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     KISALTMALAR 

KY   : Kalp Yetersizliği 

HRV                     : Kalp Hızı Değişkenliği 

MI   : Miyokard İnfarktüsü 

EF              : Ejeksiyon Fraksiyonu 

SV   : Sol Ventrikül 

LVDSÇ                 : Sol Ventrikül Diyastol Sonu Çapı 

LVSSÇ                 : Sol Ventrikül Sistol Sonu Çapı 

KAH                     : Koroner Arter Hastalığı 

SSS                       : Sempatik Sinir Sistemi 

BNP                      : Brain Natriüretik Peptid 

RAS   :  Renin Anjiotensin Sistemi 

ACE-İ                   : Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörü 

ARB  : Anjiotensin Reseptör Blokeri 

AA                        : Aldosteron Reseptör Antagonisti 

BB                        : Beta Bloker 

AT II   : Anjiyotensin II 

NO               : Nitrik Oksit 

NA               : Noradrenalin 

ESC                      : Avrupa Kardiyoloji Derneği 

ACC/AHA           : Amerikan Kalp Koleji / Amerikan Kalp Cemiyeti 

SCD                     : Ani Kardiyak Ölüm 

VT                        : Ventriküler Taşikardi 

NYHA                  : New York Kalp Cemiyeti 

TDA                      : Time Domain Analizi 

FDA                      : Frekans Domain Analizi 
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1. GİRİŞ 

Kalp yetersizliği (KY), kalpteki bir anormalliğin oluşturduğu hemodinamik, renal ve 

nörohormonal cevaplar ile tanımlanan bir klinik sendromdur. Bu sendrom, tüm dünyada 

sık görülen ve sıklığı her geçen gün artan, kötü prognoza sahip bir sağlık sorunu olmaya 

devam etmektedir. Tedavisindeki gelişmelere rağmen mortalitesi hala yüksektir ve 

mortalitenin en önemli sebebi, özellikle fonksiyonel kapasitesi daha iyi olan hastalarda, 

aritmik ölümlerdir. Kalp yetersizliğinde temel fizyopatolojik olay nörohormonal sistemin 

aktivasyonudur.  Kardiyak fonksiyon bozukluğuna bağlı gelişen düşük kardiyak debi ve 

düşük arter perfüzyon basıncı nedeniyle, kompansatuar mekanizma olan nörohormonal 

sistemin sürekli aktivasyonu uzun dönemde ciddi, istenmeyen etkilere yol açar.  

     Günümüzde KY progresyonunda sempatik sinir sisteminin (SSS), miyokard üzerine 

direkt toksik etki, miyokardiyal remodeling ve hayatı tehdit eden aritmiler üzerinde çok 

önemli rol oynadığı biliniyor. Kalp yetersizliği, parasempatik baskılanma ve sempatik 

aktivasyon üzerine kurulu otonomik disfonksiyon ile karakterizedir. Deneysel kanıtların, 

ölümcül aritmiler ve artmış sempatik ve azalmış vagal tonus arasındaki ilişkiyi ortaya 

koyması, otonomik aktivitenin kantitatif olarak ölçülmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. 

Kalp hızı değişkenliği (HRV), kardiyak otonomik aktiviteyi ölçen önemli bir belirteçtir ve 

KY de dahil olmak üzere bir çok klinik durumda prognoz hakkında bilgi veren bağımsız 

bir öngördürücüdür. Beta blokerler (BB), bu bağlamda sempatik tonusu azaltıp vagal 

tonusu arttırarak HRV’yi arttırır. Mortalite ve yeniden hastaneye yatışları azaltır. Kalp 

yetersizliğinde BB’lerin, HRV üzerine etkisi konusunda literartürde çok az çalışma 

mevcuttur. 

Biz çalışmamızda ikinci kuşak selektif bir BB olan bisoprolol ile son klavuzlarda 

KY’de kullanım onayı alan ve nitrik oksit (NO) salınımı gibi ilave özelliklere sahip, 

üçüncü kuşak bir BB olan nebivolol’ün, KY hastalarında HRV üzerine etkilerini 

karşılaştırmayı amaçladık. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Kalp Yetersizliğinde Temel Bilgiler  

2.1.1. Tanım  

Kalp yetersizliği (KY), ventriküllere kanın dolumu veya pompalanmasında bozuklukla 

karakterize yapısal veya fonksiyonel nedenlere bağlı oluşan kompleks klinik bir 

sendromdur (1). ‘Sendrom’ terimi, bazı semptom ve bulguların bir araya geldiğini anlatır. 

Malesef KY’nin, bazı tipik semptomları (nefes darlığı, halsizlik vs.) ve bulguları (ödem 

vs.) özgül değildir ve sendromun klinik tanısının konulması zor olabilir. Kalp yetersizliği, 

hastalarda şu özelliklerin bulunması gereken  bir klinik sendromdur; I-KY semptomları 

(tipik olarak dinlenme sırasında ya da eforla nefes darlığı ve yorgunluk veya ayak 

bileklerinde şişme). II-Kardiyak disfonksiyona (sistolik ve/veya diyastolik) ait objektif 

kanıtlar (tercihen ekokardiyografi bulguları). III-Tanının şüpheli olduğu vakalarda, KY’ye 

yönelik tedaviye cevap alınması (I. ve II. kriterlerin tüm olgularda karşılanması 

gerekmektedir) (2).  

2.1.2. Epidemiyoloji 

Kalp yetersizliği, yaygın bir hastalıktır. Ülke nüfuslarının yaklaşık %2’sinde görüldüğü 

tahmin edilmektedir (3). 40 yaşındaki bireylerde  yaşam boyu KY gelişme riski, erkek ve 

kadınlar için benzer olup yaklaşık %20 olarak bildirilmektedir (4). 

İnsidans ve prevalansı yaşla birlikte artar. Örneğin 40-59 yaş arasında %1,5-2 oranında 

görülürken, 80 yaşın üzerinde bu oran %11’in üzerine çıkar. ABD’de 1979-2005 yılları 

arasında KY sebebiyle hastaneye yatışların sayısı 400 binden %171’lik artışla 1 milyonun 

üzerine çıkmıştır. Bunun maliyeti 2008 yılında 34,8 milyar dolar’dır. Bu maliyetin tüm 

kanser türleri ve miyokard infarktüsü (Mİ) nedeniyle hastaneye yatış maliyetlerinin 

toplamından 2 kat daha fazla olduğu bildirilmiştir. KY’li 65 yaş altındaki  erkeklerin 

%80’i, kadınların %70’i 8 yıl içinde ölmektedir. KY tanısı konulduktan sonra prognoz 

erkeklerde kadınlara göre daha kötü olmakla beraber, kadınların bile sadece % 15’inden 

azı 8-12 yıldan daha fazla yaşamaktadır. KY’de ölüm oranı yüksektir ve 5 hastanın 1’i bir 

yıl içinde ölmektedir (5,6). 

Ülkemizdeki prevalans ve insidansı ile ilgili yeterli veri olmamakla birlikte, gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelere ait verilerden projeksiyonla ülkemize ait yaklaşık rakamlar 

oluşturulabilir. Buna göre her yıl 70.000 ile 350.000 arasında yeni klinik KY olgusunun 
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ortaya çıktığı söylenilebilir. Ayrıca yine bu şekilde KY epidemisinin yaklaşık bir milyon 

vatandaşımızı etkilediği düşünülebilir (7). 

2.1.3. Tanımlayıcı Terimler 

2.1.3.1. Akut-Kronik Kalp Yetersizliği: Akut KY terimi, yeni başlangıçlı veya 

pulmoner ve/veya periferal konjesyonla karakterize dekompanse kronik KY’yi belirtmek 

için kullanılır. Akut KY’nin diğer formları arasında hipertansif akut KY, pulmoner ödem, 

kardiyojenik şok, yüksek debili yetersizlik ve sağ KY bulunmaktadır (2). 

Kalp yetersizliğinin klinik belirtileri önemli ölçüde sendromun gelişme hızına ve buna 

karşı gelişen kompansatuar mekanizmaların çalışır hale gelmesi için yeterli sürenin geçip 

geçmemesine bağlıdır. Örneğin  daha önce normal olan kişide, ani gelişen akut yaygın Mİ, 

çok yüksek kalp hızı veya infektif endokardite sekonder kapak rüptürü gibi ciddi anatomik 

veya fonksiyonel anormallik geliştiğinde, kardiyak debide ani düşmeye neden olur. 

İnterstisiyel alanda sıvı birikimi ve yetersiz organ perfüzyonu meydana gelir (8). 

2.1.3.2. Sistolik-Diyastolik Kalp Yetersizliği: Sistolik KY’de, ventrikülün 

kasılmasındaki yetersizlik sonucu debi düşer, fizyopatolojik mekanizmalar devreye girer 

ve sol ventrikül (SV) hacmi artar. Diyastolik kalp yetersizliğinde [korunmuş ejeksiyon 

fraksiyon (EF)’lu KY] ise ventrikülün gevşeme yetersizliğine bağlı doluşunda problem 

vardır. Kontraktil performans normaldir ve normal diyastolik hacimlerle birlikte, artmış 

diyastolik basınçlarla karakterizedir (8,10).  

Diyastolik KY, populasyon bazlı ekokardiyografik çalışmalarda tüm KY’li hastaların 

%50’sinde görülür. Hospitalize edilen hastalarda yapılan çalışmalarda ise daha az oranda 

görülmüştür. Diyastolik KY hastaları; genel olarak 65 yaşının üzerinde, %60-70’i kadın ve 

%60-80’i hipertansifdir. Yine %30-50 hastada obezite, %30-50 hastada diyabet ve %20-40 

hastada atriyal fibrilasyon bulunur. Ayrıca koroner arter hastalığı (KAH), sistolik KY’ye 

oranla daha az olmasına rağmen önde gelen diyastolik KY nedenlerindendir (1,11-14). 

Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC)’nin miyokardiyal fonksiyon çalışma grubunun 

önerilerine göre primer diyastolik KY tanısı için üç koşulun aynı anda bulunması 

gereklidir: (i) KY bulgularının veya semptomlarının olması, (ii) Sol ventrikül (SV) sistolik 

fonksiyonunun normal veya hafifçe bozulmuş olması (SVEF ≥ % 45–50) ve (iii) SV’nin 

diyastolik disfonksiyonunun gösterilmesi gereklidir (15). Ayrıca  akciğer hastalığının da 

dışlanması gerekir (16).  
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2.1.3.3. Sağ-Sol Kalp Yetersizliği: Bu terimler bozukluğun birincil olarak kalbin 

hangi tarafını ilgilendirdiğini anlatmak için kullanılır. Temel bozukluk akciğer veya sağ 

kalp patolojisinin sonucu oluşmuş ise sağ KY terimi tam olarak yerini bulmakla birlikte 

çoğunlukla sol KY’ye ikincil olarak gelişir. 

2.1.3.4. Düşük-Yüksek Debili Kalp Yetersizliği: Kardiyovasküler hastalıkların birçok 

formunda (örneğin konjenital, valvüler, romatizmal, hipertansif ve kardiyomiyopatik) 

düşük debili KY vardır. Düşük debili KY, soğuk, soluk ve hatta siyanoze ekstremitelerle 

birlikte görülen sistemik vazokontriksiyonun klinik bulgularıyla karakterizedir. Bu 

hastalarda atım hacmindeki belirgin azalma, nabız basıncının daralması ile kendini 

gösterir. Ayrıca arteriyel-miks venöz oksijen farkının istirahatta >50ml/L olması tanıda 

önemlidir. Yüksek debili KY terimi kalp dışı dolaşım yüklenmesi durumunda kullanılır. 

Bu hastalarda ise periferik vazodilatasyon vardır. Ekstremiteler daha sıcaktır ve nabız 

basıncı genişlemiştir. Arteriyel-miks venöz oksijen farkı normal veya azalmıştır. Yüksek 

debili KY sebepleri olarak; anemi, arteriyo-venöz fistül, tirotoksikoz, beriberi hastalığı, 

paget hastalığı, multipl myelom,  polistemia vera, karsinoid sendrom, gebelik, akromegali 

sayılabilir (8).  

2.1.4. Etiyoloji 

Gelişmiş ülkelerde KAH, erkek ve kadınlarda önemli KY nedenidir ve vakaların %60-

75 nedenini oluşturur. Hipertansiyon birçok KAH’ı da kapsayan %75 hastada KY 

gelişimine katkıda bulunur. Romatizmal kalp hastalığı Afrika ve Asya’da özellikle 

gençlerde major bir KY nedeni olarak kalmaya devam etmektedir. Chagas hastalığı Güney 

Amerika’da hala sık görülen KY nedenlerindendir. KY hastalarının %20-30’unda neden 

bilinmez (idiyopatik) (17). Eskiden Avrupa, Kuzey Amerika ve Avusturalya’da KY’nin en 

önemli nedeni hipertansiyon iken günümüzde bunun yerini KAH almıştır (18). Diyabetin 

atriyal fibrilasyonda olduğu gibi, sistolik ve diyastolik disfonksiyona katkısı çok iyi 

anlaşılamamıştır. Doğrudan kardiyomiyopatiye neden olup olmadığı henüz açıklığa 

kavuşmamıştır. Diyabet, akut Mİ gibi durumlardan sonra KY gelişme riskini arttırır (19-

22). Kalp yetmezliğinin etiyolojik sebepleri Tablo 2.1’de toplu olarak gösterilmiştir. 

     2.1.5. Fizyopatoloji 

     Kalp yetersizliği, bir ‘indeks olayın’ kalbin pompalama kapasitesini başlangıçta 

düşürmesinden sonra başlar. Bu indeks olay, Mİ gibi ani başlangıçlı veya hemodinamik 

basınç veya volüm yükü gibi sinsi başlangıçlı olabilir. Kalbin pompalama kapasitesindeki 
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bu başlangıç düşmeden sonra SSS, renin anjiyotensin sistemi (RAS) ve sitokin sistemi gibi 

birçok kompansatuar mekanizma aktive olur. Kısa vadede, bu sistemler  kardiyovasküler     
fonksiyonu normal bir aralığa döndürebilir ve hastalar asemptomatik kalırlar. Bununla 

birlikte bu sistemlerin uzun süreli aktivasyonu, ventrikül içinde sekonder organ hasarına, 

SV yeniden şekillenmesinin kötüleşmesine ve kardiyak dekompansasyona yol açar. 

Sonuçta hastalar asemptomatik KY’den  semptomatik KY’e doğru geçiş yaparlar (24). 

Tablo 2.1 Kronik kalp yetersizliği nedenleri (17,23) 
Kardiyomiyopatiler 

         Dilate kardiyomiyopati 

         Hipertrofik kardiyomiyopati 

         Restriktif kardiyomiyopati 

         Aritmojenik sağ ventriküler kardiyomiyopati 

         Sınıflandırılamayan kardiyomiyopati 

Koroner arter hastalığı 

         Miyokard infarktüsü 

         Miyokard iskemisi 

Kronik basınç yükü 

          Hipertansiyon 

          Obstruktif kapak hastalıkları 

Kronik volüm yükü 

          Regürjitan kapak hastalıkları 

          İntrakardiyak şantlar 

          Ekstrakardiyak şantlar 

Non-iskemik dilate kardiyomiyopati 

          Familyal/genetik hastalıklar 

          İnfiltratif hastalıklar 

          Toksik veya ilaçların sebep olduğu hasarlar: Alkol, katekolaminler, antrasiklinler, 
radyasyon vs. 

          Metabolik hastalıklar: Endokrin anomaliler, glikojen depo hastalığı, elektrolit 
bozuklukları (örn:hipokalemi), nitrüsyonel hastalıklar 

          İnfeksiyöz ajanlar: Riketsiyal, Bakteriyel, Fungal, Spiroket, Paraziter vs. 

Ritim ve hız bozuklukları 

         Kronik taşiaritmiler 

         Kronik bradiaritmiler 

Pulmoner kalp hastalıkları 

Yüksek kardiyak debi durumları 
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2.1.5.1.Frank-Starling Mekanizması: Ventriküler önyükte (preload) bir artış, 

ventrikülün diyastol sonu hacmini ve basıncını yükseltir, diyastolik kas lifi uzunluğunu 

arttırır, bu da ventrikül performansında bir artış meydana getirir (Frank-Starling 

mekanizması). Atım volümünü belli bir seviyede tutmaya yönelik olan diyastol sonu 

volüm artışı adaptif bir mekanizma olarak oluşurken, diğer taraftan diyastol sonu basıncını 

arttırarak pulmoner kapiller yatakta konjesyona neden olur. Bu durum KY olan 

hastalardaki dispne yakınmasından primer sorumlu mekanizmadır. 

Yetmezlikteki bir kalp, preload rezervini maksimum düzeyde kullanmaktadır. Bu ise 

dispne yakınması pahasına olduğu gibi, ventrikül içi basıncı ve ventrikül çapını arttırarak 

Laplace yasasına göre [Duvar gerilimi=(BasınçxYarıçap) / (2xDuvar kalınlığı)] duvar 

gerilimini arttırarak, miyokardın oksijen tüketimini, dolayısıyla oksijen ihtiyacını 

arttırmaktadır. Uzun dönemde bu mekanizmayla ventrikül disfonksiyonunun daha da 

ağırlaşmasına neden olmaktadır (25,26). 

2.1.5.2.Nörohormonal, otokrin, parakrin düzenlemeler: 

a.Sempatik sinir sistemi aktivasyonu: Kalp yetersizliğinde en önemli adaptasyon 

mekanizmalardan olan SSS, yetmezliğin erken safhalarında aktive olur. KY, jeneralize 

adrenerjik aktivasyon ve parasempatik çekilme ile karakterizedir. Sağlıklı bireyler, istirahat 

halinde düşük sempatik deşarj gösterirler ve yüksek HRV’ye sahiptirler.  

Kalp yetersizliğinde, adrenerjik sinir uçlarından plazmaya noradrenalin (NA) salınımı 

artar ve geri alımı azalır. Böylece KY evresi ile doğru orantılı olarak, ileri KY’de 

dolaşımdaki NA konsantrasyonu normal kişilerdeki seviyenin 2-3 katı yükselir. Plazma 

NA seviyesi, asemptomatik KY’li hastalarda bile yüksek olabilir ve KY’de mortalitenin 

belirleyicilerindendir. NA hem kasılmayı hem de gevşemeyi güçlendirse de, miyokardiyal 

enerji gereksinimini arttırarak, miyokardiyal oksijen desteğinin kısıtlı olması durumunda 

iskemiyi arttırır. Ventriküler taşikardi (VT)’yi tetikleyebilir ve ani ölüme neden olabilir. 

Kronik adrenerjik aktivasyon sonucu artmış olan dolaşan ve lokal NA konsantrasyonları, 

miyositlerde hipertrofi meydana getirir. Bu etki, NA’nın direkt etkisi, yahut α1 ve β1 

adrenerjik reseptörlerin stimulasyonu yolu ile veya sekonder olarak RAS’ın aktive olması,  

vasopressin ve endotelin’i uyarması sonucu oluşabilir. NA miyositler üzerine doğrudan 

toksik etki gösterir, intrasellüler kalsiyumu arttırarak miyokardiyal hücrelerin ölümüne 

sebep olabilir yahut programlı hücre ölümünü uyararak apopitoz meydana getirebilir. 

KY’li hastalarda plazma NA seviyesi artmasına karşın, kardiyak dokuda (atrium ve 

ventrikülde) NA konsantrasyonu oldukça düşüktür. Ayrıca β reseptör yoğunluğunda ve β 

adrenerjik agonistlere karşı kontraktil yanıtta azalma olur. Normal kalpte α1 adrenerjik 
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reseptörlerin yoğunluğu azdır ve KY’de bu reseptörlerin sayıları değişmez. Buna karşılık 

KY’li hastalarda, KY şiddeti ile orantılı olarak β1 adrenerjik reseptörlerin dansitesinde 

azalma (down regulation) meydana gelir. Ayrıca KY’de, β adrenerjik reseptör kinaz 

(BARK) seviyesinde artış olur. BARK, β reseptörlerin sayısını azaltmakta ve 

fosforilleyerek duyarsızlaştırmaktadır. β2 adrenerjik reseptörlerin dansitesinde ise bir 

azalma olmaz. Bu sebebten ağır KY’de, kardiyak NA depolarında azalma ve miyokardiyal  

β1 adrenerjik reseptör dansitesinde azalma sonucu,  miyokardiyal kontraktilite bozulur, 

kalbin adrenerjik sinirlerin uyarılarına inotropik cevapta çok aşikar bir azalma gözlenir. 

Uzun dönem BB tedavisi ile β reseptör yoğunluğu normale dönmekte, katekolaminlere 

kontraktil cevap iyileşmekte, yeniden şekillenme geriye dönmekte ve SV fonksiyonları 

iyileşmektedir (26,27). 

b. Renin anjiyotensin sistemi (RAS) aktivasyonu: Kalp yetersizliğinde RAS 

aktivasyonu, temel olarak renal hipoperfüzyona bağlı oluşmaktadır. Distal tübuldeki 

maküla densaya ulaşan sodyumun konsantrasyonunun azalması ve böbrek üzerine 

sempatik uyarının artması, jukstaglomerüler aparattan renin salınımının artışına neden olur. 

Renin ve anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE), karaciğerde üretilen anjiyotensinojenden 

anjiyotensin-2 (A-II)’nin oluşmasını sağlar. Renin anjiyotensin sisteminin effektör 

hormonu  olan A-II, kuvvetli bir vazokonstriktör olup, adrenerjik aktiviteyi arttırması 

yanında, sistemik vasküler direncin ileri derecede artmasına da neden olur. Anjiyotensin-2, 

adrenerjik sinir sisteminden NA salınımını uyararak bir taraftan vazokonstriksiyonun daha 

da artmasına, surrenal korteksden aldosteron salınımını  arttırarak da sodyum-su tutulması 

ve ödem oluşumuna sebep olur. Böylece KY gittikçe ağırlaşır. Anjiyotensin-2, miyokardın 

işlev ve yapısında da değişikliğe neden olabilir. Miyositlerde hipertrofi, programlı hücre 

ölümü (apopitoz) meydana getirebilir (26-28). 

c. Arginin-Vasopressin (AVP): Arginin-vasopressin, serbest su klirensinin ve plazma 

ozmolalitesinin düzenlenmesinde merkezi rol oynayan bir hipofiz hormonudur. Normal 

koşullarda AVP salınımının birincil belirleyicileri osmoreseptörlerdir. Plazma 

hiperosmolaritesi, AVP salınımını attırır, hipoosmolarite ise AVP salınımını inhibe eder. 

Kalp yetersizlikli hastalarda ise non-osmotik kontrol baskın hale geçer. Bilinen non-

osmotik uyarılar baroreseptörler, AT-II, sempatik etkinlik artışı ve atriyal gerilme 

reseptörlerinin duyarlılığının azalmasıdır. Böylece hiponatremi varlığında bile normalde 

AVP salınımını inhibe etmesi gereken hipoosmolarite varlığına rağmen, KY’li hastalarda 

plazma AVP seviyeleri yüksek bulunur ve sonucunda susama hissi, böbreklerde su 
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tutulumu, hiponatremi, sistemik vazokonstriksiyon ve mitogenik etkileriyle kalp 

fonksiyonlarının daha da bozulmasına sebep olabilir (26,29). 

d. Natriüretik Peptitler: İnsanda üç tip natriüretik peptid tanımlanmıştır. Bunlar, 

atriyal natriüretik peptid (ANP), brain natriüretik peptid (BNP, B-natriüretik peptid) ve C-

natriüretik peptid (CNP)’dir. Brain natriüretik peptid, başlıca ventrikül miyokardında 

depolanır ve ventriküler basınçlardaki artışlara cevaben salınır. Brain natriüretik peptid, 

yapısal anlamda ANP ile yüksek seviyede benzerlik gösterir ve ANP gibi natriüreze ve 

vazodilatasyona neden olur. 

Kalp yetersizlikli hastalarda, ANP, BNP ve CNP’nin ventriküllerdeki miktarları çok 

artar, fakat plazmadaki yüksek  natriüretik peptid düzeyinin önemli bir kısmı, 

ventriküllerde yapılan natriüretik hormona (BNP) aittir. Plazma BNP seviyesi atriyal 

dolum basınçlarından az etkilendiği için miyokard hastalığını daha iyi yansıtır. Natriüretik 

peptidler, efferent arteriyollerde vazokonstriksiyon ve afferent arteriyollerde 

vazodilatasyon yaparak, glomerüler filtrasyon hızını arttırır. Kollektör duktuslarda, 

sodyum reabsorpsiyonunu azaltarak, sodyum atılmasını arttırır. Ayrıca renin ve aldosteron 

sekresyonunu inhibe eder. Böylece, ANP ve BNP’nin, KY’de, sistemik ve renal 

vazokonstriksiyonu, venokonstriksiyonu, preload’ı, renal sodyum birikimini azaltıcı 

etkileri devam eder. Pulmoner kapiller-wedge basıncını, sistemik vasküler direncini azaltıp 

ve kalp debisi arttırırlar. Natriüretik peptidlerin bu yararlı etkileri dışında miyosit ve 

vasküler düz kas hipertrofisini ve interstisyel fibrozisi doğrudan inhibe ettiğine ilişkin 

bulgular vardır (26,30-32). 

e.Endotelin (ET): Endotelin, vasküler endotel hücreleri tarafından salınan kuvvetli bir 

vazokonstriktör peptitdir. Bugüne kadar üç ET tipi (endotelin-1, endotelin-2, endotelin-3) 

tanımlanmıştır. Temel etkisi vazokonstriksiyondur. Endotelin-1, vazokonstriktör etki 

açısından AT-II’den 10 kat daha güçlüdür. Renal damar yapısı üzerine kuvvetli 

vazokonstriktör etkisi vardır, sodyum tutulmasına neden olur. Endotel hücrelerinden ET 

salınımı; NA, AT-II, trombin gibi vazoaktif maddeler ve sitokinler tarafından uyarılır. 

Plazma ET-1 düzeyi, KY’de artar ve bu artışın prognoz bakımından önemi vardır. ET-1 

düzeyi ayrıca, pulmoner arter basıncı ve özellikle pulmoner vasküler dirençle doğru 

orantılı olarak yükselir (33). 

f. İnflamatuvar Sitokinler: Sitokinler, inflamasyona cevap olarak başlıca nötrofil, 

makrofaj ve endotel hücrelerinden sentez edilen proteinlerdir. KY’de tümör nekrozis 

faktör-α, interlökin-1β ve interlökin-6 gibi inflamatuvar sitokinler artarken, interlökin-10 
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gibi anti-inflamatuvar sitokinler azalır. Tümör nekrozis faktör-α miyokardiyal fonksiyon 

bozukluğunu indükler. İntraselüler Ca++ birikimine yol açar. Tümör nekrozis faktör-α ve 

interlökin-1β hücre kültürlerinde miyosit hipertrofisi ve fetal gen ekspresyonuna yol açarak 

apopitozisi tetikler(26). 

g. Nitrik Oksit (NO): Nitrik oksit, nitrik oksit sentaz’ın(NOS) üç izoformu tarafından 

üretilir. NOS-1(nNOS, nöronal NOS), NOS-2 ( iNOS, indüklenebilir NOS) ve NOS-3 

(eNOS, endotelyal NOS)’u içeren bütün bu 3 izoform kalpte bulunur. Diğerlerinden farklı 

olarak NOS-2 inflamatuar sitokinlerle uyarılıp sentez edilen izoformdur. Nitrik oksit, 

guanilat siklazı aktive eder ve cGMP üretimine yol açar ki bu da protein kinaz G ile sinyal 

kaskadını harekete geçirir ve vazodilatasyon gerçekleşir. NO’nun miyokard üzerine etkileri 

karmaşıktır. Kalp yetersizlikli hastalarda NOS-3 ekspresyonunda ve aktivitesinde azalma 

sonucu, NO’nun vazodilatasyon özelliği körelmiştir. Diğer yandan inflamatuar sitokinlerin 

NOS-2 aktivasyonu ile oluşan NO, miyokartda adrenerjik uyarıma karşı oluşan kontraktil 

yanıt üzerine inhibitör etkisine aracılık eder. Uzun vadede ise bu yolla oluşan NO 

apopitozise yol açar ki, NOS-2 eksikliği olan farelerde MI sonrası ventrikül yeniden 

biçimlenmesi düzelmiş ve sağ kalımın arttığı görülmüştür. Bunun tersine, NOS-3 aşırı 

ekspresyonu, MI sonrası yeniden biçimlenmeyi düzeltir. Görüldüğü gibi NOS-2 ve NOS-

3’ün birbirine karşı ters etkileri vardır ve KY’de NOS-3’e bağlı NO azalırken, NOS-2’ye 

bağlı NO oluşumu artar (26). 

h. Oksidatif Stres: KY’li hastalarda, artmış oksidatif strest miyokard üzerindeki 

mekanik zorlanmanın veya nörohormonal ve inflamatuar sitokinler tarafından uyarımın bir 

sonucu olarak azalmış antioksidan kapasiteye ve\veya reaktif oksijen türlerinin artmış 

üretimine bağlı olabilir. Reaktif oksijen türleri miyosit hipertrofisini, fetal gen 

programlarının yeniden ekspresyonunu ve apopitozisi uyarır (26). 

      2.1.5.3. Miyokardiyal “Remodeling” (Yeniden şekillenme) 

Yetersizlik gelişen kalpte, ventrikülde oluşan şekil ve boyut değişiklikleri remodeling 

(yeniden biçimlenme, şekillenme) olarak adlandırılır.  Remodeling sonucu miyokard 

kütlesinde ve hacminde bir artış, ventrikül şeklinde bir değişiklik ve interstisiyel dokuda 

büyüme meydana gelir. Remodeling, hücresel düzeyde miyosit hipertrofisi, miyosit 

kayması ve interstisiyel doku artması gibi bir kaç proçesten oluşur. 

Miyosit Hipertrofisi: Erişkin miyokardında miyositler çoğalamaz. Bu nedenle, 

miyosit kütlesinde artış mevcut miyositlerin hipertrofisi sonucu meydana gelir (34). KY’de 

ventriküler mekanik gerginliğin artması (Laplace kanunu sonucu) miyosit hipertrofisi için 
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önemli bir uyarıdır. Böylece SV duvarı kalınlaşır ve sistolik duvar yükü nispeten azaltılmış 

olur (35). Yüksek sistolik yahut diyastolik yüke uzun zaman maruz kalan ventrikül 

ventriküler hipertrofiye rağmen kompansasyonu devam ettiremez ve KY oluşur. Ayrıca 

nörohormonal aktivasyonun artması, özellikle NA ve A-II’nin etkileri, miyokard 

liflerindeki hipertrofinin önemli belirliyicileridir. Artmış olan ET-1 ve büyüme faktörleri 

de miyosit hipertrofisinin patogenezinde rol oynarlar.  

İnterstisiyel Değişiklikler: Miyokardiyal interstisiyel fibrosis, iskemik ve dilate 

kardiyomiyopatide oluşur ve ventriküler nedbeleşmeden tamamen ayrı bir proçestir. 

Miyokard’da fibrotik doku artması, bizzat ventriküler genişleme tarafından, ayrıca A-II ve 

aldosteron tarafından uyarılır. Remodeling’in sonuçları zarar vericidir. Ventrikülün 

genişlemesi miyokard duvarında stresi, bu da metabolik ihtiyaçları arttırır. Metabolik 

ihtiyaçların artması, başlıca subendokard’da olmak üzere miyokard iskemisine neden olur. 

İnterstisyumda fibrozisin artması, ventrikülün diyastolik ve sistolik fonksiyonlarını bozar, 

kapiller miktarını azaltır ve aritmogenez için bir substrat oluşturur (36).  

     2.1.6. Semptom ve Bulgular 

2.1.6.1. KY’de klinik semptomlar 

Nefes darlığı (Dispne): Kalp yetersizliğinin en belirgin ve kolay fark edilen 

semptomudur. Önceleri eforla, zaman içinde istirahatte hissedilecek şekilde progresif bir 

artış söz konusudur. SV ve sol atriyumun doluş basınçlarının artışı, pulmoner kapiller 

hipertansiyona sebep olur. Artan pulmoner kapiller basınçlara bağlı pulmoner kapiller 

venöz konjesyon ve ödem sonucu oluşmakla beraber, kronik stabil KY hastalarında artmış 

fizyolojik ölü boşluk, artmış hava yolu direnci, azalmış akciğer kompliyansı dispne 

oluşumuna yardımcı olur (37).  

Ortopne : Sırtüstü yatar pozisyonda hissedilen nefes darlığıdır. Hasta rahatlamak için 

kafasının altına yüksek yastık koymak zorunda kalır. Çünkü sırtüstü uzanmış pozisyonda 

kan ekstratorasik alandan torasik alana yer değiştirir. Yetmezliğe girmiş SV, sağ ventrikül 

aracılığı ile kendisine gelen fazla kan hacmini yeterince dışarı pompalayamaz ve pulmoner 

venöz ve kapiller basınçlar daha da artarak interstisyel pulmoner ödeme, pulmoner 

kompliyansın azalmasına, havayolu direncinin artmasına ve dispneye neden olur. 

Paroksismal noktürnal dispneden farkı ani oluşmasıdır. Trepopne, ortopnenin lateral 

dekübitis pozisyonuyla sınırlı nadir bir formudur ve ileri KY’de bozulmuş SV dolumuyla 

ilişkilidir (8).  
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Paroksismal Noktürnal Dispne: Hastayı gece uykudan uyandıran nefes darlığı olarak 

tanımlanabilir. Rahatlamak için oturup veya kalkıp ve hatta pencereyi açıp hava açlığını 

gidermesi gerekir. Sırtüstü yatınca interstisyel sıvı reabsorbsiyonu artar ve torasik kan 

volümü artar. Bunun yanında diyafragma elevasyonu da olur. Ayrıca uykuda SV’nin 

adrenerjik desteği kalkar ve solunum merkezi gece uykuda deprese olur.  

Egzersiz İntoleransı: Egzersiz kapasitesindeki azalmanın temel nedeni, kalbin 

egzersiz sırasında kas dokusuna yeterli miktar kanı sağlamasındaki yetersizliği ve 

pulmoner vasküler konjesyona bağlı dispne gelişimidir. Azalan periferal vasküler yanıt, 

anormal iskelet kası metabolizması, iskelet ve solunum kaslarının kondüsyonunun 

bozulması ve anemi egzersiz intoleransına katkıda bulunur. 

Periferik Ödem: Genelde bacak ve ayak bileği şişliği şeklinde ifade edilir. Periferik 

konjesyona bağlı olarak interstisyel alana sıvı transüdasyonu sonucu olur. İlerleyen 

dönemlerde kardiyak siroza bağlı gelişen hipoalbüminemi de olaya katkıda bulunur. 

Hırıltılı Solunum (wheezing) ve Öksürük: Pulmoner kapiller venöz konjestiyona 

bağlı olarak öksürük ve buna bronkospazmın da katkısıyla, inspiratuvar ve ekspiratuvar 

wheezing olabilir. Böyle bir tablo geliştiğinde, kardiyak astım terimini kullanmak yanlış 

olmayacaktır. Kalp yetersizliği hastalarında başka bir nedene bağlanamayan non-prodüktif 

öksürük dispne eşdeğeri olarak, yatarken olan öksürük ise ortopne eşdeğeri olarak kabul 

edilir.                

Noktüri: Gün boyunca toplanan ödem sıvısı sırtüstü yatınca azalan renal 

vazokonstrüksiyon ve artan renal perfüzyon nedeniyle böbreklerden gece idrar olarak atılır. 

Oligüri ise ileri evre KY’nin belirtisidir ve aşırı derecede azalmış kardiyak debinin sonucu 

olarak idrar oluşumunun baskılanmasıyla ilişkilidir. 

Serebral Semptomlar: İleri evre KY olan yaşlı hastalarda, özellikle altta yatan 

serebrovasküler hastalığı bulunanlarda konfüzyon, bellek kaybı, anksiyete, baş ağrısı, 

uykusuzluk, karabasanlar ve nadiren de dezoriyantasyon, deliryum ve hatta 

halüsinasyonlarla birlikte psikoz görülebilir. 

Sağ kalp yetersizliği semptomları: Konjestif hepatomegali, sağ üst kadranda veya 

epigastriyumda, genellikle künt bir ağrı veya ağırlık olarak tanımlanan rahatsızlık 

yaratabilir. Anoreksi, bulantı, şişkinlik, yemeklerden sonra dolgunluk hissi ve 

konstipasyon gibi diğer gastrointestinal semptomlar, karaciğerin veya diğer gastrointestinal 

sistemin konjesyonuna bağlıdır.  
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      Halsizlik ve güçsüzlük: Genellikle ekstremitelerde bir ağırlık hissinin eşlik ettiği bu 

semptomlar, genel olarak azalmış  kardiyak debili hastaların iskelet kaslarının kötü 

perfüzyonu ile ilişkilidir.  

2.1.6.2. KY’de Fizik Bulgular 

      Genel Görünüm: Hafif veya orta derece KY olan hastalar, muayene odasına gelmeden 

önce dinlenmemişlerse dispneik görünümde olurlar. Kısa bir dinlenme sonrası rahatlarlar. 

Sırt üstü olarak muayene masasına uzandıklarında eğer başları yüksekte değilse 3-5 dakika 

içinde rahatsız bir şekilde oturmak isteyebilirler. Adrenerjik aktivasyon sonucu taşikardik 

ve periferik vazokonstrüksiyon nedeni ile de ekstremiteler soğuk, soluk ve parmaklar 

siyanoze olabilir. Uzun süreli ciddi KY, anoreksiye yol açarak kaşeksi oluşmasına katkıda 

bulunur. Barsaklardaki konjesyona bağlı oluşan yağ emilim bozukluğu ve protein 

kaybettiren enteropati, tümör nekrozis faktör gibi sitokinlerin serumdaki seviyelerinin artışı 

da kardiyak kaşeksi denilen bu olaya katkıda bulunur.  

Boyun ve Akciğer Muayenesi: Öncelikle akciğerde ve daha sonra periferik venlerde 

konjesyon belirtileri oluşmaya başlar. Boyundaki juguler venlere bakılarak sağ atriyal ve 

santral venöz basınç hakkında bilgi elde edilebilir. Hastanın  belden üstü, yer ile 45 derece 

açı yaparken sternal açıdan itibaren 4 cm’den fazla boyun ven dolgunluğu olması, artmış 

sağ atriyal ve santral venöz basıncı, dolayısıyla sistemik venöz hipertansiyonu işaret eder. 

Normalde juguler basınç, nefes verme ile düşer fakat KY’de veya konstriktif perikarditte 

aksine artar. Buna Kussmaul Bulgusu denir.  

Akciğer oskültasyonunda ince raller sık rastlanılan bir bulgudur. İlk olarak bazal 

zonlarda duyulan ince raller konjesyonun derecesine göre daha üst zonlarda da duyulabilir. 

Tipik olarak bilateral olmasına rağmen, tek taraflı olarak daha çok sağ tarafta duyulabilir. 

Plevral effüzyon gelişimi ile birlikte bazallerde solunum sesleri azalır ve perküsyonda 

matite alınır. Genelde bilateral olmasına rağmen, unilateral olduğunda  genellikle sağ taraf 

ile sınırlıdır.  

Kardiyak Muayene: Kardiyomegali, KY’nin nonspesifik bir bulgusudur. Kalp 

odacıklarının büyümesine bağlı olarak maksimal impuls noktası laterale kayar ve daha 

geniş bir alanda palpe edilir. Oskültasyonda artmış kalp hızı, atriyal dilatasyona bağlı 

oluşabilen atriyal fibrilasyonun oluşturduğu aritmik kalp sesleri duyulabilir. Genellikle 

SV’den kaynaklanan, S2’den 130-160 msn sonra prodiyastolik galo (S3 galo) duyulabilir. 

S3 çocuklarda ve genç erişkinlerde fizyolojik olarak duyulabilirken, kırk yaş üzeri sağlıklı 

bireylerde nadiren duyulur. Düzenli bir ritim ile birlikte birbirini izleyen güçlü ve zayıf 
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ventrikül kasılmalarıyla karakterize pulsus alternans ve ventrikül dilatasyonuna bağlı 

oluşan mitral ve triküspit yetersizlikleri üfürümlerini duymak mümkündür. Ayrıca 

pulmoner arter basıncının artmasıyla P2 belirginleşir ve daha geniş alana yayılır (8). 

      Karın Muayenesi : Hepatomegali, asit, palpasyonda hassasiyet ve hepatojuguler reflü 

tesbit edilebilir. 

      Periferik ödem: Hareketli hastalarda pretibial bölgede sık iken yatalak hastalarda 

sakral ödem olabilir. Uzun dönemde deri değişiklikleri de eşlik edebilir.  

Tablo 2.2: Kalp yetersizliği tanısında semptom ve bulguların duyarlılık ve özgüllükleri 
(38) 

Semptom ve bulgular Duyarlılık(%) Özgüllük(%) 

Efor dispnesi 66 52 

Ortopne 21 81 

Paroksismal Noktürnal Dispne 33 76 

Ödem öyküsü 23 80 

Taşikardi 7 99 

Ral 13 91 

3. kalp sesi 31 95 

Jugular venöz dolgunluk 10 97 

Muayenede ödem 10 93 

      

     2.1.7. Laboratuvar Tetkikleri 
Hematolojik ve biyokimyasal tetkikler: KY’li hastaların tanısal amaçlı rutin kan 

testleri içerisinde; tam kan sayımı, serum elektrolitleri, serum kreatinini, serum glukozu, 

serum karaciğer enzimleri ve idrar tahlili bulunmaktadır. Klinik bulgulara göre,  tiroid 

stimule edici hormon, serum üre ve ürik asit seviyesine bakılabilir. Akut alevlenmeler 

sırasında, kardiyak enzim ölçümleri ile Mİ dışlanır (2). 

Natriüretik peptidler: BNP ve NT-proB tip natriüretik peptid (NT-proBNP) KY 

tanısına yardımcı olur. Yeni tanı aşamasındaki KY’de (özellikle acil koşullarındaki 

kardiyak dispnenin ayırtedilmesinde), kalp yetersizliğinde prognoz tayininde ve tedavinin 

yönlendirilmesinde yardımcı olur. Natriüretik peptidlerin, negatif prediktif değerleri daha 

anlamlıdır(%90’dan daha fazla). Bu nedenle dispne yakınmasıyla başvuran hastaların 

kardiyak sebepli olup olmadığının dışlanmasında çok daha değerlidir (2,39,40). 
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Elektrokardiyografi (EKG): On iki derivasyonlu standart EKG, etyoloji ve ayırıcı 

tanı için gereklidir. Geçirilmiş Mİ, SV hipertrofisi ve aritmiler tanınabilir. Ayrıca başlangıç 

EKG’si hastalık seyri esnasında gelişebilecek patolojileri ayırdetme imkanı sağlar.  

Göğüs Röntgeni: Rutin olarak değerlendirilmesi gereken bir tanı aracı olan göğüs 

röntgeninde özellikle kardiyomegali veya geniş bir perikardiyal effüzyona işaret eden 

kardiyotorasik oran artışı gözlenir. Bunun yanında pulmoner venöz konjesyonun 

derecesine bağlı olarak interlober fissürlerin kalınlaşması (Kerley A ve B çizgileri), 

interstisyel ödem, plevral effüzyon, interlober fissürlerde lokalize sıvı (Fantom tümörü), 

pulmoner ödemin kelebek kanadı manzarası ve budanmış ağaç görünümü  gözlenebilir. 

Ekokardiyografi: İki boyutlu, M-mod ve Doppler ekokardiyografi en önemli tanı ve 

takip aracıdır. Sistolik ve diyastolik fonksiyonlar, kalp boşluğu boyutları, hipertrofi, 

kasılma bozuklukları, kapak hastalıkları, perikardiyal ve plevral effüzyonlar 

değerlendirilir. Dobutamin stres ekokardiyografi, hibernasyon ve bozulmuş SV sistolik 

fonksiyonunun eşlik ettiği aort darlığının tanısında ve tedavi planlanmasında faydalı bir 

tetkiktir. 

Diğer Non-invazif Tetkikler: Dinlenme sırasında uygulanan ekokardiyografinin 

yeterince bilgi vermediği hastalarda ve KAH olanlarda uygulanabilecek diğer invazif 

olmayan yöntemler arasında sintigrafik yöntemler,  kardiyak manyetik rezonans ve 

bilgisayarlı tomografi  görüntüleme yöntemleri sayılabilir. 

Kalp Kateterizasyonu : Swann-Ganz kateteri ile sağ kalp kateterizasyonu rutinde tanı 

veya prognoz için kullanılmaz. Yoğun bakım şartlarında kötüleşen hastalarda intravenöz 

tedaviye cevabı izlemek amacıyla kullanılabilir. Koroner anjiyografi, angina pektorisli 

ve\veya miyokard iskemisinin başka kanıtı olan ve uygun anti-iskemik tedaviye yanıt 

vermeyen hastalara yapılır. Ayrıca etyolojisi bilinmeyen, refrakter KY olan hastalarda ve 

ağır mitral yetersizliği ve aort kapak hastalığı olan hastalarda da koroner anjiyografi 

endikasyonu vardır. 

2.1.8. Tanı ve Evrelemeler 

KY tanısı için klinik bulguların daha ön planda dikkate alındığı Framingham Kriterleri 

kullanılabilir (41). Framingam KY tanı kriterleri Tablo 2.3’de gösterilmiştir. Bu kriterlere 

göre 2 majör veya 1 majör ve 2 minör kriter tanı için yeterlidir. KY hastalarını 

sınıflandırmak, hem hastanın klinik durumunu anlamaya hem de  tedavi şeklini 

belirlemeye yardımcı olur. 
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Tablo 2.3 Framingam KY Tanı Kriterleri (41) 

Majör Kriterler Minör Kriterler 
Paroksismal noktürnal dispne Pretibial ödem 
Boyunda venöz dolgunluk Eforla gelen nefes darlığı 
Raller Hepatomegali 
Radyolojik olarak kardiyomegali Plevral mayi 
Akut akciğer ödemi Kalp hızı ≥ 120/dk 
S3 galo Vital kapasitede azalma 
Hepato-juguler reflü  
Otopside pulmoner konjesyon veya kardiyomegali  
KY tanısıyla tedavide 5 günde 4.5 kg üzerinde kayıp  
Dolaşım zamanı ≥25sn   
Santral venöz basınç > 16mmHg  

 

1- Amerikan Kalp Koleji / Amerikan Kalp Cemiyeti (ACC/AHA) evreleme sistemi 

(1);    

Evre A: KY gelişme riski yüksek olan, ancak yapısal kalp hastalığı ve KY 

semptomları olmayan hastalar bu gruptadır. Örneğin; hipertansiyon, diyabetes mellitus, 

KAH, obezite, metabolik sendrom, ailede kardiyomiyopati, kardiyotoksik ilaç kullanımı 

anamnezi olanlar. 

Evre B: Yapısal kalp hastalığı olan ancak KY semptom ve bulguları olmayan hastalar. 

Örneğin; MI geçirenler, SV hipertrofisi ve düşük EF’nin dahil olduğu SV remodeling, 

asemptomatik kapak hastalığı olanlar. 

 Evre C. Altta yatan kalp hastalığına bağlı olarak KY belirtileri olan veya önceden KY 

semptomları gelişmiş olan hastalar bu gruptadır. 

Evre D: Maksimal medikal tedaviye rağmen istirahatte semptomatik olan ve özel 

girişimlere ihtiyaç duyulan hastalar. Hastaneden güvenle taburcu edilemeyen, mükerrer 

hastaneye yatışı gereken kalp transplantasyonu bekleyen hastalar bu gruba dahildir. 

2- New York Kalp Cemiyetinin (NYHA) kullandığı fonksiyonel sınıflama (42); 

      Sınıf I: Yapısal kalp hastalığı olan hastanın fiziksel aktivitesinde hiç bir  kısıtlama ve 

semptom oluşmaması 
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Sınıf II: Fiziksel aktivitenin hafif kısıtlandığı, aktivite sırasında yorgunluk, çarpıntı, nefes 

darlığı ve anjinal ağrının gelişmesi  

Sınıf III: Olağan fizik aktiviteden daha hafif aktivitede bile yorgunluk, çarpıntı, nefes 

darlığı ve anjinal ağrının gelişmesi  

Sınıf IV: Semptomsuz hiçbir fizik aktivitenin yapılamaması, istirahatte bile semptomların 

devam etmesi.  

2.1.9. Mortalite ve Ani Kardiyak Ölüm 

Tablo 2.4’de görüldüğü gibi, tedavide gelişmelere rağmen, KY’de prognoz kötü ve 

mortalite yüksek kalmaya devam etmektedir. KY tanısı alan hastaların yarısı 4 yıl içinde, 

ileri evre KY hastaların ise yarısından fazlası 1 yıl içinde ölmektedir. Bu ölümlerin önemli 

bir kısmı, ani ölüm şeklindedir. 

Tablo 2.4: NYHA fonksiyonel sınıflamaya göre KY’de yıllık ölüm ve ani ölüm oranları 
(43) 

Fonksiyonel sınıf Yıllık mortalite (%) Ani ölüm(%) 

Sınıf II 5-15 50-80 

Sınıf III 20-50 30-50 

Sınıf IV 30-70 5-30 

 

Eğer KY’li olgularda fonksiyonel sınıfı ile ölüm oranları incelenirse, fonksiyonel sınıfı 

II ve III olan hastalarda başlıca ölüm nedeninin ani kardiyak ölüm (SCD) olduğu görülür 

(Tablo 2.5) (44). Aritmilere yol açan en önemli mekanizmalar yeniden giriş (reentry), 

tetiklenmiş aktivite ve anormal otomatisitedir. Kalp yetersizliğinde iskemi epizotları, 

miyokardda oluşan skar ve fibrozis (infarktüs veya progresif miyokard kaybı sonucu), 

ventrikülün dilate olması ve gerginliği, artmış sempatik tonus, elektrolit dengesizlikleri ve 

kullanılan ilaçların proaritmik etkileri bu mekanizmalarla aritmi oluşumuna neden olur 

(45). 

Tablo 2.5: NYHA fonksiyonel sınıflamaya göre KY’de ölüm nedenleri (44) 

Fonksiyonel sınıf SCD (%) Pompa 
yetersizliği(%) Diğer(%) 

Sınıf II 64 12 24 
Sınıf III 59 26 15 
Sınıf IV 33 56 11 
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Ani kardiyak ölüm (SCD): Ani kardiyak ölüm, kardiyak nedenlerden dolayı, akut 

semptomların başlangıcından itibaren 1 saat içinde şuurun kaybolması ile kendini gösteren 

doğal ölümlerdir. Ani ölümler, tüm kanserlere bağlı ölümlerden sonra 2. sırada gelen doğal 

ölüm nedenidir ve tüm doğal ölümlerin %12’si ani ölümlerdir. Ani ölümlerin ise %90 

nedeni kardiyak orjinlidir. Ani kardiyak ölümün ise %88’i aritmik ölümlerken, %12’si ise 

diğer kardiyak nedenlerdir (46). Risk faktörleri olarak, yaşla birlikte sıklığı artar, 

erkeklerde kadınlara göre 3-4 kat daha fazla görülür. Yine alkol, sigara, obezite, stres, 

düşük sosyoekonomik düzey, ağır egzersiz ani ölüm riskini arttırır. Holter kayıtları 

incelendiğinde bu ölümlerin %62,4 oranında VT’den dejenere ventriküler fibrilasyon (VF), 

%16,4 oranında bradiaritmiler (ciddi bradikardi, asistoli elektromekanik disosiasyon) ve 

%8,3 oranında primer VT’den kaynaklandığı görülür.  Hayatta kalma oranı %5-10’dur. 

Ani kardiyak ölümün yaklaşık 2/3’ü hastane dışında gerçekleşir. Hayatta kalanlar tedavi 

edilmezse 1 yıllık mortalitesi %32, 2 yıllık mortalitesi ise %47’dir. Beta bloker veya diğer 

antiaritmiklerle tedavi edilmeleri durumunda 2 yıllık mortalite %30’a düşer (47,48).  

Kalp yetersizliği hastalarında genel popülasyona göre ani ölüm riski 6-9 kat daha fazla 

görülmektedir (5). Bu ölümlerin çok büyük bir kısmında ölüm dakikalar içinde ortaya 

çıkar. Bu kadar hızlı ölüme yol açan durumlar ise ritm bozukluklarıdır. KY’nin erken 

dönemlerinde aritmik ölümler (VT ve VF) daha sık iken, ileri dönemlerinde KY 

progresyonuna  bağlı ölümler daha sık görülmektedir (44). Potansiyel olarak ölümcül 

taşiaritmilerin ya da ciddi bradiaritmi veya asistolinin ortaya çıkması, koroner vasküler 

hadiseler, miyokardiyal hasar, otonomik tonusda değişiklikler veya miyokardın metabolik 

ve elektrolit durumundaki değişiklikler arasındaki karmaşık etkileşimlerden kaynaklanan 

patofizyolojik bir kaskadın sonucudur. Bu bulgulardan çıkan sonuç KY’de ventriküler 

aritmilerin sık görüldüğü ve yüksek oranda ölüme yol açtığıdır. 

      Ani kardiyak ölüm riskinin yüksek olduğu KY hastalarının saptanması, tedavinin 

yönlendirilmesi açısından çok önemlidir. Bu sayede hastalara hangi tedavinin ne kadar 

gerekli olduğu veya yeterli ve etkin olup olmadığı öğrenilebilinir, gereksiz ve pahalı 

tedavilerin hastaya getirdiği risklerden kaçınılır ve bu tedaviler en çok yarar görecek 

hastalara yapılır. Günümüzde SCD riski üzerine kullanılan bazı yöntemler Tablo 2.6’da 

gösterilmiştir.  
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Tablo 2.6: Ani kardiyak ölüm risk derecelendirmesinde kullanılan metodlar 
Ejeksiyon Fraksiyonu Mikrovolt T dalga alternansı 

NYHA Sınıfı Genetik testler ve biyokimyasal markırlar 

İstirahat EKG’si 

          - QRS genişliği 

          - QT interval süresi 

          - QT dispersiyonu 

          - Sinyal ortalamalı EKG 

Holter 

          - Kalp hızı değişkenliği  

          - Kalp hızı türbülansı 

          - Barorefleks duyarlılığı 

          -Ventriküler ekstrasistol ve süreksiz 
VT atakları 

Elektrofizyolojik çalışma  

      

     2.1.10. Tedavi 

Kalp yetersizliğinde tedavi hedefleri; kalp fonksiyonlarını düzeltmek, mortaliteyi 

azaltmak, hastanın yaşam kalitesini iyileştirmek olarak sayılabilir. Bu hastalara genel öneri 

ve önlem olarak; kilolarını düzenli takip etmeleri ve ani kilo alınması (3 gün içinde 2 

kilogramdan fazla) durumunda, doktoruna haber vermesi veya diüretik dozlarını arttırması 

önerilir. İleri KY dışında sıkı bir su ve tuz kısıtlaması gerekli değildir. Bu hastalara sadece 

yemeklere tuz ilave edilmesinin veya aşırı tuzlu gıdaların tüketilmesinin engellenmesi 

önerilebilir. Sigara bıraktırılmalıdır. Alkol ise alkolik kardiyomiyopatide mutlaka 

yasaklanmalı, diğer durumlarda ise kısıtlanmalıdır. Obez hastalara, ideal kiloya ulaşılması 

önerilir. Cinsel aktivite öncesi sublingual nitrat önerilebilir. Seksüel aktivite sırasında 

NYHA II hastaların kardiyak dekompansasyon riski düşük, NYHA III-IV hastaların ise 

riski yüksektir. Korunma için, aşılama olarak, belgelenmiş kanıt olmamakla birlikte 

pnömokok ve influenza aşıları önerilebilir. Yine klinik olarak stabil hastalara, semptom 

oluşumuna neden olmayacak düzeyde günlük fiziksel aktivite önerilmelidir. Non-steroid 

anti-inflamatuvarlar, sınıf I antiaritmikler, kalsiyum antagonistleri (verapamil, diltiazem ve 

kısa etkili dihidropridinler), trisiklik antidepresanlar, kortikosteroidler ve lityum KY’li 

hastaların uzak durması gereken ilaçlardır. 

Kanıta dayalı tıp, KY’de maksimal SCD riskini azaltmak için medikal tedavi olarak 

BB ve ACE-İ’leri önermektedir. Aynı zamanda ileri evre KY’de ve MI sonrası gelişen 

KY’de bu kombinasyona aldosteron antagonistleri (AA) eklenmesi önerilir (49). Tablo 

2.8’de son klavuzlara göre özet olarak güncel KY tedavi şeması görülmektedir. 

2.1.10.1. ACE İnhibitörleri (ACE-İ): Renin anjiyotensin sistemi aşırı aktivasyonu, 

aldosteron ve AT-II artımına yol açarak KY’deki aritmojenik duruma katkı sağlayan bir 
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takım mekanizmalarla SCD riskini arttırır. Bu mekanizmalar; ilk olarak sodyum 

retansiyonuna neden olup sistol ve diyastol sonu volümleri arttırarak hemodinamik yanıtın 

bozulmasını sağlar. İkinci olarak miyokardiyal ‘NA reuptake’i azaltarak, proaritmojenik 

sempatik tonusu arttırır. Üçüncü olarak aldosteron, potasyum ve magnezyum atılımını 

arttırarak kötü aritmojenik sonuçlara yol açar. Son olarak AT-II ve aldosteron profibrotik 

etkileri olumsuz kardiyak remodelinge, fibrotik doku gelişimine ve miyokardiyal 

elektriksel instabiliteye neden olur. Dolayısıyla RAS’a yönelik nörohormonal tedavi, bu 

hastalardaki SCD’ye olan yatkınlığı azaltmaktadır (49).  

KY’nin tüm evrelerinde ACE-İ; sağkalımı, semptomları ve fonksiyonel kapasiteyi 

düzeltir ve hastaneye yatışları azaltır. Subnormal EF olarak ifade edilen, semptomlarla 

beraber veya semptom olmaksızın, SV sistolik fonksiyonu <%40-45’den küçük olan 

hastalara ilk seçenek tedavi olarak önerilmektedir (Öneri sınıfı I, kanıt düzeyi C) (2). 

Ayrıca The Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE) çalışmasında (50), SV 

disfonksiyonu veya bilinen KY olmayan yüksek riskli hastalarda ramipril 10 mg ile  

kardiyovasküler ölüm, Mİ ve inme birleşik riskinde %22 azalma olmuştur. Ramipril 

tedavisi ile KY gelişme riski %23 oranında azaltılmıştır. ACE-İ; gebelik, bilateral renal 

arter stenozu varlığında ve ilaca bağlı anjiyonörotik ödem gelişmesi gibi ciddi alerjik 

reaksiyonların görüldüğü hastalarda kontrendikedir. Tablo 2.7’de KY hastalarında 

(iskemik veya non-iskemik) ACE-İ tedavisinin mortalite üzerine etkilerinin araştırıldığı 

ana çalışmalar gösterilmiştir. 

Tablo 2.7: ACE inhibitörü mortalite çalışmaları  

Çalışma ve yayın 
yılı İlaç Hasta 

sayısı 
Mortalitede 

azalma (%) 

Kronik kalp yetersizliği çalışmaları 

CONSENSUS-I (1987) Enalapril 253 %31 

SOLVD (1991) Enalapril 2569 %21 

Post-MI çalışmaları 

SAVE (1992) Kaptopril 2231 %18 

AIRE (1993) Ramipril 1986 %22 

TRACE (1995) Trandalopril 1749 %16 

      2.1.10.2. Anjiotensin Reseptör Blokerleri (ARB): Kalp yetersizlikli hastalarda 

ARB’lerin ve ACE-İ’nin mortalite ve morbidite üzerine olan etkileri birbirine yakındır. Bu 

yüzden ACE-İ’leri  tolere edemeyen hastalara ARB’ler, ACE-İ’ler yerine alternatif olarak 
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kullanılabilir. Ayrıca ARB’ler, semptomatik kalan hastalara mortalitenin azaltılması ve 

KY’ye bağlı hastaneye yatışların azaltılması için ACE-İ’ler ile birlikte verilebilir. 

2.1.10.3. Aldosteron Reseptör Antagonistleri (AA): Aldosteron sodyum ve sıvı 

retansiyonu ile ödem oluşumuna; potasyum ve magnezyum kaybı ile aritmi gelişimine 

neden olurken, kollajen depolanmasını arttırarak miyokard ve damarlarda fibrozise neden 

olur. Bu nedenle aldosteron antagonistleri, diüretik etkileri dışında KY’de mortalite ve 

morbiditeyi azaltan ajanlar olarak yerini almıştır [RALES çalışması-1999] (51). Yine  

selektif AA olan eplerenon ile, SV disfonksiyonu olan akut Mİ’lı hastalarda mortalitenin 

azaltıldığı gösterilmiştir.(EPHESUS çalışması-2003) (52). 

Tablo 2.8: Klavuzlara göre KY evrelerinde tedavi (1,2) 

ESC (2005) ACC/AHA (2005) 
NYHA I; 

*ACE-İ (intolerans varsa ARB) 

*Post Mİ hastalara: AA ve BB 

EVRE A; 

*Risk faktörlerinin tedavisi 

*Vasküler hastalık ve diyabet için uygun 

hastalara ACE-İ veya ARB 

NYHA II; 

*ACE-İ (intolerans varsa ARB) 

*Post MI hastalara: AA ve BB 

*Sıvı retansiyonu varsa  DÜ 

EVRE B; 

*Risk faktörlerinin tedavisi 

*Uygun hastalara ACE-İ veya ARB ve BB 

NYHA III; 

*Rutin ilaçlar:ACE-İ ve ARB 

(birlikte), BB ve AA  

*Semptomlar için: DÜ ve Digital

EVRE C; 

*Risk faktörlerinin tedavisi ve tuz kısıtlaması 

*Rutin ilaçlar: ACE-İ, BB ve DÜ 

*Seçilmiş hastalara; AA, ARB, Digital ve 

hidralazin./nitrat 

*Seçilmiş hastalara; ICD, biventriküler pace 

NYHA IV; 

*Rutin ilaçlar:ACE-İ ve 

ARB(birlikte), BB ve AA  

*Semptomlar için: DÜ, Digital 

ve Geçici inotropik ajanlar 

EVRE D; 

*Risk faktörlerinin tedavisi ve tuz kısıtlaması 

*Seçenekler;1.Hastanede yatır ya da terminal 

dönem bakımı ver 

2. Olağan dışı yaklaşımlar: Transplantasyon,         

kronik  inotropik tedavisi, kalıcı  mekanik destek, 

deneysel cerrahi veya ilaçlar    

(ACE-İ: Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörü, ARB:Anjiotensin Reseptör Blokeri, AA: Aldosteron 
Reseptör Antagonisti, DÜ: Diüretik, BB: Beta Bloker, ICD: İntrakardiyak Defibrilatör) 
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      2.1.10.4. Beta Blokerler (BB) : Beta adrenerjik reseptörler, klasik olarak 3’e ayrılır. 

Beta-1 (β1) reseptörler, temel olarak kalpte, beta-2 (β2) reseptörler vasküler ve bronşiyal 

düz kaslarda, beta-3 (β3) reseptörler ise adipositlerde bulunur (Tablo 2.9). Sempatik sinir 

sisteminin uyarılması, NA aracılığı ile olur. Noradrenalin, kalpteki beta reseptörlerin 

%75’ini oluşturan β1 reseptörlere afinite göstermektedir. Noradrenalin, sempatik sinir 

uçlarında sentezlenip depolanmaktadır. β2 reseptörler ise sempatik sinir uçlarından 

uzaktadır ve daha çok adrenal medulladan salgılanan epinefrin, bu reseptörler için ilk 

mesajcı görevi yapmaktadır. Beta reseptörler adenilat siklaz sistemi ile ilişkilidir ve bu 

ilişkiyi G-proteinleri sağlar. Stimülatör G-proteini(Gs) adenilat siklazı aktive ederek 

cAMP’yi arttırırken, inhibitör G-proteini(Gi) ise tam tersi etki gösterir. Noradrenalin, beta 

adrenerjik reseptöre bağlandıktan sonra Gs aracılığı ile adenilat siklaz ile cAMP 

oluşmakta, cAMP protein kinaz A(PKA)’yı aktive etmekte ve PKA birçok miyokardiyal 

proteini fosforile etmektedir. Bu ise hücre içi kalsiyum kanallarını açıp, kalsiyumu 

arttırarak hızlı ve güçlü kasılmaya (pozitif inotropik etki), sitosolik kalsiyumun daha hızlı 

sarkoplazmik retikuluma alınmasına yani daha kolay ve hızlı gevşemeye (lusitropik etki), 

sinüs nodunda pacemaker akımlarının ve uyarı oluşum hızının artışına (pozitif kronotropik 

etki) ve ileti hızının artışına (pozitif dromotropik etki) neden olur.  

Tablo 2.9: Beta reseptörler ve etkileri (53) 

Doku Reseptör  Etki  

SA nod 

AV nod 

Ventrikül 

Arter ve ven 

Karaciğer  

Yağ hücresi 

Pankreas  

Akciğer  

Böbrek  

Tiroid  

Uterus, üreter ve barsaklar 

β1 ve β2 

β1 ve β2 

β1 ve β2 

β2 

β2 

β2  

β2 

β2 

β2 

β2 

β2 

Kalp hızı artar 

İletim hızı artar 

Kontraktilite,hız ve otomatisite artar. 

Vazodilatasyon 

Glikojenolizis,glukoneogenez 

Lipoliz  

İnsülin ve glukagon sekresyonu 

Bronkodilatasyon  

Renin salınımı 

T4’ün  T3’e dönüşümü 

Relaksasyon 

       

      Beta blokerler β1 ve β2 reseptörlere olan afinitelerine, intrensek sempatomimetik 

aktivitesi olup olmamasına, alfa blokaj yapıp yapmadığına, lipid çözünürlüğüne, 
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vazodilatasyon oluşturabilme kapasitesine, farmakokinetik özelliklerine göre 

sınıflandırılırlar. 

Birinci Kuşak Beta Blokerler (Nonselektifler): Bu ajanlar, hem β1 hem β2 

reseptörleri bloke ederler. Prototipi propranaloldür. β1 reseptör blokajı ile kalp hızını, 

kontraktiliteyi ve iletiyi azaltırlar; β2 reseptör blokajı ile de düz kaslarda kasılmaya neden 

olarak yatkın bireylerde bronkospazma neden olabilir. Aynı mekanizma ile 

vazokonstriksiyona yol açarlar. 

İkinci Kuşak Beta Blokerler (Kardiyoselektifler): Kullanılan düşük dozlarda β1 

reseptörlere selektif olan ajanlardır (metoprolol, asetobulol, atenolol ve bisoprolol). 

Selektivite ajanlar arasında farklıdır ve doz yükseldikçe de kaybolur. Bisoprolol aralarında 

en selektif olanıdır. 

Üçüncü Kuşak Beta Blokerler (Ek özelliklere sahip olanlar): Bu ajanların nitrik 

oksit üretimi (nebivolol, celiprolol), β2 reseptör agonizması (celiprolol), α1 reseptör 

antagonizması (karvedilol, busindalol, labetalol), kalsiyum blokajı (karvedilol), 

antioksidan aktivite (karvedilol) gibi ek özellikleri vardır ve bu özelliklerle vazodilatasyon 

yaparlar. Labetolol, karvedilol ve busindalol hem α1 hem de non-selektif β bloke edici 

ajanlardır. Nebivolol ise kardiyoselektif üçüncü kuşak BB’dir. 

      Beta blokerler aynı zamanda lipofilik (metoprolol, propranolol) ve hidrofilik (atenolol, 

esmolol) olarak da sınıflandırılırlar. Lipofilik ilaçların tamamına yakın kısmı 

gastrointestinal yoldan emilirken, karaciğerde yüksek oranda metabolize edildikleri için 

(ilk geçiş etkisi)  oral alımlarında ancak %10-30’u dolaşıma katılır. Bu grup ilaçlar kısa 

yarılanma ömrüne (1-5 saat) sahiptirler ve yüksek oranda kan beyin bariyerini geçerler. 

Hidrofilik ajanlar ise gastrointestinal yoldan daha az absorbe olurlar ve metabolitleri veya 

kendileri değişmeden böbreklerden atılırlar. Uzun plazma yarı ömrüne (6-24 saat) 

sahiptirler ve kan beyin bariyerini az olarak geçerler.  Değişik farmakolojik etkilerinden 

dolayı KY’de BB’ler için grup etkilerinden bahsedilemez. Tablo 2.10’de KY tedavisinde 

kullanılan BB’lerin farmakokinetik özellikleri görülmektedir.  

Etki mekanizmaları; (53-55) 

Antiaritmik etkileri: Direkt kardiyak elektrofizyolojik etkileri sonucunda sinüs hızını 

ve ektopik odakların spontan depolarizasyon hızını düşürürler, atriyoventriküler nodda 

iletiyi yavaşlatırlar ve atriyoventriküler nodda refrakter peryodu uzatırlar. Sempatik tonusu 

azaltıp, vagal tonusu arttırarak HRV’yi arttırırlar. Barorefleks sensitivitesini arttırır, QT 
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dispersiyonunu ve mikrovolt T dalga alternansını azaltırlar. Ventriküler ekstrasistol, 

süreksiz VT sıklığını ve SCD riskini azaltırlar. 

Miyokardiyal etkileri: SV yapı ve fonksiyonlarını iyileştiriler, ventrikül çapını azaltıp 

EF’yi arttırırlar. Anti-iskemik etki göstererek, beta adrenerjik reseptör up-regülasyonu 

yaparak, miyokardiyal oksidatif stresti azaltarak, RAS sistemini inhibe ederek, endotelin 

ve inflamatuar sitokinlerin salınımını azaltarak, kardiyak fonksiyonu iyileştirirler.     

Anti-iskemik etkileri: Kalp hızını, kontraktiliteyi, sistolik kan basıncını düşürerek 

miyokardiyal oksijen gereksinimini azaltırlar. Ayrıca diyastolün uzaması ile kardiyak 

perfüzyonu arttırırlar. 

Tablo 2.10: Bazı beta blokerlerin farmakokinetik özellikleri  
İlaç ismi β1/ β2 

seçiciliği 
Ek etki 

mekanizması 
Lipid 

çözünürlüğü 
Periferik vasküler 

direnç 

Metoprolol 74 - Yüksek Artar veya değişmez 

Bisoprolol 119 - Orta Artar veya değişmez 

Karvedilol 7,3 Β1,β2,α bloker Orta Azalır 

Nebivolol 352 NO-vazodilatasyon Yüksek Azalır 

 

      Tablo 2.11’ de görüldüğü üzere yapılan büyük ölçekli çalışmalarda BB tedavisi, KY 

hastalarında mortaliteyi önemli derecede azaltmıştır. Bu çalışmaların neticesinde Tablo 

2.12’de son klavuzlarda (ESC ve ACC/AHA) KY tedavisinde kullanımı önerilen BB’lerin 

(metoprolol, karvedilol, bisoprolol ve nebivolol) başlangıç ve hedef dozları görülmektedir 

(1,2). 

 
Tablo 2.11:KY’de kullanılan BB’lerle yapılan çalışmalar 

  Çalışma ve yılı   İlaç Hasta 
sayısı 

İzlem 
(ay) EF(%) Mortalitede 

azalma (%) 

USCarvedilol (1996) Karvedilol 1094 6.5 ≤ 35 65 

CIBIS II (1999) Bisoprolol 2647 15.6 ≤ 35 34 

MERIT HF (1999) Metoprolol 3991 12 ≤ 40 34 

COPERNICUS (2000) Karvedilol 2289 10.4 ≤ 25 35 

SENIORS (2005) Nebivolol 2128 21  38 
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Tablo 2.12:KY’de kullanımı onay alan BB’ler ve dozları (2) 
İlaç Başlangıç dozu 

(mg/gün) Hedef doz (mg/gün) 

Metoprolol süksinat  1 x12,5-25 1 x 200 
Karvedilol 2 x 3,125 2 x 25-50 
Bisoprolol  1 x 1,25 1 x10 
Nebivolol 1 x1,25 1 x10 

 
 

  Nebivolol: Selektif β1 adrenerjik reseptör blokajı ve endotelde β3 agonistik etki ile NO 

salınımına neden olarak, vazodilatasyon yapan 3. kuşak bir BB’dir (56). NO üzerinden 

vazodilatasyon yaparak sistemik rezistansı düşürür. Kalp yetersizliğinde kullanımı 

onaylanan diğer BB’lere göre kardiyoselektivitesi daha yüksektir (nebivolol> bisoprolol> 

metoprolol> karvedilol). Negatif inotrop etkisi metoprolol ve karvedilolden daha azdır 

(57). 5 mg nebivolol ile 25 mg atenololün eşit miktarda nabız düşüşü ve 100 mg atenololün 

eşit miktarda tansiyon düşüşü yaptığı gözlenmiştir (58). Yine başka bir çalışmada 5 mg 

nebivolol ve 5 mg bisoprolol eşit miktarda sistolik ve diyastolik kan basıncı düşüşü 

yaparken yine eşit miktarda nabız düşüklüğü yapmıştır (59). Diğer BB’lerin aksine plazma 

glukoz ve lipid profiline olumsuz etkileri yoktur (60). Lipofilikdir ve oral  alımından sonra 

0,5-2 saatte maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşır. Vadi tepe oranı 0,89’dur, günde 

tek doz kullanılır ve karaciğerde metabolize olur. Kalp yetersizliği hastalarında nebivololle 

yapılmış en büyük çalışma SENIORS (Study of the Effects of Nebivolol Intervention on 

Outcomes and Rehospitalisation in Seniors with Heart Failure) çalışmasıdır (61). Bu 

çalışma EF’den bağımsız olarak, KY olan 70 yaş üstü yaşlı hastalarda nebivololün tüm 

nedenli ölümler ve kardiyovasküler nedenli hospitalizasyon üzerindeki etkilerini araştıran 

çift kör, randomize, plasebo kontrollü, çok merkezli bir çalışmadır. 2128 hastanın alındığı 

bu çalışmada hastaların %64,3’ünde EF %35 ve altında ve %35,7’sinde EF %35’in 

üzerindeydi ve %95,2 hasta NYHA sınıf II ve III semptomlara sahipti. Nebivolol 1,25 mg 

başlanmış ve 2 haftada bir doz 2 katına çıkılarak 10 mg dozuna çıkılmıştır. Ortalama izlem 

süresi 21 aydır. Tüm nedenlere bağlı ölümler ve kardiyovasküler nedenli hospitalizasyonda 

%14 risk azalması (p=0,039) izlendi. Daha önceki BB çalışmalarının sonuçlarını 

kıyaslamak amacı ile EF ≤ %35 ve yaş <70 olan hastaların verileri ayrı olarak 

değerlendirildiğinde metoprolol, bisoprolol ve karvedilol ile yapılan çalışmalara benzer 

olarak nebivololün primer sonlanım noktasında %27, tüm nedenli ölümlerde ise %38 

rölatif risk azalması sağladığı görülmüştür. Yine SCD riskini anlamlı oranda azalttığı 
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görülmüştür (p=0,014). SENİORS, çalışmasında KY hastalarında nebivolol ile bradikardi 

dışında plaseboya göre anlamlı bir yan etki saptanmamıştır.  

Bisoprolol: β1 reseptörlerine, β2 reseptörlerinden yaklaşık 120 kat daha yüksek 

afiniteye sahip olan bir BB’dir. Kalp yetersizliğinde kullanılan diğer BB’lerden ayıran 

özellik, daha az lipofilik olması ve hem karaciğer hem de böbrekten eşit oranda metabolize 

olmasıdır. Kalp yetersizliği hastalarında bisoprolol ile yapılmış en kapsamlı çalışma CIBIS 

II (Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study II) çalışmasıdır (62). Bu çalışma çok merkezli, 

plasebo kontrollü olup NYHA III ve IV olan 2647 hastayı kapsamaktadır. Optimal 

bisoprolol dozu 10 mg’dı ve tüm nedenlere bağlı ölümlerde %32 düşüş (p:<0,001) 

nedeniyle, Veri ve Güvenilirlik İzlem Kurulu tarafından erken sonlandırıldı. Ortalama 

izlem süresi 1,3 yıldı. Bisoprolol ile  kardiyovasküler ölümlerde %29 ve hastaneye 

yatışlarda %20 oranında azalma sağlandı. Ayrıca ani ölüm, istatiksel açıdan anlamlı 

derecede (%44) azalırken, pompa yetersizliğine bağlı ölümlerin sayısındaki azalma (%26) 

anlamlı değildi. Avrupa kardiyoloji derneği (ESC) klavuzu (2) KY’de tedaviye öncelikle 

ACE-İ ile başlanmasını, hedef doza çıkılmasını ve daha sonra BB eklenmesini 

önermektedir. Bu görüş kanıtlardan çok geleneksel görüşe dayanmaktadır. CIBIS III 

çalışmasına kadar ilaçların başlama sırasının mortalite ve hastane yatışları üzerine etkisi 

incelenmemiştir. Bu amaçla CIBIS III (63) çalışmasında, bir guruba önce bisoprolol 

başlanmış ve hedef doz olan 10 mg’a çıkılmış daha sonra enalapril başlanıp hedef doz olan 

günde 2 defa 10 mg’a çıkılmıştır. Diğer guruba ise bu işlemin tersi yapılmıştır. Ortalama 

1,25 yıl takip sonunda, mortalite ve hastaneye yatışlarda 2 grup arasında fark 

bulunamamıştır 

     2.2. Kalp Hızı Değişkenliğinde Temel Bilgiler  
Deneysel kanıtların, ölümcül aritmiler ve artmış sempatik aktivite veya azalmış vagal 

tonus arasındaki ilişkiyi ortaya koyması, otonomik aktivitenin kantitatif belirteçlerinin 

ölçülmesinin önemini ortaya koymuştur. Bu belirteçlerinin en önemlilerinden biri HRV’dir 

(64-68).  

2.2.1. Tanım  

HRV, kalp hızında belli bir sürede atımdan atıma saptanan değişkenliktir (64). HRV, 

kalbin vagal ve sempatetik sinir input durumu ile ilgili kantitatif bilgi verir. HRV 

ölçümleri, genellikle 24 saatlik Holter kaydı veya daha kısa 0.5-5 dakikalık peryottaki 

kayıt üzerinde yapılmaktadır. 
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HRV’nin klinik önemi ilk defa Hon ve Lee tarafından 1965 yılında kalp atım hızındaki 

değişiklikten önce, kalp atımları arasındaki sürelerde değişikliklerin olmasının fetal 

distress durumu ile ilişkili olabileceğinin gösterilmesiyle ortaya konmuştur (69). Mİ 

sonrası artmış mortalite ile azalmış HRV’nin ilişkisini ilk defa 1977 yılında Wolf ve 

arkadaşları tarafından gösterildi (70).  

2.2.2. Kalp Hızı Değişkenliğinin Ölçümü 
 HRV, time domain, frekans domain ve non-lineer metodları kullanılarak kantitatif 

olarak ölçülebilmektedir. Ancak hiçbir metod diğerine üstün değildir. Çünkü HRV ölçümü 

için altın standart yoktur (68). 

2.2.2.1 Time Domain Analizi (TDA): R-R aralıkları üzerindeki istatiksel ölçümler 

üzerinden temel alınan hesaplamalarla yapılır. Kalp atım hızındaki değişikliklerin analizi 

en kolay time domain ölçümleri ile yapılabilir. Devamlı elektrokardiyografi kayıtındaki 

tüm QRS kompleksleri tespit edildikten sonra komşu QRS kompleksleri arasındaki 

aralıklar (NN) ve anlık kalp atım hızı belirlenir. Bundan ortalama NN aralığı, ortalama 

kalp atım hızı, en uzun ve en kısa NN aralığı arasındaki fark, gece ve gündüz kalp atım hızı 

arasındaki fark gibi basit time domain ölçümleri hesaplanabilir. NN aralığı ve kalp atım 

hızını kullanarak daha kompleks SDNN, SDANN, rMSSD, SDNN indeks, pNN50, HRV 

trianguler indeks ve TINN gibi time domain ölçümleri hesaplanmaktadır. Kullanılabilinen 

diğer TDA ölçümleri solunuma, tilte, Valsalva manevrasına veya fenilefrin infüzyonuna 

ikincil anlık HRV’dir. Time domain analizi için tüm geceyi kapsayan en az 18 saatlik, 

tercihen 24 saatlik uzun süreli EKG kaydı önerilir. Bazı time domain ölçümleri Tablo 

2.13’de görülmektedir. 

İstatistiksel Metodlar: NN aralığı ve kalp atım hızını kullanarak daha kompleks 

istatistiksel TDA yapılabilir. Bunlar iki sınıfa ayrılabilir:1- NN aralığı ve anlık kalp hızının 

doğrudan ölçümü ile elde edilenler. 2- NN aralıkları arasındaki farklılıklardan elde 

edilenler. Bu ikinci metod HRV’nin dinlenme veya uyku gibi farklı değişimlerini 

kıyaslamamıza imkan sağlar. 

SDNN: Hesaplanan en basit değişkendir. NN aralıklarının standart sapması olarak 

tanımlanır. HRV'nin tüm bileşenleri hakkında bilgi verir. SDNN değerlerini belirlemek için 

kullanılan kayıtların süreleri standardize edilmelidir. Bunun için kısa dönem 5 dakikalık 

kayıtlar ve 24 saatlik uzun dönem kayıtlar önerilir. Diğer istatiksel metodlar SDANN, 

SDNN indeks, rMSSD, NN50, pNN50 ölçümleridir. 

 28



Geometrik Metodlar: NN aralık serileri aynı zamanda geometrik paterne de 

çevirilebilir. Geometrik ölçümler NN aralığı kullanılarak oluşturulmaktadır. (Örneğin NN 

aralık süresinin dansite dağılımı, takip eden NN aralık farklarının dansite dağılımı gibi.) 

Kayıt kalitesi geometrik ölçümleri fazla etkilemezken, bu ölçümleri alabilmek için kayıt 

süresi en az 20 dakika (tercihen 24 saat) olmalıdır. 

En çok kullanılması önerilen dört time domain ölçümü vardır: 1) SDNN: HRV'nin tüm 

bileşenleri hakkında bilgi verir. 2) HRV triangular indeks: HRV'nin tüm bileşenleri 

hakkında bilgi verir. 3) SDANN: HRV'nin uzun süreli bileşenleri hakkında bilgi verir. 4) 

rMSSD: HRV'nin kısa süreli bileşenleri hakkında bilgi verir. rMSSD metodu, daha iyi 

istatistiksel özelliklerinin olması nedeniyle pNN50’ye göre daha çok tercih edilir. Bu 

bileşenler (rMSSD ve pNN50) otonomik tonusun özellikle parasempatik kısmını gösterir. 

Tüm bunlar HRV ölçümü olmasına rağmen birbirlerinin yerini alamadıkları gibi benzer 

fizyolojileri de yansıtmazlar. Örneğin SDNN toplam gücü yansıtırken, RMSDD ve pNN50 

yüksek frekanslı osilasyonları belirler. Ancak parasempatik blokaj ile tüm HRV suprese 

edilir (64,68,71,72). 

 

Tablo 2.13: HRV'nin bazı time domain ölçümleri 
Değişken Birim                             Tanım 

 İstatistiksel ölçümler 

         SDNN ms NN aralıkların standart sapması 

         SDANN    ms Kayıttaki 5 dakikalık segmentlerin ortalama NN 
aralıklarının standart sapması 

         rMSSD    ms Komşu NN aralıklarının arasındaki farkların karelerinin 
toplamı alındıktan sonraki ortalamanın kare kökü 

         pNN50    % NN50 sayısının total NN aralık sayısına oranı 

Geometrik ölçümler 
         HRV 
trianguler indeks  Total NN aralık sayısının histogram yüksekliğine oranı 

      

      2.2.2.2 Frekans Domain Analizi (FDA): Günümüzde FDA ölçümü için güç spektral 

yoğunluğu (PSD) analizi kullanılır. PSD, frekansa göre gücün nasıl dağılım gösterdiği 

hakkında bilgi verir.  

FDA için 2 ile 5 dakikalık kısa süreli kayıtlardan; çok düşük frekans (VLF), düşük 

frekans (LF) ve yüksek frekans (HF) olmak üzere üç ana spektral bileşen 

hesaplanabilmektedir. VLF, LF ve HF  güç bileşenlerinin (VLFP, LFP, HFP) ölçümleri net 

güç değerleri (ms2) ile ölçülür. Uzun süreli kayıtlarda ise spektral analiz ile 24 saatlik 
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periyottaki NN aralıkları analiz edilmektedir. Uzun süreli kayıtlarda VLF, LF ve HF 

bileşenleri yanında ultra düşük frekanslı (ULF) bileşen de hesaplanabilmektedir (1,5). 

LF/HF oranı ise sempatovagal dengeyi göstermek için kullanılır (Tablo 2.14). 

 
Tablo 2.14: HRV'nin bazı frekans domain ölçümleri 

Değişken Birim Tanım Frekans aralığı 
Toplam güç 

(TP) 
ms2 Tüm NN aralıklarının değişimi ≤0,4 Hz 

ULF ms2 Ultra düşük frekans aralığındaki güç ≤0,003 

VLF ms2 Çok düşük frekans aralığındaki güç ≤0,04 

LF ms2 Düşük frekans aralığındaki güç 0,04-0,15 

HF ms2 Yüksek frekans aralığındaki güç 0,15-0,4 

LF/HF  LF(ms2) / HF (ms2)  

 

2.2.3. Kalp Hızı Değişkenliğinin Fizyolojik İlişkileri 
Kalp, kendisi uyarı çıkaran yapı olmasına rağmen, kalp hızı ve ritmi otonomik sinir 

sisteminin etkisi altındadır. Parasempatik etki vagus siniri ile salınan asetil kolin etkisiyle, 

sempatik etki ise epinefrin ve norepinefrin aracılığı ile gerçekleşir. Parasempatik ve 

sempatik otonom sinir sistemleri devamlı etkileşim halindedir. Dinlenme halinde vagal 

tonus hakimdir.  Bundan dolayı, dinlenme halindeki HRV vagal modülasyona bağlı olarak 

gelişmektedir. Ayağa kalkma veya egzersiz sırasında sempatik tonus artmakta ve 

parasempatik tonus azalmaktadır.  

Dinlenme halinde, R-R aralığındaki değişkenlik, kalp atım hızı kontrol 

mekanizmalarının atımdan atıma olan etkilerine bağlıdır. Vagal afferent sinirlerinin 

uyarılması, refleks vagal efferent aktivite artışı ve sempatik aktivite inhibasyonuna neden 

olmaktadır. Sempatik afferent sinir uçlarının uyarılmasından sonra ise refleks sempatik 

aktivite artışı ve vagal aktivite inhibisyonu oluşmaktadır. Efferent sempatik ve 

parasempatik aktivite senkronize olarak her kalp atımında sinüs nodunu etkilemektedir. 

Efferent sempatik ve parasempatik aktivitedeki modülasyon santral (vazomotor ve 

solunum merkezi) ve periferik (arteryal kan basıncı osilasyonu ve solunum hareketleri) 

osilatörler ile olmaktadır. Bu osilatörler efferent sinirlerde ritmik aktivite artışına, bu da R-

R aralıklarında kısa ve uzun süreli osilasyonlara neden olmaktadır. Ritim analizi ile 

böylece a) santral osilatörler, b) sempatik ve parasempatik efferent aktivite, c) hormonal 

faktörler, d) sinüs nodunun durum ve fonksiyonları hakkında bilgi edinilebilmektedir (64) 
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HRV spektral analizinin kullanılması ile sinüs nodundaki sempatik ve parasempatik 

sinir sisteminin kalp atım hızı modülasyonuna olan etkileri daha iyi anlaşılmıştır. HF 

bileşeninin oluşumunda efferent vagal aktivite önemli rol oynar. HF bileşeni sinüs nodu 

parasempatik aktivitesinin durumunu gösterir (67,73). LF bileşeni ise tartışmalıdır. Bazı 

araştırmacılar (74,75)in sempatik aktiviteyi, bazı araştırmacılar (76,77)hem sempatik ve 

hem parasempatik aktiviteyi yansıttığını savunurlar. Bu tartışmanın sebebi bazı sempatik 

aktivasyon durumlarında LF bileşeninin gücünde gözlenen düşmedir. Sempatik aktivite 

sırasında izlenen taşikardinin LF’yi azalttığı akılda tutulmalıdır. Sempatovagal dengeyi 

göstermek için LF/HF oranı da kullanılmaktadır (67) 

24 saatlik kayıtlardan yapılan spektral analizler sirkadiyen bir patern gösterir. Gün 

içinde LF’nin yüksek değerleri, gece ise HF’nin yüksek değerleri tesbit edilir. Yani 

resiprokal bir dalgalanma olur. LF ve HF değişik durumlarda artabilir.  

Düşük HRV’nin negatif prognostik etkisi olduğu açık olmakla beraber nedenleri ve 

mekanizması tam açıklanamamıştır. Örneğin bir hayvan çalışmasında VF gelişme riski 

yüksek post-infarkt köpeklerde, parasempatomimetik olan skopolamin verilmesinden sonra 

HRV artmış ama VF gelişme riski düzelmemiştir. Buna zıt olarak benzer bir havyan 

çalışmasında egzersiz ile HRV arttırılmış ve ani ölümden korunma sağlanmıştır (68) 

2.2.4. Kardiyovasküler Hastalıklar ve Kalp Hızı Değişkenliği 
Kalp hızında yüksek bir değişkenlik, iyi çalışan otonom sinir sistemli sağlıklı bir bireye 

işaret eder. Düşük HRV ise anormal otonom sinir sistemini gösterir. HRV’nin 

kardiyovasküler hastalıklardaki prognostik önemi sıkça rapor edilmiştir.  

Mİ geçiren, iskemik ve idiyopatik KY olan hastalarda azalmış HRV, mortalite artışı ile 

ilişkili bulunmuştur. Ayrıca anormal HRV, kalp hastalıklarından başka diyabetes mellitus, 

kronik karaciğer hastalığı, hipoksik akciğer hastalığı, metabolik sendrom, son dönem 

böbrek hastalığı, HIV enfeksiyonu gibi birçok hastalıkda rapor edilmiştir. Geniş 

epidemiyolojik çalışmalar, genel toplumda azalmış HRV ile KAH, ölüm ve kardiyak 

mortalite artışı arasında ilişki olduğunu göstermiştir. Böylelikle HRV, SCD için önemli bir 

risk faktörü olarak görülmektedir ve HRV’yi iyileştirmek için yapılan bazı girişimler ani 

ölüm riskini azaltabilir (68,78). 

      2.2.4.1.Miyokard İnfaktüsü: Mİ sonrası HRV’de baskılanma, vagal aktivitedeki 

azalmayı, sempatik aktivitedeki baskınlığı ve elektriksel insitabiliteyi yansıtır. HRV’deki 

bu azalmanın mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte kardiyak orjinli nöral 

aktivitedeki düzensizliğe bağlı olduğu düşünülmektedir. 
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HRV’nin Mİ geçiren hastalarda yapılan spektral analizlerinde her bir bileşeninin 

gücünde azalma tesbit edilir. Ancak LF ve HF’nin normalize edilmiş gücü hesaplandığında 

istirahat durumunda bu hastalarda LF’nin arttığı HF’nin azaldığı görülmüştür. Bu 

değişiklik sempatovagal dengede sempatik aktivite lehine bozulmanın göstergesidir (64). 

Tablo 2.15’de Mİ sonrası (post-Mİ) HRV üzerine yapılan bazı çalışmaların özetleri ve 

tablo 2.16’da post- Mİ hastalarında bazı HRV parametrelerinin sensitivite, spesitivite ve 

prediktif değerleri görülmektedir.  

 

Tablo 2.15: Post-Mİ hastalarında HRV’nin özet prediktif çalışmaları (n>500) 
Yazar n Sonuç 

Bigger (79) 715 Toplam,ULF ve VLF mortalite ile güçlü ilişkilidir. 

La Rovere 

(80) 

1284 Deprese HRV(SDNN<70), ventriküler aritmiler ve EF’den bağımsız olarak 

kardiyak mortalitenin güçlü prediktörüdür. 

Stein et 

al.(81) 

769 Bypass ve DM dışındaki hastalarda azalmış SDANN mortalite ile ilişkilidir 

Malik et 

al(82) 

1216 EF<40 ve deprese HRV(SDNN <50 ms ve HRV trianguler indeks <20)’li 

hastalarda proflaktik amiadaron ile antiaritmik tedavi faydalıdır. 

LaRovere  

(83) 

1071 Deprese HRV(SDNN<70), artmış mortalite ile ilişkilidir 

Hohnloser et 

al.(84) 

674 Azalmış SDNN ve düşük EF ICD için artmış mortalite riskli hastaları 

tanımlamada faydası gösterilememiştir. 

Camm et 

al.(85) 

3717 Düşük HRV’li hastaların, Yüksek HRV’lilerden 1 yıllık mortalitesi daha 

yüksektir. 

 

Tablo 2.16:Post-Mİ hastalarda risk sınıflandırmada bazı non-invaziv bileşenler (86) 

Değişkenler Sensitivite 
(%) 

Spesifite 
(%) 

Pozitif 
prediktif 
değer(%) 

Negatif 
prediktif 
değer(%) 

Rölatif risk 

SDNN<50 60-67 63 14-25 95 3,1-5,3 

HRV indeks <20 52-92 56-77 15-17 77-98 7,0 

ULF<1600 ms2 28 93 41 93 7,0 

VLF<180 ms2 30 92 39 77 2,3 

HRVindeks<20+SVEF<%4

0 
42 90 22 91 6,3 

SDNN<70+SVEF<%35     6,7 
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      2.2.4.2.Kalp yetersizliği Teşhis ve tedavideki son gelişmelere rağmen, KY’li 

hastalarda mortalite ve morbidite yüksek kalmaya devam etmektedir. KY parasempatik 

baskılanma ve sempatik aktivasyon üzerine kurulu otonom disfonksiyon ile karakterizedir. 

Mİ geçiren hastalarla karşılaştırıldığı zaman KY’li hastaların HRV ile ilişkisini 

açıklayacak fazla miktarda bilgi yoktur (87). Günümüzde KY progresyonunda SSS’in 

miyokard üzerine direkt toksik etki, miyokardiyal remodeling ve hayatı tehdit eden 

aritmiler üzerinden çok önemli rol oynadığı biliniyor.   

SV disfonksiyon derecesi ile HRV’deki değişimin arasındaki ilişki karmaşıktır. Kalp 

yetersizlikli hastalarda sistolik disfonksiyonun erken evrelerinde, asemptomatik dönemde 

bile HRV’de azalma gösterilmiştir. Time domain ölçümlerindeki azalma ile hastalığın 

ciddiyeti arasında paralellik mevcuttur. Ancak spektral bileşenler ile ventriküler 

disfonksiyon arasındaki ilişki daha komplekstir. KY’nin başlangıç fazında sempatik 

aktivitede artış ve parasempatik tondaki azalmadan dolayı LF'de yükselme, HF'de ise 

düşme olmaktadır. KY’nin erken evrelerinde yeterli ve sağlam sempatik aktivasyon LF 

bileşenini arttırır ve aritmogenezise ve ani ölüme katkıda bulunur. Hastalığın ileri 

evrelerinde HF ve LF bantlarının ritmi bozulur. LF’nin  sempatik aktivasyonla bağlantılı 

olduğu düşünülse de KY’li hastalarda normal kontrollere zıt olarak, yüksek sempatik 

aktivasyonunun olmasına rağmen LF bileşeni çok azalır veya tesbit edilemez. Bunun 

nedeni KY’nin ileri evrelerinde, santral otonomik regülasyonunda anormallik veya β-

adrenerjik reseptör duyarlığındaki bozukluk gibi sempatik aktivasyonun bütünlüğünde 

meydana gelen kusur sonucu olabilir (64,88-91). HRV parametreleri içinde SDNN, KY’li 

hastalarda total mortaliteyi bağımsız öngördürücü olarak en tutarlı ölçü olarak 

görünmektedir (92-95). 

Kalp yetersizliği otonomik disfonksiyonla karakterizedir ve otonomik disfonksiyon KY 

hastalarında kardiyak ölüm patofizyolojisinde önemli rol oynayabilmektedir (92). HRV 

otonomik disfonksiyonu ölçen kolay ve non-invaziv bir yöntemdir. Kalp yetersizliğinde 

düşük HRV, SCD’yi de içine alan artmış mortalite ile ilişkilidir. BB tedavisi, KY 

hastalarında otonomik disfonksiyonu düzeltir ve HRV’yi arttırır. Biz çalışmamızda diğer 

BB’lerden farklı olarak NO salınımı ile otonomik fonksiyonların düzelmesinde ek olarak 

fayda sağladığı düşünülen 3. kuşak selektif bir BB olan nebivolol ile yine oldukça selektif 

2. kuşak BB olan bisoprololün KY hastalarında HRV üzerine olan etkilerini karşılaştırmayı 

planladık. 
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      3. MATERYAL METOD 

3.1.Hasta Seçimi ve Değerlendirilmesi 
     Çalışmaya Aralık 2006 ve Mayıs 2008 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Meram 

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniğine kabul edilen, KY tanısı konan ve BB tedavi almayan, 

NYHA’ya göre fonksiyonel kapasitesi I-II veya III olan, EF %40’ın altında 40 hasta dahil 

edildi. Hastalar çalışma hakkında bilgilendirilip onayları alınarak etik komite izni ile 

çalışmaya alındı. 

Dahil Etme Kriterleri; EF %40’ın altında olan, aktif iskemisi olmayan KY hastaları 

Dışlanma Kriterleri; 

1- Son 3 ay içerisinde BB tedavi almış olması, 

2- EKG’de atriyal fibrilasyon veya kalıcı pace maker ritmi olması, sinüs nod veya AV 

nod disfonksiyonunun olması, 

3- Son 6 ay içerisinde akut miyokard infarktüsü, akut miyokardit geçirmesi veya  aktif 

anjinası olması, 

4- Çeşitli nedenlerden dolayı BB kullanamayacak hastalar (ileri KOAH, bradikardi 

vs.), 

5- Ekokardiyografide ciddi kapak yetersizliği veya darlığının bulunması,  

6- KY’ye eşlik eden ek hastalıkların (kronik karaciğer hastalığı, kronik böbrek 

yetersizliği, malignite vs.) bulunması, 

7- Diyabetes Mellitus öyküsü olması, antidiyabetik ilaç kullanması veya açlık kan 

şekeri değerinin 126 mg/dl’nin üzerinde olması, 

8- Mental durumu yetersiz veya bozuk olması, 

9-Hastanın çalışmayı kabul etmemesi.  

3.2. İzlem 
      Tüm hastaların BB tedavi öncesi, NYHA kritelerine göre fonksiyonel kapasiteleri, 

yaşları, cinsiyetleri, boy ve kiloları, nabız sayıları, sistolik ve  diyastolik kan basınçları 

kaydedildi. Kan tetkiki olarak açlık kan şekeri, böbrek fonksiyon testleri, karaciğer 

fonksiyon testleri, açlık lipid profili, tam kan sayımı, sedimantasyon, gerekirse tiroid 

fonksiyon testleri ve kan digoksin düzeyi bakıldı. Daha sonra hastalar iki gruba ayrılarak 

bir gruba nebivolol (nebivolol grubu), diğer gruba ise bisoprolol (bisoprolol grubu) 2,5 mg 

dozunda başlanarak 2 hafta arayla yapılan vizitlerde dozları 2 katına çıkarılacak şekilde her 

iki grupta da maksimal doz olan 10 mg’a ulaşılmaya çalışıldı. Her vizitte fizik muayeneleri 

yapıldı, Nihon Kohden Cardiofax GEM EKG 9002 cihazıyla 25 mm/sn ve 10 mm/mV 
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kalibrasyonda 12 derivasyonlu EKG’leri çekildi ve gerekirse biyokimyasal tahlilleri 

istendi. Hastanın BB’i tolere ettiği en uygun maksimal doza çıkıldıktan 1 ay sonra 

başlangıçta yapılan işlemlerinin ve Holter kayıtlarının tekrarı alındı. 

Beta bloker tedavisi öncesi ve maksimal BB tedavisine çıkıldıktan 1 ay sonra 

ekokardiyografi ölçümleri yapıldı. Ölçümler Philips En Visor C (Version C.1.2 MA, USA) 

cihazı ile 2-4 MHz fazlı transducer kullanılarak, elektrokardiyografi eşliğinde yapıldı. 

Değerlendirmeler Amerikan Ekokardiyografi Cemiyeti kriterlerine göre sol lateral dekubit 

pozisyonda standart apikal 2-4 ve 5 boşluk ve parasternal uzun-kısa aks görüntüleri 

kullanılarak yapıldı (96). Parasternal uzun aksdan, SV diyastol sonu çapı, sistol sonu çapı 

ve duvar kalınlıkları hesaplandı. Apikal 2 ve 4 boşluk görüntülerde “modifiye Simpson’s 

metodu” kullanılarak SV EF’si hesaplandı ve ortalama değer elde edildi.  

Etiyolojiyi aydınlatmak için daha önce koroner anjiyografisi olmayan hastalara koroner 

anjiyografi yapıldı. Mevcut aktif iskemiyi dışlamak için koroner anjiyografisinde lezyon 

bulunmayan veya non-kritik lezyonu olan hastalar hariç diğer hastalara uygunluklarına 

göre  egzersiz stres EKG testi, miyokard perfüzyon sintigrafisi veya farmakolojik stres 

ekokardiyografi yapıldı. 

Holter: Tüm hastalara tedavi öncesi ve maksimal BB tedavisi aldıktan 1 ay sonra 

olacak şekilde, kalp hızı değişkenliğini değerlendirmek amacıyla Del Mar Reynolds 

Medical (CardioNavigator 8.407 Edinburg and Hertford UK) cihazı ile 24 saatlik Holter 

kaydı yapıldı. İlk önce, alınan kayıtların artefaktlarının değerlendirme dışı bırakmak için 

kayıtlar manuel olarak incelendi. Ardından otomatik olarak time domain ve frekans 

domain ölçümleri yapıldı. Çalışmada time domain analizlerinden SDNN (NN aralıkların 

standart sapması), SDANN (kayıttaki 5 dakikalık segmentlerin ortalama NN aralıklarının 

standart sapması), rMSSD (komşu NN aralıklarının arasındaki farkların karelerinin toplamı 

alındıktan sonraki ortalamanın kare kökü); Frekans domain analizlerinden LF [düşük 

frekans aralığındaki(0,04-0,15) güç], HF [yüksek frekans aralığındaki (0,15-0,4) güç] ve 

LF / HF parametreleri kullanıldı. 

3.3. İstatistiksel İnceleme: Çalışmanın istatistiksel analizi SPSS 13 programı 

kullanılarak yapıldı. Bütün veriler ortalama±standart sapma şeklinde gösterildi. Verilerin 

karşılaştırmasında standart dağılıma uyanlarda Student t-Testi, standat dağılıma 

uymayanlarda ise non-parametrik test kullanıldı. Non-parametrik test olarak, grup içinde 

bazal ölçümlere göre değişimleri değerlendirmek için Wilcoxon testi, gruplar arası 
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değişimlerdeki anlamlılığı değerlendirmek için de Mann Whitney U testi uygulandı. 

Gruplar arası verilerin karşılaştırmasında T- test, grup içi verilerin karşılaştırmasında Pair-

Sample test kullanıldı. p<0.05 değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.   

4. BULGULAR 

     Nebivolol grubunda yaş ortalaması 57±10 olan 20 hasta ve bisoprolol grubunda yaş 

ortalaması 56±10 olan 20 hasta mevcutdu. Her iki grupta ortalama takip süresi 91±55 

gündü. Hastaların bazal özellikleri Tablo 4.1.’de gösterilmiştir. Her iki grupta da yaş, 

cinsiyet, iskemik/non-iskemik etiyoloji, NYHA sınıfı, tansiyon ve nabız, hipertansiyon, 

sigara öyküsü ve vücut kitle indeksi (BMI) gibi özellikler açısından istatiksel olarak fark 

yoktu. Nebivolol grubunda 8 hasta (%40) iskemik, 12 hasta (%60) idiopatik dilate 

kardiyomiyopati orjinli, bisoprolol grubunda ise yine aynı şekilde 8 hasta (%40) iskemik, 

12 hasta (%60) idiopatik dilate kardiyomiyopati orjinliydi. 

 

Tablo 4.1 Hastaların bazal özellikleri 

 Nebivolol grubu
(n:20) 

Bisoprolol grubu 
(n:20) 

   p 

Klinik özellikleri 
Yaş (yıl) 57±10 56±10   AD 
Cinsiyet (Erkek) (%) 50 65   AD 
İskemik/Non-iskemik (%) 40 / 60 40 / 60   AD 

I  3 3   AD 
II  12 11   AD 

NYHA    
sınıfı 

III  5 6   AD 
Sistolik Tansiyon(mmHg) 133±22 124±14   AD 
Hipertansiyon(%) 60 35   AD 
Sigara(%) 30 30   AD 
BMI 28±3,0 27±2,7   AD 

Ekokardiyografik özellikleri 
LVDSÇ (cm) 6,1±0,8 6,3±1,0   AD 
LVSSÇ (cm) 5,1±1,0 5,2±1,1   AD 
EDV (ml) 222±72 214±90   AD 
ESV (ml) 165±66 159±74   AD 
EF (%) 29±6,2 25±6,3   AD 

Laboratuar bulguları 
Üre 39±14 36±6   AD 
Kreatinin 1,0±0,2 0,8±0,2   AD 
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Sodyum 137±3,9 139±3,4   AD 
Potasyum 4,4±0,3 4,1±0,3   AD 
Total Kolesterol 187±41 179±28   AD 
Trigliserid  130±53 104±40   AD 
HDL 43±8,8 46±15   AD 
LDL 112±41 112±22   AD 
Hemoglobin 14±0,6 14±2,2   AD 

Medikasyon (n) 
ACE-i  17 17   AD 
ARB 3 3   AD 
Spironolakton  20 20   AD 
Furasemid  7 10   AD 
Digoksin  2 3   AD 

(NYHA: New York Kalp Cemiyeti, LVDSÇ: Sol ventrikül diyastol sonu çapı, LVSSÇ: Sol 
ventrikül sistol sonu çapı, EDV: Diyastol sonu volüm, ESV: Sistol sonu volüm, EF:Ejeksiyon 
fraksiyonu) 

 

Ekokardiyografi özellik olarak sol ventrikül diyastol sonu çap (LVDSÇ), sol ventrikül 

sistol sonu çap (LVSSÇ), sol ventrikül diyastol sonu hacim (LVEDV), sol ventrikül sistol 

sonu hacim (LVESV) ve EF her iki grupda benzerdi. Gruplar arası BB dışı medikasyon 

benzerdi. Yine iki grup arasında laboratuar bulguları arasında anlamlı fark yoktu. 

Tedavi öncesi kayıtlar alındıktan sonra, hastalara benzer dozlarda BB tedavisi verildi 

(hedef doz her iki grup için de 10 mg). Beta bloker dozu nebivolol grubunda maksimum 

8,9±1,9 mg’a, bisoprolol grubunda maksimum 8,5±2,2 mg’a çıkıldı (Tablo 4.2.).     

                                                                                                                 

Tablo 4.2 Hastaların maksimal dozda tolere ettikleri Beta Bloker dozları 

 

 N Ortalama doz (mg) p 

Nebivolol  20 8,9±1,9 
Beta Bloker 

Bisoprolol  20 8,5±2,2 
    AD 

 
      Hastaların tolere ettiği maksimal dozda verilen BB dozundan 1 ay sonra yapılan 

ekokardiyografik ve klinik değerlendirme bulguları tablo 4.3’de özetlenmiştir. Tabloda da 

belirtildiği gibi gruplar kendi içlerinde tedavi öncesi değerleri ile tedavi sonrası değerleri 

karşılaştırıldığında, klinik özellik olarak; nabız, tansiyon ve NYHA  sınıfında azalma, 

ekokardiyografik özellik olarak; LVDSÇ, LVSSÇ, LVEDV, LVESV’de azalma EF’de 

artma tespit edildi ve tüm bu değişimler her iki grupta da kendi içlerinde istatiksel olarak 

anlamlı (p<0,01) idi. Nebivolol ve bisoprolol grupları birbirleri arasında karşılaştırıldığında 
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ise biraz önce sayılan klinik ve ekokardiyografik özelliklerde anlamlı fark izlenmedi 

(p>0,05).  

  

Tablo 4.3 Tedavi öncesi ve sonrası gruplar kendi içinde ve gruplar arası klinik ve 
ekokardiyografik özelliklerin karşılaştırması 

    Nebivolol grubu    Bisoprolol grubu  

Tedavi 
öncesi 

Tedavi 
sonrası 

Tedavi 
öncesi 

Tedavi 
sonrası 

p# 

NYHA sınıfı 2,0±0,6 1,2±0,4** 2,1±0,6 1,2±0,5** AD
Sistolik 
Tansiyon(mmHg) 130±19 110±6** 123±14 108±12** AD

Nabız (atım/dk) 78±12 63±9** 79±13 59±8** AD

LVDSÇ (cm) 6,1±0,8 5,9±0,8** 6,3±1,0 5,9±0,8** AD

LVSSÇ (cm) 5,1±1,0 4,6±1,2** 5,2±1,1 4,7±1,1** AD

EDV (ml) 222±72 189±74** 214±90 182±88** AD

ESV (ml) 165±66 124±61** 159±74 117±67** AD

EF (%) 29±6,2 36±9,7 ** 25±6,3 36±9,7** AD
 

*p<0.05 ve **p<0.01, #p değeri gruplar arası değişimi karşılaştırmaktadır (p<0.05 anlamlı). 
(NYHA: New York Kalp Cemiyeti, LVDSÇ: Sol ventrikül diyastol sonu çapı, LVSSÇ: Sol 

ventrikül sistol sonu çapı, EDV: Diyastol sonu volüm, ESV: Sistol sonu volüm, EF:Ejeksiyon 
fraksiyonu) 

 
      Hastaların tolere ettiği maksimal dozda verilen BB dozundan 1 ay sonra yapılan 24 

saatlik Holter monitörizasyonu ile elde edilen HRV parametreleri tekrar değerlendirildi 

(Tablo 4.4.).  

      Time domain analizinde, tedavi öncesi ve sonrası değerler karşılaştırıldığında, tedavi 

sonrasına göre SDNN değeri, nebivolol grubunda 97±34 ms’den 113±47 ms’ye, bisoprolol 

grubunda 102±38 ms’den 128±40 ms’ye çıktı. Her iki grup içinde de tedavi öncesine göre 

anlamlı artış görüldü (p<0.05) ama gruplar arasında tedavi öncesi ve sonrası SDNN’deki 

değişiklik benzer bulundu (p>0.05). SDANN değerinde, tedavi öncesi, tedavi sonrasına 

göre nebivolol grubunda 86±30ms’den  99±45 ms’ye, bisoprolol grubunda 100±50 ms’den 

115±35 ms’ye çıktı. Tedavi öncesi ve sonrası SDANN’deki bu artış hem grupların kendi 

içinde, hem de gruplar arasında anlamlılığa ulaşmadı (p>0.05). rMSSD değerinde tedavi 

öncesi, tedavi sonrasına göre nebivolol grubunda 26±22 ms’den 33±26 ms’ye, bisoprolol 

grubunda 29±19 ms’den 39±17 ms’ye çıktı ve bu fark gruplar içinde anlamlı iken (sırasıyla 

p<0.01, p<0.05), gruplar arası karşılaştırmada fark bulunmadı (p>0.05). 
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Frekans domain analizinde, tedavi öncesi, tedavi sonrasına göre LF değeri, nebivolol 

grubunda 112±122 ms2’den 176±159ms2’ye çıkarken bu artış grup içinde anlamlılığa ulaştı 

(p<0.05). Bisoprolol grubunda ise LF değeri 134±128 ms2’den 162±110ms2’ye çıkarken bu 

artış anlamlı bulunmadı (p>0.05). LF değeri, gruplar arası karşılaştırıldığında fark 

anlamlılığa ulaşmadı (p>0.05). HF değerinde tedavi öncesi, tedavi sonrasına göre nebivolol 

grubunda 47±73 ms2’den 76±97 ms2’ye çıkarken, bu artış grup içinde anlamlılığa ulaştı 

(p<0.01). Bisoprolol grubunda ise HF değeri 42±33 ms2’den 74±65 ms2’ye çıkarken bu 

artış anlamlı bulunmadı (p>0.05). HF değeri, gruplar arası karşılaştırıldığında fark 

anlamlılığa ulaşmadı (p>0.05). LF/HF değerindeki değişiklik hem gruplar içi, hem de 

gruplar arası benzer olarak bulundu (p>0.05). 
  

 
Tablo 4.4 Tedavi öncesi ve sonrası gruplar kendi içinde ve gruplar arası HRV 
parametrelerinin  karşılaştırması 

      Nebivolol grubu      Bisoprolol grubu  

Tedavi öncesi Tedavi sonrası Tedavi öncesi Tedavi sonrası 
   
p# 

Time-domain ölçümleri 

SDNN (ms) 97±34 113±47* 102±38 128±40* AD 
SDANN 
(ms) 86±30 99±45 100±50 115±35 AD 

rMSSD 
(ms) 26±22 33±26** 29±19 39±17* AD 

Frekans domain ölçümleri 

LF (ms2) 112±122 176±159* 134±128 162±110 AD 

HF (ms2) 47±73 76±97** 42±33 74±65 AD 

LF/HF 7,7±8,7 5,3±2,9 5,2±6,1 4,0±2,0 AD 
 
*p<0.05 ve **p<0.01, #p değeri gruplar arası değişimi karşılaştırmaktadır (p<0.05 anlamlı). 
(SDNN: NN aralıkların standart sapması, SDANN: Kayıttaki 5 dakikalık segmentlerin 

ortalama NN aralıklarının standart sapması, RMSSD:  Komşu NN aralıklarının arasındaki farkların 
karelerinin toplamı alındıktan sonraki ortalamanın kare kökü, LF: Düşük frekans aralığındaki güç, 
HF: Yüksek frekans aralığındaki güç) 
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5. TARTIŞMA 

Son gelişmelere rağmen, KY’li hastalarda mortalite oldukça yüksektir ve çoğunlukla 

da ani aritmik ölüm şeklinde gelişir. Kalp yetersizliği, parasempatik baskılanma ve 

sempatik aktivasyon üzerine kurulu otonom disfonksiyon ile karakterizedir ve otonomik 

disfonksiyon esas olarak elektriksel instabilite ile KY’li hastalarda kardiyak ölüm 

patofizyolojisinde önemli rol oynayabilmektedir (92,97,98). 

Kalp hızı değişkenliği, kardiyovasküler hastalıklarda otonomik fonksiyonu 

değerlendirmede kullanılan güvenilir, tekrarlanabilir ve non-invazif bir ölçüm yöntemidir. 

Azalmış HRV, KY hastalarında kardiyak mortalite, ani ölüm ve aritmik olayların güçlü bir 

belirleyicisidir. Beta bloker tedavisinin, KY hastalarında HRV’yi arttırdığı gösterilmiştir 

(99-103).  

Bizim çalışmamızın iki ana bulgusu mevcuttur. Birincisi, hem nebivolol hem de 

bisoprolol tedavisi ile KY hastalarında HRV parametreleri olumlu etkilenmektedir. 

İkincisi, KY’de HRV üzerine nebivolol ve bisoprololun olumlu etkileri benzerdir. Ayrıca 

her iki BB tedavisi, SV fonksiyonları ve fonksiyonel kapasite üzerine benzer düzelme 

sağlamaktadır. Akut Mİ sonrası HRV’nin prognostik etkileri üzerine literatürde pekçok 

çalışma olmasına rağmen, KY’de bu konuda sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Ayrıca 

KY hastalarında HRV time domain parametreleri, frekans domain parametrelerine göre 

daha basit, kullanışlı ve prognostik önemi daha yüksektir.  Boveda ve arkadaşlarının 

yaptığı çalışmada (104), BB tedavi almayan, EF < %45 ve NYHA II, III, IV olan 190 hasta 

incelenmiştir. Ortalama 22±18 ay takipte hastaların 21’i SCD olmak üzere toplam 55 

tanesi ölmüştür. Çalışmanın Holter time domain kayıtları incelendiğinde ölen hastalarda 

SDNN ve SDANN değerleri, hayatta kalanlara göre daha düşük iken, parasempatik 

aktiviteyi gösteren rMSSD değeri her iki grupta benzer bulunmuştur. Bu çalışmada SDNN, 

SDANN ve rMSSD değerleri tüm nedenli ölümlerle ilişkili bulunmuştur. Bu çalışmadan 

SDNN’nin KY’de bağımsız bir prognostik faktör olduğu ve SDNN düşüklüğünün KY’de 

tüm nedenlere bağlı mortalite için artmış riski gösterdiği sonucuna varılmıştır. Yine benzer 

bir çalışmada, Fauchier ve arkadaşları (93) non-iskemik orjinli KY’li hastalarda HRV’nin 

SCD ve major aritmik olaylardaki prognostik değerini incelemişlerdir. BB tedavi almayan, 

NYHA I-II-III-IV (ortalama 2,3±0,5) ve EF %34±12 olan 116 hastada azalmış SDNN 

(p=0,02) ve Holterde süreksiz VT atağının saptanması(p=0,02), SCD ve/veya aritmik 

sonuçlar (resüsite VF veya sürekli VT) üzerine çok değişkenli prediktörler olarak 
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bulunmuştur. Ayrıca bu çalışmada SDNN’nin en iyi risk sınıflaması için cut-off değeri 100 

msn olarak belirtilmiştir.  

KY hastalarında HRV ile ilgili en büyük çalışma olan UK-HEART çalışmasında (92) 

NYHA I-II-III, ortalama EF’si %41±0,1 ve ortalama yaşı 62±9,6 olan 433 hasta, 482±161 

gün takip edilmiştir. M-mode EKO’da SV kavite ölçümü (p=0,005), kardiyotorasik oran 

(p=0,0006), SDNN (p=0,005) ve serum sodyumu tüm nedenlere bağlı mortalitenin 

bağımsız prediktörleri olarak bulunmuştur. Ayrıca M-mode EKO’da SV kavite ölçümü, 

kardiyotorasik oran, süreksiz VT, serum potasyum değeri SCD ile SDNN, serum kreatinini 

ve serum sodyumu KY progresyonuna bağlı ölüm ile ilişkili bulunmuştur. Otonom 

aktivitenin kolay ve basit ölçümü olan SDNN değeri, tüm nedenlere bağlı mortalitenin 

bağımsız prediktörü olarak bulunmuş, SDNN <100 msn olanlar kötü prognoz ile 

ilişkilendirilmiş ve bu hastaların yıllık mortaliteleri %16,8 olmuştur. Parasempatik 

aktivitenin time domain ölçümü olan rMSSD, prognostik olarak bulunmamıştır. Artmış 

sempatik aktivasyona rağmen sinüs nodunun uyarılara yanıtında azalma dolayısıyla KY 

hastalarında LF’de azalma görülür ve bu azalmanın derecesine bağlı olarak LF komponenti 

ile kötü prognoz arasındaki ilişki  birçok çalışmada gösterilmiştir (91, 94, 105). Folino ve  

arkadaşlarının (106) 53 KY hastası ile yaptığı bir çalışmada 1585±156 gün takip edilen 

hastalarda time domain analizlerinden SDNN, SDANN ve frekans domain analizlerinden 

LF, hayatta kalan hastalarda anlamlı daha yüksek bulunmuş, rMSSD ve HF’deki yükseklik 

ise anlamlılığa ulaşmamıştır. Yine bu çalışmada sürekli VT görülen hastalarla süreksiz VT 

görülen hastalar karşılaşırıldığında time domain indeksleri ve LF değerleri sürekli VT 

grubunda anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur. Galinier ve arkadaşlarının (94), 190 

iskemik ve non iskemik etiyolojili KY hastasıyla yaptığı bir çalışmada time domain 

ölçümlerinin tüm nedenlere bağlı mortalite ile ilişkili bulunurken, LF değeri SCD ile de 

ilişkili bulunmuş ve aynı ilişki HF’de saptanmamış. Yine bu çalışmada Holterde süreksiz 

VT atağı bulunması total mortalite ile ilişkili bulunurken SCD ile ilişkili bulunmamış. 

Başka bir çalışmada ise (107) iskemik veya idiyopatik 52 KY hastası (ortalama EF 

%31±12) incelenmiş ve bu çalışmada HRV’nin time ve frekans domain parametreleri; sağ 

kalanlarla kalmayanlar arasında benzer rapor edilmiş sadece azalmış HF ile artmış ani 

ölüm ilişkili olarak bulunmuştur. Yukarıda sözü edilen çalışmaların sonucu olarak özellikle 

SDNN olmak üzere HRV analizi KY hastalarında prognoz (total mortalite ve/veya SCD) 

üzerine değerli bilgiler sağlar. Bu çalışmaların belki de en önemli sınırlamaları bu 

hastaların hiçbiri nörohormonal ve otonom sistemde düzenleyici rol alan, ani ölümü de 

içine alan mortaliteyi azaltan BB tedavisi  almamasıydı. Bullinga ve arkadaşlarının 
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çalışmasında (108), NYHA II-III, EF<%35 ve %29’u iskemik etiyolojili olan  29 KY 

hastasında 4 ay süreyle verilen karvedilol (n:17) ve plasebo (n:12)’yu karşılaştırılmıştır. 

Maksimal karvedilol tedavisi sonrası tekrarlanan HRV analizinde plaseboya göre HF, 

SDNN, RMSSD’de anlamlı artış olurken, LF ve SDANN’deki artış anlamlılığa 

ulaşmamıştır. Jansson ve arkadaşlarının (109) 38 idiopatik dilate kardiyomiyopati 

hastasıyla yaptığı bir çalışmada 6 ay süreli metoprolol tedavisi ile HRV’nin time domain 

ve frekans domain analizlerinde anlamlı artış meydana gelmiş ve bu artış ilaç kesildikten 1 

ay sonra da bazal ile karşılaştırıldığında devam etmiş. Bu sonuç BB tedavisinin HRV 

üzerine etkisi kalp hızındaki azalmadan ziyade otonom sistemdeki düzelmeden dolayı 

olduğunu gösterir. Atenolol ile yapılan 13 hastalık bir çalışmada (110) BB tedavisinden 

önce, 1. ayda , 3. ayda ve 6-9. ayda HRV ve ekokardiyografi ölçümleri yapılmış. Bazale 

göre 3. aydan itibaren EKO parametrelerinde (LVDSÇ, LVSSÇ, EF) ve holter 

parametrelerinde (SDNN, SDANN, RMSSD, LF, HF) düzelme görülmüştür. LF/HF’deki 

anlamlı değişiklik ise 6-9. ayda görülmüştür. Yalnız bu çalışmada kullanılan atenolol dozu 

çok düşüktü (maksimum doz olarak 2 hasta 25 mg, 10 hasta 12,5 mg ve 1 hasta 6,25 mg 

atenolol kullanmış).  

Nebivololün diğer BB’lerden en büyük farkı  endotelde NO salınımını uyarmasıdır. 

Güçlü, endojen bir vazodilatatör olan NO, otonom sinir sistem üzerine de  etki gösterir. 

Sempatolitik ajan gibi davranarak sempato-eksitatör beyin sapı nükleuslarının aktivitesini 

ve santral sempatik akımı azaltır ve aynı zamanda sempatik uyarılara kardiyak cevabı 

azaltır (111-114). Buna ilaveten NO, santral vagal motor nöronlarda aktivite artışına ve 

vagal stimülasyona kardiyak cevap artışına neden olur (114-117). Literatürde KY’li 

hastalarda nebivolol tedavisinin HRV değişikliği üzerine olan etkisi  ile ilgili çalışma 

bulunmamaktadır. Chiladakis  ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada (118), nebivolol’ün 

sağlıklı insanlarda atenolole karşı otonomik etkileri incelenmiştir. 14 hastayla yapılan bu 

çalışmada hastalara 2 hafta süreyle 5 mg nebivolol, 50 mg atenolol veya 100 mg atenolol 

verilerek 24 saatlik holter kayıtları alınmış ve bu grupların HRV parametreleri gündüz ve 

gece olacak şekilde  karşılaştırılmıştır. 5 mg nebivolol, 50 mg atenololden 24 saat boyunca 

daha fazla SDNN ve RMSSD artışı, gece saatlerinde ise daha fazla HF artışı yaparken, 

nebivololün, atenolole bu üstünlüğü istatistiksel olarak anlamlı değildir (5 mg nebivolol 

grubunda ve 50 mg atenolol grubunda  SDNN ve RMSSD artışı bazale göre anlamlılığa 

ulaşmış). 100 mg atenolol ise nebivololden daha belirgin HRV parametrelerini 

düzeltmiştir. Yani bu çalışmada nebivololün NO üzerinden ek olarak otonomik düzenleme 

yapması çok belirgin görülmemiştir. NO’nun nebivolol’e otonomik yönden fazla bir ek 
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fayda sağlamamasının sebebi bu çalışmada düşük dozda ve kısa süreli nebivolol kullanımı 

olabilir.  

Literatürde KY’li hastalarda bisoprolol tedavisinin HRV üzerine olan etkisi  ile ilgili 

yalnızca bir adet çalışma bulunmaktadır. Pousset ve arkadaşlarının (103) BB’nin KY’de 

HRV üzerine yaptığı ilk plasebo kontrollü olan çalışmaya 54 hasta (30 hasta bisoprolol, 24 

hasta plasebo) alınmış. Bisoprolol grubunda hastaların ortalama EF %26±7, 12 tanesi 

iskemik etiyolojili, hemen hemen hepsi çalışma öncesi diüretik ve ACE-i alıyordu ve bu 

özellikler plasebo grubu ile benzer idi. 2 aylık takip sonrası 24 saatlik Holter kaydında 

rMSSD’deki artış plaseboya göre anlamlı iken SDNN, LF, HF, LF/HF’deki artış ise 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Gündüz saatlerindeki (09:00-21:00 arası 

ölçümde) Holter kaydında ise SDNN ve HF’de anlamlı artış görülmüştür. Yani bisoprolol, 

HRV’nin parasempatik indekslerini arttırmış gibi görünüyordu. Bu çalışmaya benzer başka 

bir çalışmada (119) iskemik KY’li hasta grubu ile bilinen kalp hastalığı olmayan hasta 

grubuna 8-10 gün verilen BB tedavisi (atenolol veya metoprolol) sonrası 24 saatlik holter 

kayıtlarında her iki grupta da kendi içinde bazale göre sadece HRV’nin parasempatik 

ölçümlerinden olan HF değerinde artış anlamlılığa ulaşmış, diğer HRV parametreleri 

değişmemiştir. Bu sonuçlar bize BB’lerin tedavinin erken dönemlerinde sempatik sistemi 

baskılanmadan çok vagal aktiviteyi arttırdığını göstermektedir. Fakat bu iki çalışma da, 

kısa süreli çalışmalardır. Daha önce bahsettiğimiz atenolol ile yapılan çalışmada (110)  

BB’lerin tüm HRV parametrelerine etkisi 3. aydan sonra ortaya çıkmaktaydı. Ayrıca 

bisoprololle yapılan çalışmada bizim çalışmamızdan farklı olarak bisoprolol hedef dozu 

düşüktü. Bizim çalışmamızda bisoprolol grubu kendi içinde SDNN artışı (p<0.05)  ve yine 

parasempatik sistemin göstergesi olan rMSSD artışı (p<0.05)  istatistiksel anlamlılığa 

ulaşırken diğer HRV parametrelerinin artışı istatistiksel anlamlılığa ulaşmadı. Nebivolol 

grubunda ise bazale göre anlamlı SDNN, rMSSD artışının(p<0.05)  yanı sıra yine 

parasempatik sistemin göstergesi olan HF artışı (p<0.01) ve yine sempatik sistemin 

göstergesi olduğu düşünülen LF artışı (p<0.05) görüldü. Yani nebivolol grubunda kendi 

içinde anlamlı olarak LF ve HF artışı gördük. Bunun sebebi nebivololün NO salınımını 

uyarmasından ve NO’nun ek olarak nebivololün otonom sistem üzerine olan düzenleyici 

etkisine katkısından olabilir.  

Literatürde KY hastalarında, HRV üzerine iki BB’i karşılaştıran çalışma 

bulunmamaktadır. Bizim çalışmamızda iki grup arası HRV parametreleri üzerine fark 

tesbit edilmedi. Nebivololde gördüğümüz grup içi anlamlı LF ve HF artışı bisoprolol grubu 
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ile karşılaştırıldığında anlamlılığa ulaşmadı (p>0.05). Bu farkın anlamlılığa ulaşmamasının 

sebebi, hasta sayısının azlığından olabilir. 

      Çalışmanın Kısıtlılığı: Olgu sayısının az olması bu çalışmanın en büyük kısıtlılığıdır. 

Ayrıca aritmik olayların belirlenip karşılaştırılmaması çalışmanın diğer bir eksikliğidir.   

      Sonuç olarak, bizim çalışmamızda da yapılmış çalışmalara benzer olarak, BB 

tedavisinde hastaların fonksiyonel kapasitesinde ve ekokardiyografi parametrelerinde 

iyileşme ve  HRV parametrelerinde artış saptadık. Bu değişiklikler bisoprolol ve nebivolol 

grupları arasında benzer bulundu. 
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     6. ÖZET 
AMAÇ: Azalmış HRV, KY hastalarında kardiyak mortalite, ani ölüm ve aritmik 

olayların güçlü bir belirleyicisidir. Beta bloker tedavisi KY hastalarında HRV’yi arttırdığı 

gösterilmiştir. Biz çalışmamızda ikinci kuşak selektif bir BB olan bisoprolol ile son 

klavuzlarda KY’de kullanımı onay alan ve nitrik oksit (NO) salınımı gibi ilave özelliklere 

sahip, üçüncü kuşak bir BB olan nebivolol’ün, KY hastalarında HRV üzerine etkilerini 

karşılaştırmayı amaçladık. 

MATERYAL-METOD: Çalışmaya yeni KY tanısı konan ve BB tedavi almayan, 

NYHA’ya göre fonksiyonel kapasitesi I-II veya III olan, EF %40’ın altında 40 hasta alındı. 

Hastalar iki gruba randomize edildi. Birinci grup standart KY tedavisine ek olarak hedef 

doz 10 mg olacak şekilde nebivolol alırken, ikinci gruba yine  standart KY tedavisine ek 

olarak hedef doz 10 mg olacak şekilde bisoprolol verildi. Tüm hastalara HRV analizi için, 

BB tedavisinden önce ve hastaların tolere ettiği maksimal dozda verilen BB tedavisinden 1 

ay sonra (ortalama takip süresi: 91±55 gün) 24 saat holter kaydı yapıldı. HRV 

parametrelerinden time domain analizi için SDNN, SDANN, RMSSD; frekans domain 

analizi için LF, HF, LF/HF değerleri kullanıldı. Her iki grup arası verilerin 

karşılaştırmasında standart dağılıma uyanlarda Student t-Testi, standart dağılıma 

uymayanlarda ise non-parametrik test kullanıldı.  

      BULGULAR: Beta bloker dozu nebivolol grubunda maksimum 8,9±1,9 mg’a, 

bisoprolol grubunda maksimum 8,5±2,2 mg’a çıkıldı. Grup içi, tedavi öncesi ve sonrası 

değerler karşılaştırıldığında, tedavi sonrasına göre SDNN, nebivolol grubunda 97±34 

ms’den 113±47 ms’ye (p<0.05), bisoprolol grubunda 102±38 ms’den 128±40 ms’ye 

(p<0.05) artmış olarak bulundu. rMSSD, tedavi öncesi tedavi sonrasına göre nebivolol 

grubunda 26±22 ms’den 33±26 ms’ye (p<0.01), bisoprolol grubunda 29±19 ms’den 39±17 

ms’ye (p<0.05) çıktı. LF, nebivolol grubunda 112±122 ms2’den 176±159 ms2’ye çıkarken 

(p<0.05), HF 47±73 ms2’den 76±97 ms2’ye çıktı (p<0.01). HRV ölçümlerindeki artışlar, 

gruplar arası karşılaştırmada ise benzer olarak bulundu (p>0.05). 

      SONUÇ:  Nebivolol ve bisoprolol, hafif ve orta şiddette KY hastalarında HRV’nin 

time ve frekans domain indekslerinde benzer ölçüde artış sağlamaktadır. 

Anahtar kelimeler: Nebivolol, bisoprolol, kalp yetersizliği, kalp hızı değişkenliği  

 

 

 

 45



     7. SUMMARY 

      AİM: Decreased HRV is a potent predictor of the cardiac mortality, sudden death and  

arythmic incidents. It has been shown that the beta bloker treatment increases the HRV in 

patients with heart failure. The aim of this study is to compare the effects on the HRV 

parameters of  bisoprolol which is a second class selective beta blocker and  nebivolol, a  

third class beta blocker taking the application approval in the last guidelines for patients 

with heart failure, which has also additional effects such as the synthesis of  NO. 

      MATERIAL AND METHODS: This study enrolled 40 patients who were recently 

diagnosed as heart failure, who had not been taken  the beta blocker treatment previously, 

who have functional capacity I-II or III  according to NYHA  and who have the ejection 

fraction below %50. The patients were randomized into two groups. In the first group, the 

patients were administered  10 mg target dose of  nebivolol in addition to the standart  

heart failure treatment and in the second group, the patients were administered 10 mg 

bisoprolol in addition to the standart  heart failure treatment again. The 24 hours Holter  

recordings for HRV analyses were performed in all patients before the beta blocker 

treatment and after 1 mount of the maximal beta bloker doses well tolerated by the patients 

( the mean follow up period:91±55 days). Among the HRV parameters, SDNN, SDANN  

and rMSSD  were used for the time domain analysis and LF, HF, LF/HF  measures  were 

used for the frequency domain analysis. In the comparison of the data obtained from  two 

groups, Student t-test was applied to the group appropriate for the standard delivery and 

non-parametric test was applied to the group not appropriate for this. 

      RESULTS: The beta blocker treatment  dose was increased up to maximal 8.9±1.9 mg 

in nebivolol group and was increased up to maximal 8.5±2.2 in bisoprolol group. When the 

data were compared before and after the treatment in each group, it is found that the SDNN 

value after treatment increased from 97±34 ms to 113±47 ms in nebivolol group (p<0.05) 

and increased from 102±38 ms to 128±40 ms in bisoprolol group (p<0.05).The rMSSD 

value after treatment increased  from 26±22 ms to 33±26 ms in nebivolol group (p<0.01) 

and increased from 29±19 ms to 39±17 ms (p<0.05). However, the LF value increased 

from 112±122 ms to 176±159 ms (p<0.05) and HF value increased from 47±73 ms to 

76±97 ms (p<0.01)  in nebivolol group. The increases in HRV measurements is found 

similar between groups (p>0.05). 
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 CONCLUSION: Nebivolol and bisoprolol provide similar increases in the time and 

frequency domain indexes of HRV parameters in the patients with mild and moderate heart 

failure . 

 

Key words: Nebivolol, bisoprolol, heart failure, heart rate variability 
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