, TRAVMA OLUŞMAMASı 

 
 
 
 
 



Tanı Öykü Semptom Tanım Kalp
hızı

Kan
basıncı

Süre Senkop sonu
semptom

Refleks
Vasovagal Kan görme,

ayakta kalma
Solukluk,
bulantı, göz
kararması

Kısa süreli < 1 dk Solukluk,
terleme,
halsizlik

Miksiyon İdrar yapma Solukluk,
bulantı,

Kısa süreli < 1 dk Solukluk

Öksürük Paroksismal
öksürük

Öksürük Ani
başlama

N N < 5 dk Yorgunluk /
bazal durum

Karotid sinüs Baş
döndürme,
dar yaka

Görme
değişiklikleri,

Ani
başlama,
solukluk

< 5 dk Yorgunluk /
bazal durum

Ortostatik Ayağa
kalkma

Baş dönmesi,
görme
bozuklukları

Solukluk < 5 dk Ayağa
kalkmayla
tekrarlar

SENKOP TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ-1 



Nörolojik
   Konvülsiyon Herhangi bir

zaman
Aura olabilir Kasılma

inkontinans
N, N, Değişken Uzun süren

konfüzyon,
letarji

     Migren Başağrısı Başağrısı,

bulantı

Solukluk N N Değişken Başağrısı

Kardiyak
     HKM Egzersiz + Göğüs ağrısı,

nefes darlığı,
çarpıntı

Solukluk Değişken Yorgunluk,
solukluk,
terleme

 Koroner  arter
anomalisi Egzersiz + Göğüs ağrısı,

nefes darlığı,
çarpıntı

Solukluk Değişken Yorgunluk,
solukluk,
terleme

     Aritmik Egzersiz,
stres,
herhangi bir
zaman

+ çarpıntı, nefes
darlığı,
semptomsuz

Solukluk    , Genellikle
< 10 dk

Yorgunluk,
bazal durum

Öykü Semptom Tanım Kalp
hızı

Kan
basıncı

Süre Senkop sonu
semptom

     SENKOP TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ-2 



Metabolik 
     Hipoglisemi 

 
Açlık , insülin 
alımı, yavaş 
başlama 
 

 
Halsizlik, terleme, 
çarpıntı 

 
Solukluk, kasılma 

  
    N 

 
Değişken 

 
Gıda alımı ile  
düzelir 

     Hipoksi 
(breath-holding) 

Nefes tutma, 
ağlama 
 

Baş dönmesi, 
nefes darlığı 

Siyanoz, kasılma   <10 dk Yorgunluk,  
solukluk 

Psikiyatrik  
    Hiperventilasyon 

         

 
Anksiyete, 
spor yapma 
 

 
Nefes darlığı, 
boğulma hissi 

 
Hiperpne, ajitasyon 

 
, N 

 
, N 

 
< 5 dk 

 
Yorgunluk, bazal 
durum 

     Konversiyon Başkalarının 
yanında olur 

Psikolojik stres, 
çeşitli Somatik 
yakınmalar 

Yavaşca düşme, 
travma yok 

N N Değişken Normal 

 

Öykü Semptom Tanım Kalp
hızı

Kan
basıncı

Süre Senkop sonu
semptom

 SENKOP TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ-3 



Tanı (ilk değerlendirme sonucuna göre) 

 Vazovagal senkop:presipitan faktörlerin  
(korku,ağrı,stres,ayakta kalma) ve tipik 
prodromal bulguların varlığında 

 Pozisyonel (refleks) senkop: 
miksiyon,defekasyon,öksürme ve yutma 
sırasında veya hemen sonrasında 

 Ortastatik senkop: SKB >20, DKB >10 
mmHg düşme veya SKB’ın <90 mmHg olması 





Tanı-2 (ilk değerlendirme sonucuna göre) 

 İskemiye bağlı senkop: EKG de akut iskemi 
bulgularının olması 

 Aritmiye bağlı senkop: EKG de; 
 Sinüs bradikardisi(<40/dak), tekrarlayan sinoatrital bloklar, 

sinus pause >3 s 
 Mobitz II 2. veya 3. A-V blok 
 Alterne eden sol veya sağ dal blokları 
 Hızlı SVT veya VT 
 Kısa veya uzun QT mesafesi 

 Kardiyak senkop: ağır AS, PH, atrial miksoma.. 



SENKOP
,

Kesin tanı Şüpheli tanı (ipuçları) Nedeni açıklanamayan senkop

Vasovagal senkop
Durumsal-Refleks
senkop
Ortostatik senkop
Aritmik senkop
(EKG’den)
Kardiyak iskemi/enfarktüs

Aort stenozu, fokal
nörolojik bulgular,
pulmoner
hipertansiyon, ailede
ani ölüm öyküsü gibi

Yapısal kalp hastalığı /
anormal EKG

Kalp hastalığı yok,
normal EKG

Tek
/seyrek

Sık / ciddi
atak

Kardiyak
inceleme

izlemRefleks senkop
araştır (tilt testi..)

)

+ -

+ -

Spesifik testler (eko,
EEG, BBT,
kateterizasyon,
aritmik inceleme..)

+ Tanı - Tanı

Tedavi Tedavi Tedavi Tedavi

Yeniden
değerlendir

Öykü, FM, EKG



Tilt testi 
 

 
 Vasovagal senkop tanısında 

kullanılır 
 Test sırasında hastanın 

bayılması veya 
semptomatik kan basıncı 
ve /veya nabız düşüklüğü  
positif olarak kabul edilir 







 



 



Refleks senkoplarda tedavi prensipleri 

 Tedavinin esasını hastayı hastalığın beniğn olduğuna inandırmak 
ve eğitim oluşturmaktadır. 
 Tetiği çeken faktörlerden kaçınmak (sıcak ortam, hipovolemi, uzun 

süre ayakta kalmak..) 
 Prodromal semptomların tanınması ve derhal senkop atağını 

önleyebilecek manevraları yapmak (sırt üstü uzanmak, fiziksel 
manevralar yapmak) 

 KB düşürücü etmenlerden uzak durmak (ilaçlar, alkol) 
 Ortastatik hipotansiyon ön planda ise su ve tuz alımını arttırmak 
 Durumsal senkoplarda ani hareketlerden kaçınmak 

 Sık ve öngörülemeyen atakların varlığında ek tedavi seçenekleri 
gerekebilir (çok sık atak geçirmek; travma şansını arttıran prodromal 
semptomları olmayan veya çok kısa süren senkop atakları; pilot, kaptan, 
sporcu gibi yüksek riskli  bireyler) 

 İlaç tedavisi yalnızca seçilmiş vakalarda ve belli merkezlerde 
yapılmalıdır 



Copyright ©2002 American Heart Association 

Krediet, C.T. P. et al. Circulation 2002;106:1684-1689 

Original tracing in a 34-year-old male subject during a vasovagal episode while tilted head-up 

Figure 2. Original tracing in a 34-year-old male subject during a vasovagal 
episode while tilted head-up. A, Onset of prodromal symptoms. B, Start of 
physical counter-maneuver. C, Blood pressure nadir. D, Latency between 
start of physical counter-maneuver and disappearance of prodromal 
symptoms. E, Stabilization of blood pressure. 

Circulation. 2002 Sep 24;106(13):1684-9. 
 
Management of vasovagal syncope: controlling or aborting faints by leg crossing and muscle tensing. 





 



Sonuçlar 

 Senkop, global serebral hipoperfüzyon sonucu oluşan, ani başlayan, kısa 
süren ve kendiliğinden düzelen geçici bilinç kaybıdır. 

 Senkop, çocuklarda oldukça sık görülen bir semptomdur ( yaklaşık % 50)  
 Çocuklarda en sık görülen senkoplar refleks senkoplardır (başta 

vazovagal senkop) 
 Öykü, fizik muayene ve EKG gibi basit tetkiklerle vakaların çoğuna tanı 

koymak olasıdır 
 Refleks senkoplarda tedavinin esasını hasta eğitimi ve fiziksel 

manevraların uygulanması oluşturur 
 Riskli bireyler (yapısal kalp hastalıkları, EKG bozuklukları..) belli 

merkezlerde değerlendirilmelidir 
 



TEŞEKKÜRLER 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=uTzGtiSO7xe1EM&tbnid=OGxRd9zvSgr-_M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.askmasali.com%2Fmanzararesimleri2.html&ei=F0dxUsPGJs_GswaorYDwCg&bvm=bv.55617003,d.Yms&psig=AFQjCNHAJ_zHt0d3AJ_233tDMpi4Q-8VWA&ust=1383241839079153
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