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Sayın meslektaşlarımız, 

COVID-19 pandemisi’nin gölgesi altında ilerlediğimiz bu süreçte, hızla 

yitirdiğimiz kalp hastalıklarına farkındalığımızı branş hekimleri olarak 

kendimizde ve toplumuzda canlandırmamız gerekmekte olduğu aşikardır. 

Kardiyovasküler Akademi Derneği olarak düzenli çıkardığımız bültenimizin 

bu sayısında mayıs ayına denk gelen ‘Kalp Yetersizliği’ ve ‘Hipertansiyon’ 

farkındalık haftalarına dikkat çekmek üzere ilgili konularda güncel bilgileri 

içeren derlemeler, konusunda yetkin genç akademisyenler tarafından 

sizin için hazırlandı.  Bu anlamda bültenimizin, güncel bilgiyi içeren Türkçe 

hazırlanmış bir kaynak olması nedeni ile  genç meslektaşlarımıza faydalı 

olacağı kanaatindeyiz.

 Doç. Dr. Özlem Arıcan Özlük 
 Bursa Yüksek İhtisas Kardiyoloji 
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Şimdi bu başlık da ne, neresi bilimsel bunun diye düşünebilirsiniz. Tüm kılavuzları ezbere bilseniz de poliklinikte 

‘benim süpertansiyonum varmış evladım’ diyerek gülümseyen gözlerle size bakan hastanız ile yüzyüze gelip, 

gerçek hayatın içerisine balıklama daldığınızı iliklerinize kadar hissettiğinizde yaşayacağınız şaşkınlık sizi ele 

geçirebilir.

 Hipertansiyonun ne kadar yaygın olduğunu anlayabilmek için kendi kliniğimizden gerçek yaşam verisi paylaşacak 

olursak neredeyse gelen her 10 hastadan 1 tanesine çıkarılmış olan ilaç raporunda ICD 10 kodu ile hipertansiyon 

tanısınının yer aldığını görüyoruz. Bu kadar çok olması sanki bize ne kadar önemli olduğunu unutturuyor gibi. 

Halbuki hipertansiyon ‘gaz ve toz bulutu’; yani her şeyin tetiklendiği ilk nokta. 

 Başlangıç değerlendirmemiz mutlaka ayrıntılı anamnez almaktan geçiyor. Tansiyonunun ne kadar zamandır 

yükseldiği, herhangi bir durumla ilişkisi olup olmadığı, en yüksek kaça kadar çıktığı, bugüne kadar verilmiş 

olan ilaçlar, hastanın ilaç kullanımına uyumu ve mevcut ilaçlardan yan etki geliştirmiş olanların tamamı not 

edilmelidir. Buraya kadar olan sorgulama ve akabinde yapacağımız fizik muayene ile olay netleşecek, etyoloji 

hakkında büyük oranda bilgi sahibi olunabilecek ve daha ilk vizitte tedavi şeklimiz netleşecektir. 

 Anamnezde eğer hastada anjina veya ekivalanı olabilecek dispne söz konusu ise iskemik kalp hastalığı varlığı 

mutlaka ayırt edilmelidir. Hasta ödemden şikayet ediyor ise diyeti, tükettiği tuz miktarı sorgulanmalıdır. Çarpıntısı 

var ise terleme veya ateş basması gibi semptomların özellikle ataklar halinde eşlik edip etmediğinin öğrenilmesi 

sekonder sebeplere yönelmemizi kolaylaştıracaktır (Feokromasitoma? Paraganglioma?). Kas güçsüzlüğü ve 

yorgunluk gibi şikayetler hipopotasemi eşlik ettiğinde hiperaldosteronizm açısından yol gösterici olacaktır. 

Daha hasta kapıdan girer girmez başlayan fizik muayenemizde kısa boyun, obezite, hastanın uyku düzeni de 

sorgulandığında uyku apne sendromu açısından değerli bilgiler verecektir. Aile öyküsünde böbrek yetmezliği 

bulunması polikistik böbrek hastalığı açısından anlamlıdır. 

 Hipertansiyonu olan her hastanın hipertansiyon evresinin ve uç organ hasarının belirlenebilmesi için biyokimyasal 

parametrelerinin görülmesi ve idrar tahlili yapılması şarttır. İdrar tahlilinde özellikle proteinüri varsa mutlaka 

bilateral böbrek ultrasonografisi ile değerlendirme ayırıcı tanıda fayda sağlayacaktır. Hastada nefrotik sendrom 

gibi bir sebeple hipertansiyon olabileceği gibi, hipertansiyon nedeniyle de kronik böbrek yetmezliği gelişmiş 

olabilir. Dirençli hipertansiyon söz konusu ise bilateral renal arter doppler USG veya renal arterlerin BT veya MR 

ile anjiyografisinin yapılması renal arter stenozunu tespit etmemizi sağlayacaktır. 

Ayrıca tüm hastalara mutlaka EKG çekilmeli ve sol ventrikül hipertrofisi bulguları var ise ekokardiyografik 

inceleme yapılmalıdır. Efor testi şart değildir ancak koroner arter hastalığı ayırt edilmesinde önemlidir. 

Süpertansiyon !!!

Doç Dr Rezzan Deniz Acar 
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, İstanbul Derleyen
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Ürik asit yüksekliği oldukça sık karşılaşılmakta olup, eğer kan serum seviyesi 6 mg/dl’i geçerse tedavi verilmeli, 

özel diyet uygulanmalı ve ilaç tercihinde losartan, fibrat ve atorvastatine öncelik verilmesi önerilmektedir. (1)

Hipertansiyon vücuttaki tüm arterlerdeki basıncın yüksek olması demektir ve başta retinal arterler olmak 

üzere tüm periferik arterlerde hasara yol açabilir. (1,2) Hastalara fundoskopik muayene yapılmalı ve karotis arter 

doppler USG ile intima- media kalınlığı ölçülmelidir. Hastaların yürüme mesafesi sorgulanmalı ve gerekirse 

periferik arter doppler USG istenmelidir. Eğer stenoz bulguları mevcut ise BT veya MR anjiyografi ile ileri tetkik 

planlanmalıdır. Eğer nörolojik semptomlar gelişmiş ise kraniyal BT veya difüzyon MR incelemesi tıkayıcı veya 

kanamalı lezyonların ayırt edilebilmesi açısından önemlidir. 

Görüldüğü üzere hipertansiyon en hayati organlara hasar veren, oldukça tehlikeli ama önlenebilir hastalıkların 

başında gelmektedir. 

 Referanslar

1. Unger T, Borghi C, Charchar F, Khan NA, Poulter NR, Prabhakaran D, et al. 2020 International Society of Hypertension Global Hypertension Practice 
Guidelines. Hypertension. 2020 Jun;75(6):1334-1357. 

2. Devereux RB, Alderman MH. Role of preclinical cardiovascular disease in the evolution from risk factor exposure to development of morbid events. 
Circulation 1993;88:1444-1455

3. Cordero A, Morillas P, Bertomeu-Gonzalez V, Quiles J, Mazon P, Guindo J, et al. Peripheral Arterial Disease in Patients with Acute Coronary Syndrome 
Investigators. Clustering of target organ damage increases mortality after acute coronary syndromes in patients with arterial hypertension. J Hum 
Hypertens . 2011;25:600–607.



- 4 -

Pozitif inotrop tedaviyi düşük ejeksiyon fraksiyonlu (EF) kalp yetersizliğinde  kullanıyoruz Düşük EF’li kalp 

yetersizliğinde patofizyolojik durumu ‘Frank-Starling mekanizması’  ile açıklamaktayız. Buradaki hacim- basınç 

eğrisini baktığımızda ejeksiyon fraksiyon düşünce yani sistolik fonksiyon azalınca kardiyak debi azalmakta buna 

karşın sol ventrikül dolum basınçları artmaktadır. Bu nedenle pompa kuvvetini arttırıcı tedaviler kalp yetersizliği 

tedavisinde oldukça önem arz etmektedir. İlk olarak 1895 yılında dönemin ünlü fizyologlarından Napoleon 

Cybulski tarafından adrenalin’in keşfi ile kardiyak pozitif inotrop etkilerin önemi anlaşılmış olmakla birlikte  

takip eden uzun yıllar boyunca pozitif inotropik ajanlar üzerinde çalışmalar sürmüştür. Buna karşın bugüne 

kadar araştırılan tüm oral pozitif inotropların hücre içi kalsiyumu arttırıcı özelliği bulunmaktadır. Yani kalsitrop 

etkisi bulunmaktadır. Bu ajanlarla (milrinone, ibopamine…) yapılan çalışmalarda sonuç etkisiz ya da aksi olarak 

mortaliteyi arttırıcı etkiler olarak saptanmıştır. Bu umut kırıcı çalışmalardan sonra farklı bir etki mekanizması ile 

karşımıza çıkan Omekamtiv Mekarbil ‘in (OM) oldukça olumlu Faz 1 ve Faz 2 çalışmaları, kalp yetersizliği arenasında 

halen oral pozitif ilaçların bulunabileceğine dair bize umut vermiştir. OM, miyokardın içindeki aktin-miyozin 

kompleksindeki miyozin başına tutunarak miyozin’nin aktine tutunmasını arttırmaktadır. Bunun sonucunda 

kontraksiyon daha güçlü olmaktadır. Bu inotropik ajan tipine ,  ‘miyotrop’ olarak da adlandırılmaktadır. Bu 

anlamda en güncel bilgi faz 3 çalışması olan GALACTİC –HF ‘den gelmekltedir.  Kasım 2020 de AHA toplantısında 

ilk sonuçları açıklanan çalışmanın Ocak 2021 tarihinde tam metin olarak New England Journal of Medicine’da 

yayımlanmıştır. Bu çalışmaya optimum medikal tedavi altında, EF ≤%35 ve NT proBNP değerleri yüksek  olan 

semptomatik kalp yetersizliği hastaları  dahil edildi. Bu hastalarda, farmakokinetik doz takibi ile günde 2 

kez uygulanan OM ile plasebo karşılaştırıldı.  Çalışmada, mütevazi ama oral pozitif inotrop tedavisi açısından 

önemli sonuçlar elde edildi. Primer bileşik son nokta olan kalp yetersizliğinden yatış ve kardiyovasküler ölüm 

son noktasında OM kolunda istatiksel olarak anlamlı olan % 8 gibi rölatif risk azalması saptandı. Çalışmanın ilgi 

çekici noktası hastaların ne kadar ejeksiyon fraksiyonu düşükse o kadar ilacın fayda noktası artmakta olduğunun 

tespit edilmesidir.  Bir başka önemli huşus ise diğer  oral pozitif inotropların sahip olduğu iskemik ve aritmik yan 

etkilerinin bu ajanda saptanmayıp , plasebodan farkının olmadığı gösterilmesidir . Bu anlamda oldukça güvenli 

bir molekül olduğu anlaşılmaktadır.  İnotropik tedavide yeni bir sayfa açan OM ilacının ışığında yeni moleküllerin 

geliştirileceği ve araştırmaların bu doğrultuda genişleyerek ilerleyeceği kanaatindeyim.

 Referanslar

1. J. R Teerlink ve ark. Cardiac Myosin Activation with Omecamtiv Mecarbil in Systolic Heart Failure,N Engl J Med 2021; 384:105-116

Yakın Gelecekte, Kalp Yetersizliğinde Pozitif 
İnotrop Tedavi Oral Olarak mı  Uygulanacak?

Omekamtiv Mekarbil

Doç. Dr. Özlem Arıcan Özlük
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Derleyen
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Hipertansiyon, toplumda sık görülmesi, mortalite ve morbiditeye sebep olması nedenleriyle önemli bir halk 

sağlığı sorunudur. Son zamanlarda medikal tedavilerde sağlanan önemli gelişmelere rağmen, tüm dünyada en 

önemli sağlık sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Çok sayıda çalışma kardiyovasküler (KV) morbidite 

ve mortalitenin hem sistolik hem de diyastolik kan basıncı (KB) ile sürekli bir ilişki içinde olduğunu göstermiştir. 

Ayrıca, hem sistolik hem de diyastolik KB, kalp yetersizliği, periferik arter hastalığı ve son dönem böbrek 

hastalığıyla kademeli ve bağımsız bir ilişki göstermektedir. 2020 yılında yayınlanan Uluslararası Hipertansiyon 

Topluluğu Global Hipertansiyon Uygulama Kılavuzu’nda farklı yöntemlerle ölçülen KB değerlerine göre 

hipertansiyon kesme noktaları Tablo-1’ de verilmiştir.  Yine, aynı kılavuzda verilen KB kategorizasyonu Tablo-2’ 

de sunulmuştur.

Tablo-1 Farklı ölçüm metotlarında hipertansiyon için tanısal değerler 

KB: Kan basıncı, AKBM: Ambulatuvar kan basıncı monitörizasyonu, EKBM: Evde kan basıncı monitörizasyonu

Uluslararası Hipertansiyon Topluluğu’nun 
(ISH) Son Kılavuzu Işığında Hipertansif Hastayı 

Değerlendirme

Doç. Dr. Berkay Ekici 
Ufuk Üniversitesi Kardiyoloji, Ankara Derleyen



- 6 -

Tablo-2 Uluslararası Hipertansiyon Topluluğu Global Hipertansiyon Uygulama Kılavuzu’na göre kan basıncı 

kategorileri

Tedavi altındaki hipertansiyon hastalarında ofis KB değerleri için hedefler bildirilmiştir. Buna göre, tüm hastalarda 

zorunlu hedef KB azalması en azından sistolik 20 mmHg, diyastolik 10 mmHg olmalı; ideali <140/90 mmHg 

olarak hedeflenmelidir. Optimal kan basıncı hedefleri ise, <65 yaş için tolere edilirse <130/80 mmHg (fakat, 

>120/70); 65 yaş ve üzeri için ise tolere edilirse <140/90 mmHg olmalıdır. Fakat tedavide, tolere edilebilirlik ve 

hasta kırılganlığına göre bireyselleştirilmiş yaklaşım uygundur. 

Hedef KB değerlerine ulaşmak için tüm antihipertansif ilaçlar kullanılabilirse de bazı durumlarda spesifik 

tedaviler tavsiye edilmektedir. Koroner arter hastalığı olan ve özellikle miyokard infarktüsü geçirmiş hipertansif 

hastalarda beta-blokörler ve RAS blokörleri, tedavide sınıf I, kanıt düzeyi (KD) A endikasyonla önerilmektedirler. Bu 

hastalarda eş zamanlı olarak rutin asetil salisilik asit kullanımı ve LDL kolesterol hedef düzeyi ise <55 mg/dl olarak 

önerilmektedir. Diyabetik hastalarda, kalsiyum kanal blokörü veya tiazid/tiazid benzeri diüretiklerle, RAS blokör 

kombinasyonu tedavisi başlanması önerilir (Sınıf I, KD-A). Diyabetik hastalarda primer korunmada hedef organ 

hasarı varsa, LDL >70 mg/dL ise, komplike olayanlarda ise LDL > 100 mg/dL ise statin başlanmalıdır. Kronik böbrek 

yetersizliği ve hipertansiyon birlikteliği, kardiyovasküler olumsuz sonlanımlar için bağımsız bir risk faktörüdür. 

RAS blokerleri, albüminüriyi azaltmada diğer antihipertansif ajanlara göre daha etkilidir ve mikroalbüminüri 

veya proteinüri varlığında hipertansif hastalarda tedavi stratejisinin bir parçası olarak önerilmektedir (Sınıf I, KD-

A). Kalp yetersizliği olan hastalarda da benzer KB düşüşleri hedeflenmektedir ve düşük EF’li kalp yetersizliği olan 

hastalarda, KB düşürücü tedavinin bir ACE inhibitörü veya ARB ve gerekirse bir beta bloker ve diüretik ve/veya 

MRA içermesi önerilir (Sınıf I, KD-A). Sol ventrikül hipertrofisi olan hastalarda bir kalsiyum kanal blokörü veya 

diüretik ile kombinasyon halinde bir RAS engelleyici ile tedavi edilmesi önerilmektedir (Sınıf I, KD-A). Tüm hasta 

gruplarında, sigara kesilmesi, akdeniz tipi-düşük tuzlu diyet ve egzersiz gibi olumlu yaşam şekli değişiklikleri de 

önerilmektedir.

Sonuç olarak hipertansiyonu olan hastalarda, özellikle komorbid durumların varlığında etkin antihipertansif 

tedavi ile olası kardiyovasküler komplikasyonların önlenebileceğini söyleyebiliriz.

 Referanslar

1. 2020 International Society of Hypertension Global Hypertension Practice Guidelines 
2. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the management of arterial hypertension of the European 

Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH)
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Diyabet tedavisi, insülinin ilk kullanıldığı 1922 yılından itibaren mortaliteyi azaltmakta ve yaşam süresini 

uzatmaktadır. Özellikle kardiyovasküler mortalitedeki azalma güncel diyabet tedavisinin en önemli 

faydalarındandır [1]. İnsülin, metformin, sülfanilüre gibi klasik diyabet tedavisi ile sıkı glikoz regülasyonunun 

sağlanması; miyokard infarktüsü gibi aterosklerotik olayları azaltmayı başarmış olsa da kalp yetersizliğine 

gidişatı önleyememiştir [2]. Bu durum, hem diyabetin sadece hiperglisemi ile seyreden bir metabolik durumun 

ötesinde olması, hem de kalp yetersizliğinin sadece iskemi patofizyolojisi ile açıklanamaması yatmaktadır[3].

Diyabet tedavisi ile kalp yetersizliğinin önlenebileceği kanısına ilk önce GLP1 agonistlerinin preklinik çalışmalarında 

varıldı. Bu ajanların, antihiperglisemik etkilerinin ötesinde kardyiak debiyi artırdığı ve kardiyoproteksiyon 

sağlandığı yönünde bulgular elde edildi [4]. Fakat Liraglutid’in denendiği LEADER ve Dulaglutid’in denendiği 

REWİND çalışmalarında bu ajanların stroke önlemede faydası gösterilse de kalp yetersizliğinde faydası 

gösterilememiştir [5, 6].

Antidiyabetik tedavi seçeneklerinden insülin ve metformin’in kalp yetersizliği seyrinde büyük etkileri 

olmamasına rağmen, tiazolidindion’ların ve sonrasında saxagliptin’in ödem ve kalp yetersizliği riskini artırdıkları 

gösterilmiştir [7, 8]. Bu nedenle yeni antidiyabetik ilaçların kardiyovasküler açıdan güvenli olması gerekliliği 

ortaya çıkmıştır.  SGLT inhibitörlerinin güvenlik çalışmalarında; güvenilirliğin ötesinde kardiyovasküler olumlu 

etkilerinin görülmesi yeni bir ilgi odağı oluşturmuştur. 

Kardiyovasküler güvenilirlik araştıran EMPA-REG OUTCOME çalışmasında Empagliflozin’in, CANVAS çalışmasında 

da Canagliflozin’in; birincil sonlanım noktası kardiyovasküler ölüm, ölümcül olmayan miyokard enfarktüsü ve 

ölümcül olmayan inme kombinasyonunda plaseboya göre üstün oldukları izlenmiştir [9, 10]. DECLARE TIMI 

58 çalışmasında Dapagliflozin’in, VERTIS-CV çalışmasında ise Ertugliflozin’in benzer sonlanım noktasında 

plaseboya göre güvenilir fakat üstün olmadıkları izlenmiştir [11] [12]. Bu dört çalışmada da SGLT-2 inhibisyonu 

alan grupta kalp yetersizliği nedeniyle hastaneye yatışların azaldığı izlenmektedir. Ayrıca EMPA-REG OUTCOME 

çalışmasında ise empagliflozin’in kardiyovasküler ve tüm nedenlere bağlı ölümü azalttığı görülmüştür [9].  

Tip2 diyabet tanısı olan veya olmayan düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği hastalarında SGLT-2 

inhibitörlerini araştıran; DAPA-HF çalışmasında Dapagliflozin’in [13] ve EMPEROR- Reduced çalışmasında 

Diyabetes Mellitus’ta  Güncel Tedavi 
Seçenekleri ile Daha Çok Hayat Kurtarmak 

Mümkün !

Uz. Dr. Veysel Özgür Barış
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji / GaziantepDerleyen
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Empagliflozinin [14] kardiyovasküler ölüm ve kalp yetersizliği nedeniyle hastaneye yatışları içeren belirgin 

derecede azalttığı görülmüştür.

SGLT 1 ve 2 inhibitörü olan Sotagliflozin’in diabetik dekompanze kalp yetersizliği hastalarında taburculuk 

sırasında verilmesinin özellikle kalp yetersizliği nedeniyle hastaneye yatışları belirgin azalttığı SOLOIST- WHF 

çalışmasında görülmüştür [15].

Düşük ejeksiyon fraksiyona (EF)  sahip kalp yetersizliği hastalarında etkisi kanıtlanmasına rağmen henüz 

korunmuş EF li kalp yetersizliği hastalarını dahil eden büyük çalışma mevcut değildir. Empagliflozin’in ve 

dapagliflozin’in korunmuş EF li kalp yetersizliği hastalarındaki etkisini araştırmak için EMPEROR-Preserved ve 

DELIVER çalışmaları yapılmakta olup, sonuçları 2021 yılı içerisinde beklenmektedir [16].

Kılavuz önerilerine bakılacak olursa; Avrupa Kardiyoloji Derneği öncelikle empagliflozin olmak üzere SGLT 

inhibitörlerini ve liraglutid olmak üzere GLP1 agonistlerini kardiyovasküler hastalığı bulunan hastalarda, Tip 2 

diyabet tedavisinde ilk seçenek olarak önermektedir [17].  Amerika ve Kanada kardiyoloji dernekleri kılavuzlarında 

empagliflozin ve dapagliflozin artık kalp yetersizliği tedavisinde RAAS inhibitörleri ve beta blokerler ile birlikte 

standart tedavi içinde ‘sınıf I’ öneri düzeyi ile önermektedir [18, 19].

 Referanslar

1. Preis, S.R., et al., Trends in all-cause and cardiovascular disease mortality among women and men with and without diabetes mellitus in the 
Framingham Heart Study, 1950 to 2005. Circulation, 2009. 119(13): p. 1728-35.

2. Control, G., et al., Intensive glucose control and macrovascular outcomes in type 2 diabetes. Diabetologia, 2009. 52(11): p. 2288-98.
3. Saunders, J., et al., Cardiomyopathy in type 2 diabetes: update on pathophysiological mechanisms. Herz, 2008. 33(3): p. 184-90.
4. Sharma, D., et al., Recent updates on GLP-1 agonists: Current advancements & challenges. Biomed Pharmacother, 2018. 108: p. 952-962.
5. Gerstein, H.C., et al., Dulaglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes (REWIND): a double-blind, randomised placebo-controlled trial. 

Lancet, 2019. 394(10193): p. 121-130.
6. Marso, S.P., et al., Liraglutide and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med, 2016. 375(4): p. 311-22.
7. Fitchett, D.H., J.A. Udell, and S.E. Inzucchi, Heart failure outcomes in clinical trials of glucose-lowering agents in patients with diabetes. Eur J Heart 
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Dünya sağlık örgütünün kriterlerine göre anemi hemoglobin (Hgb) değerinin erkekte <13, kadında < 12 g/

dL olmasıdır. Kalp yetersizliğinde (KY) anemi oranları farklı çalışmalarda farklı oranlarda bildirilmiştir. Düşük 

ejeksiyon fraksiyonlu (DEF) ve korunmuş EF’li (KEF) KY hastalarında anemi tanım ve dahil edilme kriterlerine 

göre %20-70 arasında raporlanmıştır. Yaklaşık 150 bin KY olgusundan oluşan bir metaanalizde anemi prevalansı 

%37 olarak bildirilmiştir. Hastaneye yatırılarak tedavi edilen akut dekompanse KY ile ilgili çalışmalarda anemi 

prevalansı %50’ lere kadar çıkmaktadır.

Kalp yetersizliğinde anemi ile beraber veya tek başına görülen demir eksikliği (DE) prevalansı %40–%70 

arasındadır. Demir eksikliği, anemiden bağımsız kötü prognoz göstergesi olarak kabul edilmektedir ve anemi 

olsa da olmasa da, DE bulunan olgularda, bulunmayanlara göre mortalite 4 kata kadar fazla bulunmaktadır. 

Sonuç olarak, DE anemiden daha güçlü prognostik göstergedir. Kalp yetersizliğinde DE, ferritin düzeyinin<100 

μg/L olması veya; ferritin düzeyi 100- 299 μg/L arasında ise transferin satürasyonun (TSAT) <%20 olması olarak 

tanımlanır. Anemisi bulunmayan KY olgularının önemli bir bölümünde demir eksikliği bulunmaktadır.

Kandaki hemoglobin içeriği egzersiz sırasında hem miyokardiyal hem de iskelet kasının artmış oksijen ihtiyacının 

sağlanmasında önemli rol oynar. KY hastalarında normal fizyolojik rezerv düşük olduğundan hemoglobindeki 

azalma kompanse edilemez ve azalmış egzersiz kapasitesi ile sonuçlanır. Anemi özellikle ciddi semptomatik 

olan, beraberinde kronik böbrek yetersizliği bulunan ve düşük vücut kitle indeksi olan kaşektik ve ileri yaştaki 

KY hastalarında çok daha fazla görülmektedir. Bu nedenle KY’de anemi bozulmuş yaşam kalitesi ile de ilişkilidir. 

Dilüsyonel anemi ile klinik konjesyon arasında da ilişki bulunduğundan, anemi daha kötü ve semptomatik 

hastalarda izlenir. Anemi direkt nörohormonal aktivasyonu artırarak ve NO biyoyararlanımını azaltarak 

semptomların kötüleşmesi ve fonksiyonel kapasitenin azalmasına yol açar ve oksidatif metabolizma bozukluğu 

(oksidatif enzimler ve respiratuar protein sentezi), lipid-karbonhidrat -DNA ve RNA degradasyonu ile de ilişkilidir. 

Bu nedenlerle DE tedavisi önem arz etmektedir. Ferröz sülfat gibi oral demir tuzları, kullanım kolaylığı ve düşük 

maliyeti nedeniyle sıklıkla kullanılmakla birlikte; gastrointestinal yan etkilerinin sık görülmesi, yiyecek ve ilaç 

etkileşimleri nedeniyle absorbsiyonunun azalması, KY hastalarında intestinal mukoza ödemi nedeniyle emilim 

azlığı ve etkisinin hızlı bir şekilde başlamaması nedeniyle KY’li hastalarda ilk sırada tercih edilmez. Bu konuda 

yapılmış olan IRONOUT HF; randomize çift-kör plasebo kontrollü bir çalışmadır, 16 haftanın sonunda primer (pik 

oksijen tüketimi ile değerlendirilen egzersiz kapasitesi) ve sekonder sonlanım noktalarında (6 dakika yürüme 

mesafesi, oksijen kinetikleri, ventilatuar verim, yaşam kalitesi) fark saptanmamıştır. 

Kalp Yetersizliğinde Anemi Neden Önemli? 
Nasıl Tedavi Etmeliyim?

Doç. Dr. Kaan Okyay
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, AnkaraDerleyen
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Demir eksikliğinin diğer bir tedavi yöntemi, eritropoezi stimüle eden ajanların kullanımıdır. Ancak yapılan 

çalışmalarda bu ilaçların tek başına kullanımının KY hastalarında mortalite ve hospitalizasyonları azaltma 

yönünde bir fayda sağlamadığı gibi tromboembolik olayları arttırdıkları bildirilmiştir (RED-HF çalışması). 

Bu nedenle eritropoezi tetikleyen ilaçlar KY’de demir eksikliğinin düzeltilmesinde önerilmemektedir. Kan 

transfüzyonunun; enfeksiyon riskini arttıran immünsupresyon, HLA antijenlerine karşı sensitizasyon ve demir 

yüklenmesi gibi yan etkileri olduğundan; KY’de, sadece ciddi aneminin (Hgb < 7 gr/dl) akut tedavisinde yeri 

bulunmaktadır.

Demir eksikliği tedavisinde ferrik karboksimaltoz (FKM), ferrik-hidroksit sükroz, ferrik glukonat, ferumoksitol, 

demir izomaltozit ve ferrik-hidroksit dekstran gibi çeşitli IV demir preparatları mevcuttur. KY hastalarında 

demir eksikliği tedavisine ilişkin çalışmalarda FKM öne çıkmaktadır. FKM, fizyolojik ferritine benzeyecek şekilde 

tasarlanmıştır, İ.V bolus veya infüzyon şeklinde verilebilir. Avantajları; tek enjeksiyonda daha yüksek dozda demir 

verilebilmesi, infüzyon süresinin daha kısa olması ve demir açığını kapatmak için gereken toplam uygulama 

sayısının azlığıdır. 

Ayrıca, dekstran içermediği için, uygulama başlangıcında alerjik etkiye yönelik bir test dozu gerektirmez. Bu 

molekül ile ilgili yapılan 3 büyük çalışma FAIR–HF, CONFIRM-HF ve EFFECT-HF çalışmalarıdır. Bu çalışmalardan 

burada ayrıntılı olarak bahsedilmeyecektir. Özetle; bu çalışmalara NYHA sınıf 2-3, DEF-KY hastaları alınmıştır. 

Hastaların Hgb düzeyleri 9.5-15.5 gr/dL arasındaydı. DE tanımı yazının başında bahsedildiği üzere, ferritin 

düzeyinin<100 μg/L olması veya; ferritin düzeyi 100- 299 μg/L arasında ise transferin satürasyonun (TSAT) 

<%20 olması olarak tanımlanmıştır. FKM siyah renkte enjektörler ile çalışmaya kör sağlık sunucuları tarafından 

İ.V yoldan verilmiştir. Tedavi protokolüne göre, yükleme sonrası 6 haftalık aralarla 24 haftaya kadar süreyle 

uygulanmıştır. CONFIRM-HF hastalarının %75’den fazlasında demir parametrelerini düzeltmek ve korumak 

için maksimum iki enjeksiyon yeterli olmuştur. Buna karşılık FAIR-HF medyan enjeksiyon sayısı 6’dır.  Bu 3 

çalışmadan çıkan sonuçlara göre FKM uygulaması, hastaların demir eksikliği ve anemisini düzeltmek dışında, 

hastaların kendilerini iyi hissetmesi, NYHA sınıflarında düzelme, 6 dakika yürüme mesafesinde artma, zirve 

PO2 düzeylerinde artış ve KY kötüleşmesine bağlı yatışta azalma ile ilişkili saptanmıştır. Tüm bu sonuçlar, demir 

eksikliğinin anemiden daha iyi bir tedavi hedefi olduğunu net şekilde ortaya koymaktadır. Bahsedilen faydalar 

başlangıç Hgb düzeyinden bağımsızdır ve birçok alt grupta tutarlıdır. Klinik yararlı etkiler tedavinin 4. haftasında 

yani kısa bir süre içinde ortaya çıkmaktadır. Öte yandan bu çalışmaların sağ kalım üzerine fark yaratmadıkları da 

bilinmelidir. Diğer önemli bir nokta, bu tedavinin majör yan etkiler bakımından plasebo ile farklılık göstermemesi 

yani güvenlilik verilerinin de tutarlı olmasıdır. Bu çalışmalar güncel KY kılavuzlarını da etkilemiştir ve semptomatik 

DEF-KY hastalarında demir eksikliği varsa KY semptomlarını düzeltmek, egzersiz kapasitesini ve yaşam kalitesini 

artırmak için İ.V yoldan FKM tedavisi Avrupa kılavuzunda sınıf IIa, kanıt düzeyi A olarak, Amerika kılavuzunda ise 

sınıf IIa, kanıt düzeyi B olarak önerilmiştir.

Son olarak yakın zamanda sonucu açıklanan AFFIRM-AHF çalışmasında akut KY nedeniyle yatırılan ve DE 

saptanan hastalarda, taburculuk aşamasında tedaviye FKM eklenmesinin KY nedeniyle yatışları azalttığı fakat 

mortalite üzerine etkisinin olmadığı bildirilmiştir. Ayrıca kayıtlı ve halen devam etmekte olan FAIR-HFpEF, FAIR-

HF2, IRONMAN ve HEART-FID gibi çalışmalar sonlandıktan sonra FKM tedavinin etkinliği ve güvenirliği ile bilgi 

havuzu genişleyecektir. 
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Endotel hücreleri kardiyovasküler ve renal sistemlerin çeşitli durumlara uyum sağlamasında önemli yere sahiptir. 

Endotel hücrelerince salınan nitrik oksit (NO), solubl guanilat siklazı stimule ederek, siklik guanozin monofosfat 

(sGMP) oluşumunu arttırır. Bu olaylar neticesinde hücre içi kalsiyum miktarı düşer ve sonuçta vazodilatasyon 

meydana gelir. Kalp yetersizliği (KY) sürecinde NO miktarında hem üretimde azalma hem de yıkımda artmadan 

dolayı azalma olur. Aynı zamanda solubl guanilat siklaz’ın NO’ya hassasiyetinde de azalma  vardır. Bu durum 

sGMP miktarında azalmaya sebep olarak, vasküler tonusta artmaya neden olur. Bütün bu olaylar, KY’ nde artmış 

sempatik aktivite ve inflamasyonun olumsuz etkilerinin tetiklenmesine katkıda bulunur. Vericiguat hem solubl 

guanilat siklaza direk bağlanarak onu uyarır ek olarak da solubl guanilat siklazın NO için hassasiyetinin artırır. 

Bunun sonucunda, direk ve indirek iki mekanizma ile ortamda sGMP artar (Şekil ). 

İlerlemiş düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği (DEF-KY) hastalarında yeni bir oral çözünebilir guanilat 

siklaz stimülatörü olan ve günde bir kez kullanılan Vericiguat’ın, yakın zamanda hastaneye yatırılmış veya 

intravenöz diüretik tedavisi almış DEF-KY hastalarında etkisinin araştırıldığı VICTORIA çalışması, Mayısı 2020 

tarihinde kalp yetersizliği literatürüne yeni bir nefes olarak girmiştir.  Bu çalışmanın temel noktası kötüleşen 

kalp yetersizliği hastalarının dahil edilmiş olmasıdır. Bilindiği gibi kalp yetersizliğinde yaşanan her kötüleşme bir 

diğer kötüleşmeyi hızlandırmakta ve hastayı ölüme doğru yaklaştırmaktadır. 6 ay içinde KYnedenli hastaneye 

yatış , randomizasyondan önceki>3 ay içinde hastaneye yatış veya 3 ay içinde KY için ayaktan IV diüretik tedavisi 

alan hastalar bu gruba dahil edilmiştir.  

 Bu faz 3, çift kör, plasebo kontrollü çalışmada, kronik kalp yetersizliği  olan (EF <%45) 5050 hasta (New York Kalp 

Derneği sınıf II, III veya IV) vericiguat (kılavuz temelli tıbbi tedaviye ek olarak hedef doz, günde bir kez 10 mg) veya 

plasebo gruplarına randomize edilmişti. Ortanca 10.8 ay boyunca, vericiguat grubundaki hastaların % 35.5’ inde 

ve plasebo grubundaki % 38.5’ inde (risk oranı, 0,90; % 95 güven aralığı) KV ölüm veya ilk KY nedenli yatışa kadar 

geçen süreden oluşan primer sonlanım olayı meydana geldiği bildirilmiştir (CI:0.82 ila 0.98; P = 0.02). Vericiguat 

grubundaki %27.4 ve plasebo grubundaki % 29.6 hastada kalp yetersizliği nedeniyle hastaneye yatış meydana 

geldiği rapor edilmiştir (risk oranı, 0.90; % 95 GA, 0.81 ila 1.00). Yine, vericiguat grubunda %16.4 ve plasebo 

grubunda %17.5 hastada kardiyovasküler nedenlerden ölüm olduğu belirtilmiştir (risk oranı, 0.93; % 95 GA, 0.81 

ila 1.06). Herhangi bir nedenden kaynaklanan ölüm veya kalp yetersizliği  nedeniyle hastaneye yatıştan oluşan 

bileşen son nokta, vericiguat grubunda (% 37.9), plasebo grubuna (% 40.9) göre daha az rastlanmıştır (risk oranı, 

0.90; % 95 GA, 0.83-0.98; p=0.02) (1). Vericiguatın plaseboya kıyasla primer birleşik sonlanım noktası üzerindeki 

tedavi etkisi, özellikle NT-proBNP düzeyi ≤8000 pg/mL olan hastalarda daha belirgin olduğu (VICTORIA 

Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu
Sol Kalp Yetersizliği’nde Yeni Bir Yolak

sGS Stimulatörü  VERİCİGUAT

Doç. Dr. Berkay Ekici 
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji / Ankara

Prof .Dr. Mesut Demir 
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popülasyonunun %86’sı) ve özelliklede NT-proBNP düzeyi ≤4000 pg/mL olan hastalarda bu etkinin daha güçlü 

(VICTORIA popülasyonunun %65’i) bir şekilde meydana geldiği de bildirilmiştir (1). Vericiguat kullanımında 

meydana gelebilecek semptomatik hipotansiyon açısında plesabo gruplarından istatistiki olarak farklı olmadığı 

rapor edilmiştir (sırasıyla % 9.1 - %7.9;  p= 0.12).  Yine bildirilen yan etkiler arasında senkop oranlarında da vericiguat 

ve plasebo arasında fark bildirilmemiştir (sırasıyla, % 4.0-% 3.5; p =0.30) (1). 

Özet ile bu çalışma ile, kötüleşen kalp yetersizliği olan hastalarda  kardiyovasküler nedenlerden ölüm veya 

kalp yetersizliği nedeni ile hastaneye yatış insidansı, vericiguat alan hastalarda plasebo alanlara göre daha 

düşük olduğu saptanmıştır. Özellikle,  çalışma popülasyonunun %41’nin fonksiyonel sınıf III –IV hastalardan 

oluşmasına rağmen bu sonuçların elde edilmesi, DEF- KY hastalarında gerçek yaşam deneyiminde  daha 

olumlu sonuçlar açısından ümit vericidir. NNT değerinin (24) diğer kalp yetersizliği moleküllerinden düşük 

olması da ilgi çekicidir. NT-proBNP seviyeleri daha düşük olan hasta gruplarında daha yüksek başarı elde 

edilmesi farklı şekilde yorumlanabilir. İlaç başlamadan NT-proBNP seviyelerini düşürüp ardından ilaç başlamak 

bir görüş olarak sunulabilir ki bu tamamen bir hipotezdir. Henüz kanıtı yoktur. Diğer görüş ise bu kadar kötü bir 

hasta popülasyonunda dahi etkili olan bir ilacın erken evredeki hastalara daha erken başlamanın olası daha iyi 

sonuçlarla karşımıza çıkacağıdır ki bu da sadece bir yorumdur. Bu konularda daha detaylı yorumlar yapabilmek 

için ilave olarak geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

 Kaynaklar

1. Armstrong PW, et al. Vericiguat in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction. N Engl J Med 2020; 382:1883-1893, DOI: 10.1056/
NEJMoa1915928
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Hipertansiyonun sıklığı,   ırk ve coğrafyaya  göre değişir. Amerika  ve Avrupa    verilerine  halkın   yaklaşık %25-

30’u  hipertansiftir. Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması’nda  (Prevalence, awareness and treatment 

of hypertension in Turkey, PatenT)    erişkin yaş grubunda hipertansiyon prevalansı  %31.8 olarak bulmuştur. 

Bu  çalışmada; kadınlarda   hipertansiyon  sıklığı  %36.1 , erkeklerde  ise  %27.7 olarak rapor edilmiştir. Ayrıca, 

hipertansiyonlu hastaların sadece %40.7’ sinin hastalıklarının farkında olduğu tespit edilmiş, %31.1’inin 

antihipertansif tedavi aldığı ve tedavi alanların sadece %20.7’sinin kan basıncının kontrol altında olduğu 

saptanmıştır. 

Bir çok  büyük kılavuza  göre  hipertansiyon tanısı   ofiste  veya klinikte    tekrarlayan  ölçümlerde   sistolik kan 

basıncının  >140 mmHg, diyastolik kan basıncının ise >90 mmHg  olarak saptanması  ile konur.   Kan basıncı  ölçümü  

invaziv olarakta yapılabilirse de  sıklıkla noninvaziv olarak  ofiste  veya ofis dışında yapılabilir. Daha  önceleri  

oskültasyon  yöntemi ile “Korotkoff  sesleri”nin  duyulmasına  dayanan   bir  yöntem kullanılırken  yaklaşık son 20 

yıldır    kan basıncı ölçümleri  ossilometrik yöntemle  otomatik kan basıncı  ölçüm cihazları ile yapılmaktadır.   Kan 

basıncı  ölçümleri  tıp pratiğinin en sık kullanılan     tanı  yöntemlerinden biridir. Fakat  ölçümleri  tam ve doğru 

olarak yapmak  için  uyulması  gerekli bazı kurallar vardır . (Tablo 1)

Tablo 1: Ofis kan basıncı  ölçümleri  için öneriler.

Hipertansiyon   Tanısında, Klasik Yöntemlerden  
Dijital Dönüşüme :

 Dijital Asistanlara Hazır mıyız?

Doç. Dr. Selma Kenar Tiryakioğlu
Bursa  Şehir  hastanesi, KardiyolojiDerleyen
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Hipertansiyonun kesin  tanısı,  hastanın kan basıncı  seviyesine  göre 1-2 hafta aralıklarla  yapılan  genellikle 2-3  

visit  sonrasında  konulmalıdır. Kan basıncı  değeri >180/110 mmHg olan hastalar  ve kardiyovasküler hastalık 

bulgusu olan hastalarda tanı  tek vizitte konulabilir. Başlangıç değerlendirmesinde ; kan basıncı her iki koldan  

ölçülmelidir. Tekrarlayan ölçümlerde , her iki kol  arasında  >10 mmHg  ‘dan fazla  fark varsa kan basıncının yüksek 

olduğu  kol ölçüm için kullanılmalıdır. Her iki kol arasında >20 mmHg’dan fazla fark saptanan hastalarda ileri  

inceleme yapılması gerektiği hatırda  tutulmalıdır. Her vizitte  en az  1 dakika ara ile  3 sefer  ölçüm yapılmalı  ve 

son  2 ölçümün ortalaması  kan basıncı değeri  olarak kayıt edilmelidir. ISH 2020  kılavuzunda  kan basıncı değeri  

<130/85 mmHg  olan hastalarda  daha  fazla  ölçüme gerek olmadığı  belirtilmiştir. Tedavi altındaki   özellikle 

yaşlı  ve diyabetik hastalarda   postural hipotansiyonu  düşündüren semptomlar  varsa  tekrarlayıcı  ölçümler bu 

durumu da  ortaya çıkarılabilir. Kan basıncı ölçümleri bir sağlık çalışanı tarafından yapılabilir  veya  -son yıllarda 

özellikle Amerika ve Kanada kılavuzlarında da önerildiği  üzere- sağlık personelinin yardımı olmadan   hastanın 

kendisi tarafından da yapılabilir. Hastanın  ofiste yalnız kaldığında alınan  çoklu   otomatik KB ölçümleri, daha 

standart bir değerlendirme sağlar. Ancak bu ölçüm  yöntemiyle  elde edilen  değerlerde  hipertansiyon tanısı 

için eşik değer  henüz  belirsizdir.

         

Eğer  mümkünse  hipertansiyon tanısı  mutlaka  ofis dışı kan basıncı  ölçüm  yöntemleri  ile   doğrulanmalıdır. Ofis 

dışı kan basıncı  ölçümleri  ya hastanın evde  kendi ölçüm cihazı ile  tansiyonunu takip etmesi  ya da  24 saatlik  

ambulatuvar kan basıncı  ölçümü yapılması  ile  olur. Bir çok çalışmada ofis dışı kan basıncı ölçümlerinin  ofiste  

yapılana oranla  daha fazla  hipertansiyona bağlı organ hasarı ve  kardiyovasküler olay risk  ile  korele  olduğu  

görülmüştür. Evde  kan basıncı  takibi   hastanın  evde kan basıncını   kendisinin takip  etmesine  dayanır. Ev  

ölçümleri  en az 5 gün, tercihen  7 gün yapılmalıdır. Ölçümler sabah  ve akşam saatlerinde  en az 5 dakika  oturur  

vaziyette istirahat  sonrası  ve  ölçüm için  önerilen standart  yöntemlere dikkat edilerek yapılmalıdır. Evde kan 

basıncı  ölçümleri tahmin edilebileceği  gibi  sadece hastanın uyanık olduğu saatlerde yapılabilen ölçümlerdir. 

Kan basıncı  ölçüm değerleri ortalaması ≥135/85 mmHg ise hipertansiyon tanısı düşünülmelidir.

           

Ambulatuvar kan basıncı cihazı genellikle 15-30 dakikalık aralıklarla programlanır. Hem günlük aktivitelerde  

(6.00-22.00)   ve  uyku zamanlarında (22.0-6.00)   kayıt alınır. Gün içerisinde en az 20, gece en az 7  kayıt almış 

olmalıdır. Etkin bir değerlendirme için en az %70-80 kullanılabilir ölçüm alınmış olmalıdır. Ambulatuvar kan 

basıncı  ölçümleri  hipertansiyona bağlı  hedef organ hasarını  ofis kan basıncına göre  daha iyi öngördürür. 

Ambulatuvar kan basıncının 24 saatlik ortalaması >130/80 mmHg veya gündüz ortalaması >135/85 mmHg ise 

hipertansiyon tanısı konur. Gece  ölçümleri  için belirlenen  eşik değer  ise >120/70  mmHg ‘dır. Tablo 2 ‘de  spesifik 

olarak ambulatuvar kan basıncı ölçümü  düşünülmesi  gereken durumlar  belirtilmiştir. 

Tablo 2:
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Ofis  dışı  kan basıncı  ölçümleri    sayesinde   hipertansiyonla ilgili  2 farklı klinik antitenin de tanısı konulmuş 

olur. Bunlar   beyaz önlük hipertansiyonu  ve maskeli  hipertansiyondur.  Her iki tanımda  tedavi altında olmayan 

hastalar  için kullanılır. Ofiste  kan basıncı ölçülen   hastaların  yaklaşık %10-30 ‘unda beyaz  önlük hipertansiyonu 

yaklaşık %10-15’inde  maskeli  hipertansiyon  görülebilir.

Beyaz  önlük hipertansiyonu:

Hastanın kan basıncı  değerinin ofis  ölçümlerinde yüksek, ofis dışı  ölçümlerde normal olması durumudur. 

Tedavi altındaki hastalarda  bu durum ortaya  çıkarsa beyaz  önlük etkisi olarak isimlendirilir. Bu   grup  hastalar  

kardiyovasküler hastalık açısından normotansif  hastalardan daha yüksek riskli olarak  bulunmuşlardır.  Kesin 

tanı için ardışık ofis  ve ofis dışı kan basıncı  ölçümleri yapılması  gerekebilir. Total kardiyovasküler riski düşük, 

hedef  organ hasarı olmayan bireylerde herhangi bir ilaç tedavisine   gerek yoktur. Fakat  bu hastalar     orta 

dereceli artmış kardiyovasküler riskleri  nedeni ile takip edilmelidirler. 

Maskeli  hipertansiyon: 

Hastanın ofis   kan basıncı  ölçümleri  normalken  ofis dışı kan basıncı  ölçümlerinin yüksek olarak saptanması  

durumudur. Bu  hastalar  hipertansif  hastalara  benzer  kardiyovasküler risklere sahiptirler.  Bu hastalarda da 

tekrarlayıcı  ofis  ve ofis dışı kan basıncı  ölçümlerine ihtiyaç vardır. Hastanın yandaş  hastalıkları  ve kardiyovasküler 

risk  faktörlerine  göre  ofis dışı kan basıncının  normalizasyonu için ilaç  başlamak  gerekli olabilir. 

Gelişen  teknoloji  veya  sağlık hizmetlerine  ulaşabilme  daha  kolaylaşmış olmasına rağmen  tanı  konulabilen  

ve düzenli takip edilebilen  hasta  sayısı  hedeflerin çok altındadır. Daha fazla  sayıda hastada  tanı  koyabilmek  

ve  hedef değerlere  ulaşabilmek için  yeni  teknolojileri  içeren yeni  yaklaşımlar   denenmeye  başlamıştır.  Akıllı 

telefonların ve mobil sağlık uygulamalarının  bu kadar  yaygın kullanılabilirliği, kan basıncı  ve kalp  hızı    gibi 

parametrelerin her yerde izlenmesine yönelik yeni bir yaklaşımı potansiyel olarak  beraberinde  getirir. Kendi 

kendine izleme, uzaktan izleme, sanal klinikler  ve/veya  yapay  zeka  aracılığı  ile  yapılabilir   ve bu  durumda 

daha fazla  hastaya  ulaşmayı  sağlayabilir. Tüm bunlar  geleneksel  manşonlu  bir tansiyon  ölçüm  cihazı  veya  

manşonsuz  tansiyon  ölçüm  aletleri  ile  sağlanabilecek  teknolojilerdir. Kendi kendine monitörizasyon ve 

uzaktan monitörizasyon dijital sağlık teknolojileri  arasında   en fazla kabul  görmüş olanlarıdır.  

Kendi Kendine  İzleme:

Hastalar kan basıncını, onaylanmış otomatik sfingomanometreler ile doktor ofisleri   dışında (eczanaler  veya  

marketler gibi halka  açık alanlar ) ölçerler  ve   elde ettikleri  parametreleri  sağlık uzmanları ile paylaşarak 

(Bluethooth veya  akıllı telefon uygulamaları  ile )   tanı  ve  tedavilerinin etkinliğini arttırabilirler. Yapılan 

çalışmalarda  obez  ve ya  inme geçirmiş olanlar  gibi  özel  hasta  grupları da dahil   bu şekilde  yoğun takibin    

daha etkin olduğu  gösterilmiştir.  Bu  yöntemin    eğitim  gerektirmemesi   ve maliyetlerin düşük olması  gibi 

avantajları  vardır  ama  yapılan  çalışmalarda   veri gizliliği endişeleri, teknoloji konusunda farkındalık eksikliği, 

eğitim eksikliği gibi  nedenlerle   ve hastaların  yaklaşık  yarısının  doktorlarıyla  bu verileri  anlamlı bir şekilde 

paylaşmadığı  görülmüştür. 

Uzaktan İzleme: 

Uzaktan izleme, tele tıbbın özel bir uygulamasıdır. Hastanın kan basıncı ölçüm  verilerinin   uzaktan  otomatik    

olarak  aktarılması  esasına dayanır.  Kullanılan birkaç sistem mevcuttur;  metin mesajları, e-posta veya 
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uygulamalar aracılığı ile veriler   sağlık çalışanına  aktarılır. Kan basıncı  ölçümü için hatırlatıcılar veya ilaç uyumunu 

artırmaya yönelik araçlar gibi ek özellikler dahil edilebilir. Kendi kendine izlemeye  oranla  uzaktan izleme kan 

basıncını  kontrol etmede  daha  üstündür  fakat  maliyetleri de daha fazladır. 

Manşonsuz    Ambulatuvar Kan Basıncı  Ölçümleri: 

Sürekli kan basıncını  izleyebilen  giyilebilir  cihazlar  geliştirilmiştir. Bu cihazlar  kan basıncını  belirlemek için EKG 

ve  fotopletismogram  verilerini  kullanırlar. Sensörler; saatler, tişörtler, kalp hızı  kemerleri ,  gözlükler  veya kulak 

arkası cihazlara implante  edilebilir. Elde edilen  cihazlar  uzaktan izleme yöntemleri  ile sağlık profesyonellerine  

iletilir. 

Mobil  Sağlık  ve Akıllı  telefon Uygulamaları:

Tarama  ,teşhis  ve takip  için kullanılabilir. Aynı zamanda  kayıt, hatırlatma uyarıları  ve  yaşam tarzı  değişiklikleri    

bilgilerini de içerir. Bluethooth teknolojisi ile sağlık personellerine veri aktarımı  yapabilir. 180’den  fazla    henüz  

güvenirliliği  kanıtlanmamış  akıllı telefon uygulaması  mevcuttur. Büyük  bir kısmında  kullanım kısıtlılığı, veri  

güvenlik  problemleri  vardır. 

Sanal  Klinikler:

Yüzyüze  görüşme sonrasında hasta  ve doktor   görüşmelerine online devam ederler. Hastalar  sanal  bir  

e-posta  veya web sitesini  ziyaret  ederler. Klinisyen bu verileri  inceler  ve  hasta  için gerekli yanıtları  verir. Bu 

durum  yüzyüze  verilen  birinci basamak  hizmetlerinin sayısını   azaltabilir. Veriler  sınırlıdır, İnternet  bağlantısı  

ve  ekipman  ihtiyacı mevcuttur. 
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Dünya genelinde 60 milyondan fazla kişiyi etkilemekte  olan kalp yetersizliği  ilerleyici vasıflı bir hastalıktır. 

Tekrarlayan hastaneye yatışlar ve artan ölüm riski ile ilişkilidir. Hastaneye yatırılarak tedavi gerektiren  hastalarının  

yaklaşık %50’sinin  altı ay içinde tekrar hastaneye yatışı bulunmakta ve bu hastalarında yaklaşık %30’u 1 yıl içinde 

ölmektedir. Hastalığın sürekli takip ve ilaç kullanımı gerektirmesi, sık hastane yatış ile ülke ekonomileri üzerinde 

de önemli bir maliyet getirdiği de aşikardır .

Kronik kalp yetersizliği (KY) olan bir hastada artan semptomlar ile birlikte hemodinamik stabilitenin bozulması 

kötüleşen kalp yetersizliği  olarak tanımlanmaktadır.  Süreç aniden klinik bozulma  yada çoğu hastada olduğu gibi 

günler ve haftalar içinde kademeli kötüleşme şeklinde gelişebilir. Kılavuzlara uygun tedavi alan hastalarda dahi 

tıbbi tedavi gerektiren aşırı kardiyak yüklenme bulguları ve biyobelirteçlerde değişiklikler gelişmekte ve bunun 

sonucunda oral diüretik dozunda artış, İv diüretik  (ayaktan tedavide,acil serviste), tedavinin yoğunlaştırılması 

gereksinimi, yeni tedaviler, kalp yetersizliği  nedeniyle hastaneye yatış gereksinimleri oluşmaktadır .

KY kötüleşmesine katkıda bulunabilecek yaygın faktörler:

• Akut miyokard iskemisi 

• Kontrol altına alınamayan hipertansiyon 

• Atriyal fibrilasyon ve diğer aritmiler 

• İlaç rejimi, sodyum veya sıvı kısıtlamasına uyum göstermeme 

• Negatif inotropik etkisi olan ilaçlar 

• Sodyum tutulumunu artıran ilaçlar (NSAİİ’ler, tiyazolidindionlar, steroidler) 

• Aşırı alkol tüketimi veya yasadışı ilaç kullanımı 

• Anemi 

• Hiper veya hipotiroidi 

• Akut enfeksiyonlar (üst solunum yolu enfeksiyonu, pnömoni, idrar yolu enfeksiyonu) 

• Ek akut kardiyovasküler tanılar (mitral yetmezliği,aort darlığı…)

• Depresyon

Akut dekompanse kalp yetersizlği,  semptom ve bulguların ilerleyici ve bazen hızlı başlangıçlı olarak kötüleşmesidir.  

De nova (yeni başlangıçlı) yada mevcut kalp yetersizliğinin kötüleşmesi şeklinde olabilir.  Sol ventrikül  ejeksiyon 

fraksiyonu ,kan basıncı veya kalp hızı gibi fizyolojik parametreler veya serum biyobelirteçlerinin tümü 

kötüleşen kalp yetersizliğini tanımlamada tek başına bakıldığında sınırlamalara sahiptir. Bu nedenle anamnez, 

fonksiyonel kapasite, fizik muayene, biyobelirteçler (BNP,pro-BNP,hs-troponin…) ile hasta bir bütün halinde 

değerlendirilmelidir. Günümüz modern kardiyolojisinde bu bütüncül bakış açımızı korumak özellikle bu hastalığa 

sahip hastalarda ayrı bir öneme sahiptir. 

Kötüleşen Kalp Yetersizliği  ve 
Yeni Tedavilere Duyulan İhtiyaç

Uzm.Dr. Yasemin Doğan
Yahyalı Devlet Hastanesi, Kardiyoloji / KayseriDerleyen 
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Hastaların çok az bir kısmı acil serviste acil müdahale gerektiren  nispeten hızlı ve şiddetli bir bozulma yaşar. 

Buna karşılık, çoğu hasta daha uzun bir süre boyunca kötüleşen semptomlara sahip olmaktadır. Klinik 

kötüleşmenin bu uzun süreli seyri, hastaneye yatmadan önce müdahale için bir pencere dönemi sunmaktadır. 

Tedavinin amacı; yaşam kalitesini artırmak, hastaneye yatışı  azaltmak, acil başvurusunu azaltmak, iv inotrop/

vazoprosör ve   mekanik destek cihazi  ihtiyacını azaltmak ve en önemlisi mortaliteyi azaltmaktır.  Ayrıca ileri evre 

KY durumunda hasta perspektifinden bakıldığında “evde geçirilen zamanı” en üst düzeye çıkarmak önemlidir. 

Ayakta tedavi yönetimi bu hasta grubunun büyük bir kısmı için uygun bir alternatiftir. Uygun bir ayaktan tedavi 

programı ile hastaların acil servise başvuru ve hastaneye yatış oranları düşürebilmektedir. 

Ayaktan tedavi genellikle, 

1.  Arttırılmış bir oral diüretik veya vazodilatör rejiminin reçetesi (daha yaygın) 

2.  İntravenöz diüretik tedavisi için bir ayakta tedavi KY bakım ünitesine sevk (daha az yaygın) içermektedir. 

Ayaktan tedavi ile kısa süreli İV  diüretik tedavi imkanı sağlanarak hastaların bir kısmının hastane dışında güvenli 

ve etkili bir şekilde bakım alması sağlanır. Çoğu hasta standart diüretik bazlı tedaviye nispeten hızlı semptomatik 

cevaba sahiptir ve birçok hasta için artan bir diüretik rejimi hastanede eklenen tek tedaviyi oluşturmaktadır. 

Kronik KY tedavisinin optimizasyonu dışında kötüleşen kalp yetersizliği yönetimi için güçlü kanıta dayalı kılavuz 

önerileri veya tedavileri bulunmamaktadır.  Önceden kötüleşen bir kalp yetersizliği olayı yaşayan ve hastaneye 

yatırılan, semptomatik kronik kalp yetersizliği hastalarında kılavuzda belirtilen tıbbi tedavilerin kullanılmasına 

rağmen mortalite ve morbiditenin arttığı bilinmektedir. Son zamanlarda bir takım yeni umut verici kalp 

yetersizliği ilaçları bu konuda tedavi protokolleri içerisine girmiştir. Bu hasta grubunda prognozu iyileştirmek, 

hastane yatışı ve mortaliteyi azaltmak amaçlı yeni tedavi stratejilerine ihtiyaç duyulmaktadır ve bu anlamda 

halen birçok çalışma yürütülmetedir. 
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