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KISALTMALAR 

KKH              :Koroner kalp hastalıkları 

AMİ  : Akut miyokard infarküsü 

SV   : Sol ventrikül 

STYMİ : ST yükselmeli miyokard İnfarktüsü 

KY                 : Kalp yetmezliği 

RAAS  : Renin Anjiotensin Aldosteron Sistemi 

SSS  : Sempatik sinir sistemi 

ACE-İ  : Anjiyotensin konverting enzim inhibitörü 

ARB  : Anjiyotensin reseptör blokeri 

AT II   : Anjiyotensin II 

ESC       : European Society of Cardiology 

ACC               : American College Cardiology 

AHA               :American Heart Association 

SVEF  : Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu 

ISA                : İnfarkt sorumlu arter 

HT                 : Hipertansiyon 

TGF               : Transforming growth faktör 

NO                 : Nitrik oksit 

PIIINP           : Prokollajen tip III aminopeptit  

MPİ  : Miyokard performans indeksi 

SVSSÇ           : Sol ventrikül sistol sonu çap 

SVDSÇ          : Sol ventrilül diyastol sonu çap 

DHSİ             : Duvar hareket skor indeksi 

SSH               : Sistol sonu hacim 

DSH               : Diyastol sonü hacim 
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UAP               : Stabil olmayan anjina 

MMP             :Matriks metalloproteinaz  

ECM             :Ekstraselüler matriks 

K                   :Potasyum 

Na                 :Sodyum 

NYHA          :Newyork Heart Association 

FK                :Fraksiyonel kısalma 

IVSd             :Diyastol sonu sol ventriküler septum kalınlığı 

PWd             :Diyastol sonu arka duvar kalınlığı 

LVIDd         :Sol ventrikül diyastol sonu çap 

LVIDs         :Sol ventrikül sistol sonu çap 

İRZ              : İzovolümik relaksasyon zamanı 

İKZ              : İzovolümik kontraksiyon zamanı  

EZ                : Ejeksiyon zamanı  

EDZ             : E dalgasının deselerasyon zamanı  

E                   : Erken diyastolik zirve akım hızı 

A                   : Geç diyastolik zirve akım hızı 

PWDD          : Pulse wave Doku Doppler  

PKG              :Perkütan koroner girişim 

SVO              :Serebrovasküler olay 
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     1.GİRİŞ 

     Koroner kalp hastalıkları (KKH), günümüzde ülkelerin en önemli sağlık ve ekonomik 

problemlerinden biridir. Akut miyokard İnfarktüsü (AMİ) ise KKH’nın en sık ve ilk ortaya 

çıkış şeklidir. AMİ, neden olduğu akut ve kronik morbidite ve mortaliteden dolayı 

ülkelerin çözümlenmesi gereken en önemli sağlık problemlerinden biridir. Son yıllarda 

gelişen girişimsel yöntemlerle akut dönemde oluşan morbidite ve mortalitede başarılı 

sonuçlar alınmıştır. Ancak, girişimsel yöntemlerdeki tüm bu başarılara rağmen, AMİ 

sonrası gelişen kronik olayların önüne tam olarak geçilememiştir. Bu yüzden, ülkelerin 

sağlık harcamalarının büyük bir kısmı bu problemin çözümüne yönelik olmaktadır. 

     Akut miyokard infarktüsü sonrası gelişen önemli bir patofizyolojik olay; ventrikülün 

değişik mekanizmalarla kendini yeniden biçimlemesi ve bu biçimlenmeye bağlı olarak da 

kalp yetmezliği (KY) geliştirmesidir. Yapılan araştırmalar sonucu bu süreçte rol alan en 

önemli mekanizmanın, Renin Anjiotensin Aldosteron Sistemi (RAAS) olduğu 

bilinmektedir. Son yıllarda, yeniden şekillenmenin önüne geçmek için bu sistemin 

engellenmesi üzerine çalışmalar aralıksız yapılmaktadır. İlk olarak yapılan çalışmalar 

sonucunda, AMİ sonrası anjiyotensin konverting enzim inhibitörleri (ACE-İ) ve 

anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB)’nin ayrı ayrı veya beraberce kullanımının, bu 

patofizyolojik süreci olumlu yönde etkilediği gösterilmiş olup, bu ilaçlar günümüzde AMİ 

sonrası neredeyse olmazsa olmaz ilaçlar arasında yerlerini almışlardır. Ancak, yapılan 

araştırmalar sonucunda ACE-İ ve ARB’lere rağmen halen aldosteron kaçağının devam 

ettiği ve yeniden şekillenmenin tam olarak önüne geçilemediği görülmüştür. Bu yüzden 

RAAS’ın son ürünü aldosteron üzerinde durulmuş ve bu hormonun kardiyak etkilerini 

engellemeye yönelik çalışmalara hız verilmiştir. Bu yüzden aldosteron blokerlerinden 

eplerenon ve spironolakton üzerinde bir çok çalışma yapılmıştır ve son yıllarda AMİ 

sonrası ciddi sol ventrikül (SV) disfonksiyonu olan hastalarda öncelikle eplerenon olmak 

üzere, iki ilacın da kullanımı önerilmektedir. Ancak aldosteron blokerlerinin, halen AMİ 

sonrası ılımlı SV disfonksiyonu olan hastalardaki etkileri tam olarak bilinmemektedir. 

Aldosteron blokajı ile ilgili bir diğer problem de, AMİ sonrası standart tedaviye bu 

ilaçların ne zaman ekleneceğidir. Bir diğer cevap bekleyen soru bu ilaçların farklı 

dozlarındaki etkinliklerinin bilinmemesidir. Tüm bu sorulara cevap bulabilmek için, farklı 

dozlardaki spironolaktonun, AMİ sonrası gelişen SV disfonksiyonu üzerine olan olumlu 

etkilerini, doku Doppler ve geniş ekokardiyografik parametrelerle, 6 aylık takip sonrası 

göstermeyi amaçlayarak çalışmamızı planladık. 
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     2. GENEL BİLGİLER 

     2.1. Akut Miyokard İnfarktüsü 

     2.1.1. Epidemiyoloji 

     Akut miyokard infarküsü, ciddi morbidite ve mortalite ile seyreden, temelinde başlıca 

ateroskleroz bulunan yaygın bir hastalıktır. Koroner yoğun bakımların kurulması, 

farmakolojik ve perkütan girişimlerle revaskülarizasyon işlemlerinin geliştirilmesi sonucu, 

hastane içi mortalitesi önemli ölçüde azalmıştır. Ek olarak değişik farmakolojik ajanlarla 

yapılan kronik tedavi ile hastalığın prognozunda uzama sağlanmıştır (1). Tanı ve 

tedavideki son dört dekattaki gelişmelere rağmen ST yükselmeli miyokard İnfarktüsü 

(STYMİ) halen gelişmiş ülkelerdeki en büyük  ve gelişmekte olan ülkelerde ise önemi 

artan ciddi sağlık problemidir. Amerika da yılda 1 milyonun üzerinde hasta AMİ ile 

koroner yoğun bakım ünitelerine kabul edilmektedir (2). 2002 yılı verilerine göre Amerika 

da AMİ nedeniyle 221.000 hastanın öldüğü kaydedilmiştir (3). AMİ sonrası klinik KY 

veya sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun (SVEF) gerilemesinin insidansı yaklaşık % 30 

olarak gösterilmiştir (4). İkinci National Registry of Myocardial Infarction (NRMI-2) 

analizlerine göre AMİ sonrası SV disfonksiyonu gelişen hastalarda, hastane içi ölüm oranı 

%21, SV disfonksiyonu gelişmeyenlerde bu oran %7 olarak gösterilmiştir (5). 

TEKHARF’in 2003-2004 yıllarında yaptığı tarama sonuçlarına göre yılda ülkemizde 310 

bin koroner olay geliştiği söylenebilir. Bu verilerden yola çıkarak halkımızda yılda 

ortalama 90 bin ölümcül koroner olay geliştiği düşünülebilir. 2004 yılı için yeni koroner 

olay rakamının ,220 bini ölümcül olmamak üzere, 320 bin olduğu tahmin edilmektedir. 

Sonuçta koroner hasta sayısı bu tahminlere göre yılda 140 bin civarında yükselmektedir. 

     2.1.2. Tanım 

     Miyokard infarktüsü, WHO’nun yaptığı tanıma göre, (1) tipik göğüs ağrısı, (2) 

serumda artmış CK-MB konsantrasyonu ve (3) patolojik Q dalgalarını içeren tipik EKG 

bulguları, kriterlerinden  en az ikisinin olması durumudur (6). CK-MB’nin miyokardiyal 

nekroz için sensitif olmaması, klinik uygulamada bir çok hastada eksik ve gecikmiş tanıya 

neden olmuştur. Miyokardiyal hasar için çok spesifik olan Troponin T ve I markırlarının 

önem kazanması, yeni gelişen görüntüleme teknikleri ile European Society of Cardiology 

(ESC) ve American College Cardiology (ACC), Mİ tanısı için sensitivite ve spesifitesini 

artırmaya yönelik 2000 yılında yeni bir tanımlamaya gitmiştir. Bu tanımlama  2007 yılında 

tekrar gözden geçirilmiş olup tablo 1’de gösterilmiştir (7). Tablo 2’de ise AMİ 

terminolojisi şematize edilmiştir (1). 
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Tablo 1: ESC/ACC’ye göre Mİ tanımı 

  

 

 
Tablo 2: AMİ terminolojisi 

 

 

     

 

Giriş 

Tanı  

EKG 

Biyok
imya 

Tanı 

Göğüs 
ağrısı 

ST yükselmeli ST yükselmesiz 

Akut koroner sendrom 

CK-MB-
Troponin(+)

Troponin(-) 

   AMİ UAP 

                                  ESC/ACC’ye göre Mİ Tanımı 

                         Aşağıdaki kriterlerden herhangi biri olması akut veya geçirilmiş Mİ tanısı için 

yeterlidir. 

I. Miyokardiyal nekroz  göstergesi  biyokimyasal markırlardaki tipik artış ve/veya 

düşüşü ile beraber aşağıdaki kriterlerden en az birinin olması 

• İskemik semptomlar 

• EKG ‘de patolojik Q dalgasının gelişmesi 

• Miyokardiyal iskemiyi gösteren EKG değişiklikleri(ST yükselmesi veya 

çökmesi) 

• Yeni gelişen canlı miyokard kaybının görüntüleme teknikleri ile 

ispatlanması  veya yeni gelişen bölgesel duvar hareket bozuklukları 

              .    II.  AMİ’nin patolojik bulguları 
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     2.1.3. Sınıflandırma 
     Geçmişte AMİ, Q dalgalı ve Q dalgasız olarak sınıflansa da bugün artık bu sınıflamanın 

yanlış olduğu ve EKG bulgularına göre ST segment yüksekliği gösteren ve göstermeyen 

şeklinde sınıflandırmanın doğru olduğu gösterilmiştir (8). 

     2.1.4. Etyoloji 

     Başlıca 8 farklı etyolijiden bahsedilebilir.Bunlar; 
• Ateroskleroz  (% 98) 

• Vaskülit sendromları 

• Koroner emboli (infektif endokardit, suni kapak vb. sebeplerle) 

• Konjenital koroner arter anomalileri 

• Koroner arter travma veya anevrizması 

• Ciddi koroner arter spazmı (primer veya nikotin, kokainle uyarılmış) 

• Kan viskozite artışı (polisitemia vera ve esansiyel trombositemia ) 

• Miyokard oksijen talebinde aşırı artma (aort darlığı gibi) 

     2.1.5. Fizyopatoloji 

     Miyokard infarktüsü terimi ,uzamış iskemiye bağlı kardiyak miyositlerin ölümü olarak 

tanımlanır (9). Mİ, koroner aterosklerozun doğal seyriyle oluşabilecek bir akut koroner 

sendromdur. Aterosklerozun gelişiminde ve yayılmasında bir çok faktör etkilidir. 

Hastalığın ilerleyen dönemlerinde aterosklerotik plak gelişir. Başlangıçta koroner arterler 

plak etrafında kompansatuvar olarak yeniden şekillenme gerçekleştirir ve kesitlerde arter 

lümenleri normal olarak değerlendirilir. Hastalığın bu yavaş gelişiminden dolayı klinik 

olarak sessiz seyreder. Uzun dönemde  darlık fonksiyonel olarak önemli hale gelir ve artık 

koroner arter hastalığı semptomatik olur (1). 
     Aterosklerotik plağın fissürleşmesi ve parçalanması sonucunda intraluminal trombüs 

oluşumu, bu kronik sürecin herhangi bir zamanında meydana gelebilir (10). Bu olaylar 

genellikle anjiografik olarak kritik olmayan darlıklardan kaynaklanır. İntraluminal trombüs 

rüptüre olmuş plağa süperempose  olur ve epikardiyal koroner arterin tam tıkanmasına 

neden olabilir. Bunun sonucunda koroner kan akımı ve miyokardın beslenmesi kesintiye 

uğrar. Bütün bu durumlara ek olarak koroner vazokonstriksiyon ve mikroembolik olaylar 

gelişebilir. Eğer koroner oklüzyon 30 dakikadan fazla devam ediyorsa miyokardın 

irreversible hasarına bağlı Mİ oluşur (11). Oklüzyon daha da uzun sürerse infarkt alanı 

genişler ve 6 saatten fazla süren oklüzyonlarda jeopardize alanlar nekrotik hale gelir. 
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Fonksiyonel miyokardın kaybı, SV fonksiyonlarında gerilemeye yol açar, ki bu durumda 

hastanın hayat kalitesini etkileyip erken ölümlere neden olur (1). 

     Ateroskleroz ve inflamasyon 

     Aterosklerotik lezyonun parçalanması ve sonraki gelişimi, kronik inflamatuvar bir 

süreçtir (12,13). Yüksek LDL, düşük HDL düzeyleri, sigara, yüksek kan basıncı ve artmış 

glukoz konsantrasyonları gibi risk faktörleri, değişik yollarla arteryel damar duvarına 

inflamasyon ile ilgili hücrelerin girişini ve aktivasyonunu gerçekleştir. Monosit ve 

lenfositler başlıca inflamasyon hücreleridir. İnflamatuvar olayın devamı ile aterosklerotik 

lezyonda rüptüre olmaya meyilli fibröz kapsülle kaplı, lipid ve nekrotik doku oluşur.  

İnflamasyonun serum markırlarında (C reaktif protein serum amiloid A, interlökin 6, 

fibrinojen, homosistein, lipoprotein A, gebelikle ilgili plazma protein A) görülen yükselme 

ile akut koroner sendrom arasında pozitif bir korelasyon olduğu bir çok araştırmayla 

gösterilmiştir (1). Tablo 3’ de kardiyovasküler risk faktörleri gösterilmiştir. 

 

Tablo 3: Kardiyovasküler risk faktörleri 

Kardiyovasküler risk faktörleri                                                            Prokoagülan işaretler 

Artmış plazma LDL-K                                                                              Homosistein 

Düşük plazma HDL-K                                                                             Doku plazminojen aktivatörü 

Sigara                                                                                                     Plazminojen aktivatör inhibitörü 

Yüksek kan basıncı                                                                                 Lipoprotein A 

Artmış plazma glukoz sevyesi                                                                Diğer  

Fiziksel inaktivite                                                                                     Fibrinojen 

Şişmanlık                                                                                                 D-dimer 

İlerlemiş yaş                                                                                            Koroner arter kalsifikasyonu 

İnflamatuvar işaretler                                                                            Genetik faktörler 

C-reaktif protein                                                                                       Tümör nekroz faktör 

İnterlökinler                                                                                              Transforming büyüme faktör 

Serum amiloid A                                                                                       İnterlökin 1 

Gebelikle ilgili plazma protein A                                                               CD14 

Kronik infeksiyon(Klamidya pnömoni,Helikobakter pilori vb.)                   Adezyon molekülleri 
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     2.1.6. Patofizyoloji 
     Sol ventrikül fonksiyonu 

     Sistolik fonksiyon 

     Epikardiyal arterde antegrad akımın kesilmesi ile ilgili arterin beslediği miyokardın 

kontraktilite yeteneğinde hızlı bir şekilde gerileme meydana gelir. Dört anormal 

kontraksiyon paterni gelişir. Bunlar; (1) dissenkroni; ilgili segmentin kontraksiyonu ile 

zamansal uyumun bozulması (2) hipokinezi; kasılma gücünün azalması (3) akinezi; 

kasılmanın olmaması  (4) diskinezi; paradoksal genişleme ve sistolik bulging (14,15). 

İnfarkt geçirmeyen segmentlerde paradoksal olarak hiperkinezi meydana gelir. Bu  akut 

kompansasyon mekanizmasının nedenleri, sırayla (1) sempatik sinir sistem (SSS) 

aktivitesinin artışı (2) Frank starling mekanizmasıdır. Non infarkt bölgenin artmış hareketi, 

infarkt bölgesindeki  düzelme ile beraber  azalır. Bu durum  infarkt bölgesinde reperfüzyon 

meydana gelmesi ve miyokardiyal sersemleşmesinin düzelmesi ile ilgilidir (16). 

     ST yükselmeli Mİ’de, hastalarda genellikle non infarkt bölgede de duvar hareket 

bozuklukları olur. Bu durum non infarkt lezyonu besleyen koroner arterin daha önceden 

tıkanmış olması ve kollateral dolaşımı sağlayan arterde gelişen  yeni tıkanma olayı olabilir 

ki buna “uzakta iskemi” tabiri kullanılır (17). Tersine bir durum olarak; STYMİ ‘den daha 

önce gelişen kollaterallerden dolayı tıkalı arterin beslediği segment büyük oranda 

korunarak ve Mİ’den hemen sonra SV fonksiyonu korunmuş olarak tespit edilebilir. 

     Yeterli miktarda miyokard segmenti iskemi altında kalırsa, SV’nin pompa fonksiyonu 

deprese olur, kardiyak output, atım hacmi, kan basıncı ve zirve dp/dt düşer (15); sistol sonu 

hacim (SSH) artar. SSH’deki bu artış derecesi belki de mortalitenin en önemli 

hemodinamik prediktörüdür (18). Özellikle geniş anteriyor duvar infarktlarında infarkt 

bölgesi incelir, uzar ve dolayısı ile infarkt bölgesi genişler. Ventrikülün genişlemesi ile  

Laplace kanununa göre bölgesel ve global duvar stresi artar. Ventriküler dilatasyonun 

derecesi infarktın büyüklüğüne, infarkt sorumlu arterin (ISA) gücüne, ve RAAS’ın 

aktivasyonuna bağlıdır (19). Zamanla ödem, hücresel infiltrasyon ve sonunda fibrosiz 

gelişimi infarkt bölgesinin sertliğini artırır, bu da paradoksal sistolik duvar hareketini 

(diskinezi) engellediği için SV fonksiyonunun düzelmesine yardımcı olur. Olası 

gelişebilecek klinik semptomlar, dispne gibi, SV fonksiyonlarının spesifik parametreleri ile 

ilgilidir. En erken oluşan anormallik diyastolik fonksiyon bozukluğudur. Anormal kasılan 

segment % 15’ini aşarsa EF düşer, SV diyastol sonu basınç ve hacmi artış gösterir. Klinik 

bulguların artışı, anormal SV duvar hareketleri gösteren alanların artışı ile orantılıdır (15). 
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Genellikle, kasılma bozukluğu gösteren segment alanı, SV’nin % 25’inden fazlasını 

kapsıyorsa klinik kalp yetmezliği, % 40 dan fazlasını kapsıyorsa kardiyojenik şok gelişimi 

söz konusudur. 

     Diyastolik Fonksiyon 

     İskemik miyokardın diyastolik parametreleri de değişir. SV basıncında birim zamanda 

meydana gelmesi gereken hızlı düşme (-dp/dt) azalır ve SV diyastol sonu basıncı artar. Bir 

kaç hafta sonra diyastol sonu hacim artar ve diyastolik basınçlar normale dönmeye başlar. 

Sistolik fonksiyon bozukluğu gibi diyastolik fonksiyon bozukluğunun derecesi de infarkt 

bölgesinin genişliği ile ilgilidir (16). 

     Sirkulatuvar regülasyon 

     İnfarkt alanı genişse, SV fonksiyonu deprese olur ve atım hacmi düşer, doluş basınçları 

yükselir. Atım hacminin düşmesi ile aortik basınç azalır ve koroner perfüzyon bozulur. Bu 

durum miyokard iskemisinin artışına neden olur. İnfarkta bağlı sistemik inflamasyondan 

kaynaklanan sitokinlerden dolayı vazodilatasyon oluşur ve sistemik vasküler direnç düşer 

(16). 

     Sol ventrikülün normal olarak boşalamamasından dolayı önyük artışı olur. Bu durum 

atım hacmini normal seviyeye getirmeye çalışır. SV’nin dilatasyonu ile ardyük artar. 

İnfarkt dışı SV bölgelerinin artmış hareketi SV fonksiyonları için kompansatuvar bir 

mekanizmadır, ancak geniş nekrotik alan varlığında pompa yetmezliği oluşur (16). Şekil 

1’de AMİ sonrası gelişen patolojik süreçler gösterilmiştir (16). 

 14



Miyokard 
infarktüsü 

Miyokard 
disfonksiyonu 

Sistolik Diyastolik 
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miyokard 
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Şekil 1: AMİ sonrası gelişen patolojik süreç 

 

     2.2. Ventriküler  Yeniden Biçimlenme 

     Ventriküler yeniden biçimlenme, yüklenme durumlarındaki kronik değişikliklere cevap 

olarak SV’nin yapısal değişimi olarak tanımlanır (20). Normal büyümeye fizyolojik ve 

adaptif cevap olarak veya Mİ, Hipertansiyon(HT), kapak hastalıklarına bağlı patolojik 

olarak gelişebilir (21). Üç major komponenti vardır. Bunlar sırayla; (1) konsantrik yeniden 

biçimlenme; basınç yüküne bağlı kardiyomiyositlerin kalınlaşması (2) eksantrik yeniden 

biçimlenme; hacim yüküne bağlı miyositlerin uzaması (3) Mİ; infarkt dokusunun gerilmesi 

ve genişlemesi ile artan SV hacmi ve non infarkt alanındaki kombine hacim ve basınç 

yüküne bağlı gelişen yeniden biçimlenme (20) (Şekil 2). 
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Konsantrik 
sol ventrikül 
hipertrofisi 

Basınç 

 

 Şekil 2: Ventriküler yeniden biçimlenmenin komponentleri. 

     Ventriküler yeniden biçimlenme üzerine ilk çalışmalar 1985 yılında yapılmıştır. J. 

Pfeffer ve arkadaşları, farelerde koroner arterleri bağlayarak sol ventrikülde meydana gelen 

bozulma ve genişlemeyi göstermişlerdir (22). Post infarkt yeniden biçimlenme, 1990 

yılında infarktüs sonrası, akut ve kronik olarak meydana gelen ventrikül şeklindeki 

değişiklikler olarak tanımlanmıştır (23). 

     Geniş Mİ’yi takiben kısa ve uzun dönemde SV’nin boyut, yapı, fonksiyon ve 

bileşiminin patolojik olarak değişimi gerçekleşir, ki bu olaya infarktüs sonrası ventriküler 

yeniden biçimlenme denir (21,24). İnfarktüs sonrası yeniden biçimlenme, global olarak 

meydana gelse de, patofizyolojik cevap infarkt ve non infarkt alanında, birbirinden 

farklıdır. İnfarkt alanındaki yeniden biçimlenme; miyokardiyal hücre ölümü, inflamatuvar 

hücre infiltrasyonu, matriks metalloproteinaz (MMP) aktivasyonu ve ekstraselüler matriks 

(ECM) degradasyonu ile karakterizedir. Sistolik ve diyastolik duvar stresleri ile beraber 

bahsedilen yollarla infarkt genişlemesine, duvar incelmesine ve SV dilatasyonuna yol açan 

miyosit uzaması ve mekanik deformasyonu meydana gelir. İnfarkt genişlemesini takiben 

birkaç gün ile hafta içinde Transforming growth faktör (TGF)-β1 salgılanması, 

Egzantrik 
sol ventrikül 
hipertrofisi 

Genişle-
miş sol 
ventrikül  

Yük 

Fibroblast 

Miyosit kalınlaşması 

Kollajen 

Miyosit uzaması 
Volüm

Mİ sonrası 
yeniden 
biçimlenme(vol
üm+basınç) 

ventrikül 
hipertrofi
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miyofibroblast transformasyonu, doku anjiyotensinojen II ve aldosteron üretilmesi, 

kollajen sentezi ve depolanması gerçekleşerek, doku onarım fazları başlamış olur. 

Böylelikle, infarkt yeniden biçimlenme olayı, neticede stabil skar oluşumuna neden olur 

(25). 

     İnfarkt alanının tersine, non infarkt bölgesinde ise, kontraktil ünitelerin kaybını 

kompanse etmek için hipertrofi meydana gelir. Bu patofizyolojik adaptasyon, mekanik 

yük, artmış adrenerjik ve RAAS, otokrin ve parakrin mediatörler ve oksidatif stres gibi 

nörohormonal yollarla meydana gelir (25) (Şekil 3). Başlangıçta kompansatuvar olarak 

başlayan olaylar zinciri, uzun dönemde patolojik hipertrofi, kontraktil disfonksiyon, 

apopitozis ve hücre kaybı ve fibrozise yol açar. Bu değişiklikler SV’de genişleme, 

eksantrik hipertrofi, sferik geometri gelişimi, sistolik ve diyastolik disfonksiyona neden 

olur (25) (Şekil 4). Bütün bu değişikliklere eş zamanlı olarak gen ekspresyonundaki 

değişiklikler eşlik eder ki, moleküler biyoloji ile ilgili olan bu mekanizmalardan 

bahsedilmeyecektir. 

Miyokard hasarı 

Mekanik yük 
artışı 

Kompansatuvar 
cevaplar 

İnflamatuvar 
aktivasyon 

Kontraktil 
disfonksiyon Fetal gen program 

hipertrofisi 

SV YENİDEN 
BİÇİMLENMESİ 

MMP aktivasyonu Oksidatif stres 
ECM disregülasyonu 

Apopitozis 

   Şekil 3: Sol ventrikülün yeniden şekillenmesinin patofizyolojisi.  
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     Şekil 4: İnfarkt sonrası sol ventrikül yeniden biçimlenme paternleri  

     İskemik yeniden biçimlenmede, basınç ve hacim yükünden dolayı SVEF’nin gerilemesi 

atım hacminde azalmaya neden olur. Ancak SV’deki genişlemeyle beraber atım hacmi 

Starling mekanizması ile düzeltilmeye çalışılır (26,27). Böylece erken dönemde 

gerçekleşen yeniden biçimlenme, korumaya yönelikken uzun dönemde hemodinamik 

bozukluklara yol açar. Uzun dönem progresif yeniden biçimlenme, infarkt sonrası 2 yıla 

kadar uzanan bir zaman diliminde, SV’nin boyutlarının artmasına ve kavitesinin 

genişlemesine neden olur ve kardiyovasküler ölümlerin artışına neden olur. Tersi olarak 

da, yeniden biçimlenmedeki küçük düzelmeler bile KY ve ölüm oranlarını düşürebilir (28). 

 

 

Genişlemiş  
ventrikül 

RAAS 
SSS Beyin 

Anj.II 
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Saatler sonra 2 hafta 
Volüm, 
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 ventrikül++ 
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     2.3. Aldosteron ve Miyokard infarktüsü 

     Aldosteron adrenal korteksden salgılanan major mineralokortikoid hormon olup sıvı ve 

potasyum (K) regülasyonunda önemli rol alan RAAS’ın nörohormonal   mediatörüdür 

(29). Miyokard dokusunda da aldosteron sentezlenebilmektedir (30).  Aldosteronun diğer 

kaynakları arasında beyin (31), fare mezenter arteri ve insan pulmoner arteri bulunmaktadır 

(32).  Anjiyotensin II (ATII) uyarısı ile tip I reseptörleri aracılığıyla lokal aldosteron 

sentezi olabilmektedir (33). Aldosteron salgılanması düşük sodyum (Na),  yüksek K diyeti 

ve ATII tarafından düzenlenir. Kardiyak olarak özellikle atriyumlardan salgılanmakta olup, 

adrenal beze kıyasla bu oran çok düşük olmakla beraber, lokal konsantrasyonu yüksektir 

(34). 

     Epiteliyal mineralokortikoid reseptörleri, aldosteronun Na+-K+ ve ekstraselüler sıvı 

hacmi üzerine etkilerini düzenler (35). Esas olarak böbrekler, kolon ve tükrük bezleri 

üzerinde bulunurlar (35). Non-epitelyal reseptörler ise, kalpte (miyosit ve fibroblastlarda), 

endotel ve beyinde bulunur. Aldosteron, kardiyak etkilerini bu reseptörler aracılığı ile 

göstermektedir (35). 

    2.3.1. Kardiyovasküler patofizyolojide aldosteronun rolü 

     İlk olarak, mineralokortikoid reseptörlerin, kalp ile beraber vasküler dokularda da (36) 

bulunması ile, aldosteronun kardiyovasküler sistemde de etkili olabileceği düşünülmüş ve 

bununla ilgili yapılan geniş kapsamlı çalışmalarla bu etkiler doğrulanmıştır (37-39). 
    Aldosteronun  SV yeniden biçimlenmeye etkisi 

     Miyokard infarktüsü sonrası, kardiyak fonksiyonların deprese olması sonucu SSS ve 

RAAS aktive olur. Başlangıçta bu mekanizmalar ortalama arteryel basıncı sağlamada 

yararlı olmasına rağmen, bu koruyucu mekanizmalar uzun dönemde miyokard oksijen 

ihtiyacını arttırmakta, progresif olarak miyokard hasarı, ventriküler disfonksiyon ve KY’ye 

neden olmaktadır (40). Yukarıda bahsedilen SV  yeniden biçimlenme  olarak bilinen 

değişiklikler ve nörohormonal aktivasyon, ventriküler aritmiler ve ani kardiyak ölüm  

riskini arttırır. Aldosteronun, SV sistolik disfonksiyonu olan hastalarda yüksek olduğu 

gösterilmiş olup, Mİ’nin erken ve geç döneminde kötü prognoz ile ilişkili olduğu 

bildirilmiştir (41,42). 

     Aldosteron blokajının, SV yeniden biçimlenmesi üzerine tek başına veya ACE-İ ile 

beraber kullanımının olumlu etkileri vardır. Hayvan deneylerinde bu yararlı etkiler 

gösterilmiş olup, başlıca şu şekilde sıralanabilir; (1) Kollajen depolanmasının azalması, (2) 

Norepinefrin sevyesinin azalması, (3) İntertisyel fibrozisin geriletilmesi, (4) Hipertrofinin 
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azalması, (5) SV boyutlarının gerilemesi, (6) SVEF’nin artması (43-47). Tablo 4’te 

aldosteronun kardiyovasküler sistem üzerine bu etkileri özetlenmiştir (48). 

 

Tablo 4: Aldosteron etkisine bağlı oluşan mekanizmalar, bunların anatomik ve klinik 

sonuçları 

Mekanizmalar                                      Anatomik etkileri                       Klinik sonuçlar 

NO azalması                                        Vazokonstriksiyon                     İskemi 

Oksidatif stres                                       İnflamasyon,fibrozis                yeniden biçimlenme

Kollajen                                                Fibrozis                                     yeniden biçimlenme

Vasküler inflamasyon                          Fibrozis,nekroz                         yeniden biçimlenme 

Apopitozis                                            Miyosit kaybı                           yeniden biçimlenme 

Baroreseptör duyarlılığı                        Kalp hızı değişkenliği             Ani kardiyak ölüm 

Norepinefrinin Miyokardiyal alımı      Aritmiler                                  Ani kardiyak ölüm 

Aksiyon potansiyel süresi                    Aritmiler                                  Ani kardiyak ölüm  

Fibrinolizis                                           Tromboz                                  İskemi,nekroz 

Trombosit aktivasyonu                        Tromboz                                   İskemi,nekroz 

 

     Aldosteronun endotelyal disfonksiyon üzerine etkisi 

     Yapılan deneysel çalışmalarda, aldosteronun periferik damarlarda bulunan Nitrik oksit 

(NO) salgılanmasını azalttığı bulunmuştur (49,50). Bu azalmanın sonucunda 

vazokonstriksiyon olmakta ve miyokardiyal perfüzyon azalmakta, neticede miyokard 

hasarı oluşmaktadır (51,52). Non selektif aldosteron reseptör blokeri olan spironolaktonun, 

hayvan ve insan çalışmalarında endotelyal disfonksiyonu normalleştirdiği görülmüştür 

(53). 

     Yapılan hayvan deneylerinde, yüksek tuz diyeti ile beraber aldosteron oksidatif stresi 

arttırır. Bu artış süperoksit radikallerinin oluşmasına, endotelyal hasara ve 

vazokonstriksiyona ve neticede inflamasyon ve fibrosise neden olur. Bütün bu etkiler 

spironolakton ile azaltılır (54). 

    Aldosteronun kollajen sentezi üzerine etkisi 

     Aldosteron, kollajen sentezini arttırarak miyokardiyal matriks ve vasküler yatak 

üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir. Kollajenin, özellikle I ve III tipi  dokunun sertliği ve 

distorsiyonu  ile ilgilidir (55-57). Kronik KY tanısı alıp da 8 hafta süre ile spironolakton 
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tedavisi alan hastalarda, prokollajen tip III N-terminal amino peptid(PIIINP; vasküler 

kollajen dönüşümünün biyomarkırı) sentezinin % 20 azaldığı görülmüştür (58). 

     Aldosteronun inflamasyon üzerine etkisi 

     Aldosterona bağlı miyokardiyal hasarın ve fibrozisin diğer etkin nedenlerinden biri 

vasküler inflamasyondur. Tuz yüklenmesi ve aldosteron infüzyonu ile farelerde fibrozis, 

fokal iskemi ve nekroza yol açan ciddi koroner inflamasyonun oluştuğu gözlemlenmiştir 

(59). Bu durum, 8 haftalık eplerenon tedavisi ile gerilemiştir (59). 

     Aldosteronun otonom sinir sistemi üzerine etkisi 

     Aldosteronun hayvan ve insan deneylerinde baroresptör duyarlılığını azalttığı 

gösterilmiştir (60,61). Aynı zamanda aldosteronun, farelerde norepinefrinin miyokard 

tarafından alınmasını engellediği gösterilmiştir. Bu alımın azalması, kalp hızı değişkenliği 

ve katekolamine bağlı aritmilere neden olmaktadır (62). Bu etkilerin  spironolakton alan 

kronik KY hastalarında düzeldiği gözlemlenmiştir (58,63). 

    Aldosteronun  diğer mekanizmalar üzerine etkisi 

     Aldosteronunun Mİ sonrasında fibrinolizis ve trombosit aktivasyonunu inhibe ettiği 

neticede hiperkoagülabiliteyi (64) aynı zamanda miyokardiyal apopitozisi (65) tetiklediği 

tespit edilmiştir. 

     2.4. Miyokard İnfarktüsü’nde Antiremodelling İlaçlar 

     Akut miyokard infarktüsü sonrası kardiyak performans düşüklüğü, başta SSS ve RAAS 

gibi  nörohormonal sistemlerin aktivasyonunun artışına yol açar (66). Bu sistemlerin 

aktivasyonu ile hemodinamik yük artışı, miyokardiyal oksijen ihtiyacının artışı, patolojik 

ventriküler yeniden biçimlenme ve progresif miyokardiyal hasar oluşur ve neticede gelişen 

KY, morbidite ve mortalitede artışa neden olur (67). ACE-İ, ARB’ler, B-blokerler ve 

aldosteron reseptör blokerleri bu sistemlerin aktivasyonunu engelleyebilir. Şekil 5’de AMİ 

sonrası gelişen KY seyrini özetlenmektedir (67). 
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Şekil 5: AMİ sonrası gelişen KY mekanizmaları ve bunların engellenmesi.  
 

     2.4.1. ACE inhibitörleri 

      Akut miyokard infarktüsü sonrası uzun dönem ACE inhibisyonu ventrikül 

genişlemesini geriletir ve ventrikül performansının bozulmasına engel olur (68,69). Yapılan 

üç uzun dönem çalışmasının (SAVE, AIRE, TRACE) metaanalizinde kaptopril, ramipril ve 

trandolaprilin SV  disfonksiyonu olan 5966 hastada  mortalite ve morbiditeyi azalttığı 

görülmüştür (70).  

     İnfarkt oluştuktan sonra gerilme kuvvetlerinin azalması için SV yükünün azalması 

gerekmektedir. ACE–İ tedavisi, apikal duvar stresini azaltır ve SV’nin genişlemesini 

geriletir (68). SV genişlemesi olmazsa miyositlerin hipertrofik cevabı  hemodinamik olarak 

faydalı olacaktır (71). ACE-İ’nin yüksek doz kullanımı, düşük doza göre SV genişlemesini 

daha fazla geriletmektedir (72). Bununla birlikte ACE-İ tedavisi başlansa da, infarktüs 

sonrası uzun dönem progresif yeniden biçimlenme, SV’nin genişlemesi şeklinde 2 yıla 

kadar görülebilmektedir (73). 

     American college of cardiology (ACC)/American Heart Association (AHA) kılavuzuna 

göre, STYMİ’li seçilmiş hastalara uzun dönem ACE-İ kullanımı önerilmektedir (74). Bu 

hastalardan ACE-İ toleransı olan hastalara ise ARB (valsartan veya kandesartan) tavsiye 

 

AMİ: Miyokard hasarı 

   Miyokard   
disfonksiyonu 

Nörohormonal aktivasyon: 
●RAAS(AT II, aldosteron) 
●SSS(Epinefrin, norepinefrin) 

Hemodinamik  Miyokard 
toksisitesi 

Miyokardiyal 
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fibrozis, hipertrofi 

bozukluk 
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edilmektedir. Yeni güncellenmiş ACC/AHA kılavuzuna göre kronik KY olan, 

semptomatik ve  azalmış SVEF’ye sahip  tüm hastalara ACE-İ önerilmektedir (75). 

     ESC kılavuzlarına görede kronik KY olan SVEF <0.40 olan  tüm hastalara veya SV 

disfonksiyonu yüzünden semptomatik olan tüm hastalara ACE-İ önerilmektedir (76). 

     2.4.2. Β-Blokerler 

      Βeta-Blokerlerin Mİ sonrası kalp yetmezliklerinde, sempatik aktiviteyi bloke edip 

KY’yi şiddetlendirdiği düşüncesiyle kontrendike olduğu önerisi geçerliliğini yitirmiştir. Mİ 

sonrası KY hastalarında reperfüzyon tedavisi zemininde B- Bloker tedavisi ile ilgili ilk 

yapılan çalışma Carvedilol Postinfarct Survival Control in Left Ventricular Dysfunction 

(CAPRICORN) çalışmasıdır (77). Çalışmada, AMİ sonrası ACE-İ, aspirin ve trombolitik 

tedavilerine ek olarak verilen karvedilolün uzun dönem tedavisinin mortalite üzerine 

olumlu etkileri gözlemlenmiştir. 

     Miyokard infarktüsü sonrası ileri derece deprese SV fonksiyonu olan hastalarda da B-

Bloker tedavisinin etkinliği gösterilmiştir. Metoprolol CR/XL Randomized Intervention 

Trial in Heart Failure (MERIT-HF) çalışmasında revaskülarize edilen, ACE-İ, aspirin ve 

statin alan ve SVEF <0.25 olan hastalarda, metoprololun mortalite üzerinde olumlu etkileri 

tespit edilmiştir (78). Bu çalışmalar sonucunda ACC/AHA STYMİ kılavuzunda 

kontrendike olmayan tüm STYMİ hastalarına B-Bloker tedavisi önerilmektedir (74). 

ACC/AHA kronik KY kılavuzunda da SVEF azalmış, semptomatik KY bulunan tüm 

hastalara bisoprolol, karvedilol veya metoprolol süksinat önerilmektedir (75). ESC kronik 

KY kılavuzunda da SVEF azalmış, stabil veya semptomatik, iskemik veya non iskemik 

KY bulunan tüm hastalara, ayrıca Mİ sonrası SV disfonksiyonu gelişen semptomatik olan 

veya olmayan tüm hastalara B-Bloker tedavisi(Bisoprolol, karvedilol, metoprolol süksinat 

ve nebivolol) önerilmektedir (76). 

     2.4.3. Aldosteron Reseptör Antagonistleri 

      Akut miyokard infarktüsü sonrası RAAS’ın miyokard üzerindeki etkilerini ACE-İ 

hafifleştirse de, bu ajanlarla aldosteronun etkileri tam önlenememektedir. Bunun yanında 

uzun dönemde ACE-İ’nin aldosteron üretimi üzerine etkileri geçici olmaktadır (79). ACE 

inhibisyonundan sonra aldosteron kaçışının nedenleri tam aydınlatılamamıştır. Bu yüzden, 

yüksek serum potasyum, katekolaminler ve kortizol düzeyi gibi aldosteron üretimini 

arttıran alternatif yollar araştırılmaktadır (80). 

     Akut miyokard infarktüsü sonrası aldosteronun önemi anlaşıldıktan sonra ACE 

inhibisyonun ötesinde,  daha fazla  nörohormonal blokaj gerekliliği ön plana çıkmıştır. 

Valsartan in Acute Myocardial Infarction Trial (VALIANT), çalışmasında AMİ sonrası 
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gelişen KY ve kötü klinik gidişi önlemek için nörohormonal kontrolü arttırmak üzere, 

ACE-İ’li standart tedaviye ARB eklenmesinin etkileri araştırılmıştır (81). Bu çalışmada 

AMİ sonrası SV diyastolik disfonksiyonu veya KY gelişen  ve standart tedavi alan 

hastalar, 0.5-10. günler arasında başlanılan valsartan veya valsartan ve kaptopril veya 

yalnızca kaptoprile randomize edilmiştir. Yaklaşık 24.7 ay takip sonucunda  etkinlik 

açısından gruplar arasında herhangi fark bulunmadığı halde, ARB ve ACE-İ’yi beraber 

alan grupta yan etkiler daha fazla görülmüştür ve ARB sadece ACE-İ’lere alternatif olarak 

önerilmiştir (74). 

     Bu bilgilerin ışığı altında üçüncü bir tedavi modalitesi olarak aldosteron blokajı  ön 

plana çıkmış olup, bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar ve aldosteron reseptör 

blokerlerinden  aşağıda kısaca bahsedilecektir. 

     2.4.3.1. Eplerenon 

      Eplerenon, spironolaktondan farklı olarak yüksek aldosteron reseptör selektivitesine 

sahip, yeni ve selektif aldosteron reseptör blokeridir. Bu yüzden non selektif aldosteron 

reseptör blokerlerinde  sık görülen jinekomasti, meme ağrıları ve anormal vajinal kanama 

gibi yan etkiler çok düşük oranda görülmektedir. Yine selektif özelliğinden dolayı steroid 

ve androjen reseptörlerini bloke etmediğinden dolayı seksüel impotans insidansıda azdır. 

Eplerenon, plazma aldosteron seviyesi yüksek olduğunda, natriürez ve renal potasyum 

retansiyonunu arttırmaktadır. Eplerenon yüksek kan basıncını da etkin olarak 

düşürmektedir (82). Bütün bu etkilerinden dolayı aşağıda bahsedilen endikasyonlarda 

kullanılmaktadır. 

     1-Primer hiperaldosteronizm 

     2-Hipertansiyon 

      3-KY 

4-Hepatik ödem 

Yukarda bahsedilen potansiyel yan etkilerine ek olarak, tüm aldosteron reseptör 

blokerlerinde görülen yan etkiler eplerenonda da görülmektedir. Bunlar; 

     1-Hiperkalemi 

     2-Hiponatremi 

     3-Metabolik asidoz 
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     4-Plazma lipid sevyelerinde değişiklikler; Total serum kolesterol ve trigliserit artışı(82) 

     Aldosteron reseptör blokerlerinin, AMİ sonrası kardiyak olumlu etkilerini gösteren en 

büyük ve önemli çalışma eplerenon ile yapılan EPHESUS çalışmasıdır. Eplerenon Post –

Acute Myocardial Infarction Herat Failure Efficacy and Survival Study (EPHESUS), çok 

merkezli, çift kör, uluslar arası bir çalışmadır. Çalışmaya AMİ sonrası SV disfonksiyonu 

(SVEF < 0.40) gelişen ve KY bulguları olan (Akciğer ralleri, akciğer filminde gösterilen 

pulmoner venöz yüklenme, veya üçüncü kalp sesi ) 6632 hasta alınmıştır. Klinik olarak 

stabil olan hastalar, AMİ sonrası 3-14 günler arasında eplerenon (25 mg/gün ile başlanılan 

4 hafta sonra 50 mg/gün dozuna artırılan n=3319) veya plaseboya (n=3313) randomize 

edilip ortalama 16 ay takip edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen hastalar günümüzde Mİ 

sonrası önerilen standart tedavileri genellikle almaktaydılar. [ACE-İ veya ARB (%86), B-

bloker (%75), diüretikler (%60), aspirin (%88), statinler (%47)]. Görüldüğü gibi statin 

tedavisi alan hastaların beklendiği kadar yüksek olmaması dikkati çekmektedir. Bununla 

birlikte bu çalışma, koroner reperfüzyon veya revaskülarizasyon oranı çok yüksek olmayan 

(%45) bir hasta grubunda yürütülmüş idi (83). 

   Tablo 5: Primer ve sekonder sonlanım noktalarına eplerenonun etkisi.   

 
Tüm nedenlere bağlı ölüm                                                 ●                             P=0.008 
 
Kardiyovasküler ölüm/Hastanaye yatış                                ●                          P=0.002 
 
Kardiyovasküler ölüm                                                      ●                               P=0.005 
 
Ani kardiyak ölüm                                                         ●                                  P=0.03 
 
Kalp yetmezliğine bağlı ölüm                                         ●                                 P=0.1 
 
Kardiyovasküler hastanaye yatış                                           ●                           P=0.09 
 
Kalp yetmezliğine bağlı hastaneye yatış                           ●                               P=0.03 
 
 
                                                                      Eplerenon iyi                   Plasebo iyi 
 

 

      

     Standart tedaviye eplerenon eklenmesi, plaseboya göre tüm nedenlere bağlı ölümlerde 

%15, kardiyovasküler ölümlerde %17, kardiyovasküler ölüm ve hastaneye yatışın kombine 
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sonlanım noktasında %13, anikardiyak ölümde %21 azalma sağlamıştır. Primer ve 

sekonder sonlanım noktalarına eplerenonun etkisi Tablo 5’de görülmektedir (83).  

Eplerenon tedavisi iyi tolere edilmiştir. Total yan etki olayları benzerdir. Ancak eplerenon 

grubunda ciddi hiperkalemi (serum potasyum >6 mmol/L) plaseboya göre daha sık 

görülmüştür (%5.5’e karşın %3.9, p=0.002). Fakat bununla ilgili herhangi bir ölüm olayı 

görülmemiş olup sadece %1 hastada hiperkalemi nedeniyle tedaviye devam edilmemiştir. 

Hipokalemi (serum potasyum <3.5 mmol/L) plaseboya göre daha az görülmüştür (%8.4’e 

karşın %13.1 p<0.001). Cinsiyet hormonlarına bağlı yan etkiler (erkeklerde jinekomasti ve 

impotans, kadınlarda meme ağrısı ve menstrüel düzensizlikler ) her iki grupta da benzer 

bulunmuştur (83). 

     Subgrup analizlerinde yüksek riskli hastalarda [bilinen HT, Diyabetes mellitus (DM) ve 

ciddi SV disfonksiyonu (SVEF<0.30) olanlar] eplerenonun etkilerinin daha belirgin olduğu 

tespit edilmiştir (84). 

     EPHESUS çalışmasında, 50 mg doza ulaşılamayan hastalarda (25 mg/gün) etkin fayda 

devam etmekle beraber, 50 mg doza ulaşılan hastalarda görülen faydaya eşit olmadığı 

gösterilmiştir (85). 

     Bu verilerin ışığı altında ACC/AHA STYMİ kılavuzunda, STYMİ sonrası uzun dönem 

aldosteron blokajını, renal disfonksiyonu ve hiperkalemisi olmayan, ACE-İ alan ve SVEF 

< 0.40 olan, semptomatik KY veya diyabete sahip hastalarda, klas IA olarak önermiştir 

(74).  

     ESC kronik KY kılavuzunda ise, klas 3-4 KY olan, AMİ sonrası sistolik disfonksiyonu  

ve KY  bulguları olan veya diyabete sahip hastalara önerilmektedir (76). 

    2.4.3.2. Spironolakton 

     Non selektif aldosteron reseptör blokerlerinden olan spironolakton, klinikte yaygın 

olarak kullanılır. Aldosteron kaçağının engellenmesinin kardiyak olarak olumlu etkileri 

olabileceği düşüncesi ile, aldosteron antagonistlerinin kullanıldığı çeşitli çalışmalarda  en 

çok spironolakton kullanılmaktadır.  

     Metabolizması 

     Spironolakton karaciğerde aktif metaboliti kanrenon’a metabolize olur. Metaboliti de 

kendisi ile beraber aldosterona karşı mineralokortikoid reseptörüne bağlanmak için yarışır. 

Bu nedenle, ortamda aldosteron olmadığı zaman diüretik etki yapmazlar. Gerek 

spironolakton, gerekse metaboliti %90 proteinlere bağlanır. İlaca başladıktan sonra plato 
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konsantrasyonuna ulaşması 1 haftayı bulmaktadır. Maksimum cevap için 2–3 gün geçmesi 

gerekir. Aynı şekilde ilaç kesildikten 2-3 gün sonra da etkisi devam etmektedir (86). 

     Etkileri 

     Spironolakton, böbreklerde kollektör tüplerin korteks üzerindeki bölümünde K+ 

retansiyonu yapmaktadır. Natriüretik etkisi zayıftır. Çünkü kollektör tüplerde Na+ 

reabsorbsiyonu düşüktür (86).  

     Spironolaktonun kardiyak etkileri ise çeşitli mekanizmalarla gerçekleşmektedir.  

     1- Kardiyak fibrozisin geriletilmesinde spironolaktonun etkileri 

     a- Kronik KY tedavisindeki etkileri 

     Kalp yetmezliğinde ACE dışı yollarla aldosteron sentezi belirgin olarak artmaktadır. 

Ayrıca ACE-İ tedavisi ile ATII ve aldosteron düzeyleri başlangıçta baskılanır. Tedavinin 

takibinde ATII düzeyleri yavaş artarken aldosteron düzeyleri daha hızlı artmaktadır. 

Aldosteron kaçağını engellemek için standart tedaviye spironolakton eklenmesinin klinik 

olarak ek fayda sağlayabileceği varsayımı ile RALES çalışması planlanmıştır. Newyork 

Heart Association (NYHA)’a göre sınıfı III-IV olan 1663 KY olgusu bu çalışmaya dahil 

edilmiş, bir grup standart tedavi alırken diğer gruba ortalama 25mg/gün spironolakton ilave 

edilmiştir. Plasebo kontrollü bu çalışmanın 3 yıl sürmesi planlanmış, ancak olumlu 

sonuçlar nedeni ile erken sonlandırılmıştır. Tüm nedenlere bağlı ölümde %30, kardiyak 

nedenlere bağlı ölümde %31 azalma ve hastaneye yatışlarda %32 oranında azalma 

gözlenmiştir (87). Bu çalışmanın sonuçları, aldosteron kaçağının önemini ortaya 

koymaktadır. 

     b- Akut Mİ sonrası etkileri 

     Aldosteron antagonistlerinin kronik KY’de yeniden biçimlenme üzerine olan olumlu 

etkileri nedeniyle, daha erken dönemde kullanımının klinik fayda sağlayabileceği 

düşünülmüştür. Bu amaçla Mİ geçiren hastalarda, spironolaktonun erken dönemde 

kullanımına dair çeşitli çalışmalar planlanmıştır. Deneysel çalışmalardaki olumlu sonuçlar, 

klinik çalışmaların önünü açmıştır. Hayashi ve arkadaşlarının yaptığı  bir çalışmada  akut 

anteriyor Mİ geçiren 134 hasta 2 gruba randomize edilmiş ve 65 hastaya 

revaskülarizasyondan 1 gün sonra standart tedaviye  ilaveten spironolakton 25mg/gün 

verilerek takip edilmiştir. Bazal ve 1 ay sonundaki değerler incelendiğinde spironolakton 

alan grupta almayan gruba göre SVEF belirgin olarak artmıştır (P=0.012). Araştırmacılar, 
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Mİ geçiren hastalarda ACE-İ ile kombine edilen spironolaktonun SV yeniden 

biçimlenmeyi ve kardiyak fibrozisi daha etkin engellediğini göstermişler (88). EPHESUS 

çaılşmasında AMİ’den 3-14 gün sonra başlanılan aldosteron reseptör blokeri, bu çalışmada 

1 gün sonra başlanmış olup, tedavinin erken dönem etkinliğini de göstermesi açısından 

önemlidir. Ayrıca EPHESUS çalışmasında aldosteron reseptör blokerinin SVEF<0.40  olan 

hastalardaki etkinliği değerlendirilmişken, bu çalışmadaki hastaların SVEF ortalama 0.47 

dir. Bu yönüyle, SV sistolik fonksiyonunun daha az derecede bozulduğu hastalarda 

tedavinin etkisini göstermesi açısından önemli bir çalışmadır (89).  

     Aldosteron reseptör blokerlerine bağlı gelişen yan etkiler  eplerenon bahsinde anlatılmış 

olup, spironolakton non selektif aldosteron reseptör blokeri olduğu için androjen ve steroid 

reseptörlerini de etkilemekte ve buna bağlı olarak eplerenona göre daha fazla oranda 

jinekomasti, impotans, meme ağrısı ve menstrüel bozukluklar yapmaktadır. 

     2.5 . Miyokard İnfarktüsü ve Ekokardiyografi 

     Akut miyokard infarktüsü, bölgesel miyokard hasarı yaparak sistolik ve diyastolik 

fonksiyon bozukluğuna ardından da SV yeniden biçimlenmesine yol açar. Sistolik ve 

diyastolik fonksiyonları göstermede kullanışlı ve kolay bir yöntem olan ekokardiyografi 

son yıllarda Doppler, doku Doppler, 3 boyutlu ve strain gibi  yeni yöntemlerle önemini 

artırmıştır. Bu bölümde sistolik ve diyastolik fonksiyonları değerlendirme de kullandığımız 

M-Mode, İki boyutlu, Color M-Mode ve Doku doppler parametrelerinden bahsedeceğiz. 

     2.5.1. Sistolik fonksiyonların değerlendirilmesi 

     İki boyutlu, M-mode ve Doppler ekokardiyografi teknikleri ile SV sistolik 

fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılan başlıca parametreler; 

1- EF 

2- Fraksiyonel kısalma (FK) 

3- Kardiyak output 

4- SV duvar skor indeksi 

5- Doku Doppler Sm 

     Ejeksiyon Fraksiyonu 

     Sol ventrikül sistolik fonksiyonlarının değerlendirilmesinde en yaygın kullanılan 

parametrelerden biridir. EF; 
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             Diyastol sonu hacim – Sistol  sonu hacim                        
EF=                                                                                 x 100  

 

                 Diyastol sonu hacim  

olarak formüle edilmektedir. Formüldeki hacimler M-mode yöntemi veya 2 boyutlu eko ile 

elde edilebilir. 

     M-mode Yöntemi ile EF: M-mode ekokardiyografi de Teicholz yöntemi ile hesaplanır. 

Bu yöntem de sistol ve diyastol sonu hacimler aşağıdaki formülle hesaplanarak (otomatik 

olarak) yukardaki formüle göre yine otomatik olarak EF hesaplanır. Formül; 

     V= [7/(2.4+LVID)]*LVID³ (LVID:Sol ventrikül çapı) 

     İki Boyutlu EKO ile EF: İki boyutlu ekokardiyografi ile hacim hesaplanmasında 

birçok formüller olsa da bugün için en çok kullanılanı Simpson kuralı veya diğer adıyla 

diskler kuralıdır. Apikal dört veya iki boşluktan EKG yardımı ile diyastol  ve sistol sonu 

görüntülerde endokardiyal sınır manuel olarak çizilir ve ventrikül uzun ekseni boyunca eşit 

aralıklı disklere bölünür. Ventrikül eksen uzunluğunun disk sayısına bölünmesi ile elde 

edilen değer ile disk alanı çarpılarak disk hacmi bulunur. Disklerin toplam hacmi ventrikül 

hacmini verir. Modifiye Simpson yönteminde ise ventrikülün gövde kısmının hacmi, 

Simpson disk hacim toplamıdır. Burada farklılık sadece apikal bölgenin hacminin elipsoid 

olarak hesaplanarak gövde hacmine eklenmesidir. Bu sayede ayrı ayrı sistol ve diyastol 

sonu hacimler hesaplanarak yukarıda bahsedilen formülle EF hesaplanır (90). EF ‘nin 

normal değeri >%60 olarak kabul edilir. 

     Ejeksiyon fraksiyonu, vücut veya ventrikül hacminden etkilenmez. Önyük ve 

ardyük’deki değişimlerden etkilenir. Atriyal fibrilasyon sık ventriküler ektopi gibi ritm 

bozuklukları, sol dal bloğu, kalıcı veya geçici kalp pili gibi senkronizasyon bozukluğuna 

neden olan durumlar, EF hesaplanmasında hatalı sonuçlara sebep olabilmektedir. Mİ 

geçiren hastalarda veya bazı durumlarda görülen hiperkinezi de EF’nin olduğundan yüksek 

çıkmasına sebep olabilmektedir (91). EF ölçümünde karşılaşılabilecek bu potansiyel 

hatalar, araştırmacıları SV sistolik fonksiyonlarının değerlendirilmesinde yeni yöntemler 

araştırmaya zorlamaktadır. 

     Sol ventrikül kütlesi ise M-mode yöntemi ile hesaplanır. Amerikan Ekokardiyografi 

Cemiyetinin önerdiği formüle göre (90); 

     SV kütlesi corr.formülü: 0.8*[1.04(IVSd+LVIDd+PWd)³-(LVIDs)³] +0.6 gr  ve 

     Penn formülü: 1.04[(IVSd+LVIDd+PWd)³-(LVIDs)³]-13.6 
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     IVSd: Diyastol sonu sol ventriküler septum kalınlığı 

     PWd: Diyastol sonu arka duvar kalınlığı 

     LVIDd: Sol ventrikül diyastol sonu çap 

     LVIDs: Sol ventrikül sistol sonu çap 

     Fraksiyonel kısalma (FK) 

     Fraksiyonel kısalma, M-Mode yöntemi kullanılarak hesaplanır. Parasternal uzun aks 

görüntüde kapak uçlarından geçen çizgide anteriyor septum ve arka duvar endokardının iç 

sınırlarının sistol sonu ve diyastol sonu uzaklığı ölçülür ve aşağıdaki formülle FK 

hesaplanır. 

               Diyastol sonu çap – Sistol sonu çap                       
FK =                                                                       x 100                      Diyastol sonu çap 

 

     Normal FK, %18-42 arasındadır. Bu yöntemin kısıtlılığı sadece bir hat üzerinden tüm 

SV’nin değerlendirilmesidir. Ayrıca sinerji bozukluğuna yol açan durumlar da  (sol dal 

bloğu, pacemaker vs.) hatalı sonuçlara sebep olabilmektedir (91).  

     Kardiyak output  

     Sol ventrikülün bir dakikada pompaladığı kan miktarını ifade eder. 

     Kardiyak output = Atım hacmi x kalp hızıdır. Atım hacmi “modifiye Simpson’s” 

yöntemi veya “pulse wave Doppler” ile hesaplanabilir. 

     Doppler yöntemi kullanılacak olursa parasternal uzun aks görüntülerden SV çıkış yolu 

çapı ölçüldükten sonra apikal beş boşluk görüntüden SV çıkış yolundan akıma dik olarak 

“pulse wave Doppler” ile elde edilen traseden hız-zaman integrali hesaplanır.Atım hacmi= 

(SV çıkış yolu yarıçap)2 x π x (SV çıkış yolu hız-zaman integrali)  formülü ile hesaplanır 

(92). 

     SV duvar hareket indeksi 

     SV sistolik fonksiyon bozukluğunu ve bozukluğun yaygınlığını göstermede önemlidir. 

Amerikan Ekokardiyografi Cemiyetinin standardize ettiği 16-segment modeli ile duvar 

hareketi her segment için puanlandırılır (93). Normal miyokardiyal kalınlaşma ve hareket = 

1 puan olarak değerlendirilir. Hipokinezi = 2 puan, akinezi = 3 puan, diskinezi = 4 puan ve 
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anevrizma = 5 puan olarak değerlendirilir. Duvar hareket bozuklukları ile ilgili hareket 

genlikleri tablo 6’da gösterilmiştir. Tüm puanların toplamının segment sayısı 16’ya 

bölünmesi ile skor indeksi hesaplanır. SV skor indeksini değerlendirmede kullanılan 16 

segment, şekil 6’da şematize edilmiştir. Normal duvar hareket skor indeksi 1 olarak kabul 

edilir. Skor indeksi artıkça SV sistolik fonksiyon bozukluğunun derecesi de artmaktadır. 

EF ile uyumlu olduğu belirtilmiştir (94). AMİ sonrası anormal skor indeksi olanlarda 

mortalite oranının oldukça yüksek olduğu kanıtlanmıştır (95).  

    Tablo 6: Sol ventrikül duvar hareketleri genlikleri 

 

Normal/Hiperkinezi 1 Sistolik kalınlaşma    >%40 

Hipokinezi 2 Sistolik kalınlaşma    <%30 

Akinezi 3 Sistolik kalınlaşma    <%10 

Diskinezi 4 Sistolik duvar incelmesi ile beraber duvarın dışa hereketi

Anevrizma 5 Sabit defekt                                                       
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Ant.Sep. orta
Ant.Sep. orta Ant.Sep. bazal

 

 

 

     Doku Doppler ile elde edilen sistolik miyokardiyal hareket hızı  (Sm ) 

      “Pulse wave doku Doppler sample volümünün” mitral annülüse konulmasıyla elde 

edilir. İncelemede sistol sırasında 2 dalga hızı ölçülür. Bunlardan birincisi kısa hızla 

yükselip sonlanan izovolemik kontraksiyon dalgası ve ikincisi ise daha geniş olan pozitif 

sistolik miyokardiyal dalgadır (Sm dalgası) (şekil 7). EF ve FK’nın görüntü kalitesine 

bağımlılığı ve kalp hızı gibi değişkenlerden etkilenmesi gibi eksikliklerine bağlı olarak, 

SV’nin longitüdinal eksende kısalmasının değerlendirildiği doku Doppler tekniği son 

yıllarda önem kazanmaya başlamıştır. Bu metotla elde edilen mitral anüler sistolik hız 

(Sm), global ventrikül fonksiyon göstergesi olarak kullanılabilir. Yapılan çalışmalarda 

Sm’nin, SVEF ile iyi bir korelasyonu ispatlanmıştır. Ortalama sistolik mitral anüler  hız 

>7.5 cm/s ise SVEF>%50’dir (duyarlılık %79,özgüllük %88) (96). Bir başka çalışmada SV 

sistolik fonksiyonları bozulmuş hastalarda erken diyastolik mitral anüler dalganın <3 cm/s 

olması kardiyak mortalite için en iyi ön belirleyici olarak bulunmuştur (97).  
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 Şekil 6: SV duvar skor indeksinde kullanılan 16 segment şeması  
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     Sm dalgasının süresi ejeksiyon süresine tekabül eder (98). Sm dalgası semilunar 

kapakların açılması ile başlar ve S2 ile sonlanır. Sm değerleri, ölçüm yapılan duvara göre 

de değişiklik gösterebilmektedir. Sm, lateral duvar için 10.6±2.3cm/sn ile en yüksek iken 

anteriyor duvar için 9±1,8cm/sn normal değer olarak tanımlanmıştır (99). Sm değerleri, 

iskemik kalp hastalığı, valvuler kalp hastalığı ve hipertrofik kardiyomiyopatide 

azalmaktadır. Mİ geçiren hastalarda düşen Sm değerlerinin balon anjiyoplasti sonrası 

yükseldiği gösterilmiştir (100).  

     Doku Doppler tekniği ile apikal görüntülerden özellikle longitüdinal kasılma 

değerlendirilmektedir.  “Sample volümün” konulduğu yerdeki miyokardiyal hareket hızları 

oldukça kantitatif olarak değerlendirilmektedir. Fakat bu yönteminde bazı kısıtlılıkları 

bulunmaktadır. Doppler yöntemi olduğu için longitüdinal eksene mümkün olduğunca dik 

olarak ölçümlerin yapılması gerekmekte ve özellikle 20°’den fazla açı sapmaları ölçümün 

doğruluğunu belirgin etkilemektedir. Doku Doppler tekniği, apikal segmentleri 

değerlendirmede yetersiz kalmaktadır. Ayrıca derin nefes alıp veren hastalarda da 

ölçümlerin etkilenebileceği bu nedenle hasta ekspiryumda ve nefesini tutarken ölçümlerin 

alınmasının daha uygun olacağı belirtilmektedir (101). SV duvar hareketlerinin 

değerlendirilmesinde kantitatif bir yöntem olması nedeniyle önemlidir. 

     2.5.2. Diyastolik fonksiyonların değerlendirilmesi 

     Akut miyokard infarktüsü sonrası miyokardın aktif relaksasyonunun azalması ve SV 

geriliminin artması sonucu diyastolik fonksiyon bozuklukları oluşur. İnvaziv yöntemlerle 

hesaplanması yapılsa da non invaziv yöntemlerle, özellikle Doppler ekokardiyografi 

parametreleri ile diyastolik fonksiyon bozukluğu değerlendirilebilmektedir (102). 

Diyastolik fonksiyonların değerlendirilmesinde kullanılan başlıca ekokardiyografik 

parametreler şunlardır; 

     1-Mitral kapak kan akımı hızları 

     2-Pulmoner ven kan akımı hızları 

     3-Mitral annülüs doku Doppler hızları 

     4-Renkli M-mode akım ilerleme hızı (Vp)  

     Mitral kapak kan akım hızları 

     Konvansiyonel pulsed wave Doppler yöntemi ile mitral kapak uçlarından alınan 

ölçümlerde 2 dalga elde edilir. Birinci dalga, erken diyastolik zirve akım hızı (E dalgası) 
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ikinci dalga ise geç diyastolik zirve akım hızıdır (A dalgası). E dalgasının tepesinden 

sonuna kadar olan zaman E dalga deselerasyon zamanı (EDZ) olarak değerlendirilir. EDZ, 

SV kompliyansını yansıtır ve normalde 220 ms’den daha azdır. Hafif (Grade I) relaksasyon 

bozukluğunda E/A oranı <0.75 ve EDZ genellikle ≥220 msn’dir. Orta derecede (Grade 2) 

fonksiyon bozukluğuna karşılık gelen psödonormalizasyonda azalmış SV kompliyansı ve 

artmış sol atriyum basıncı nedeniyle normale benzer bir E/A oranı 0.75-1.5 ve EDZ hafif 

kısalmıştır >140 ms. Ciddi diyastolik (Grade 3) fonksiyon bozukluğunda restriktif terimi 

de kullanılır. Bu durumda E/A >1.5 ve EDZ <150 ms şeklindedir. Restriktif diyastolik 

disfonksiyon, tedavi veya valsalva manevrası ile önyük azalması ile beraber 

parametrelerde düzelme oluyorsa reversibl eğer olmuyorsa irreversibl tip olarak ikiye 

ayrılabilir (103). Mitral kan akımı yolu ile diyastolik fonksiyonları değerlendirmede birçok 

sınırlandırıcı faktör vardır. Önyük değişimlerinden etkilenme ve psödonormalizasyon 

bunların başlıcalarıdır. Bu yüzden transmitral akımlarla kombine kullanılan daha az 

volümlerden etkilenen pulmoner ven akımları kullanılmaktadır (102).  

     Pulmoner ven akımları 

     “Pulsed wave Doppler sample volümü” apikal 4 boşluk görüntüde sol atriyumda 

pulmoner ven içine konması ile temel olarak 3 dalga kaydedilir: 1.) Sistolik akım zirve hızı 

(Ps)  2.) Diyastolik akım zirve hızı (Pd)  3.) Revers atriyal akım hızı (Ar). Bu dalgaların 

hızları ve Ar süresi ile diyastolik fonksiyonlar değerlendirilebilir. Ps ile Pd, Ar süresiyle de 

mitral A dalga süresi karşılaştırılır. Pulmoner ven akım hızlarının da kalp ritminden 

etkilenmesinden dolayı daha hassas olan renkli M mod akım ilerleme hızı ile mitral 

anülüsün diyastol boyunca doku Doppler yöntemi ile değerlendirmesi ön plana çıkmıştır 

(102). 

     Renkli M Mode akım ilerleme hızı 

     Bu parametre apikal dört boşluktan ölçülür ve kan hızlarının mitral düzlemden apekse 

doğru vertikal bir çizgi boyunca hareketine dayanır. E ve A dalgaları elde edilir. E 

dalgasının eğimi ile elde edilen değere akım ilerleme hızı denir ve Vp olarak ifade 

edilir.Vp sol ventrikül geometrisinden, intraventriküler basınç gradientlerinden ve 

duvarların gevşeme senkronisinden etkilenir. Konvansiyonel metotla elde edilen E 

dalgasının Vp’ye oranının (E/Vp) daha hassas olduğu gösterilmiştir (104). 

     E/Vp oranının, SV doluş basıncı ile korele olduğu; sadece sinüs ritmindeki hastalarda 

değil atriyal fibrilasyonu olan hastalarda da E/Vp > 1.5 olmasının artmış sol atriyum ve 

 34



pulmoner kapiller kama basıncı (>15 mmHg) ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (105). Şu ana 

kadar bahsedilen diyastolik fonksiyon parametrelerin tümü ön yük veya ard yük bağımlı 

olmasına karşın E/Vp yükten bağımsız bir parametredir (106). Bu metodun dezavantajları 

ise özellikle ileri KY olan hastalarda kayıtların alınmasındaki zorluk ve alınan ölçümlerin 

tekrarlanabilirliğinin düşük olmasıdır.  

     Mitral annülüs doku Doppler ölçümleri 

     Mitral kapak uçlarından konvansiyonel “pulsed wave Doppler” metoduyla yapılan 

incelemede yüksek frekanslı düşük amplitüdlü kan akım hızları değerlendirilirken, mitral 

annuler doku Doppler metodunda düşük frekanslı yüksek amplitüdlü miyokardiyal hareket 

hızları değerlendirilir. Normal bir bireyde diyastolde 3 dalga kaydedilir. Bunlar izovolümik 

relaksasyon sırasında düşük hızlı, kısa süreli unifazik veya bifazik dalga hızı, erken 

diyastolik doluş ile birlikte negatif erken miyokardiyal dalga hızı (Em) ve geç diyastolde 

atriyal katkıyla ventriküle boşalan kanın sebep olduğu negatif geç miyokardiyal dalga hızı 

(Am) olarak tanımlanabilir (şekil 7). 

     Erken diyastolik mitral anülüs dalgası (Em) sol ventrikül relaksasyonu için iyi bir 

göstergedir. Düşük akımlarda bile Em önyük değişimlerinden çok az etkilenir ve hatta 

psödonormal sol ventrikül doluşlarını tanımlamada da kullanılabilir (107). Mitral akımın E 

dalga hızı ile Em oranının (E/Em) atriyal fibrilasyon, sinus taşikardisi, korunmuş veya 

deprese olmuş SV sistolik fonksiyonu, sekonder mitral yetmezliği ve SV hipertrofisinde de 

etkin olduğu gösterilmiştir (102). 

     Ommen ve ark.E/Em değeri >15 olmasının artmış doluş basıncı ile, < 8 olmasının 

normal doluş basıncı ile korele olduğunu göstermişlerdir (108). Tablo 7’de E/Em değeri ile 

sol atriyum basıncı arası ilişki gösterilmiştir (108). 
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Tablo 7: E/Em’nin sol atriyum basıncı ile ilişkisi  

 

 

E/Em  
EF ≥ %50 (EF<%50’deki hastalar için)

 

     E/A oranında olduğu gibi doku Doppler Em/Am oranını hesaplamak mümkündür. 

Em/Am oranının 1-2 arasında olması orta derecede diyastolik bozukluğa karşılık gelirken, 

Em/Am >2 olması ise ciddi diyastolik fonksiyon bozukluğunu gösterir (109). 

 

     2.5.3. Sistolik ve diyastolik fonksiyonun birlikte değerlendirilmesi 

     Miyokard performans indeksi (MPİ): Sistolik ve diyastolik fonksiyon bozukluğu 

sıklıkla birlikte olmasına rağmen bu fonksiyonları kombine olarak değerlendiren bir 

parametre arayışı ilk kez 1995 yılında Chawa Tei tarafından ortaya konan formül ile 

karşılık bulmuştur. 

 

 

İRZ: İzovolümik relaksasyon zamanı, İKZ: İzovolümik kontraksiyon zamanı , EZ: 

Ejeksiyon zamanı (şekil 7). 

≤ 8 
≥15 

Sol atriyum 
basıncı yüksek 

8-14 

İleri inceleme 

Sol atriyum hacim indeksi ≤ 30 ml/m2 Evet 

Hayır

Deselarasyon Zamanı < 160 ms   
Pulmoner Ven Ar – A süre >0 

Hayır 

≥11 

Sol atriyum 
basıncı normal 

Evet 

                                      İRZ + İKZ               
Tei indexi (MPİ) =                                        

EZ
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     Doku Doppler ölçümlerinden faydalanarak MPİ (modifiye Tei indeksi) hesaplamak 

mümkündür. Doku Doppler MPİ’nin mitral kan akımı ve SV çıkış yolundan kombine 

alınan konvansiyonel MPİ ile oldukça korele olduğu gösterilmiştir (110). Ayrıca doku 

Doppler yöntemi ile görüntünün elde edilip ölçülmesi çok daha kolaydır. Konvansiyonel 

Doppler’e göre kalp hızından etkilenmemesi de önemli bir avantaj sağlamaktadır (111). 

Normal değerler 0.39±0.05 olarak bildirilmiştir. Sistolik ve diyastolik fonksiyon 

bozukluklarında artar. 0.50’yi geçerse anormal kabul edilir. Deneysel bir çalışmada Mİ 

öncesi ve sonrası konvansiyonel ve doku Doppler ile elde edilen Tei indeksi 

karşılaştırılmıştır. Doku Doppler ile elde edilen Tei indeksinin EF ve FK ile daha iyi 

korelasyon gösterdiği bulunmuştur. Ayrıca doku Doppler ile elde edilen Tei indeksinin 

kalp hızı değişkenliğinden pek etkilenmediği, konvansiyonel Doppler ile elde edilen Tei 

indeksinin ise kalp hızı değişkenliğinden %15±5 etkilendiği gösterilmiştir (112). 

     ESC 2008 akut ve kronik kalp yetmezliği kılavuzunda da spironolakton, SVEF<%40 ve 

ciddi semptomu olan hastalara önerilmektedir. Mİ sonrası ise spironolakton SVEF<%40, 

semptomatik veya diyabetik hastalara sınıf I endikasyon olarak önerilmektedir. Ancak Mİ 

sonrası SVEF>%40 ve ılımlı semptomu olanlarda aldosteron reseptör blokerlerinin 

kullanımı için halen araştırmalar devam etmektedir. Aldosteron reseptör blokerlerinin, Mİ 

sonrası veya ciddi kalp yetmezliği olanlarda, SV yeniden biçimlenmesini engelleyerek 

klinik düzelmeye ve mortalitede azalmaya neden olduğu bilinmektedir. SV yeniden 

biçimlenmedeki bu düzelmenin, halen yeterli oranda ekokardiyografik veri ile 

desteklenmediğini düşünmekteyiz. Aynı zamanda aldosteron reseptör blokerlerinin dozları 

arasındaki etkinlik farkı ve bu ilaçların optimal başlama zamanı hakkında yeterli veri 

olmadığını görmekteyiz. Tüm bu bilgiler ışığı altında, AMİ sonrası ılımlı SV 

disfonksiyonu olan hastalarda, spironolaktonun düşük ve yüksek doz  etkinliğini, doku 

doppler parametreleri dahil olmak üzere, geniş ekokardiyografik verilerle 6 aylık takipte 

göstermeyi amaçladık. Bu açıdan çalışmamız literatürde bir ilk olacaktır. 
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     3. GEREÇ VE YÖNTEM 

    3.1. Hasta grubu 

     Çalışmaya Ocak 2007 ile Aralık 2007 arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Kardiyoloji Bölümüne kabul edilen, akut STYMİ tanısı konan ve revaskülarizasyon işlemi 

uygulanan toplam 186 hasta dahil edildi. Ekokardiyografik görüntü kalitesi ileri derece 

bozuk olan, daha önce Mİ geçiren, 1 yıldan az yaşam beklentisinin olduğu kalp dışı 

hastalığı olan, erken veya acil by-pass planlanan, Killip sınıf III-IV kalp yetmezliği olan,  

serum kreatinin değeri >2 mg/dl, potasyum değeri >5.5 mEq/L olan hastalar çalışmaya 

alınmamıştır. 19 ocak 2007 tarih ve 2007/018 sayılı fakülte yerel etik kurulu kararı 

alındıktan sonra, hastalar bilgilendirilip onayları alınması ile birlikte çalışmaya 

başlanmıştır. 

     Hastaların ve yakınlarının adres ve telefonları kaydedildi. Kontrol tarihi öncesinde her 

hasta tek tek telefonla haberdar edildi. Kontrollerinde herhangi bir nedenden dolayı 

gelmeyen hastaların genel durumları telefon ile öğrenildi. 

     3.2. Protokol ve izlem 

     Revaskülarizasyon işlemi yapılan hastalar koroner yoğun bakım ünitesine alınır alınmaz 

standart tedavileri (ACE-İ, B-bloker, Statin, v.s) başlandı. Hastalara ortalama 18 saat sonra 

rastgele olarak spironolakton 12.5 mg veya 25 mg dozlarında verilerek sırayla grup 1 ve 

grup 2 şeklinde iki gruba ayrıldı. Başlangıçta veya takipte spironolakton alamayan hastalar 

kontrol grubuna dahil edildi. Koroner yoğun bakım izlemleri sırasında, monitörize olan 

hastaların kan basınçları kaydedildi. Hastalara, ilk 3 gün içerinde ekokardiyografi işlemi 

uygulandı. Hastaların hastaneye ilk başvuru anında elde edilen tam kan, biyokimya 

değerleri kaydedildi. Taburculuktan önce hastaların boy, kilo, bel ve kalça çevreleri 

ölçüldü. Hastane içi olaylar kaydedildi. Taburculuktan sonra 1.ay - 3.ay ve 6.ay takipleri 

yapıldı. İlk iki takipte rutin kan parametreleri ve fizik muayenenin yanında, hastalar 

kardiyak semptomlar için detaylıca sorgulandı. Uygun olanlara efor testi işlemi yapıldı. 

Gerekli olanlara tekrar koroner anjiyografi yapıldı. Hastalar özellikle spironolaktonun 

potansiyel yan etkileri açısından da sorgulandı. Klinik ve laboratuvar olarak yan etki 

gelişenlerde ilaç dozu azaltıldı veya kesildi. Hastaların 6.ay takibinde bahsedilen 

değerlendirmelerin yanı sıra, önceki verilerden habersiz olarak ekokardiyografi yapılarak 

aynı parametreler tekrar ölçüldü. Hastaların boy, kilo, bel çevresi ve kalça çevreleri 

yeniden ölçüldü. 6 aylık takip boyunca yeni gelişen atriyal fibrilasyon, UAP, Mİ, KY 

semptomları, hastaneye yatış ve ölüm olayları kaydedildi. 
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     3.3. Ekokardiyografi 

      Hastalara, AMİ sonrası ilk 3 gün içerisinde ve 6 ay sonra aynı kişi tarafından 

ekokardiyografi işlemi uygulandı. Ölçümler için ATL HDI–5000 (Advanced Techonology 

Laboratoires Bathel, wash, 2–4 MHZ fazlı transducer) ve Philips Envisor-C  

ekokardiyografi cihazları kullanıldı. Ekokardiyografi, elektrokardiyografi eşliğinde yapıldı.  

Konvansiyonel ve doku Doppler ölçümleri, sol lateral dekubit pozisyonda  standart apikal 

2-4 boşluk ve parasternal uzun-kısa aks  görüntüleri kullanılarak  elde edildi. Kayıtlar 

hastalar ekspiryumda nefeslerini tutarken alındı. Ölçümler, ardışık üç atımdan yapılarak 

ortalama değer olarak verildi. 

     Konvansiyonel ekokardiyografi: Modifiye simpson kuralı kullanılarak apikal 2 ve 4 

boşluk görüntülerinden  SV hacimler ve EF’ler hesaplandı. Yine Apikal 2 ve 4 boşluk 

görüntülerinden sol atriyum hacim ve alanları hesaplandı. Ölçümler  teknik olarak en iyi 

görüntülerden ortalama değer olarak alındı. Parasternal uzun eksen görüntülerden M-Mod 

yöntemi ile SV sistol sonu ve diyastol sonu çaplarıyla (SVSSÇ ve SVDSÇ) anteriyor 

septum ve arka duvar diyastolik kalınlıkları ölçülerek SV kitlesi hesaplandı. Parasternal 

uzun eksen görüntülerinden SV çıkış yolu ölçüldü. Bölgesel sistolik fonksiyonları 

değerlendirmede Amerikan Ekokardiyografi topluluğunun önerdiği 16 segmentli model 

esas alındı. Her segment için 1’den 4’ e skorlar verildi ve duvar hareket skor indeksleri 

(DHSİ) hesaplandı. Apikal 4 boşluktan elde edilen mitral kan akımı Doppler traselerinden 

şu değerler ölçüldü; E, A, E/A oranı, EDZ, diyastol zamanı (Di) ve sistol zamanı (a). 

Apikal 4 boşluk görüntüden sample volümü en iyi görüntülenen pulmoner venin  yaklaşık 

1 cm içerisine yerletirilerek pulmoner ven akımları elde edildi. Apikal 5 boşluk  

görüntülerde “pulse wave Doppler sample volümü” SV çıkış yolu akımına paralel olacak 

şekilde yerleştirildi. SV ejeksiyon zamanı (b) ve atım hacmi hesaplandı. Elde edilen a ve b 

değerleriyle “a-b/b” formülü kullanılarak konvansiyonel MPİ hesaplandı. Apikal 5 boşluk 

görüntüde sample volümü mitral ve aort arasına yerleştirilerek IKZ veIRZ’ ler ölçüldü.  

     Doku Doppler görüntüleme: Pulse wave Doku Doppler (PWDD) yöntemiyle apikal 2-

4 boşluk görüntüleri kullanılarak sağ ventrikül dahil beş farklı bölgeden ölçüm yapıldı. 

PWDD kayıtları, sample volüm SV septal, lateral, anteriyor ve inferiyor duvar mitral 

annülüsüne yerleştirilerek elde edildi. Apikal 4 boşluktan sample volümü triküspit 

annülüsüne yerleştirlerek sağ ventrikül lateral duvar kayıtları alındı. Her bir segmentin Sm, 

Em, Am hızları ölçüldü. SV duvarlarının her biri için Em/Am ve mitral E/Em oranları 

hesaplandı. Tüm elde edilen bu değerler kullanılarak SV ortalama Sm, Em/Am ve mitral 

E/Em değerleri hesaplandı. Her bir duvarın İKZ, EZ ve İRZ değerleri ölçüldü (şekil 7). 
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“(İRZ + İKZ) / EZ” formülü kullanılarak doku Doppler MPİ’si hesaplandı. Dört duvarın 

ortalaması, SV doku Doppler MPİ’si olarak hesaplandı. Bazal ve kontrol ekokardiyografi 

ölçümleri iki farklı göz tarafından daha önceki değerleri bilinmeden değerlendirildi. 

 

            
     Şekil 7: Doku doppler tekniği ile ölçülen değerler 

 

     3.4. İstatistiksel Analiz 

     Çalışmanın istatistiksel analizi, SPSS Version 13.0 programı (SPSS Inc., Chicago, 

Illinois, ABD) ile yapıldı. Sonuçlar  ortalama ± standart sapma şeklinde sunuldu. Bazal 

ekokardiyografik verilerin ortalama ve oranlarının, gruplar arası ilişkilerini değerlendirmek 

için tek yön ANOVA ve ki kare testleri kullanıldı. Bu verilerin bazal ve altıncı ay arası 

değişimlerinin gruplar arası anlamlılığını değerlendirmek  için, değişim farkları parametrik 

ise Student’s t testi, nonparametrik ise Mann-Whitney U testi kullanıldı. Tüm testler için 

iki taraflı p değerinin <0.05 olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
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     4. BULGULAR 

     Çalışmaya  kontrol grubu dahil olmak üzere 186 hasta dahil edildi. Çalışmaya alınan 

hastaların ortalama yaşı 57±11 yıl idi. Hastaların 33’ü kadın, 153’ü erkek idi. Standart 

tedaviye farklı dozlarda spironolaktonun eklenmesi randomize olarak yapıldı. 

Taburculukta spironolakton alıp 1.ay kontrollerinde herhangi bir nedenden dolayı almayan 

hastalar, kontrol grubuna alındı. 186 hastadan 6 ay sonunda 130’una ekokardiyografi 

kontrolü yapıldı. Ekokardiyografi kontrolü yapılamayan 56 hastadan 25’ine telefonla 

ulaşılmasına rağmen bu hastalar kontrollere gelmedi. 13 hastanın dış merkezlerde elektif 

by pass olduğu öğrenildi. 9 hastada revaskülarizasyon ihtiyacı doğuracak hastanaye yatış 

(Mİ, UAP, İnstent restenoz), 3 hastada ani ölüm, 1 hastada SV içi trombüs nedeniyle 

verilen warfarin over dozuna bağlı, yaygın intraserebral kanama olduğu öğrenildi. 5 

hastaya hiçbir şekilde ulaşılamadı(yanlış numara, taşınma vs). Tablo 8’de takipteki olaylar 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 8: Hastaların 6 aylık takipteki olayları 

 Kontrol Grup 1 Grup 2 

Olaylar (n=67) (n=60) (n=59) 

Kontrole gelmeyen 4(%6) 10(%17) 11(%11) 

Ulaşılamayan 1(%2) 3(%5) 1(%2) 

By-pass 6(%9) 4(%7) 3(%6) 

PKG 2(%3) 4(%7) 3(%6) 

SVO 0 0 1(%2) 

ÖLÜM    

-Kardiyak 2(%3) 0 1(%2) 

-Kardiyak dışı 0 0 0 

SVO: Serebrovasküler olay, PKG: Perkütan koroner girişim 

 

      Tablo 9’da ekokardiyografi kontrolü yapılan 130 hastanın bazal demografik verileri 

gösterilmiştir. Hastaların çoğu erkekti (ortalama yaş 55.9±10.4 yıl). Hastaların %18’inde 

DM, %34’ünde HT mevcuttu. %26 hastada aile hikayesi vardı. 86 (%67) hastada sigara 

kullanımı olmakla beraber bunlardan 15 (%18)’i 2 ay ile 10 yıl arasında değişen süre 

öncesinde sigarayı bırakmışlardı. Hastaların hepsi ilk kez STYMİ nedeniyle hastaneye 
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başvurmuşlardı. Başlangıç reperfüzyon tedavisi olarak primer perkütan girişimi 105 (%80), 

trombolitik 15 (%12) hastaya uygulandı. Revaskülarizasyon işlemi uygulanmayan  hasta 

sayısı ise 10 (%8)’idi. Bu hastaların semptomlarının ve EKG bulgularının düzelmesi veya 

EKG’ lerinde şüpheli ST yükselmesi olması üzerine koroner anjiyografi işlemleri elektif 

şartlarda yapıldı. Semptom başlangıcından reperfüzyon işleminin  uygulanmaya başlaması 

arası süre ortalama 4.6±3.6 saatti, bu süre trombolitik uygulananlarda ortalama 2.6±1.8 

saatti. Çalışmayı tamamlayan hastaların %55’i anteriyor, %45’i inferiyor ve lateral Mİ ile 

hastaneye başvurmuşlardı. 

Tablo 9: 6 aylık ekokardiyografi takibi yapılan hastaların başlangıç özellikleri 

Değişkenler Kontrol (n=52) Grup1 (n=39) Grup2 (n=39) P değeri 

Yaş(yıl) 57±10  52±10 57±9 0.02 

Kadın 9 (%18) 7 (%18) 4 (%10) AD 

VKİ(kg/m²) 28.1±5.4 26.3±4.2 27.1±3.9 AD 

HT 15 (%29) 8 (%21) 11 (%28) AD 

Sigara 29 (%58) 27 (%69) 30 (%76) AD 

-İçiyor 20 24 27 

-Bırakmış 9 3 3 

DM 9 (%17) 6 (%15) 8 (%20) AD 

Heredite 9 (%18) 11 (%28) 14 (%36) AD 

Reperfüzyon tipi      

-Trombolitik 6 (%12) 2 (%5) 7 (%18) AD 

-Primer PCI 42 (%80) 33 (%85) 30 (%77) AD 

-İşlem yok 4 (%8) 4 (%10) 2 (%5) AD 

5.2±4.2 4.1±2.4 3.8±3.4 AD Semptom-Reperfüzyon süre 

Mİ tipi     

-Anteriyor 30 (%58) 20 (%51) 21 (%52) AD 

-İnferiyor 20 (%38) 18 (%46) 17 (%45) AD 

-Lateral 2 (%4) 1 (%3) 1 (%3) AD 

Killip sınıf     

-Sınıf I 40 (%77) 30 (%77) 31 (%79) AD 

-Sınıf II 12 (%23) 9 (%23) 8 (%21) AD 

VKİ: Vücut kütle indeksi, p<0.05: İstatistiksel olarak anlamlı, AD: İstatistiksel olarak 

anlamlı değil(p>0.05) 
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    Taburculuk sonrası hastaların tamamı aspirin, B-bloker, ACE-İ ve statin almakta idi. 6 

ayın sonunda 130 hastadan sadece 6’sı aspirin, 6’sı B-bloker, 12’si ACE-İ ve 24’ü statin 

kullanmamakta idi. Statin tedavisine devam etmeyen hastaların çoğunun ilaç için gerekli 

olan LDL>100 mg/dl şartını sağlamadığından dolayı ilacı tedarik edemedikleri öğrenildi. 

Altı ay sonunda sekonder koruma ilaçlarına devam edenlerin durumu  tablo 10’ da 

gösterilmiştir. 

Tablo 10: Ekokardiyografi takibi yapılan hastaların taburculuk sonrası ve takipteki ilaçları 

İlaç Kontrol Grup 1 Grup 2 P değeri 

(n=52) (n=39)  (n=39) 

Aspirin 50 (%96) 36 (%92) 38 (%96) AD 

ACE-İ 36 (%69) 35 (%90) 35 (%90) 0.04 

B-blokerler 48 (%92) 39 (%100) 37 (%94) AD 

ARB 6 (%12) 3 (%8) 3 (%8) AD 

Statinler 39 (%75) 34 (%88) 33 (%86) AD 

  p<0.05: İstatistiksel olarak anlamlı, AD: İstatistiksel olarak anlamlı değil (p>0.05) 

      Hastaların başlangıç laboratuvar değerleri tablo 11’de gösterilmiştir. 

Tablo 11: Ekokardiyografi takibi yapılan hastaların başvuru kan değerleri 

 Kontrol Grup 1 Grup 2 Pdeğeri 

(n=52) (n=39)  (n=39) 

Üre(mg/dl) 35±14 33±13 36±11 AD 

Kreatinin(mg/dl) 1.0±0.3 0.9±0.1 1.0±0.3 AD 

Na(mEq/L) 134±19 137±3 137±3 AD 

K(mEq/L) 4.2±0.5 4.0±0.4 4.1±0.4 AD 

T.KOL(mg/dl) 185±55 201±50 173±39 AD 

TG(mg/dl) 150±154 133±122 113±77 AD 

HDL(mg/dl) 34±7 36±9 36±11 AD 

LDL(mg/dl) 117±39 140±49 117±34 0.04 

WBC(K/uL) 12800±4500 12000±3800 13700±3200 AD 

HB(g/dl) 14.2±1.5 14.6±1.8 15.2±1.5 0.01 

  p<0.05: İstatistiksel olarak anlamlı, AD: İstatistiksel olarak anlamlı değil (p>0.05) 

      Bazal ekokardiyografik verilere bakıldığında, ventrikül sistolik ve diyastolik çaplarının 

grup 2’de daha büyük olduğu görülmüştür. Çaplarla paralel olarak grup 2’de sistol ve 
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diyastol sonu hacimler (SSH ve DSH)’de diğer gruba göre daha büyüktü. Yeniden 

biçimlenme parametrelerinden EF ve DHSİ’nde ise 2 grup arasında farklılık olmadığı 

görülmektedir. Diyastolik fonksiyon göstergelerinden EDZ ve E/A gruplar arasında benzer 

iken E/Em’nin grup 2’de 7.8±1.9 iken, kontrol grubunda  9.5±3.8 bulunmuştur (p=0.01). 

Tüm duvarların Sm değerlerinin ortalaması ise, grup 2’de diğer  gruba göre daha korunmuş 

bulunmuştur (p=0.02). Tablo 12’de gruplar arası bazal ekokardiyografik parametreler 

belirtilmiştir. 

 

Tablo 12: Ekokardiyografi takibi yapılan hastaların bazal önemli ekokardiyografik 

parametreleri  

Kontrol Grup 1 Grup 2 
 Pdeğeri 

(n=52) (n=39)  (n=39) 

SVDSÇ(cm) 4.80±0.40 4.73±0.38 5.07±0.52 0.002 

SVSSÇ(cm) 3.26±0.47 3.15±0.43 3.45±0.58 0.02 

DSH_ort.(ml) 95.0±22.6 95.5±28.4 111.4±28.4 0.01 

SSH_ort.(ml) 49.1±17.4 47.2±18.3 60.1±18.3 0.01 

EF_ort.(%) %49.1±7.9 %51.4±7.8 %47.6±7.7 AD 

DHSİ 1.54±0.31 1.49±0.31 1.62±0.31 AD 

EDZ(ms) 158.7±40.7 156.4±37.5 149.4±40.5 AD 

E/A 1.0±0.4 1.1±0.32 1.1±0.52 AD 

E/Em 9.5±3.8 7.8±1.9 8.4±2.9 0.02 

MPİ_D 0.61±0.16 0.54±0.11 0.63±0.17 0.02 

Sm_ort.(cm/sn) 8.1±1.3 8.8±1.2 8.2±1.2 0.02 

Ort: Ortalama, MPİ_D: Doku doppler parametreleri ile hesaplanan MPİ,   

p<0.05: İstatistiksel olarak anlamlı, AD: İstatistiksel olarak anlamlı değil (p>0.05) 

 

     Spironolakton alan hasta grupları, öncelikle kontrol grubuna göre, daha sonra ise kendi 

aralarında ekokardiyografik veriler açısından karşılaştırıldı. Ortalama EF değerindeki 

düzelme miktarının spironolakton alan grupta istatistiksel olarak daha anlamlı olduğu 

görüldü. (%2.5±7.9’ye karşın %4.0±8.3,  p=0.034 ve p<0.001, sırayla). Ancak bu 

düzelmedeki farkın gruplar arasında karşılaştırılmasında istatistiksel anlamlılık görülmedi. 

Ortalama sistolik ve diyastolik hacimlerde, 6 ay sonunda bazal değerlere göre her iki 

grupta da anlamlı değişim görülmedi. Ortalama hacimlerdeki korunmayla paralel olarak, 
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sistol ve diyastol sonu çapların da 6.ayın sonunda korunduğu görüldü. Bu parametrelerde 

de istatistiksel olarak farklılık yoktu. Ortalama Sm değerinin kontrol grubunda istatistiksel 

olarak anlamlı düzeldiği görüldü. (Ortalama Sm düzelme miktarı; 0.46±1.37 cm/sn’ye 

karşın 0.15±0.99 cm/sn, p=0.018 ve 0.199, sırayla). Ancak gruplar karşılaştırıldığında 

istatistiksel olarak anlamlılık yoktu. Doku doppler yöntemi ile hesaplanan MPİ’nin 6. ayın 

sonunda her 2 grupta da düzeldiği görüldü. Ancak bu düzelmenin gruplar arası 

karşılaştırmada istatistiksel anlamlılık oluşturmadığı tespit edildi. Diyastolik fonksiyon 

göstergelerinden E/A, EDZ ve E/Em değerlerinde 6 ayın sonunda, grupların kendi 

içlerinde anlamlılığa ulaşan düzelmeler görülürken, gruplar arası karşılaştırmada, farklılık 

olmadığı sonucuna ulaşıldı. Gruplar arası karşılaştırmalı ekokardiyografik parametreler 

tablo 13’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 13: Spironolakton alan hastalar ile kontrol hastalarının ekokardiyografik 
parametrelerinin karşılaştırılması 
 

           Kontrol (n=52)      Spironolakton alanlar (n=78) 

 Bazal 6.ay Fark Bazal 6.ay Fark  # 

EF_ORT(%) 49.1±7.9 51.6±8.6 2.5±7.9* 49.4±8.8 53.4±9.5 4.0±8.3** AD 

DSH_ORT(ml) 95.0±22.6 97.6±24.2 2.6±19.6 103.6±32.5 103.8±34.2 0.02±25.5 AD 

SSH_ORT(ml) 49.1±17.4 48.3±19.1 0.8±15.6 53.8±23.8 50.6±26.5 3.2±18.9 AD 

DHSİ 1.54±0.31 1.39±0.34 0.15±0.20** 1.56±0.35 1.35±0.35 0.21±0.19** AD 

SVDSÇ (cm) 4.80±0.40 4.82±0.45 0.02±0.43 4.90±0.48 4.91±0.59 0.01±0.42 AD 

SVSSÇ (cm) 3.26±0.47 3.24±0.53 0.02±0.52 3.29±0.53 3.29±0.62 0.00±0.45 AD 

SM_ORT(cm/sn) 8.11±1.27 8.57±1.52 0.46±1.37* 8.46±1.24 8.61±1.18 0.15±0.99 AD 

MPİ_D 0.61±0.16 0.50±0.11 0.11±0.14** 0.58±0.15 0.51±0.12 0.07±0.12** AD 

E/A 1.03±0.44 0.86±0.35 0.17±0.41* 1.08±0.44 1.04±0.52 0.04±0.46 AD 

EDZ (ms) 158.7±40.7 178.9±41.1 20.2±54.4* 152.8±38.9 172.8±37.7 20.0±43.2** AD 

E/EM 9.5±3.8 8.1±2.9 1.4±2.6** 8.1±2.5 7.7±2.6 0.4±2.2* AD 
#: Gruplar arası istatistiksel değerlendirme, AD: İstatistiksel anlamlı değil (p>0.05) 
*: Grup içi değerlendirmede p değeri: <0.05 
**:Grup içi değerlendirmede p değeri: <0.01 
P<0.05: İstatistiksel olarak anlamlı 
Ort: Ortalama 
 

     Spironolakton alan hasta gruplarının kendi aralarında değerlendirmeleri yapıldı. 

Ortalama EF değerinde, her iki grupta da anlamlı düzelme olmakla beraber grup 2’de bu 

düzelmenin istatistiksel olarak daha anlamlı olduğu görüldü. (Grup 1 ve 2’nin ortalama 
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EF’deki düzelme miktarları: %2.5±6.1’e karşın %5.3±9.8, p:0.015 ve 0.002 sırayla). 

Ancak farklar kendi aralarında karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlılık görülmedi. EDZ 

değerindeki düzelmeninde grup 2’de daha anlamlı olmasına rağmen (p: 0.026 ve 0.002 

sırayla) kendi aralarındaki karşılaştırmada istatistiksel anlamlılık gösterilemedi. Tablo 

14’de gruplar arasındaki değerlendirmeler gösterilmiştir. 

 

 

Tablo 14: Spironolakton alan grupların kendi aralarındaki ekokardiyografik 
parametrelerinin karşılaştırması 
 

            Grup 1 (n=39)           Grup 2 (n=39) 

 Bazal 6.ay Fark Bazal 6.ay Fark  #    

EF_ORT(%) 51.4±7.8 53.9±9.1 2.5±6.1* 47.6±7.7 52.9±9.1 5.3±9.8** AD

DSH_ORT(ml) 95.5±28.4 95.2±27.5 0.3±22.2 111.4±28.4 111.9±27.5 0.5±28.6 AD

SSH_ORT(ml) 47.2±18.3 45.2±20.4 2.0±11.5 60.1±18.3 55.7±20.4 4.4±24.1 AD

DHSİ 1.49±0.31 1.30±0.33 0.19±0.19** 1.62±0.31 1.40±0.33 0.22±0.19** AD

SVDSÇ (cm) 4.73±0.38 4.72±0.51 0.01±0.44 5.07±0.52 5.1±0.60 0.03±0.41 AD

SVSSÇ (cm) 3.14±0.43 3.12±0.60 0.02±0.44 3.45±0.58 3.45±0.60 0.00±0.45 AD

SM_ORT(cm/sn) 8.77±1.18 8.90±1.12 0.13±1.04 8,14±1.18 8.31±1.12 0.17±0.94 AD

MPİ_D 0.54±0.11 0.48±0.09 0.06±0.09** 0.63±0.11 0.54±0.10 0.09±0.14** AD

E/A 1.05±0.33 1.02±0.52 0.03±0.46 1.11±0.33 1.05±0.52 0.06±0.46 AD

EDZ (ms) 156.4±37.5 169.8±27.4 13.4±35.5* 149.3±37.5 175.8±27.4 26.5±49.2** AD

E/EM 7.8±1.9 7.7±2.6 0.1±2.2 8.3±1.9 7.6±2.6 0.7±2.3 AD
#: Gruplar arası istatistiksel değerlendirme, AD: İstatistiksel anlamlı değil (p>0.05) 
*: Grup içi değerlendirmede p değeri: <0.05 
**: Grup içi değerlendirmede p değeri: <0.01 
P<0.05: İstatistiksel olarak anlamlı 
Ort: Ortalama 
 

     SV yeniden biçimlenmesi, DSH değerinde >%20’lik artış şeklinde tanımlanırsa, 6 ayın 

sonunda 130 ekokardiyografi kontrolü yapılan 23 hastada bu artış görülecektir. (Hastaların 

%17’sine tekabül etmektedir). Bu hastaların da 17’sinin anteriyor Mİ olduğu, 13’ününde 

kontrol grubunda olduğu görülmüştür. 

     Hastaların laboratuvar parametrelerinden 6 ayın sonunda sadece K değerinde tüm 

gruplarda anlamlı artış tespit edildi. Ancak spironolakton alan hastaların, bu artışa ek katkı 

sağlamadığı gösterildi. (Spironolakton almayan hastalarda K değeri 4,15±0.51 mEq/L’den 

 46



4,60±0.46 mEq/L’ye yükselirken 25 mg spironolakton alan hastalarda  4,08±0.42 

mEq/L’den 4,53±0.36 mEq/L’ye artış gösterdi). Sistolik ve diyastolik kan basınçları(SKB 

ve DKB) her üç grupta da anlamlı artış gösterirken, gruplar arası anlamlılık sadece 

spironolakton almayan kontrol grubundaki hastalarda SKB’daki artışta oldu. Laboratuvar 

parametreleri ve kan basıncı karşılaştırmaları tablo 15’te gösterildi. 

 

Tablo 15: Tüm grupların bazal ve 6.ay laboratuvar parametrelerinin karşılaştırması 

Kontrol (n=52) Grup 1 (n=39) Grup 2 (n=39) 

Labaratuvar BAZAL 6.AY BAZAL 6.AY BAZAL 6.AY # 

Üre(mg/dl) 34.7±14.4 35.0±12.5 33.0±13.5 28.5±7.9 35.7±11.4 36.5±12.4 AD 

Kre(mg/dl) 0.95±0.30 0.97±0.29 0.93±0.14 0.93±0.15 1.06±0.27 1.04±0.20 AD 

Na(mEq/L) 133.6±19.1 137.6±3.6 137.2±3.4 138.3±2.2 136.8±2.7 138.4±2.3 AD 

K(mEq/L) 4.15±0.51 4.60±0.46* 4.00±0.41 4.48±0.33* 4.08±0.42 4.53±0.36* AD 

SKB(mmHg) 104.8±10.9 120.1±8.8* 105±10 111.9±15.5* 106.2±7.8 115.8±13.8* 0.018

DKB(mmHg) 66.7±7.1 76.5±9.5* 65.8±5.8 70.8±8.8* 68.9±5.6 75.2±8.7* AD 
#: Gruplar arası istatistiksel değerlendirme, p<0.05: İstatistiksel anlamlı, AD: İstatistiksel 
anlamlı değil (p>0.05) 
*: Grup içi değerlendirmede istatistiksel olarak anlamlı: p değeri: <0.05 
 

     

 Spironolaktonun  yan etkileri 

     Çalışmamızda, hastaların 3’ünde jinekomasti nedeniyle spironolakton kesildi. 

Jinekomasti gelişen hastaların hepsi 25 mg spironolakton kullanmaktaydı. 3 hastada ise 

göğüste hassasiyet gelişti. Bu hastalarda tedaviye doz azaltılarak devam edildi. Kan basıncı 

takibinde de hipotansiyon nedeniyle hiçbir hastada tedaviye ara verilmedi. 
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     5-TARTIŞMA VE SONUÇ 

     Bu çalışmanın sonucuna göre erken ve başarılı  revaskülarize edilen STYMİ 

hastalarında optimal antiremodelling tedaviye (ACE-İ, B-bloker v.b) erken dönemde ilave 

edilen spironolaktonun 6 aylık takipte ekokardiyografik parametreler açısından özellikle 

SV yeniden biçimlenme olmak üzere, sistolik ve diyastolik fonksiyonlar üzerine ek katkı 

sağlamadığı gösterilmiştir. Spironolaktonun androjen reseptörlerine afinitesinden dolayı bu 

sistemlerle ilgili yan etkilerinin dikkatle monitörize edilmesi gerekmektedir. 

     Aldosteron reseptör blokeri olarak spironolakton seçimi 

     Günümüzde kullandığımız tedavilere rağmen, AMİ sonrası gelişen SV disfonksiyonuna 

ve diğer nedenlere bağlı mortalite ve morbidite halen yüksek oranda devam etmektedir 

(113,114).  İnfarktüs sonrası halen tam anlaşılamayan komplike patofizyolojiden dolayı 

gelişen KY, kötü klinik gidiş ve önemli ekonomik kayıpdan dolayı (115) kombine 

tedaviler geliştirilmeye çalışılmaktadır. İnfarktüs sonrası oluşan yeniden biçimlenme 

patofizyolojisinde RAAS en önemli rolü üstlenmektedir. Yeniden biçimlenmenin olumsuz 

etkilerini engellemek için bu sistemin blokajı üzerine bir çok farmakolojik inhibitörler 

üzerinde durulmuştur. Bunlar; renin inhibitörleri, ACE-İ, ARB’ler ve aldosteron reseptör 

blokerleridir (116). ACE-İ, ARB’ler ile birlikte kullanılıp RAAS’ın tam bloke edilmesi 

amaçlanmış olup, ACE-İ’ye rağmen oluşan anjiyotensin ve aldosteron kaçağı 

engellenmeye çalışılmıştır. Ancak istenilen sonuçlar alınamamıştır (117-119). 

     Bütün bu bilgilerin ışığı altında, kardiyak yeniden biçimlenme üzerine olumsuz 

etkilerini bildiğimiz aldosteronun direkt blokajı ile ilgili önce hayvan ardından insan 

çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. Bununla ilgili ilk olarak RALES çalışması yapılmıştır 

(87). Geleneksel olarak RAAS’ın son ürünü olmasına rağmen, başlıca böbrek üzerindeki 

etkileri bilinen aldosteronun, bu çalışma sonucunda AT II gibi kardiyovasküler sistem 

üzerinde de, özellikle kardiyak fibrozis ve yeniden biçimlenme üzerine etkileri olabileceği 

gösterilmiş olup, sonraki aldosteron reseptör blokerleri ile yapılacak çalışmalara ışık 

tutmuştur (120-122). 

     2001 yılında, Delyani ve arkadaşları tarafından farelerde yapılan deneysel bir çalışmada, 

selektif bir aldosteron reseptör blokeri olan eplerenonun, Mİ sonrası gelişen ventrikül 

yeniden biçimlenmeyi gerilettiği gösterilmiştir (43). Bu çalışmanın ardından EPHESUS 

çalışması sonuçları açıklanmıştır (83). RALES çalışmasında eleştirilerden biri olan 

hastaların %25’inin B-bloker kullanması idi (87). EPHESUS çalışmasında ise yeniden 

biçimlenme üzerine etkileri bilinen ACE-İ ve B-blokerlerin kullanım oranının yüksek 
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oluşu (%87-75 sırayla) aldosteron blokajının yararlı etkisini göstermek açısından 

önemlidir. EPHESUS ile aynı yıl içerisinde yayınlanan Hayashi ve arkadaşlarının yaptığı 

çalışmada, non selektif bir aldosteron reseptör blokeri olan spironolaktonun infarktüs 

sonrası SV yeniden biçimlenmesi üzerine kısa dönemdeki etkileri araştırılmıştır. Hayashi 

ve arkadaşlarının yaptığı bu çalışmada ventriküler yeniden biçimlenme sadece infarktüsten 

bir ay sonra ventrikülografi yöntemi ile değerlendirilmiş olup ekokardiyografik 

parametreler kullanılmamıştır. 

     2006 yılında yapılan çok merkezli The REmodelage VEntricularie (REVE) çalışmasında, 

optimal antiremodelling ilaçları kullanan 266 seçilmiş anterior Mİ geçiren hastalar 1 yıllık  

klinik ve ekokardiyografik olarak izlenmiştir. 1 yıl sonunda hastaların  %89’u B-bloker, 

%93’ü ACE-İ, %27’si ARB ve %27’si spironolakton kullanmaya devam etmiştir. Bu 

çalışmaya göre, optimal antiremodelling ilaçlara rağmen SV yeniden biçimlenmesi, 

anteriyor Mİ sonrası önemli ve sık bir problem olarak devam ettiği gösterilmiştir (123). Bu 

çalışmada aldosteron reseptör blokeri spironolaktonun % 27 gibi düşük bir oranda 

kullanılması, Mİ sonrası yeniden biçimlenme üzerine bu ilaçların önemini bir kez daha 

göstermiştir. 

     Bütün bu çalışmaların ışığı altında, uzun dönem takipte aldosteron blokerlerinin Mİ 

sonrası ventriküler yeniden biçimlenme üzerine etkilerini ekokardiyografik olarak gösteren 

yeterli klinik veri olmadığı görüldüğünden çalışmamızı planladık. Çalışmamızda 

ülkemizde henüz kullanılmayan, grubundaki diğer ilaçlara göre daha pahalı olan eplerenon 

yerine aynı faydalı etkileri gösterebileceğine inandığımız  daha ekonomik olan Mİ sonrası 

antiremodelling etkileri gösterilen spironolaktonu seçtik. 

     Spironolaktonun optimal başlama zamanı 

     Akut miyokard infarktüsü sonrası koroner perfüzyonun önemi bilinmektedir. 

Hipotansiyon gelişmesi durumunda koronerlerin perfüzyonunun daha da azalması SV 

fonksiyolarının bozulmasını hızlandıracağı bilinmektedir. Spironolaktonun diüretik etkisi 

ile kan basıncını düşürdüğü bilinmektedir. EPHESUS çalışmasında hastaların eplerenon 

veya plaseboya randomize edilmesi 3-14 gün arasında (ortalama 7.3 gün) olmuştur. Bu 

gecikme süresinin nedeni eplerenonun hipotansiyon etkisinden kaçınmak ve hastaların 

hemodinamik olarak stabil hale gelmesini beklemektir ve bu süre zarfında etkisi 

ispatlanmış ilaçların devamı öngörülmüştür (ACE-İ, ARB ve B-bloker). Hipotansiyonun 

infarktüs sonrası tekrar Mİ oluşumunu tetikleyeceği bilindiğinden (124-126), eplerenonun 

başlama zamanındaki bu gecikmenin doğru bir yaklaşım olduğu söylenebilir. Ancak 
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EPHESUS’un ileri incelemesinde, AMİ sonrası eplerenon başlama süresindeki her 3 

günlük gecikmenin 16 aylık takip sonunda tüm nedenlere bağlı ölümde %21’lik bir artış 

gösterdiği bulunmuştur. Ancak infarktüs sonrası ACE-İ veya ARB, ve B-bloker’i içeren 

standart tedaviye eklenen eplerenonun hipotansiyon veya hemodinamik instabiliteyi artırıcı 

etkisi hakkında herhangi bir kanıt yoktur (89). Hayashi ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 

infarktüs sonrası erken başlanılan aldosteron reseptör blokeri sonucunda herhangi 

hemodinamik instabilite görülmemiştir (88). Hayashi ve arkadaşlarının yaptığı bu çalışma 

sonucuna göre, EPHESUS’da aldosteron reseptör blokerinin  daha erken başlanması 

durumunda, daha güvenilir ve daha fazla yarar sağlanabileceği söylenebilir. Bütün bu 

çalışmalardan sonra,  aldosteron reseptör blokerinin infarktüs sonrası tedaviye başlama 

zamanı hakkında daha ileri çalışmalara ihtiyaç olduğu söylenebilir. Bizde çalışmamızda 

spironolaktonu standart tedaviye ortalama 18 saat sonra gibi erken bir sürede ilave ettik. 

Koroner yoğun bakımda tedaviye başladıktan sonra, 24 saat otomatik kan basıncı takibine 

alınan hastalarda önemli kan basıncı düşüklüğü izlenmedi ve 1 hasta dışında 

spironolaktonun kesilmesi gerekmedi. Uzun dönem takiplerde de, hipotansiyon etkisinden 

dolayı tedaviyi kestiğimiz hasta olmadı. 

     Spironolaktonun optimal dozu  

     Aldosteron reseptör blokerlerinin etkin dozlarıda farklılık göstermektedir. EPHESUS 

çalışmasında eplerenon 50 mg/gün doza kadar artırılmıştır. (ortalama 42 mg/gün) (83). 

RALES çalışmasında ise spironolakton 25-50 mg/gün dozlarında kullanılmıştır (87). 

Spironolaktonun aktif metabolitlerinin olması ilacın etki süresini uzatmaktadır. Aynı aktif 

metabolitler eplerenonda bulunmamaktadır. Ancak, spironolakton eplerenona göre yüksek 

oranda proteinlere bağlanır ve reseptör seçiciliği düşüktür. Bu nedenlerden dolayı düşük 

doz eplerenon ile elde edilen etkiler için daha yüksek doz spironolakton kullanılması 

gerekmektedir (89). Hayashi ve arkadaşları da 25 mg standart spironolakton tedavisi 

kullanmış olup (88) halen spironolaktonun farklı dozları arasında etkinlik farkı 

bilinmemektedir. Yüksek dozda kullanılan spironolaktonun hipotansiyon, hiperkalemi gibi 

önemli yan etkilerini de en aza indirgemek, daha düşük dozlardaki spironolaktonun doz 

bağımlı etki ve yan etkilerini incelemek için çalışmamızda 12,5 ve 25 mg dozları  tedavide 

kullanıldı. 
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     Spironlaktonun sol ventrikül sistolik fonksiyonlarına etkisi 

     EPHESUS çalışmasında, infarktüs sonrası korunmuş EF’si olan hastalar 

değerlendirilmemişti. Yukarıda da bahsedildiği üzere ekokardiyografik takip yapılmamıştı 

(83). Hayashi ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise SV sistolik disfonksiyonundan ve KY 

bulgularından bağımsız olarak spironolakton randomize edilmişti. Çalışmalarında SV bazal 

EF’si %47 idi. 1 aylık takip sonucu spironolaktonun EF’yi önemli derecede iyileştirdiği 

görüldü. (%46±0.6’dan %53.2±0.8 p=0.012). Bu sonuca göre spironolakton SV 

fonksiyonları korunmuş olsa da infarktüs sonrası yararlı etkileri görülebilmektedir (88). 

Ancak bu çalışmanında ekokardiyografik olarak takip edilmemesi, çalışmanın eksikliği 

olarak gösterilebilir, ve bu sonuçları prospektif, randomize bir çalışmayla doğrulanmalıdır. 

REVE çalışmasında ise, infarktüs sonrası bazal EF’si  %49±9,4 gibi korunmuş SV 

fonksiyonu olan hastaların, 1 yıllık takipleri sonucunda,  EF %51.3±9.2 gibi  değere 

yükselerek anlamlı bir düzelme göstermiştir (p=0.02). Bu çalışmada sistolik fonksiyon 

göstergesi olan DHSİ ile değerlendirilmişti. Bazal skor indeksi 1.86±0.16 iken 1 yıl sonra 

1.75±0.19 değerine gerilemiş olup, anlamlı düzelme gösterilmişti (p<0.00001) (123). 

Aldosteron reseptör blokeri kullanım oranı çok düşük olan bu çalışmada, aldosteron 

reseptör blokerlerinin infarktüs sonrası sistolik fonksiyonlara ek katkısını göstermesi 

açısından yetersiz bir çalışmadır. Hem Hayashi ve arkadaşlarının yaptığı çalışma hem de 

REVE çalışmalarında, sadece anteriyor Mİ geçiren hastalar değerlendirilmişti (88,123). 

REVE çalışmasında biraz daha seçici davranılarak anteriyor Mİ sonrası  akinetik 

segmenti≥3 olan hastalar değerlendirilmişti ki, bu da infarktüsden az etkilenen miyokardın 

antiremodelling ilaçlardan gördüğü faydayı değerlendirmemişti. 

     Bütün bu çalışmalardan sonra planladığımız çalışmamıza, spironolaktonun infarktüsten 

az etkilenen ventriküldeki olumlu etkilerini araştırmak için, Mİ tipine bakılmaksızın 

revaskülarize edilen tüm hastalar dahil edilmiştir. Hastalarımızın bazal EF’si %49.33±8.43 

idi. İnfarktüs sonrası EF değerinin bu kadar yüksek oluşunun bir çok nedeni olabilir. 

Bunlar sırayla; (1) Revaskülarizasyon süremizin ortalama 4.4±3.5 saat gibi kısa bir süre 

olması ve miyokardın erken sürede düzelmesi (2) Erken dönemde optimal medikal 

tedavinin başlanması (3) Ekokardiyografi işleminin Mİ’den sonra 2.1±0.9 gün gibi 

nisbeten geç sürede yapılması (4) 59(%45) hastamızın inferiyor ve lateral Mİ gibi küçük 

infarkt alanlarına sahip olması (5) Mİ sonrası infarkt segmeti dışındaki segmentlerde 

kompansatuvar olarak gelişen hiperkinezininde, duvar hareketleri değerlendirmede 
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1(normal) olarak puanlanması ve simpson yönteminin bu tarzda duvar hareket bozukluğu 

olanlarda, olduğundan fazla EF göstermesi gibi nedenlerdir. 

     Sistolik fonksiyonları değerlendirmede EF, DHSİ, FS, atım hacmi ve doku doppler ile 

elde edilen Sm değerlerini kullandık. Çalışmamızda, apikal iki ve dört boşluk ortalamaları 

alınmıştır. Ortalama EF, her 3 grupta 6 ay sonraki kontrolde anlamlı derece artış 

göstermiştir. DHSİ değerininde, EF gibi, grupların kendi içinde anlamlı düzelme olmasına 

rağmen gruplar arası yapılan değerlendirmede ise herhangi bir fark bulunamamıştır. 

Çalışmamızı diğer birçok çalışmadan ayıran doku doppler yöntemi ile değerlendirdiğimiz 

Sm değerlerinin ortalamasınında artış gösterdiği, fakat grupların karşılaştırmasında diğer 

değerler gibi anlamlılığa ulaşmadığını görmekteyiz. Bu durumun hastalarımızın başlangıç 

sistolik fonksiyonlarının çok iyi korunmuş olmasından ve 6 aylık takip süresince  %90’ının 

ACE-İ, %95’in B-bloker kullanmaya devam etmesinden kaynaklandığını ve dolayısı ile 

spironolaktonun etkisinin ekokardiyografik olarak görülemediğini düşünüyoruz. Hayashi 

ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada EF bir ay sonra değerlendirilmiş olup, hastalara 

spironolakton ile beraber ACE-İ olarak enapril başlanmıştır ve eğer gerekli görülürse B-

bloker olarak karvedilol eklenmiştir. 134 hastanın 1 ay sonunda sadece 41’i ortalama 5.8 

mg/gün gibi düşük doz karvedilol almıştır. Enapril ise tüm hastalara ortalama 8.8 mg/gün 

gibi optimal doza ulaşmayan şekilde verilmiştir (88). Diğer antiremodelling ilaçların 

yetersizliğinden dolayı, Hayashi ve arkadaşlarının çalışmasında spironolaktonun katkısı 

daha belirgin ortaya çıkmış olabilir. REVE çalışmasında başlangıç EF, çalışmamızdakine 

çok yakın bir değerdi (%49.2±9.5). Bu çalışmada 1.yıl sonunda 245 hastanın %89’u B-

bloker ,%93’ü  ACE-İ ve/veya ARB almakta idi (123), ve bu yüksek antiremodelling 

kullanım oranı, çalışmamızdakine göre  neredeyse aynı idi. REVE çalışmasında 1.yıl 

sonunda çalışmamızdaki gibi  EF’de anlamlı düzelme sağlanmıştı. Fakat spironolakton 

kullanlarda ek katkı sağlayıp sağlamadığı çalışmanın dizaynında olmadığı için 

bilinmemektedir. Spironolakton kullanım oranı %27 gibi düşük bir oranda olduğu için 

subgrup analizi yapma imkanı da olmadığını düşünüyoruz. 

     Spironolaktonun sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarına etkisi 

     Çalışmamızda, diyastolik fonksiyonları değerlendirmek için E/A, E/Em, EDZ  

değerlerini kullandık. Hastalar, sistolik fonksiyon parametreleri gibi bazalde korunmuş 

diyastolik fonksiyonlara sahipti. (E/Em: 8.6±3.1, E/A: 1.06±0.4, EDZ: 155±39). 6.ayın 

sonunda ise bu değerler anlamlı olarak düzelmişti. (E/Em: 7.8±2.7, E/A: 0.9±0.4, EDZ: 

176±40, P:0.01, P=0.02, P<0.001 sırayla). Ancak, gruplar arası değerlendirildiğinde 
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farklılık anlamlılığa ulaşmamıştı. Yani spironolaktonun diyastolik parametreler üzerine de 

anlamlı ek katkısı bulunmamakta idi. Çalışmamızda, sistolik fonksiyonların tam 

bozulmasına engel olan yukarıda bahsedilen nedenlerinin, diyastolik fonksiyonlarının da 

korunmasını sağlamış olabileceğini düşünüyoruz. Daha önceden yapılan iki çalışmada, 

AMİ sonrası diyastolik fonksiyon parametrelerinin,  yeniden biçimlenme için çok önemli 

prediktörler oldukları gösterilmişti (127,128). Ancak spironolaktonun Mİ sonrası diyastolik 

fonksiyonlarına etkisini gösteren herhangi bir çalışma mevcut değildi. REVE çalışmasında 

ise diğer iki çalışmanın aksine diyastolik parametrelerde anlamlı değişiklikler 

gösterilemedi. Araştırıcılar bu durumuda ekokardiyografinin çalışmamızdaki gibi nisbeten 

geç yapılması ve agresif medikal tedaviye bağlamışlardır (123).  

     Çalışmamızda, doku doppler zamanlarının ortalaması ile hesaplanan MPİ değerine 

spironolaktonun etkisini de araştırdık. Sistolik ve diyastolik parametrelerdeki değişiklikler 

gibi, MPİ‘de 6.ayın sonunda tüm gruplarda belirgin olarak düzelmişti. Ancak 

spironolaktonun bu düzelme üzerine anlamlı etkisi gösterilemedi. (Tablo 6). 

     Spironolaktonun sol ventrikül hacimleri üzerine etkisi  

     Yeniden biçimlenme parametreleri olarak yukarıda bahsettiğimiz EF, DHSİ dışında 

diyastolik ve sistolik hacimleri ekokardiyografik olarak karşılaştırdık ve hiçbir grupta 

hacimler açısından farklılık bulamadık. Sadece apikal 2 boşluk SSH değerinin tüm 

gruplarda anlamlı azaldığını tespit etsek de, gruplar arası değerlendirmede spironolaktonun 

etkisinin olmadığını gördük. Hayashi ve arkadaşları Mİ’den sonra DSH’deki artışın 

spironolakton alan grupta belirgin baskılandığını göstermişlerdir. (artış farkı: 4±2.1 ml/ 

m²’ye karşın 19.2±3.2 mL/m² p<0.001). SSH’de ise, spironolakton alan grupta anlamlı 

azalma varken diğer grupta anlamlı artış tespit etmişlerdir. (Bazal: 47.3±1.0, 6.ay: 43.4±1.7 

mL/m² p<0.01)(Bazal: 46.6±1.2, 6.ay: 53.4±2.5 mL/m², p<0.01) (88). Hacimlerdeki bu 

düzelmeyi spironolaktonun antiremodelling etkilerine bağlamışlardır. Yukarıda da 

bahsedildiği üzere, diğer antiremodelling ilaçların yetersiz kullanımı, çalışmalarında 

spironolaktonun olumlu etkilerini daha iyi görmelerini sağlamış olabilir. REVE 

çalışmasında ise, DSH’de 1.yılda bazale göre anlamlı artış tespit edilmiştir. (Bazal:  

56.4±14.7, 1.yıl: 62.8±18.7 mL/m², p<0.00001). SSH’de ise daha az olmak üzere anlamlı 

artış görülmüştür. (Bazal: 28.7±10.2, 1.yıl: 31.4±13.7 mL/m², p=0.0003) (123). %27’ lik 

spironolakton kullanım sıklığı olan bu çalışmada, diğer antiremodelling ilaçların optimal 

kullanımlarına rağmen etkin hacim düzelmesi sağlanmaması, halen Mİ sonrası 

antiremodelling tedavide yetersiz kalındığının bir göstergesidir. Bolognese ve 
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arkadaşlarının yaptığı çalışmada, primer PKG uygulanan 284 hastaya, Mİ sonrası ilk 24 

saat, 1.ay ve 6.ayda ekokardiyografi yapılmıştır. 6 ayın sonunda DSH’nin 124±36 mL’den 

130 mL‘ye (p=0.0055) arttığını, SSH‘nin ise 71±28’den 67±40 mL’ye (P<0.0001) 

gerilediğini tespit etmişlerdir. EF değerinin ise %43±10’dan  %51±13’e (p=0.0001) 

yükseldiği gösterilmiştir. 

Bizim çalışmamızda, DSH ve SSH’de 6.ay kontrolünde artış gözlenmemesi, apikal iki 

boşluk SSH’de ise anlamlı gerileme görülmesi, optimal antiremodelling tedavinin ve erken 

başarılı revaskülarizasyonun başarısı olarak görülebilir. Spironolaktonun hacimlerdeki 

düzelmeye ek katkı sağlamaması, yukarıda genişce bahsedildiği gibi korunmuş bazal 

sistolik ve diyastolik fonksiyonlardan ve hastaların hemen hepsinin optimal medikal 

tedaviyi almış olmasından kaynaklanmış olabilir. 

     REVE çalışmasının subgrup analizinde ekokardiyografi takibi yapılan  %31 hastada 

DSH’nin başlangıca göre % 20 den fazla arttığı gösterilmiştir (123). Bir çok çalışmada, SV 

yeniden biçimlenme tanımı olarak DSH’deki % 20’lik artış gösterilmiştir (127-129). 

Yeniden biçimlenme için bu tanımlama kullanılacak olursa, REVE çalışmasında % 31 

hasta 1 yılın sonunda bu değere ulaşmış olacaktır ki bu da önemli bir orandır (123). 

Bolognese ve arkadaşları ise 284 hastanın 85’inde (%30), 6 ay sonra DSH’de %20’den 

fazla artışı göstermişlerdir. Bu hastaların da 60’ının (%71) anteriyor Mİ olduğunu 

göstermişlerdir (130). Bizim çalışmamızda ise DSH artışı >%20 olan 23 hasta (%17) 

bulunmakta idi. Bunların 17’si (%73) anterior Mİ örneğine sahipti. 13’ü (%56) ise 

spironolakton almayan kontrol grubunda idi. Çalışmamızdaki DSH’de >%20 artış gösteren 

hastaların oranının, Bolognese ve arkadaşlarının ve REVE çalışmasına göre az olması ve 

bunlarında çoğunun spironolakton almayan grupta olması spironolaktonun ve optimal 

medikal tedavinin etkinliğinin göstergesi olabilir. 

     Spironolaktonun güvenilirliği 

     EPHESUS çalışmasında potasyum seviyesi ise her iki grupta artış göstermiştir. 

(0.2mmol/L plasebo grubu, 0,3 mmol/L eplerenon grubu p<0.001). Ciddi hiper kalemi 

(serum K>6mmol/L) ise eplerenon grubunda %5.5, plasebo grubunda %3.9 oranında 

gerçekleşmiştir. (p=0.002) (83). RALES çalışmasında ise klinik olarak anlamlı potasyum 

yüksekliği tespit edilememiştir. Ciddi hiperkalemi ise spironolakton alan grupta %2 

plasebo grubunda ise % 1 olduğu gösterilmiştir (p=0.42) (87). Bizim çalışmamızda ise K 

kontrolde anlamlı artış göstermesine rağmen, grupların karşılaştırmasında anlamlı 

farklılıklar tespit edilemedi. Takipteki potasyum yüksekliğine, spironolaktonun ek katkısı 
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görülmedi. EPHESUS çalışmasında kreatinin düzeyleride plasebo grubunda 0.02 mg, 

eplerenon grubunda ise 0.06 mg artış göstermiştir (p<0.001) (83). RALES çalışmasında ise  

spironolakton grubunda 0.05-0.10 mg artış tespit edilmekle beraber klinik olarak anlamlı 

olmadığı gösterilmiştir (87). Bizim çalışmamızda ise hiçbir grupta üre ve kreatinin 

seviyelerinde farklılık oluşmadı. Bu veriler ışığı altında Mİ sonrası standart tedaviye 

eklemiş olduğumuz spironolaktonun, böbrek fonksiyonları açısından güvenilir olduğunu 

söyleyebiliriz. 

     Aldosteron reseptör blokerlerinin bir diğer yan etkisi olan jinekomasti açısından 

EPHESUS çalışmasında eplerenon ve plasebo grubu arasında  farklılık bulunamamıştır 

(83). RALES çalışmasında ise spironolakton grubunda  %10 hastada jinekomasti veya 

meme ağrıları  oluşurken, plasebo grubunda bu oran %1’de kalmıştır (p<0.001) (87). 

Çalışmamızda ise %5 hastada jinekomasti veya meme ağrıları gelişti. Bunlarında çoğunun 

25 mg alan grupta olması dikkat çekiciydi. Çalışmamızda, jinekomastinin RALES 

çalışmasına göre daha az oranda oluşması, spironolaktonda doz artımı yapmamızdan  

kaynaklanmış olabileceğini düşünüyoruz. Doz artımı ile beraber bu oranın daha da 

artacağını ve ilacın kesilmesini gerektirecek yan etkiler açısından en önemlisi olduğu 

kanaatindeyiz. 

     Aldosteronun kan basıncı üzerine olan etkileri açısından baktığımızda, EPHESUS 

çalışmasında eplerenon alan grupta 5/3 mmHg (Sistolik/diyastolik) artış gözlenirken, 

plasebo grubunda bu artış 8/4 mmHg olmuştur (p<0.01) (83). RALES çalışmasında, kan 

basıncı açısından herhangi bir fark gözlemlenmemiştir (87). Çalışmamızda ise, 

spironolakton alan hastalarımızda kan basıncı düşüklüğü izlenmedi. Diğer çalışmalarda 

olduğu gibi bizim çalışmamızın sonuçlarına göre de, kan basıncı açısından  

spironolaktonun takipte optimal tedavi ile beraber güvenle kullanılabileceğini 

düşünmekteyiz. 

     Çalışmanın kısıtlılıkları 

     Çalışmamızda spironolaktonun Mİ sonrası yeniden biçimlenme üzerine etkisini 

görememizin birçok nedeni olduğunu düşünüyoruz. Bunların başında hastalarımızın erken 

revaskülarize olması ve erken optimal medikal tedavi verilmesi olabilir. Bunun sonucunda 

hastalarda kardiyak fonksiyonların düzelmesi çok erken başlamış olabilir. Hastalara Mİ 

sonrası ortalama 2.2 günde ekokardiyografi yapıldı. Erken revaskülarize olan ve agresif 

medikal tedaviyi alan hastalarımızın bu süre zarfında kardiyak açıdan düzelmelerin 
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başladığını neticede yapılan ekokardiyografide sistolik ve diyastolik fonksiyonlarda 

belirgin bozukluk tespit edemediğimizi düşünüyoruz. Dolayısı ile spironolaktonun ek 

katkısını görecek kadar kardiyak fonksiyon bozukluklarının oluşmadığını düşünüyoruz. 

Çalışmamızın diğer iki büyük çalışmaya göre en büyük yetersizliğinin nörohormonal 

parametrelerin kullanılmaması olarak gösterilebilir. Kardiyak fonksiyonları göstermede 

daha hassas olan görüntüleme yöntemlerinin (Kardiyak MRI,Strain Ekokardiyografi) 

kullanılmamış olmasıda bir diğer kısıtlılık olarak söylenebilir. 

     Sonuç 

      Miyokard infarktüsü sonrası yeniden biçimlenme gelişimi, halen önemli bir problem 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızın sonuçlarına göre, revaskülarizasyon ve 

optimal medikal tedavinin erken başlanması kardiyak fonksiyonların düzelmesi açısından 

anahtar rol oynadığını söyleyebiliriz. Spironolaktonun Mİ sonrası korunmuş kardiyak 

fonksiyonları olan hastalarda, ekokardiyografik veriler açısından,  optimal medikal 

tedaviye ek katkı sağlamadığını düşünmekteyiz. Ancak yine de korunmuş kardiyak 

fonksiyonları olan hastalarda,  spironolaktonun maskelenen olumlu etkilerini 

değerlendirmek amacıyla daha hassas görüntüleme teknikleri ile daha fazla sayıda hasta ile 

yapılacak, nörohormonal biyomarkerlerininde kullanılacağı çalışmalara ihtiyaç olduğunu 

düşünmekteyiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 56



     6. ÖZET 

 

     ST yükselmeli miyokard infarktüsü geçiren hastalarda spironolaktonun uzun 

dönemde sol ventrikül yeniden biçimlenmesi üzerine etkisi  

 
     Amaç: Bir çok çalışmada, AMİ sonrası gelişen SV yeniden biçimlenmesi üzerine 

RAAS blokajının etkili olduğu gösterilmiştir. Amacımız aldosteron blokajı yapan farklı 

dozlardaki spironolaktonun uzun dönem takipte SV yeniden biçimlenmesi üzerine 

etkilerini araştırmaktır. 

     Gereç ve yöntem: Revaskülarize edilen 186 Akut STYMİ’li standart tedavi almakta 

(ACE –İ,  β-bloker )  olan  hastalar, 12.5 mg veya 25 mg spironolaktona randomize 

edilerek sırayla grup 1 ve 2’ye ayrıldı. Başlangıçta veya takipte spironolakton almayan 

hastalar kontrol grubu olarak seçildi. Spironolakton hastalara ağrı başlangıcından sonra ilk 

24 saat içinde verildi. Hastalara, revaskülarizasyonu takiben  ilk 3 gün içerisinde ve 6 ay 

sonra transtorasik ekokardiyografi yapıldı. Apikal dört boşluk ve iki boşluk SSH, DSH ve 

parasternal uzun pencereden SVDSÇ, SVSSÇ ölçüldü. DHSİ’ler hesaplandı. Simpson 

yöntemi ile apikal iki ve dört boşluktan EF’ler hesaplandı. Apikal iki ve dört boşluk EF ve 

hacimlerin ortalamaları alındı. Gruplar student paired t testi kullanılarak istatistiksel olarak 

karşılaştırıldı. 

     Bulgular: 6 ay sonunda 186 hastadan tekrar revaskülarize edilmeyen 130 hastaya 

kontrol transtorasik ekokardiyografi yapıldı. Tedavi gruplarına bakılmadan 6 ay sonra 

sadece apikal iki boşluktan alınan SSH (bazal 50±23 ml; 6.ay 45±24 ml, p=0,01), DHSİ   

(bazal 1,55±0,33; 6.ay 1,36±0,34, p<0.0001) ve ortalama EF’de (bazal %49.3±8.4; 6.ay 

52.8±9,1 p=0.005) anlamlı düzelmeler görüldü. Ortalama EF, Apikal iki boşluk SSH ve 

DHSİ değerlerinde tüm gruplarda 6.ayın sonunda anlamlı düzelmeler oldu. Ancak gruplar 

karşılaştırıldığında bu düzelmelere spironolaktonun ek katkı sağlamadığı görüldü. Sonuçlar 

tablo 16’da gösterildi. 
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      Tablo 16: Tüm grupların bazal ve takipteki ekokardiyografi parametrelerinin 

karşılaştırılması 

      Kontrol (n=52)      Grup 1 (n=39)     Grup 2 (n=39) 

Ekokardiyografik 
parametreler 

BAZAL 6.AY BAZAL 6.AY BAZAL 6.AY # 

EFORT (%) 49.1±7.9 51.6±8.6* 51.4±7.8 53.9±9.1* 47.6±7.7 52.9±9.1* AD

DSHORT (ml) 95.0±22.6 97.6±24.2 95.5±28.4 95.2±27.5 111.4±28.4 111.9±27.5 AD

SSHORT (ml) 49.1±17.4 48.3±19.1 47.2±18.3 45.2±20.4 60.1±18.3 55.7±20.4 AD

SSHA2B (ml) 47.3±19.5 45.3±19.9* 45.3±19.4 42.5±21.7* 59.2±19.4 51.3±21.7* AD

 
DHSİ 1.54±0.31 1.39±0.34* 1.49±0.31 1.30±0.33* 1.62±0.31 1.40±0.33* AD

#: Gruplar arası istatistiksel değerlendirme, p<0.05: İstatistiksel anlamlı, AD: İstatistiksel anlamlı 
değil (p>0.05) 
*: Grup içi değerlendirmede istatistiksel olarak anlamlı: p değeri: <0.05 
 
     Sonuç: STYMİ geçiren hastalarda, standart tedaviye eklenen farklı dozlardaki 

spironolaktonun, uzun dönem takipte SV yeniden biçimlenme parametrelerinde düzelmeye 

katkısının olmadığı bulunmuştur. Erken dönemde başarılı revaskülarizasyon ve agresif 

medikal tedavi sonrası değerlendirilen bazal ekokardiyografik değerlerin korunmuş olması, 

spironolaktonun ek katkısını göremememize neden olmuş olabilir. 

 

     Anahtar kelimeler: spironolakton, yeniden biçimlenme, miyokard infarktüsü 
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     7. ABSTRACT 
 
     The long term effect of spironolactone on left ventricular remodelling in patients 
with ST elevation myocardial infarction 
 
     Aim: There are a lot of studies indicated the efficacy of RAAS blockade on left 

ventricle (LV) remodelling occured after AMI. The aim of this study is to investigate the 

effect upon LV remodelling of different spironolactone doses preventing the aldosterone 

production in long term. 

     Material and method: 186 patients with acute ST elevation MI reperfused by 

revascularization who received standart treatment (ACE-i and Beta bloker ) randomized 

into two groups as the patients receiving 12.5 mg (group 1) and 25 mg spironolactone 

(group 2). The patients, who did not receive spironolactone at the beginning or follow up, 

were selected for control group. Spironolactone was given to the patients within 24 hours 

after the onset of angina. Transthoracic echocardiography was performed to the patients 

after revascularization within first 3 days and repeated after 6 months. End diastolic and 

end systolic volumes (EDV, ESV)  were measured from apical four and two chamber view.  

LV diastolic and systolic diameters (LVEDD, LVESD) were also measured from 

parasternal long axis view. Wall motion scor index (WMSI) was estimated. Ejection 

fractions (EF) were also estimated with Simpson method from apical four and two 

chamber view. Apical four-two chamber EF and volumes were averaged. The results were 

estimated by using student paired test and the groups were compared each other. 

     Results: The control echocardiographic parameters were compared in 130 of 186 

patients not being performed revascularization again at the end of 6 months. There was 

significant improvement in WMSI (basal 1.55±0.33; 1.36±0.34 at 6 months, p=0.005), in 

average EF (basal %49.3±8.4; %52.8±9.1 at 6 months, p<0.0001) and in the ESV values 

acquired from apical 2 chamber view (basal 50 ± 23 ml; 45± 24 ml at 6 months, p=0.01). It 

was detected that significant improvement was also seen in average EF and also in apical  

2 chamber (A2C) ESV and WMSI values in all groups at the end of  six months. However, 

it was demonstrated that  there was no additional effect of spironolactone treatment to 

these improvements. The results were indicated  in Table 16  
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     Table 16: Comparison of echocardiographic parameters of all groups at basal and 
follow up. 

      Control (n=52)      Group 1 (n=39)     Group 2 (n=39) 

Echocardiyographic 
parameters 

BASAL 6.MONTH BASAL 6.MONTH BASAL 6.MONTH # 

EF AVG.(%) 49.1±7.9 51.6±8.6* 51.4±7.8 53.9±9.1* 47.6±7.7 52.9±9.1* NS

DSV AVG.(ml) 95,0±22.6 97,6±24.2 95,5±28.4 95,2±27.5 111,4±28.4 111,9±27.5 NS

ESV AVG.(ml) 49,1±17.4 48,3±19.1 47,2±18.3 45,2±20.4 60,1±18.3 55,7±20.4 NS

ESV A2C.(ml) 47,3±19.5 45,3±19.9* 45,3±19.4 42,5±21.7* 59,2±19.4 51,3±21.7* NS

 
WMSI 1.54±0.31 1.39±0.34* 1,49±0.31 1,30±0.33* 1,62±0.31 1,40±0.33* NS

#: Statistical assesment of between groups, p<0.05: Statistically significant, NS: Statistically not 
significant (p>0.05) 
*: Statistically significant with in groups: p value: <0.05 
AVG: Average 
 
     Conclusion: It is evaulated that different doses of spironolactone adding to the standard 

treatment  has no additional effect  on the improvement of LV remodelling paterns  in the  

patients with ST elevation MI in long term. Preserved basal echocardiographic values 

evaulated after the successful revascularization in early stage and after aggressive medical 

approach may masked the beneficial effect of spironolactone. 

 

     Key words: Spironolactone, remodelling, myocardial infarction 
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