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ÖNSÖZ 
 
Kalp yetmezliği yüksek ölüm riski, sık hastane tedavisi gereksinimi, yaşam 
kalitesindeki azalma ve kopleks terapötik tedavi ile tanımlanan bir sendromdur. 
Tedavisi ise hastanın günlük tuz alımının azaltılması, kilo kaybının sağlanması,
kan lipit değerlerinin belirli sınırlarda tutulması ile başlayıp farmakolojik 
yöntemlerle devam etmektedir. 
 
Günümüzde, anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitöreleri (ACEI) ve beta 
blokerler kalp yetmezliği tedavisinde temel ilaç gruplarını temsil etmektedirler.  
 
1990’lı yılların sonlarına kadar beta blokerlerin kalp yetmezliği hastalarında 
kontrindike kabul edilmesi nedeniyle bu ilaç grubunun standart tedavi 
prosedürüne katılması uzun zaman almıştır. Ancak bu yanlış yargı 10.000’den 
fazla hastanın katıldığı geniş ölçekli klinik çalışmalarla ortadan kaldırılmıştır. 
Beta blokerlerin kalp yetmezliği tedavisindeki yerini sağlamlaştıran kanıtlar 
hergün artmaktadır. Beta blokerler, diabetus mellitus, kronik obstrüktif akciğer 
hastalığı ve periferik vasküler hastalığı gibi ikincil hastalıkları olan birçok hastada 
da iyi tolere edilmektedir. 
 
Bu araştırmada beta blokerlerin kalp yetmezliğinde nasıl kullanılmaya 
başlandığı, neden beta bloker tedavisine şüpheci yaklaşıldığı, hangi klinik ve 
deneysel çalışmalarla etkilerinin gözlendiği ve kalp yetmezliği tedavisinde nasıl
yer aldığının açıklanması amaçlanmıştır. 
 
Projemde, yardım, destek ve ilgisini esirgemeyen başta danışman hocam 
Prof.Dr.V.Melih ALTAN olmak üzere tüm Farmakoloji Anabilim Dalı Üyelerine ve 
arkadaşlarıma, yüksek lisans eğitimime başlamam konusunda beni destekleyen 
ve eğitimime devam etmemi sağlayan Sayın Mu.Alb.Mustafa İNCEÖZ’e, eğitim 
ve çalışma hayatında her zaman örnek aldığım ve yetişmeye çalıştığım babam 
Şahin GÜLER’e ve annem Ülker GÜLER’e, dönem projemi hazırlarken 
gösterdiği ilgi ve anlayış nedeniyle eşim Gökhan Ali GÖKAN’a teşekkür ederim. 
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1. GİRİŞ 

Konjestif kalp yetmezliğinin gelişimine katkıda bulunan faktörlere ilişkin bilgiler 

özellikle son yirmi yılda önemli ölçüde artmıştır. Buna ek olarak, sözü edilen 

süreçte β-adrenerjik reseptör blokerlerinin (β-blokerler) farmakolojik profiline 

yönelik bazı kavramsal değişiklikler de oluşmuştur. Elde edilen bulgular ışığında, 

beta blokerlerin konjestif kalp yetmezliği tedavisindeki potansiyel rolü 

tartışılmaya başlanmıştır. Sonuçta beta blokerlerin konjestif kalp yetmezliği

tedavisinde klinik etkinlik gösterdiği saptanmıştır. Ne var ki, bu ilaçların kalp 

yetmezliğindeki olası klinik yararlarının ve etki mekanizmalarının belirlenebilmesi 

için daha fazla sayıda deneysel ve klinik araştırmaya ve bunlardan elde edilen 

bulguların çok titiz bir şekilde değerlendirilmesine gerek duyulmaktadır.  

Konjestif kalp yetmezliği özellikle hipertansiyon ve koroner arter hastalığı gibi 

çok sayıda kalp ve damar hastalığının komplikasyonu olarak gelişen bir 

sendromdur. Kalp yetmezliğinde, myokardın kasılabilirliğindeki bir yetersizlik ya 

da kalbin üzerindeki yükün artması sonucu kalp dokulara gereksinimlerini 

karşılayacak miktarda kan pompalayamaz. Yetmezliğe kan ve interstisyel sıvı

hacminde aşırı bir artış eşlik eder; bu nedenle, kalp, venler ve kapillerler 

genellikle dilate olurlar. Aslında sendroma “konjestif” sözcüğünün eklenmesinin 

nedeni de budur. Gerçekten de sol kalp yetmezliğinde pulmoner, sağ kalp 

yetmezliğinde ise periferik konjestiyon gözlenir.  

Konjestif kalp yetmezliği geliştiğinde kalbin artan yükünü karşılayabilmek ve 

kalbin kasılabilirliğini arttırabilmek için çeşitli dengeleyici mekanizmalar aktive 

edilir. Sempatik sinir sistemi ve renin anjiotensin aldosteron sistemi aşırı etkinlik 

göstermeye başlar ve kalbi yetmezliğin başlangıcında desteklerler. Uzun 

dönemde ise kalbi desteklemek şöyle dursun tam tersine kalp için zararlı olmaya 

başlarlar.  
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Kalp yetmezliği 1970-1985 yılları arasında kalbi inotropik olarak destekleyen 

dijitaller ve konjestiyonu azaltan diüretiklerle tedavi edilmiştir. Dijitaller kalp 

yetmezliği semptomlarını gerileten çok sayıda etkileri nedeniyle günümüzde de 

kullanılmaktadırlar. Diüretikler ise sağkalımı arttırmamakla birlikte konjestiyonu 

etkili bir biçimde azalttıklarından standart tedavinin bir parçasını

oluşturmaktadırlar. 1985 yılından sonra vazodilatör etkili nitratlar ve hidralazin, 

1990’lı yıllarda ise anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ACEI) kalp 

yetmezliği tedavisine eklenmiştir (Waagstein, 2002). 1990’lı yılların sonunda ise 

beta blokerlerin kalp yetmezliğindeki terapötik potansiyellerinin saptanması

tedavide çığır açan bir gelişme olmuştur. Bir başka anlatımla, yıllarca antianjinal, 

antiaritmik ve antihipertansif ilaç olarak kullanılan ve kalp yetmezliğinde 

kontrindike olduğu varsayılan beta blokerlerin bu hastalığın tedavisinde 

kullanılmaya başlanması şaşırtıcıdır. 

Gerçekten de negatif inotropik etkili beta blokerlerin uzun süreli kullanımının kalp 

yetmezliği hastalarında kardiak indeksi, egzersiz kapasitesini ve sağkalımı nasıl

olup da arttırdığı günümüzde bile tartışılmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi, 

kısa bir süre öncesine dek beta blokerlerin konjestif kalp yetmezliğinde kural 

olarak kontrindike olduğu varsayılırdı. Bu yaklaşımın mantığı, beta blokerlerin 

zaten kasılma sorunu yaşayan myokardın kontraktilitesini daha da azaltarak 

durumu iyice kötüleştireceği düşüncesine dayanmaktadır. Ne var ki, yetmezlikte 

kalp üzerindeki aşırı sempatik uyarının ve plazma katekolamin düzeylerindeki 

sürekli artışın myokard fonksiyonlarında progresif bir bozulmaya yol açabileceği

noktasından yola çıkarak beta blokerlerin bazı durumlarda yararlı olabilecekleri 

düşünülmüştür. Önceleri yalnızca dilate kardiomyopatide kısıtlı ölçüde kullanılan 

beta blokerlerin 15.000 den fazla hastanın katıldığı kontrollü klinik çalışmalarda 

hafif ve orta derecede kalp yetmezliğinde semptomları iyileştirdiği, hastaneye 

kaldırılan hasta sayısını ve mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir (CIBIS-II 

Investigators and Committees,1999; MERIT-HF Study Group, 1999). Bu 

sonuçlar doğrultusunda beta blokerler artık ejeksiyon fraksiyonu 35’in altında 
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olan hastaların (NYHA sınıf II ve III) diüretikler ve ACEI ile yapılan standart 

tedavisine yardımcı olarak önerilmektedirler. Ancak bu ilaçların kalp yetmezliği

tedavisinde son derece titiz bir değerlendirmeden sonra kullanılmaları

gerekmektedir. Bunun nedenlerinden biri bulguların çok önemli bir bölümünün 

hafif ya da orta derecede semptomları bulunan ve göreceli olarak stabilize 

durumdaki konjestif kalp yetmezliği olgularından elde edilmiş olmasıdır. Bunun 

sonucu olarak daha ciddi semptomlar gösteren ya da dekompensasyona girmiş

hastalarda beta blokerlerin rolü henüz aydınlatılamamıştır. Buna ek olarak, β-

adrenerjik reseptör blokunun asemptomatik sol ventrikül disfonksiyonu bulunan 

hastalardaki yararı da henüz yeterince çalışılmamıştır. Öte yandan, bu ilaçların

konjestif kalp yetmezliğindeki terapötik etkileri büyük ölçüde β-reseptör blokuyla 

ilişkili olmakla birlikte tüm beta blokerlerin aynı etki kalıbını göstermeyebileceği

de göz önünde bulundurulmalıdır. Bir başka anlatımla, bu grubun üyelerinin 

reseptör selektivitesi, doğrudan ya da reseptör-aracılı vazodilatasyon ve diğer 

reseptör-aracısız etkiler (örneğin antioksidan özellik) gibi farmakolojik 

karakteristiklerinin de farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Bu nedenle, sözü 

edilen farklılıklar kullanılan beta blokerin total etkisinin ve belirli bir 

indikasyondaki klinik etkinliğinin öngörülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu 

çerçeveden bakıldığında, tedavide kullanılacak beta blokerin seçimindeki temel 

kriter geniş ölçekli prospektif çalışmalarda kalp yetmezlikli hastaların mortalite ve 

morbiditesini azalttığının gösterilmiş olmasıdır. Çok sayıda araştırma metoprolol, 

bisoprolol ve karvedilolun bu temel kriteri yerine getirdiğini göstermektedir. Beta 

bloker seçiminde göz önünde bulundurulması gereken ikincil kriterler arasında 

ise ilacın tolerabilitesi, doz aralığı ve fiyatı sayılabilir. Vurgulanması gereken bir 

önemli nokta da konjestif kalp yetmezlikli hastalarda beta bloker seçimi ve 

tedavisinin uzmanlaşmış hekimlerce yapılması gereğidir. 

Bu dönem projesi çerçevesinde, beta blokerlerin nasıl bir süreçten geçerek klinik 

uygulamaya girdiği ve konjestif kalp yetmezliği tedavisinde günümüzdeki yerinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  
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2. YÖNTEM VE GEREÇLER 

2.1 Kalp Yetmezliği

2.1.1 Tanım

Kalp yetmezliği (KY) progresif özellik gösteren, yavaş gelişen ve bir kez 

yerleştikten sonra kronikleşen karmaşık bir klinik sendromdur (Flavell ve 

Stevenson, 2001; Hunt ve ark., 2001; Heart Failure Society of America 

Inc.;St.Paul MN, 2002). Kalp yetmezliğinde sol ve/veya sağ ventrikül 

disfonksiyonu sonucu organizmanın metabolik gereksinimlerinin karşılanmasına 

olanak tanımayan yetersiz sistemik perfüzyona bağlı olarak efora dayanıksızlık,

yorgunluk ve solunum güçlüğü gibi belirtiler gözlenir (Cesario ve Fonarow 2002). 

Kalp yetmezliğinde sıklıkla gözlemlenen semptomlar Tablo 2.1’de özetlenmiştir 

(Hunt ve ark., 2001). 

 
Tablo 2.1. Kalp yetmezliğinde gözlenen semptomlar. 

2.1.2 Etyoloji  

KY, özellikle kalp dokusunda hasara yol açan myokard infarktüsü (MI), kronik 

hipertansiyon, viral infeksiyon ve diabetes mellitusa ikincil olarak gelişebilen bir 

sendromdur (Heart Failure Society of America Inc.;St.Paul MN:2002). Buna ek 

*Egzersiz ya da dinlenim sırasında ortaya çıkan dispne 
*Sıvı birikimi; bacaklar ve/veya bileklerde ödem 
*Egzersize toleransın azalması
*Normal fiziksel etkinliklerden sonra oluşan yorgunluk 
*Pulmoner konjestiyon 
*Egzersiz ya da dinlenim sırasında ortaya çıkan öksürük
*Kilo alma 
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olarak, myosit aktivasyonu, reseptör hasarı, apoptozis ve bazı yapısal 

değişiklikler de KY’ye neden olabilirler (Francis, 2001). Kalp yetmezliğine yol 

açan nedenler Tablo 2.2’de gösterilmiştir (Shamsham ve Mitchell,2000). 

 
Tablo 2.2. Kalp yetmezliğine yol açan nedenler. 

 
Kalp yetmezliğinin sistolik ve diastolik kalp yetmezliği olmak üzere iki alttipi 

bulunmaktadır (Shamsham ve Mitchell, 2000). 

Sistolik kalp yetmezliğinde kalbin kasılma yeteneği azalmıştır. Dolaşıma yeterli 

kan pompalanamadığından, kan geride birikir (arka-yük artar) ve akciğerlere 

En Sık Rastlanan Nedenler:
*Koroner arter hastalığı 
*Hipertansiyon 
*Valvüler ventriküler kalp hastalığı (özellikle aortik ve mitral hastalıklar) 
 
Daha Seyrek Rastlanan Nedenler: 
*İnfeksiyonlar: virüsler (HIV dahil), bakteriler, parazitler 
*Perikard hastalıkları
*İlaçlar (doksorubisin, siklofosfamid, kokain) 
*Alkol 
*Bağ dokusu hastalıkları
*İnfiltratif hastalık (amiloidozis, sarkoidozis, hemokromatozis, malinite) 
*Taşikardi 
*Obstrüktif kardiomyopati 
*Nöromüsküler hastalık (müsküler ya da myotonik distrofi, Friedreich ataksisi) 
*Metabolik rahatsızlıklar (glikojen depolama hastalığı Tip 2 (Pompe hastalığı)

ve Tip 5 (McArdle hastalığı)) 
*Beslenme bozuklukları (Beriberi, Kwashiorkor) 
*Feokromositoma 
*Radyasyon 
*Endomyokardial fibrozis 
*Eozinofilik endomyokardial hastalık
*Yüksek debili (high-output) kalp yetmezliği (intrakardiak şant, atrioventriküler 
 fistula, beriberi, hamilelik, paget hastalığı, hipertroidizm, anemi) 
*Peripartum kardiomyopati 
*Dilate idiyopatik kardiomyopati 
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sızar, pulmoner konjestiyon görülür. Bu durum kalp yetmezliği hastalarında 

nefes darlığı ve sürekli öksürük görülmesinin nedenidir. 

Diastolik kalp yetmezliğinde ise kalp yeterince kanla dolamaz çünkü iki kasılma 

arasındaki gevşeme yeteneği bozulmuştur. Ön-yük artar, kan ayak, kol, bacak 

ve zaman zaman karında birikir. Sistemik konjestiyon görülür. 

Kalp yetmezliğinin en sık gözlenen türü sol ventriküler sistolik disfonksiyona 

bağlı olan şeklidir (hastaların %60-70’i). Bu kategorideki olgular çoğunlukla son-

dönem koroner arter hastalığı ya da önceden yaşanmış myokard infarktüsü 

öykülerinin bir sonucu olarak ortaya çıkarlar. Sol ventrikül sistolik disfonksiyonun 

diğer nedenleri arasında idiyopatik dilate kardiomyopati, valvüler ventriküler kalp 

hastalığı, hipertansif kalp hastalığı, toksinlerin yol açtığı kardiomyopatiler ve 

konjenital kalp hastalıkları sayılabilir (Hobbs ve Boyle, 2004). 

Sağ ventrikül sistolik disfonksiyon çoğunlukla sol ventrikül disfonksiyonun 

sonucudur. Aynı zamanda sağ ventrikül infarktüsü, pulmoner hipertansiyon, 

kronik triküspit regürjitasyon ve aritmojenik sağ ventrikül displazi sonucunda da 

oluşabilir (Hobbs ve Boyle, 2004). 

Diastolik sol ventriküler disfonksiyon çoğunlukla kronik hipertansiyon ya da 

iskemik kalp hastalığı ile ilgilidir (Hobbs ve Boyle, 2004). 

Hastada sistolik disfonksiyon ya da diastolik disfonksiyonlardan hangisini 

bulunduğunun belirlenmesi, tedavi stratejilerinin farklı olması nedeniyle önemlidir 

(Coodley, 1999). Sistolik disfonksiyonu olan hastalarda anjiotensin dönüştürücü 

enzim inhibitörleri (ACEI), digoksin, diüretikler ve beta blokerler kullanılırken, 

diastolik disfonksiyonu olan hastalarda tedavi disfonksiyonun altında yatan 

nedene bağlı olarak değişir. Diastolik disfonksiyonun iskemi ve hipertansiyona 
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ikincil olarak geliştiği hastalarda beta blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri sık

kullanılır (Shamsham ve Mitchell, 2000). 

2.1.3 Kalbin kapasitesi  

Kalbin pompalama kapasitesi vücudun gereksinimine göre ayarlanabilir. Kardiak 

debi uyku sırasında azalırken, egzersiz sırasında artar. Kardiak debinin egzersiz 

sırasında artması kardiak rezerve bağlıdır. Profesyonel yüzücüler ve uzun 

mesafe koşucuların kardiak rezervi yüksektir. Egzersiz sırasında sporcuların

kardiak debisi, dinlenim halindekine kıyasla 5 ile 6 kat artar. Sporcuların aksine 

kalp yetmezliği hastaları çoğunlukla dinlenirken kardiak rezervlerini kullanırlar. 

Bu nedenle onlar için bir kat merdiven çıkmak bile kardiak rezervlerini 

zorladıkları için nefes darlığına neden olur.  

Kardiak debi, kalp hızı ile atım hacminin çarpımı ile bulunur. 

Kalp atım hızı sempatik ve parasempatik sinir sistemi, atım hacmi ise pre-load 

(ön-yük), after-load (arka-yük) ve kasılabilirlikle ilgilidir (Porth, 2005). 

2.1.4 Patofizyoloji  

Konjestif kalp yetmezliği, kalbin, dokuların gereksindikleri oksijen ve diğer 

maddeleri taşıyan kanı yeterince pompalayamaması durumudur. Konjestif kalp 

yetmezliğinde kan hacminde ve hücreler arası sıvıda fizyolojik sınırların üstünde 

artış görülür. Kalp, venler ve kılcal damarlar bu nedenle genişlemişlerdir. 

Genellikle sol ventrikülün bazen de sağ ventrikülün pompalama fonksiyonu 

bozulmuştur (Kayaalp, 1998). 
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Konjestif kalp yetmezliğine neden olan durumlar, başlangıçtan itibaren ventrikül 

diastol sonu hacminin giderek artmasına ve ventrikül myokardında hipertrofiye 

neden olurlar; böylece kalp artan yükü ile baş etmeye çalışır ve artmış olan yükü 

bir süre kompanse eder. Daha sonra diastol sonu gerilimin artmasına ve 

hipertrofiye rağmen, kalbin sistolik fonksiyonu bozulur ve ventrikül sistolde 

içindeki kanın tümünü pompalayamaz; sistol sonunda rezidüel kan kalır ve atış 

hacmi ve kalp debisi düşmeye başlar. Ejeksiyon oranı (atış hacminin diastol 

sonu hacme oranı) düşer. Kalp dekompensasyona girer. Bu durumda kalp 

yetmezliğinin iki ana belirtisi ortaya çıkar: 

i. Ventrikülün gerisinde (sol ventrikül yetmezliğinde akciğerde, sağ ventrikül 

yetmezliğinde sistemik venöz dolaşımda) konjestiyon oluşması ve pulmoner 

ve/veya sistemik venöz basıncın artması,

ii. Kalbin dokuların gereksinimini karşılayacak derecede kan 

pompalayamaması yani debinin düşmesi ve buna bağlı doku hipoperfüzyonu 

nedeniyle güçsüzlük ve yorgunluk hissetme ve egzersize toleransın azalması

(eforla gelen dispne) (Kayaalp, 1998). 

2.1.5 Destekleyici mekanizmalar  

Kalp yetmezliğinin patofizyolojisi, kalbin kasılabilirliğindeki azalma sonucu atım

hacminin azalması ile kardiak debiyi arttıran ancak uzun dönemde hastalığın

ilerlemesine yol açan destekleyici mekanizmalar arasındaki etkileşimle ilişkilidir. 

Kardiak debiyi arttırmaya çalışan destekleyici mekanizmalar temelde; 

i. Kasılma sıklığını arttırarak kalpten daha fazla kan pompalanmasını ve 

dolaşıma katılmasını sağlar ya da, 
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ii. Kalp kası liflerinin kalınlığını arttırarak ya da kas liflerini büyüterek sonuçta 

kasılabilirlikteki yetmezliği dengelemeye çalışır. Ancak zamanla bu 

mekanizmalar kalp kası hücrelerinin morfolojisi ve kalp odacık geometrisini 

etkiler ve böylece odacık hacminin azalmasına yol açar. Bu da daha az miktarda 

kan pompalanmasına yol açarak hastalığın ilerlemesine neden olur.  

Kalp yetmezliğinde destekleyici ya da ataptif mekanizmalar;  

i. Frank-Starling mekanizması,

ii. Nörohormonal etkiler (sempatik sinir sistemi, renin-anjiotensin-aldosteron 

sistemi, nöropeptidler ve lokal etkili vazoaktif maddeler gibi) 

iii. Myokardial hipertrofi ve yeniden yapılanma mekanizmaları olarak sayılabilir 

(Porth, 2005). 

2.1.5.1 Frank-Starling Mekanizması

Frank-Starling mekanizması kalp yetmezliğinde kardiak debiyi arttıran 

mekanizmalardan biridir. Bu mekanizma aracılığıyla ventrikül diastol sonu hacmi 

ve buna bağlı olarak atım hacmi arttırılır ve bunun sonucunda da kardiak debi 

artar (Porth, 2005). 

Kalbin hemodinamiği ile ilgili Frank-Starling mekanizmasına göre ventriküllerin 

sistolde arterlere pompaladığı kan hacmi yani atış hacmi, ventriküler myokardın

diastol sonundaki gerilme derecesi ile doğru orantılıdır. Bu iki değişkenin 

ilişkisini gösteren eğri Frank-Starling eğrisi ya da ventrikül fonksiyon eğrisi 

adlarıyla bilinir. Ventrikül myokardının gerilme derecesi olarak pratikte ventrikül 

diastol sonu basıncı ya da ventrikül diastol sonu hacmi ölçülür (Kayaalp, 1998). 
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Bu mekanizma kalp fazla dolduğu ya da kas lifleri aşırı gerildiğinde etkisini 

kaybeder. Myokard fonksiyon bozulduğunda şekil 2.1‘de görüldüğü gibi eğri 

düzleşir ve kardiak debide artışa gereksinim duyulduğunda, sol ventrikül diastol 

sonu hacmi ya da basıncı ne olursa olsun kardiak debi azalır. Bu durumda 

kardiak debide ulaşılan maksimum artış aktiviteyi ciddi biçimde kısıtlar, aynı

zamanda sol ventrikül ve pulmoner kapiller basıncı arttırır, dispne ve pulmoner 

konjestiyona neden olur. Kalbin aşırı dolduğu (overfilled), bir başka anlatımla, 

aktin ve miyozin flamentlerinin artık etkili bir kasılma sağlayamadığı noktada, 

ventriküler dolumdaki fazladan artış, kardiak debinin azalmasına yol açar (Porth, 

2005). 

 

Şekil 2.1. Frank-Starling Eğrisi. 

 
Kalbin aşırı dolması (overfilled), ventrikül duvarının incelmesine ve geriliminin 

artmasına neden olur. Duvar gerilimindeki artış myokardın oksijen gereksinimini 

arttırır ve bu durum iskemi ile kardiak fonksiyon bozukluğuna yol açar. Kalp 

yetmezliği hastalarında diüretik kullanımı vasküler hacmi ve ventriküler dolumu 
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azaltarak kalp yükünün ve ventriküler duvar geriliminin azalmasını sağlar (Porth, 

2005). 

2.1.5.2 Nörohormonal Mekanizmalar 

Konjestif kalp yetmezliği bulunan hastalarda çok sayıda hormonal ve 

nörohormonal değişim gözlenir. En erken fark edilen değişimler sempatik sinir 

sistemi (SSS) ve renin-anjiotensin-aldosteron sistemi (RAAS) aktivasyonudur. 

(Hunt, 2001; Cesario ve Fonarow, 2002).  

2.1.5.2.1 Sempatik Sinir Sistemi Aktivasyonu 

Kalp yetmezliği hastalarında sempatik sinir sistemi aktivasyonu ile kalp atım hızı

ve myokardın kasılabilirliği artar ve vasküler tonüs ayarlanması sonucu 

yaşamsal organlar olan kalp ve beynin yeterli ölçüde kanlanması sağlanır

(Porth, 2005).  

Kalp yetmezliğindeki konjestiyon nedeniyle venler ve kılcal damarlarda gözlenen 

vazodilatasyon baroreseptörler tarafından algılanır ve kalpteki β-adrenerjik 

reseptörler uyarılır. Bu nedenle atım hızı ve kalp kasının kontraksiyon gücü 

artar. Aynı zamanda α-reseptörlerle sağlanan vazokonstriksiyon ile venöz dönüş

ve kalbin ön yükü (pre-load) de artar. Bu mekanizmalar sonuçta kalbin iş yükünü 

arttırır ve kardiak fonksiyonun daha da bozulmasına neden olur (Mycek, 1998). 

Yetmezlik gelişirken dolaşımın homeostazı için semparoadrenal aşırı etkinlik 

oluşur. Damarların sempatik tonüsü ve adrenal medulladan katekolamin 

salgılanması artar. Bu nedenle yetmezlik durumunda taşikardi ve periferal 

damarlarda yaygın vazokonstriksiyon gözlenir. Yetmezlik belirginleştiğinde 
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ortaya çıkan doku hipoksisi refleks olarak sempatik etkinliği daha da arttırır. 

Plazma adrenalin ve noradrenalin düzeyleri artar. Bu durum kalbin pre-load 

(venöz dönüş hacmi) ve post-load (aorta kan basıncı)’unu göreceli olarak 

yüksek düzeyde tutmaya çalıştığından yetmezliğe girmiş kalp üzerinde olumsuz 

etki yapar. Sempatoadrenal etkinlikteki artış myokarddaki β-adrenerjik 

reseptörlerde azalmaya (down-regulation)’a neden olur. Böylece aşırı adrenerjik 

etkiliğin kalbe yansıması bir ölçüde tamponlanır (Kayaalp, 1998). 

SSS aktivasyonu plazmada noradrenalin düzeylerinin ölçümü ile belirlenir. 

noradrenalin düzeyleri kalp yetmezliğinin başlangıcında yükselmeye başlar ve 

hastalığın gelişimine paralel olarak daha da artar. Plazma noradrenalin 

düzeylerinin semptomların şiddeti ve prognozun kötüleşmesi ile doğru orantılı

olduğu gösterilmiştir. SSS aktivasyonu aslında işlevini tam yerine getiremeyen 

myokardı inotropik olarak desteklemek için devreye sokulur, ne var ki, sözü 

edilen kronik adrenerjik stimülasyon ile Şekil 2.2’de gösterilen çok sayıda zararlı

etki de oluşturur (Cesario ve Fonarow, 2002). 

SSS aktivasyonu ile birlikte kalp atım hızı ve periferik damar rezistansı artar, 

arterlerde ve venlerde vazokonstriksiyon gözlenir ve renal kan akımı azalır. 

Bütün bunlar myokardın oksijen gereksinimini arttırır ve iskemiye neden olabilir. 

Buna ek olarak, noradrenalin myokard üzerinde direkt toksik etki göstererek 

kontraktil disfonksiyon, nekroz ve kardiomyositlerde apoptozise yol açar 

(Cesario ve Fonarow, 2002; Goldstein S. 2002, Sabbah, 2004). Renal 

yetmezliğin diastolik ve sistolik disfonksiyonu olan hastalarda aynı bir prognoz 

faktörü olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (Mc Allister ve ark., 2004). 
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HR; Kalp Atım Hızı, PVP; Perifer Vasküler Direnç, RAAS; Renin Anjiotensin Aldosteron Sistemi 
 

Şekil 2.2. SSS aktivasyonunun zararlı etkileri. 

Noradrenalin kardiovasküler etkilerini myokardial β1- ve α-adrenerjik reseptörleri 

uyararak gösterir. Sağlıklı myokarddaki adrenerjik reseptörlerin %80’i β1-

reseptörlerdir. Bu reseptörlerin uyarılması adenilat siklazı aktive ederek hücre içi 

siklik adenozin monofosfat (cAMP) düzeylerini artmasını sağlar. Kalp yetmezliği

ilerledikçe kronik sempatik aktivasyon β1-adrenerjik reseptörlerde “down-

regulation”a neden olur, bir başka anlatımla, bu reseptörlerin sayısının

azalmasına yol açar. β2-adrenerjik reseptörlerin dansitesi ise değişmez, ne var 

ki, fonksiyonu bozulur (Cesario ve Fonarow, 2002). 

2.1.5.2.2 Renin-Anjiotensin-Aldosteron Sistemi Aktivasyonu 

SSS aktivasyonu ve azalan renal perfüzyon sonucu aktive edilen bir başka 

nörohormonal mekanizma ise renin-anjiotensin-aldosteron sistemidir. Renin-

anjiotensin-aldosteron sistemi aktivasyonunun sonuç ürünleri aldosteron ve 

anjiotensin II’dir. 
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Normal kalp debisi ile %25 oranında renal kanlanma gözlenirken kalp yetmezliği

hastalarında kardiak debinin azalması ile bu oran %8 ile %10’a kadar geriler. 

Renal kan akımı ile birlikte glomerüler filtrasyon oranı azalır. Bu etki su ve tuz 

retansiyonuna neden olur. Böbreklerden renin salgılanır ve buna paralel olarak 

dolaşımda anjiotensin II oranı artar. Anjiotensin II vazokonstriksiyona ve adrenal 

korteksten aldosteron salgılanmasına yol açar (Porth, 2005).  

İki tip anjiotensin II reseptörü vardır. Bunlardan AT1 vasküler sistemde, AT2 ise 

myokard hücrelerinde yer alır. AT1 ve AT2 reseptörlerinin aracılık ettiği etkiler 

Tablo 2.3’te sıralanmıştır (Burnier ve Bruner, 2000). 

 

Tablo 2.3. Anjiotensin’nin AT1 ve AT2 reseptörleri üzerinden etkisi. 

 

Renin-anjiotensin-aldosteron sistemi aktivasyonu glomerüler filtrasyon hızı ve 

kan basıncının düzenlenmesinde rol oynar ve böylece yaşamsal organların

yeterli ölçüde kanlanmasını sağlar. Bu nedenle, başlangıçtaki kısa süreli etkileri 

yararlıdır. Ne var ki, uzun süreli etkileri kalbin yükünü arttırır ve hemodinamik 

homeostazı bozar. 

Etki AT1 Reseptörleri AT2 Reseptörleri
Myosit hipertrofisi Var Yok 
Apoptozis Var Var 
Aldosteron sentezi Var Bilinmiyor 
Noradrenalin salınması Var Bilinmiyor 
Fibroz Var Yok 
Vazokonstriksiyon Var (hücre içi Ca artışına bağlı olarak) Yok 
Toksisite Var Bilinmiyor 
Vazodilatasyon Yok Var (Bradikinin ve nitrik  
 oksit) 
Su tutulması Var (aldosteron ve vazopresin ile) Yok 
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Aldosteron su ve tuz retansiyonunu sağlar. Karaciğer tarafından metabolize 

edildiğinden kalp yetmezliği nedeniyle karaciğer konjestiyonu gözlenen 

durumlarda dolaşımdaki konsantrasyonları artar. 

Aldosteron ve anjiotensin II yukarıda söz edilen etkilerinin dışında doku hasarını

onarmaya yönelik süreçlerde de görev alırlar. Bu çerçevede, sitokin oluşumu, 

inflamatuar hücre (nötrofil ve makrofajlar) adhezyonu ve kemotaksi ile 

makrofajları aktive ederek hasarlı dokuda fibroblast ve kollajen ipliklerin 

oluşumunu tetikler (Porth, 2005).  

2.1.5.2.3 Natriüretik Peptidler 

Natriüretik peptid ailesi atrial natriüretik peptid (ANP), beyin natriüretik peptidi 

(BNP) ve c-tipi natriüretik peptid (CNP) olmak üzere üç üyeden oluşur. 

ANP, atrial gerilim ve basınca bağlı olarak atrial hücrelerden salınır. Hızlı ve 

etkili bir şekilde natriürez, diürez gerçekleştirir ve idrardan potasyum atılımını

düzenler. Aynı zamanda aldosteron ve renin salgılanmasını engeller, anjiotensin 

II antagonisti gibi davranır ve presinaptik sinir uçlarından NA salgılanmasını

inhibe eder.  

BNP ventriküler hücrelerde depolanır ve ventriküler basıncın arttırılmasından 

sorumludur. BNP’nin kardiovasküler etkileri ANP’ye benzer. 

Vasküler dokuda bulunan CNP’ye ilişkin araştırmalar ise halen devam 

etmektedir. 

Konjestif kalp yetmezliği hastalarının dolaşımında ANP ve BNP düzeylerinin 

arttığı gözlenmiştir. Ventriküler disfonksiyon oranına bağlı olarak bu düzeyler 
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ilerlemiş kalp yetmezliği hastalarında sağlıklı insanlara oranla 30 kat kadar 

artabilmektedir. Kanda BNP aranması kalp yetmezliği tanısında kullanılan bir 

testtir. İnsan BNP’si rekombinant DNA teknolojisi ile üretilmekte ve akut 

dekompanse kalp yetmezliği tedavisinde kullanılmaktadır (Porth, 2005). 

2.1.5.2.4 Endotelin 

Endotelinler (ET) vasküler endotel hücreler tarafından salınan potansiyel 

vazokonstriktörlerdir. Buna ek olarak vasküler düz kas hücrelerinde 

poliferasyonu arttırırlar ve myosit hipertrofisine yol açarlar. Günümüzde 4 

endotelin peptid tanımlanmıştır (ET-1, ET-2, ET-3, ET-4). Tip A ve tip B olmak 

üzere en az iki tip ET reseptörü olduğu da bilinmektedir. Plazma ET-1 düzeyleri 

doğrudan pulmoner vasküler rezistans ile ilişkilidir ve bu peptidin kalp yetmezliği

hastalarında pulmoner hipertansiyondan sorumlu olduğu düşünülmektedir. 

Şiddetli kalp yetmezliği nedeniyle gözlenen pulmoner arteriyel hipertansiyon 

tedavisinde endotelin reseptör antagonistleri terapötik potansiyele sahiptir 

(Porth, 2005). 

2.1.5.2.5 Arjinin-Vazopressin 

Arjinin-vazopresin su retansiyona yol açtığı ve mitojenik etki göstermesi 

nedeniyle nörohormonal model çerçevesinde kalp yetmezliğinde potansiyel 

zararı olan vazokonstriktör bir hormondur (Ferrara ve ark., 2002; Scherier ve 

Abraham, 1999; Anand, 1999). Vazopresin konsantrasyonlarının bazı kalp 

yetmezliği hastalarında arttığı gösterilmiştir (Francis ve ark., 1990; Anand ve 

ark., 1989; Goldsmith ve ark.,1983). Normal koşullarda arka hipofizden 

vazopresin salgılanması hiper-ozmolariteye bağlı olarak ozmoreseptörlerin 

aktivasyonu ile gelişir. Su retansiyonu ve hiponatremiye bağlı hipo-ozmolarite 

kalp yetmezliği bulunan hastalarda vazopressin salınımını baskılar. Kronik kalp 
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yetmezliğinde ise arjinin-vazopresin salınımının non-ozmotik kontrolü önem 

kazanır. Sözü edilen non-ozmotik kontrol mekanoreseptörler, anjiotensin II, 

prostaglandinler, ANP, sempatik aktivasyon ve dopaminerjik aktivasyon ile 

gerçekleştirilir (Ferrara ve ark., 2002; Scherier ve Abraham, 1999; Anand, 1999). 

Vazopresinin vasküler düz kas hücrelerindeki vazokonstriktör etkisi V1 

reseptörleri, distal tüp ve böbrek havuzunda su reabsorpsiyonunu uyaran etkisi 

ise V2 reseptörleri aracılığı ile oluşur (Ferrara ve ark., 2002; Scherier ve 

Abraham, 1999; Anand, 1999). 

2.1.5.2.6 Prostaglandinler 

Renal arterioller (özellikle afferent olanlar), glomerüller ve renal tüplerin bazı

kısımları (özellikle böbrek havuzu) PGI2, PGE2 ve PGF2a gibi vazodilatör etkili 

prostaglandinler salgılar. Aynı bölgelerden vazokonstriktör etkili tromboksan A2 

de salgılanır (Anand, 1999). Anjiotensin II, noradrenalin, renin-anjiotensin-

aldosteron sistemi aktivasyonu ve SSS aktivasyonu prostaglandin salgısını

arttırır (Dzau ve ark., 1984, Satoh ve ark.,1981). Prostaglandinler afferent 

arteriollerde baskın biçimde vazodilatasyona neden olduklarından, distal tüplere 

sodyum geçişini engellerler ve böylece sodyum atımını uyarırlar. 

Prostaglandinler otokrin ve parakrin özellikleri olan hormonlardır (Scherier ve 

Abraham, 1999; Anand, 1999). Prostaglandinlerin kalpteki belirgin etkisi 

yetmezlikte gözlenen aşırı renal vazokonstriksiyonda glomerüler fonksiyonu 

korumaktır (Anand, 1999). 

2.1.5.2.7 Nitrik oksit 

Nitrik oksit (NO) ilk kez 1987’de tanımlanmıştır. O zamandan beri kardiovasküler 

sistemde önemli bir düzenleyici etkisi olduğu bilinmektedir. NO periferik 
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vazodilatasyona neden olur. Endotel hücrelerinin NO sentezleme yeteneği kalp 

yetmezliğinde körelir (Supaporn ve ark., 1996). Buna ek olarak, plazma 

konsantrasyonları yükselen vazokonstriktör bileşiklerin etkinliği artar. Öte 

yandan, kalp yetmezliği bulunan hastaların pulmoner vasküler endotel 

hücrelerinde sağlıklı insanlarla kıyaslandığında daha az NO üretildiği

gözlemlenmiştir (Sharma ve ark., 2000). NO üretimindeki azalma kalp 

yetmezliğinde pulmoner vasküler rezistanstaki artışın ve egzersiz sırasında 

gözlenen dispnenin nedeni olabilir (Adachi ve ark.,1997). NO’in hemodinamik 

etkileri yanında myokard üzerinde de önemli etkileri vardır. NO düşük 

konsantrasyonlarda myokardı mekanik stres ve NA’in toksik etkilerinden korur 

(Sharma ve ark., 2000). Yüksek konsantrasyonlarda ise myosit kaybı, apoptozis 

ve adrenerjik stimülasyona verilen inotropik myokard yanıtında azalma gibi 

zararlı etkilere yol açar (Scherier ve Abraham, 1999; Sharma ve ark., 2000). 

Kalp yetmezlikli hastaların myokardında L-arjininden NO sentezi azalmıştır

(Sharma ve ark., 2000). 

2.1.5.2.8 Sitokinler 

Sitokinler immunolojik ve inflamatuar mekanizmalar sırasında bir çok hücre 

tarafından salgılanan düşük molekül ağırlıklı bileşiklerdir. Kronik kalp yetmezliği

patofizyolojisinde rol alan temel sitokinler, tümör nekroz faktörü alfa (TNF-α), 

interlökin 1β ve interlökin 6’dır (Sharma ve ark., 2000). Kalp yetmezlikli 

hastalarda TNF-α düzeylerinde gözlenen artış hastalığın şiddeti ile kısmen 

doğru orantılıdır (Levine ve ark., 1990; Anker ve Ark., 1997a; Sharma ve Anker, 

2002). Aynı gözlem interlökin 1β ve interlökin 6 ile de geçerlidir (Francis ve ark., 

1998; Carlstedt ve ark., 1997). Sitokinler, myositlerde hipertrofi ve apoptozis 

geliştirirler, ekstraselüler matriks yapısını ve fetal genlerin etkilerini bozarlar, 

myosit inotropik fonksiyonunu baskılarlar. Sitokinler, sol ventrikül yeniden 

yapılanması, fibrozis, adrenerjik reseptörlere ilişkin G protenlerinde ve kalsiyum 
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homeostazında bazı anomalilere ve adrenerjik myokardial yanıtta değişikliklere, 

neden olurlar. Buna ek olarak, myokardda nitrik oksit sentezini baskılanmasına 

yol açarlar (Yokoham ve ark., 1993). Kalp yetmezliğinin kronik fazında bazı

hastalarda hemodinamik aşırı yükün destekleyici mekanizmalarla dengelendiği

stabil bir durum söz konusudur. Sitokin düzeylerindeki artışın bu stabil durumu 

bozarak kalp yetmezliğinin klinik ve hemodinamik olarak ilerlemesine neden 

olduğu varsayılabilir (Mann ve Young, 1994). Kalp yetmezliğinde sitokin 

üretimini açıklayan teoriler; immünolojik teori, myokardial üretim teorisi, periferik 

üretim teorisi ve toksinemi teorisi olarak sıralanabilir (Tziakas ve ark., 2003). 

2.1.5.2.9 Bradikinin-kallikrein sistemi 

Kallikrein kininojenden bradikinin ve kallidin üreten bir proteazdır. Bu iki peptid 

kininaz II (öteki adıyla anjiotensin dönüştürücü enzim) ile parçalanır. Kallikrein 

böbrek distal tübüllerinde, myokard ve vasküler endotelde sentezlenir. Bradikinin 

ve kallikrein nitrik oksit ve vazodilatör prostaglandinler aracılığıyla vazodilatör 

etki gösterir (Tziakas ve ark., 2003). 

Bradikinin ve kallikrein renal kan akımını arttırarak natriürez ve diüreze neden 

olurlar. Myokardial iskemi ve ventriküler duvar geriliminin arttığı durumlarda 

myositlerde enerji rezervini korurlar, bir başka anlatımla, kalpte protektif etki 

gösterirler. Bunlara ek olarak, antimitojenik özellikleri nedeniyle myosit 

hipertrofisini inhibe ederek myositlerin kontraktil fonksiyonunun korunmasını

sağlarlar (Sharma ve Sharma, 2002). Bununla birlikte, bu peptidlerin myosit 

hipertrofisini azaltmadığını gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. (Wollert ve 

ark., 1997). Tam tersine, kininin intersitisyal fibroz, myokardial hipertrofi ve sol 

ventrikül yeniden yapılanmasını azalttığı gösterilmiştir. (Sharma ve Sharma 

2002). Bazı ACEI'nin yararlı etkilerinin bradikinin ve kallidin düzeylerindeki 
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artışından kaynaklandığını gösteren kanıtlar elde edilmiştir (Tziakas ve ark., 

2003). 

2.1.5.2.10 Biyolojik aktif moleküller 

2.1.5.2.10.1 Büyüme hormonu 

Büyüme hormonu ön hipofizden salgılanır ve etkisini insülin büyüme hormonu-1 

(IGF-1) aracılığı ile gösterir. Büyüme hormonu düzeyleri kalp yetmezliği bulunan 

hastalarda ve kardiak kaşeksili hastalarda artar (Anand ve ark., 1989; Anker ve 

ark., 1997b). Laboratuar çalışmalarında büyüme hormonu ve IGF-1’in, sistemik 

vasküler direnç ve sol ventrikül fonksiyonu üzerinde olumlu etkilerinin yanı sıra 

antimitojenik ve antiapoptotik özellikleri nedeniyle kardioprotektif rolü olduğu

anlaşılmıştır. Bazı çalışmalarda büyüme hormonunun kalp yetmezliğinde yararlı

etkileri olduğu gözlenmiştir (Tajima ve ark., 1999; Fazio ve ark.,1996). Son 

zamanlarda yürütülen bir çalışmada büyüme hormonu ile kalp yetmezliği

tedavisinin anormal immünolojik yanıtları normalleştirdiği ve kardiovasküler 

sistemdeki biyokimyasal apoptotik yolakların aşırı etkinliğini baskıladığı 

gözlemlenmiştir (Adamopoulos ve ark., 2002). 

2.1.5.2.10.2 Kortizol 

Kortizol de kronik kalp yetmezliği hastalarında düzeyleri artan bir ön hipofiz 

hormonudur. Kalp yetmezliğinde gözlenen yüksek kortizol düzeyleri, büyük 

olasılıkla, yetmezlik sırasında advers hemodinamik koşullara karşı gelişen genel 

stres yanıtının bir sonucudur (Anand, 1999; Anand, 1989). 
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2.1.5.3 Myokard Hipertrofisi ve Yeniden Yapılanma Mekanizması

Myokard hipertrofisi kalbin artan yükü ile baş etmek için geliştirdiği temel 

mekanizmalardan biridir. Ventriküler hipertrofi kalbin performansını arttırır. Ne 

var ki, sonrasında gelişen kardiak morbidite ve mortalite için önemli bir risk 

faktörüdür. Hipertrofi ve yeniden yapılanma (remodelling) pompalama 

yetersizliğinde artışa ve hemodinamik aşırı yüke (overload) neden olabilen 

yapısal (kas kitlesi, odacık dilatasyonu) ve fonksiyonel (sistolik ya da diastolik 

disfonksiyon) değişikliklerle sonuçlanır (Porth, 2005). 

Myokardial hipertrofinin ve yeniden yapılanmanın moleküler ve hücresel 

düzeyde karmaşık bir yapısı olduğu bilinmektedir (Porth, 2005). Myokardial 

hipertrofi ve yeniden yapılanma ile ilişkili olarak; kalp büyür ve odacıklar 

genişler. Başlangıçta kalp kasının gerilmesi daha güçlü bir kontraksiyon sağlar. 

Ne var ki, kas liflerinin aşırı uzaması kontraksiyonların zayıflamasına neden olur. 

Ventrikülün pompalama fonksiyonunu etkin olarak yerine getiremediği bu durum 

sistolik yetmezlik olarak adlandırılır. Konjestif kalp yetmezliğinde daha seyrek 

olarak diastolik fonksiyon bozukluğu ortaya çıkabilir. Ventrikül duvarının

kalınlaşması sonucunda ventrikül hacminin küçülmesi kalp kasının gevşeme 

yeteneğini azaltır. Kalbin yeterli olarak dolmadığı ve kardiak debinin azaldığı bu 

duruma diastolik kalp yetmezliği adı verilir (Mycek, 1998). 

Fibrozis ve myosit hasarının yeniden yapılanmanın belirlenmesinde kesin 

morfolojik değişimler olduğu düşünülmektedir (Capasso, JM.,ve ark., 1990; 

Weber, 2000). Fibrozisin en önemli düzenleyicileri renin-anjiotensin-aldosteron 

sisteminin üyeleridir. Buna ek olarak, TGF-β1, büyüme hormonu ve endokrin 

hormonlar gibi fibrozis gelişiminin potansiyel bir uyarıcısıdır. (Zhou ve ark., 1996; 

Weber 1999). 
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2.1.6 Semptomlar  

Birçok hastada nefes almada zorlanma, ortopne, paroksimal nokturnal dispne 

gibi pulmoner konjestiyon semptomları gözlenir. Diğer hastalarda konjestiyon 

problemleri ortaya çıkmamasına karşın halsizlik, çabuk yorulma, kaşeksi ve 

renal hipoperfüzyon gibi düşük kardiak atım hacminden kaynaklanan 

semptomlar söz konusudur. Sağ ventrikül yetmezliği olan hastalarda periferik 

ödem, hepatosplenomegali, asit görülür. Temel sınıflandırma kabul edilen, “The 

New York Heart Association” (NYHA) tarafından hazırlanmış kalp yetmezliği

sınıflandırması; hastayı kısıtlayan belirtiler doğrultusunda hazırlanmıştır ve 

kardiovasküler tanı ile çok iyi örtüşür (Tablo 2.4.) (Hobbs, 2004; Gheorghiade ve 

ark., 2003). 

NYHA Sınıfı Kalp Yetmezliği Derecesi 
I Normal fiziksel aktiviteyi kısıtlayıcı semptom gözlenmez 

(yürüyüş ve merdiven tırmanma gibi fiziksel etkinliklerde bir 
sorun yoktur). 

II Normal fiziksel aktivite dispne nedeniyle kısıtlanır (yokuş yukarı
yürüyüş ya da iki kat merdiven tırmanma gibi fiziksel etkinlikler 
kısıtlanır). 

III Egzersiz dispne nedeniyle engellenir (kısa mesafe yürüyüş ya 
da 1 kat merdiven tırmanma gibi fiziksel etkinlikler bile kısıtlanır).

IV Çok küçük çapta zorlanma ve hatta dinlenme sırasında bile 
dispne gözlenir. 

Tablo 2.4. NYHA Tarafından Tanımlanmış Kalp Yetmezliği Sınıflandırması.

Değişken patofizyolojisi nedeniyle kalp yetmezliğinin klinik belirtileri için henüz 

tek tür bir sınıflandırma yapılamamıştır. Ancak; “The American College of 

Cardiology” (ACC) ve ”American Heart Association” (AHA) kalp yetmezliğinin 
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dört evresini tanımlayan bir kılavuz hazırlamıştır (Tablo 2.5) (Hobbs, 2004; 

Gheorghiade M., ve ark. 2003). 

Evre Tanım

A Kalp Yetmezliği gelişimi 

için yüksek risk faktörü 

Hipertansiyon, diabetes mellitus, koroner arter 

hastalığı, ailesel kardiomyopati öyküsü olan 

hastalar. 

B Asemptomatik Kalp 

Yetmezliği

Myokard infarktüs yaşamış olan hastalar, sol 

ventrikül disfonksiyonu, kalp kapakçığı 

hastalıkları.

C Semptomatik Kalp 

Yetmezliği

Yapısal kalp hastalığı, dispne, halsizlik, 

egzersize toleransın bozulması

D Son-Dönem Kalp 

Yetmezliği

Yoğun medikal desteğe karşın dinlenme 

sırasında bile semptom gösteren hastalar. 

Tablo 2.5. ACC/AHA Kronik Kalp Yetmezliği Evreleri. 

2.2 Tanı

Kalp Yetmezliği oldukça sık rastlanan bir klinik sendromdur. Ne var ki, özellikle 

yaşlı hastalarda tanı gözden kaçırılabilir. Bu nedenle, hastanın ayrıntılı klinik 

öyküsünün alınması çok önemlidir ve yalnızca kalp yetmezliği belirtilerinin değil 

aynı zamanda sendromun spesifik nedenleri olan koroner arter hastalığı,

hipertansiyon ya da valvuler ventriküler kalp yetmezliği belirtilerinin de ortaya 

çıkarılmasına çalışılmalıdır. Hastanın özellikle yakın zamanda myokard 

infarktüsü geçirip geçirmediği öğrenilmelidir. Valsalva manevrası sol ventrikül 

sistolik ve diastolik disfonksiyonun spesifik olarak tanısında kullanılan önemli bir 

testtir ve fiziksel incelemede kesinlikle denenmelidir (Shamsham, 2000). 



24

Kalp yetmezliği tanısı konurken mutlaka elektrokardigram, göğüs röntgeni 

çekilmeli ve kanda natriüretik peptid-B düzeyleri belirlenmelidir (Hobbs, 2004; 

Shamsham,2000). 

Kanda natriüretik peptid-B (BNP) ölçümü ile hastalığın derecesi izlenebilir. BNP 

düzeyleri kalp yetmezliğinin şiddeti ile doğru orantılı olarak yükselir ve hastalık

dengelendiğinde BNP’nin kan düzeyleri buna paralel olarak azalır. Kanda BNP 

düzeylerinin belirlenmesi kalp yetmezliğinin pulmoner hastalıktan ayırt edilmesi 

açısından da yararlıdır. Ne var ki, sigara içenlerde her iki hastalık birlikte ortaya 

çıkabildiğinden bu test ile tanının konması zor olabilir (Hobbs, 2004). 

İki boyutlu ekokardiografi (EKG) sistolik ve diastolik disfonksiyonun belirlenmesi 

amacıyla kullanılır. Buna ek olarak, EKG ile hipertrofinin ciddiyeti, odacık boyutu, 

valvuler ventriküler yapı ve fonksiyona ilişkin bilgi edinilebilir. Kalp yetmezliği

olgularının göğüs röntgenlerinde kardiomegali, pulmoner vasküler dağılımın

değişmesi, pulmoner venöz konjestiyon, Kerley B çizgileri, valvuler ventriküler 

ödem ve plevral yırtılma görülebilir (Hobbs, 2004; Shamsham, 2000). 

2.2.1 Tedavi Yaklaşımları

2.2.1.1 Non-Farmakolojik Yöntemler  

Konjestif kalp yetmezliği bulunan hastalarda diyetle alınan sodyum ve sıvının

sınırlandırılması gereklidir. Sodyumun günde 2 gram ile ve sıvı alımının da 2 litre 

ile sınırlandırılması konjestiyonu ve diüretik gereksinimini azaltır. Kardiak 

rehabilitasyon kalp yetmezlikli hastalarda semptomları iyileştirir ve egzersize 

toleransı arttırır. Kardiak rehabilitasyon, aynı zamanda, egzersize toleransın

bozulmasına yol açan çizgili kas atrofisinin de engellenmesini ya da 

azaltılmasını sağlar (Hobbs, 2004). 
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Non-farmakolojik tedavi yaklaşımlarına tıbbi cihazlarla gerçekleştirilen pacing, 

biventriküler pacing, defibrilasyon yöntemleri eklenebilir. Ayrıca sol ventriküle 

yardımcı aletler ve ilerlemiş vakalarda son tercih olarak kalp nakli gündeme 

gelebilir (Hobbs, 2004). 

Yakın bir gelecekte hücre ve gen terapisinin gündeme geleceğini ön görmek 

mantıksal bir yaklaşımdır.  

2.2.1.2 Standart İlaç Tedavisi  

2.2.1.2.1 Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri (ACEI) 

Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ACEI) ve beta blokerler kalp 

yetmezliği tedavisinde en etkili ilaç gruplarını oluştururlar (Fang, 2005). ACEI 

aslında vazodilatör bileşikler olmalarına karşın kalp yetmezliğinde nörohormonal 

aktivasyonu engellemeleri nedeniyle farklı bir farmakolojik sınıfı da temsil 

ederler. ACEI, anjiotensin I’i anjiotensin II’ye dönüştürerek plazma ve 

dokulardaki anjiotensin II düzeylerini düşürürler, plazma kinin düzeylerini ise 

arttırırlar. Sonuç olarak yalnızca renin-anjiotensin-aldosteron sistemi sistemini 

antagonize etmekle kalmazlar, aynı zamanda sempatik adrenerjik etkinliği

belirgin bir biçimde baskılarlar. Kalp yetmezliğinin nedeni (primer dilate 

kardiomyopati ve iskemik kalp hastalığı) ne olursa olsun, ACEI’nin kalp 

yetmezlikli hastalarda egzersize toleransı ve sağkalımı arttırdığı gözlemlenmiştir 

(Ghio ve ark., 2003).  

ACEI hipertansiyon, kalp yetmezliği ve diğer kardiovasküler ve renal 

hastalıkların tedavisinde önemli bir ilaç grubunu oluştururlar. ACEI’nin kardiak 

antiproliferatif ve antifibrotik etkilerini açıklayan yeni bir mekanizma ortaya 

atılmıştır. Bu mekanizmaya göre ACEI plazma ve dokularda doğal bir 
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hematopoietik kökenli hücre poliferasyon inhibitörü olan N-asetil-seril-aspartil-

lizil-prolin (Ac-SDKP) düzeylerini arttırarak etki göstermektedir. ACEI endojen 

Ac-SDKP’nin parçalanmasını önleyerek dolaşımdaki konsantrasyonunu yaklaşık

5 kat arttırmaktadır. Ac-SDKP’nin rat kardiak fibroblast poliferasyonunu ve in-

vitro kollajen sentezini, hipertansif ratlarda in-vivo sol ventrikül fibrozisini önlediği

gözlemlenmiştir (Peng ve ark., 2005).  

ACEI ile ilişkili iki temel klinik araştırma olan “The Cooperative New 

Scandinavian Enalapril Survival Study” (CONSENSUS) ve “The Studies of Left 

Ventricular Dysfunction-Treatment” (SOLVD-T) adlı çalışmalarda ACEI’nin tüm 

konjestif kalp yetmezliği düzeylerinde mobidite ve mortaliteyi azalttığı 

belirlenmiştir (The CONSENSUS Trial Study Group, 1987; The SOLVD 

Investigators, 1991). 

“Vasodilator-Heart Failure Trial” (V-HeFT-II) ise ACEI’nin direkt etkili 

vazodilatörlerden daha etkili olduğunu göstermiştir (Cohn ve ark., 1991). 

ACEI’nin aynı zamanda sol ventrikül disfonksiyonu olan hastalarda sağkalımı

arttırdığı ve ana kardiovasküler riskleri ortadan kaldırdığı “Survival and 

Ventricular Enlargement Trial” (SAVE) ve “The Trandolapril Cardiac Evaluation 

Study” (TRACE) adlı çalışmalarda, myokard infarktüs sonrasında kalp yetmezliği

oranını düşürdüğü ise “The Acute Infarction Rampiril Efficacy Trial” (AIRE) adlı

çalışmada gösterilmiştir (Flather ve ark., 2000)  

ACEI yakın zamanda ya da daha önce iskemik ya da iskemik olmayan ve 

sistolik disfonksiyonla sonuçlanan rahatsızlıklarda koruyucu olarak 

önerilmektedir (Packer ve Cohn, 1999). Bu görüşü destekleyen dört deneysel 

çalışma, SAVE (günde en fazla 150mg kaptopril), AIRE (günde 2,5 ya da 5,0 mg 

iki doz ramipril), TRACE (günde en fazla 4 mg trandolapril), ve asemptomatik ve 
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semptomatik hastaların değerlendirildiği “The Studies of Left Ventricular 

Dysfunction” (SOLVD) (günde en fazla 20 mg enalapril maleat) olarak sayılabilir 

(Pfeffer ve ark., 1992; The Acute Infarction Ramipril Efficacy, 1993; Kober ve 

ark., 1995; The SOLVD Investigators, 1992). 

ACEI ile tedaviye düşük dozlarda başlanmalı ve tolere edilmesi durumunda doz 

arttırılmalıdır. Önerilen hedef dozlar günde 150 mg kaptopril, 20 mg enalapril 

maleat, 40 mg lisinopril, 10 mg ramipril, 40 mg kuinapril hidroklorid, 4 mg 

trandolaprildir. Renal fonksiyon ve serum potasyum düzeylerinin ilaca 

başlandıktan sonraki ilk iki hafta içinde değerlendirilmesi, sonra 2 ya da 3 

haftada bir kontrol edilmesi uygundur. Hiponatremi, diabet, azotemi ve 

hipertansiyonda ya da potasyum desteği alan hastalarda testler daha sıklıkla 

yapılmalıdır. ACEI ile aspirinin birlikte kullanımına ilişkin bir konsensüs 

oluşmamıştır (Packer ve Cohn, 1999).  

ACEI’nin diüretikler ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalı ve hastalar 

izlenmelidir. Bu hastalarda potasyum düzeyleri artabilir, azalabilir ya da 

değişmeyebilir. Plazma potasyum düzeyi 3,8 mmol/L ile 5,8 mmol/L arasında 

kalacak şekilde ayarlama yapılmalıdır. Tedavide yeterli renal perfüzyonu 

sağlanması, semptomatik hipertansiyon ve konjestiyon oluşumunun 

engellenmesi hedeflenmelidir (Gomberg-Maitland ve ark., 2001). 

2.2.1.2.2 Anjiotensin Reseptör Blokerleri (ARB) 

Anjiotensin reseptör blokerleri (ARB), kalp yetmezliğinde anjiotensin II’nin çok 

sayıda zararlı etkisine aracılık ettiği düşünülen AT1 reseptörlerini spesifik olarak 

bloke ederler (Schrier ve Abraham,1999). ACEI’ne kıyasla anjiotensin 

dönüştürücü enzim yolağı dışında da anjiotensin II inhibisyonu yapan anjiotensin 

reseptör blokerlerinin daha etkin inhibisyon ile kalp yetmezliği hastalarında 
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ACEI’nden daha avantajlı olabileceği düşünülmüştür (Ghio ve ark, 2003). Teorik 

altyapıya karşın “Evaluation of Losartan In The Elderly” (ELITE) ve “Randomised 

Evaluation of Strategies for Left Ventricular Dysfunction” RESOLVED 

çalışmalarında anjiotensin reseptör blokerlerinin ACEI’nden daha iyi olduğu

kanıtlanamamıştır (Pitt ve ark., 1997; Pitt ve ark, 2000; McKalvie ve ark., 1999). 

2.2.1.2.3 Aldosteron Blokerleri 

Aldosteron blokeri olarak spirinolakton ve eflerenon kullanılmaktadır (Pıtt ve 

Rajagpalan, 2006). Bir aldosteron blokeri olan efleronon bir çok iyi araştırılmış 

ve kabul edilmiş tedavi prosedüründen daha düşük maliyetlidir. Eflerenon aynı

zamanda, akut myokard infarktüs sonrasında gelişen kalp yetmezliği

hastalarında ACEI ve beta bloker tedavisine ek yarar sağladığı kanıtlanmış tek 

bileşiktir ve kullanılması önerilmektedir (Thattaseery ve Gheorghiade; 2004). 

Bazı eleştirilen yönleri olsa da “Eplerenon Post-Acute Myocardial Infarction 

Heart Failure Efficacy and Survival Study” (EPHESUSUS) çalışması myokard 

infarktüsü sonrası kalp yetmezliği gelişen hastalarda eflerenonun etkin ve düşük 

maliyetli tedavi sağladığını göstermiştir (Weintraub ve ark., 2005; Pitt ve 

Rajagopalan, 2006). 

2.2.1.2.4 Digoksin 

Dijitaller kalp yetmezliğinde en eski ve en yaygın kullanılan ilaç grubunu 

oluşturmaktadır. Dijitaller adı ile bilinen ilaç grubunun en çok kullanılan örneği

digoksindir. Digoksin “dijitalis lanata” bitkisinin yapraklarından elde edilir 

(Rahimtoola, 2004). Kardiak glikozitler; 

i. İzole papiller kaslarda, normal hayvan ve insan kalbinde inotropik etki 

gösterir. İnotropik etki hem atriumda hem de ventrikülde gözlenir. Sol ventrikül 
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diastol sonu basıncı ile sol ventrikül diastol sonu ve sistol sonu hacimlerini 

azaltır, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (LVEF) arttırır (Rahimtoola, 1996).  

ii. Kalp yetmezlikli hastalarda yetmezlik belirtilerini iyileştirdiği için ventrikül 

atım hızını azaltır. Digoksin ve karvedilolün birlikte kullanımı bu ilaçların her 

birinin tek başına kullanımından daha etkilidir (Khand ve ark., 2003).  

iii. Kan akımını hızlandırır, vasküler direnci azaltır, venöz dilatasyona neden 

olur, merkezi venöz basıncı ve kalp atım hızını azaltır. Vazodilatasyon kardiak 

out-put artmasına ve direkt baroreflekslere bağlı olarak gelişen sempatik 

vazokonstriksiyonun geri çekilmesi ile ilişkilidir (Rahimtoola, 1996). 

iv. Dijital kullanımı kalp yetmezliğinde körelen barorefleksleri normalleştirir 

(Gheorgiade ve Ferguson, 1991).  

v. Kalp yetmezliğinde dijital tedavisi plazma noradrenalin, aldosteron ve renin 

düzeylerini düşürür (Rahimtoola, 1996). 

vi. Sıvı retansiyonu olan hastalarda diüretik etki gösterir. Bunun altında birçok 

mekanizma yatar. Bunlar arasında vazodilatasyon ve artan CO’in renal 

hemodinamikleri geliştirmesi, sodyumun tübüler reabsorbsiyonunun renal Na-K-

ATPaz ile inhibe edilmesi ve atrial natriüretik peptid salgısının artışı sayılabilir 

(Rahimtoola, 1996). 

Kalp yetmezliği hastalarında digoksin kullanımının nedenleri tablo 2.6’da 

özetlenmiştir (Rahimtoola, 2004). 

Dijitaller kalp yetmezliği ve sol ventrikül disfonksiyonu olan hastalarda ilk 

basamak tedavisinde kullanılırlar. ACEI ve diüretiklerle birlikte kullanılmalıdırlar. 

Beta blokerler (bisoprolol, metoprolol CR/XL ve karvedilol) ile kullanımı stabil 

durumdaki hastalar için geçerlidir (Hunt ve ark, 2001). Ancak etkileri renal 
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fonksiyona bağlı olarak değişmemektedir (Shlipak ve ark., 2004). Dijital 

tedavisinin avantajları Tablo 2.7’de sıralanmıştır (Rahimtoola, 2004). 

 

Tablo 2.6. Kalp Yetmezliği hastalarında digoksin kullanım nedenleri. 

 

Tablo 2.7. Kalp yetmezliği hastalarında dijital tedavisinin avantajları.

ACEI, güçlü diüretikler ve bazı vazodilatör ilaçlarla yapılan alternatif tedavi 

yaklaşımlarının ortaya çıkması konjestif kalp yetmezliği tedavisinde dijital 

kullanımını kısıtlamıştır. Bu nedenle bir zamanlar ilk basamak tedavisinde yer 

alan digoksin günümüzde ACC/AHA kalp yetmezliği rehberinde ikinci basamak 

tedavisi olarak yer almaktadır (Fang, 2005). Dijitaller ventriküllerin sistolik 

fonksiyonunun bozulduğu kronik konjestif kalp yetmezliği tiplerinin kronik 

tedavisinde çok yararı olan ilaçlardır. 

 

*Çok uzun bir süreden beri kullanılmaktadırlar (yaklaşık 230 yıl), 
*Oral olarak günde bir kez verilirler, 
*Kolay tolere edilirler, 
*Seyrek olarak yan etki gösterirler, 
*Klinik olarak bir çok yararlı etkileri bulunmaktadır, 
*Ucuz oldukları için kalp yetmezliği tedavisinin maliyetini düşürürler.

*Pozitif inotropik etki,  
*Hızlı ventriküler kasılmanın yavaşlatılması,
*Vazodilatasyon,  
*Baroreseptör duyarlığının arttırılması,
*Plazma nörohormon düzeylerini düşürülmesi,  
*Vagal tonüsün arttırılması,
*Diürez 
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2.2.1.2.5 Diüretikler 

Konjestif kalp yetmezliğinin bir çok klinik sonucu sodyum ve su retansiyonu 

nedeniyle oluşmaktadır. Diüretikler kalp yetmezliği hastalarında sağkalımı

arttırmazlar, ancak konjestiyonu etkili bir biçimde azaltırlar. Böbreklerden su ve 

tuz kaybını arttırmaları nedeniyle kalp yetmezliğinde oluşan ödemi ortadan 

kaldırmak amacıyla kullanılırlar. Diüretiklerin son zamanlarda gerçekleştirilen 

beta bloker, anjiotensin reseptör blokerleri ve ACEI deneylerinde standart 

tedavinin bir parçası olarak uygulandığı unutulmamalıdır (Packer ve ark., 1999). 

Orta ve şiddetli kalp yetmezliğinde kıvrım diüretikleri tek başına etkilidirler 

(Milcox, 1996). Şu an tedavide olan kıvrım diüretikleri furosemid, bumetanid, 

torsemid ve etakrinik asittir (Klein ve ark., 2003).  

Biriken sıvının atılması, tuzun kesilmesi ve bir kıvrım diüretiği ile sağlanır. Ancak 

bazı durumlarda uygun diüretik tedavisine karşın ödem düzeltilemez. Bu duruma 

diüretik rezistansı denir (Bruyne, 2003).  

Kısa süreli çalışmalarda diüretikler juguler venöz basıncı düşürürler, bir iki gün 

içinde periferik ödemi dağıtırlar ve kilo kaybını sağlarlar. Diüretiklerin kalp 

yetmezliğinde kardiak fonksiyonu, semptomları ve egzersize toleransı arttırdığı 

bilinmektedir. Ne var ki, diüretikler hastalığın ilerleyen dönemlerinde 

nörohormonal vazokonstriktör sistemleri uyarırlar ve plazma anjiotensin II, 

aldosteron ve noradrenalin düzeylerini arttırırlar. Uzun dönemde diüretik 

kullanımı vazodilatör etkili natriüretik peptid konsantrasyonlarının düşmesine 

neden olur. Bu dengesizlik kalp yetmezliğinde sıklıkla gözlenen diüretik 

rezistansını kısmen de olsa açıklayabilir. Kalp yetmezliği hastalarında diüretik 

rezistansı görülme sıklığı bilinmemektedir. 

Diüretiklerin etkileri çok kısa bir sürede ortaya çıkmasına karşın ACEI ya da beta 

blokerlerin etkilerinin gözlemlenmesi haftalar ya da aylar alabilir. ACA/AHA 
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rehberi sıvı retansiyonu olan tüm hastaların diüretik kullanmasını ve diüretiklerin 

ACEI ve beta blokerler ile kombine edilmesini önermektedir (Hunt ve ark., 2001). 

Diüretik tedavisinin amacı sıvı retansiyonunun fiziksel yansımalarını ortadan 

kaldırmaktır. Genel olarak belirli dozlar ile tedaviye başlanmalı ve hastanın

ağırlığında gözlenen değişime göre ayarlama yapılabilmektedir (Klein ve ark., 

2003).  

2.3 Konjestif Kalp Yetmezliğinin Vazodilatör İlaçlarla Tedavisi 

Kronik konjestif kalp yetmezliği sırasında sempatik sinir sistemi ve renin 

anjiotensin aldosteron sisteminin aktivasyonu sonucu damarlar daralır ve 

periferik rezistans artar. Sözü edilen durum, hem azalmış olan kalp debisinin 

arttırılmasını engeller hem de performansı bozuk olan kalbin iş yükünü arttırır. 

Yukarıda belirtilen patofizyolojik sürecin düzeltilmesi amacıyla bazı vazodilatör 

ilaçlar konjestif kalp yetmezliği tedavisinde kullanılırlar. 

2.3.1.1.1 Hidralazin ve Nitratlar  

Organik nitratlar ve hidralazinin (HYD) birlikte kullanılmasının temel nedeni; 

organik nitratların venodilatör etkileri ile HYD’nin arteriodilatör etkilerinin 

nitroprusside benzeyen destekleyici hemodinamik etkiler ortaya çıkarmasıdır. Bu 

kombinasyon sağ ve sol ventrikül dolumunda azalma ve kalp debisinin artması

ile birlikte kalp fonksiyonunda belirgin bir iyileşmeye neden olur. Bu 

hemodinamik profil “Vazodilator-Heart Failure Trial” (V-HeFT) çalışmasında bu 

ilaç kombinasyonunun kalp yetmezlikli hastalar üzerinde etkisinin incelenmesine 

neden olmuştur. V-HeFT-I çalışmasının sonucunda plasebo grubuna kıyasla 

kombinasyon tedavisi alan grupta sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, egzersiz 

toleransı ve sağkalım oranı artmıştır. Daha sonra gerçekleştirilen V-HeFT-II ve 

V-HeFT-I çalışmaların retrospektif analizinde izosorbid dinitrat (ISDN) ve HYD 
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kombinasyonunun özellikle siyah ırkta yararlı etkiler ortaya çıkardığı 

gözlenmiştir. Bu sonuç “African American Heart Failure Trial” (A-HeFT) 

çalışmasının nedenini oluşturmuştur. ISDN-HYD kombinasyonunun yararlı

terapötik etkinliğinde olumlu hemodinamik etkiler ve sol ventrikül sistolik 

fonksiyon iyileşmesi gibi bir çok mekanizma yer almaktadır. V-HeFT-II 

çalışmasının sonuçları ISDN-HYD kombinasyonunun sol ventrikül ejeksiyon 

fraksiyonunu bir ACEI olan enalaprilden daha yüksey düzeyde arttırdığını

göstermiştir. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun artması aynı zamanda 

sağkalımı da arttırmaktadır. HYD’nin nitrat toleransı gelişmesini engelemesi 

ISDN-HYR kombinasyonunun yararlı etkilerinden biri olarak kabul edilmektedir. 

ISDN’nin sıklıkla kullanılması hastalarda erken nitrat toleransı gelişmesine 

neden olmaktadır. Deneysel çalışmalarda HYD’nin nitratlarla birlikte kullanılması

kalp yetmezlikli hastalarda nitrat toleransı gelişimini engeller ve nitratların hem 

ön-yük hem de arka-yükü azaltan olumlu hemodinanik etkilerinin oluşmasına 

neden olur (Elkayam ve Bitar, 2005). 

2.3.1.1.2 Nitrogliserin 

Nitrogliserin kalbin ön yükünü azaltarak dolaylı bir biçimde pulmoner 

konjestiyonu engelleyen etkili bir venodilatördür. Buna ek olarak, arteriyel 

vazodilatör etkinliği de vardır. Bu etkilerini endotel ve düz kas hücrelerinde 

cGMP düzeylerini arttırarak gösterir. Kardiak iskemisi ya da kalp yetmezliği olan 

hastalarda kullanılan etkili bir koroner arter vazodilatörüdür. Terapötik amaca 

göre doz ayarlaması yapılması gerekir. Uygulanan infüzyonun dozu 24 saat 

içinde gelişen toleransa göre ayarlanır. Akut pulmoner ödemi olan hastalarda iv. 

Nitrogliserin uygulanması ACC/AHA tarafından önerilmektedir (Hobbs ve Boyle, 

2004). 
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2.3.1.1.3  Sodyum Nitroprussit 

Sodyum nitroprussit nitrik oksite benzeyen, etkin, kısa sürede etki gösteren, 

arteriyel ve venöz vazodilatördür (Popovic ve ark., 2005). "Afterload"u azaltmak 

için; tedaviye başlanmamış kalp yetmezliği hastalarında ve sistemik kan basıncı

yetersiz olan hastalarda kullanılır. Hastalar daha sonra ACEI, anjiotensin II 

reseptör blokerleri, nitratlar ve hidralazin gibi oral kullanılan vazodilatörlere 

geçebilirler. Koroner çalma fenomenini tetikleme potansiyeli nedeniyle aktif 

iskemisi olan hastalarda kullanılmamalıdır. Nitroprussid genellikle yoğun bakım

ünitelerinde tedavi gören hastalar için kullanılır ve invaziv hemodinamik 

görüntüleme ile izlenir. Tiyosiyanat birikimine engel olmak için şiddetli renal 

yetmezliği olan hastalarda kısa süreli kullanılır. Akut pulmoner ödemi olan 

hastalarda sodyum nitroprussid uygulanması ACC/AHA tarafından 

önerilmektedir (Hobbs ve Boyle, 2004). Etkisini yalnız arter direncini azaltarak 

değil aynı zamanda, sistolik ve diastolik fonksiyonu iyileştirip myokard iskemi 

düzeyini düşürerek gösterdiği düşünülmektedir (Popovic ve ark., 2005). 

2.3.1.1.4 Nesiritid 

Nesiritid insan B-tipi natriüretik peptidi (BNP) ile aynı yapıda 32 amino asitten 

oluşan bir peptiddir. İlk kez domuz beyninden elde edildiği için beyin natriüretik 

peptidi adıyla da bilinir. Günümüzde BNP rekombinat DNA teknolojisi ile 

üretilmektedir (Mills ve Hobbs, 2002). 

BNP kardiak ventriküllerden sıvı ve basınç artışına yanıt olarak sıvı ve elektrolit 

homeostazını sağlamak amacıyla salgılanır. İnsan ve hayvan deneylerinde 

BNP’nin diüretik, natriüretik ve hemodinamik etkileri olduğu gözlemlenmiştir. 

Rekombinant insan BNP’i olan nesiritidin dekompanse konjestif kalp yetmezliği

hastalarında olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir (Michaels ve ark.,2003). Ancak, 
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bazı çalışmalarda kontrol grubuna kıyasla nesiritid grubunun istatistiksel olarak 

anlamlı düzeylerde renal fonksiyon bozukluğuna neden olduğu gözlenmiştir 

(Teerlink ve Massie, 2005). 

2.3.1.2 Diğer İnotropik İlaçlar  

2.3.1.2.1 Milrinon 

Pozitif inotropik etkili bir fosfodiesteraz III inhibitörü olan milrinon akut kalp 

yetmezliği hastalarında transplantasyon öncesi tedavisi olarak kullanılmaktadır. 

Digoksinin sakıncalarını göstermeyen bir ilaç geliştirmek için yapılan çalışmalar 

sırasında bulunmuştur. Fosfodiesteraz III’ü inhibe ederek myokard da cAMP 

düzeylerini yükseltir. Pozitif inotropik etkisinden sorumlu temel mekanizma 

büyük olasılıkla budur. Yerleşik ilaçlarla tedaviye yanıt vermeyen ağır kalp 

yetmezliğinin kısa süreli tedavisi ve kalp cerrahisini izleyen akut kalp 

yetmezliğinin tedavisi için kullanılır. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda 

milrinonun konjestif kalp yetmezliğinin uzun süreli tedavisinde de 

kullanılabileceğine yönelik sonuçlar elde edilmiştir (Zewail ve ark., 2003).  

2.3.1.2.2 Dobutamin  

Dobutamin selektif β1-adrenerjik reseptör agonistidir. Kalpteki β1-adrenerjik 

reseptörleri uyararak pozitif inotropik etki gösterir. Hemodinamik gözetim ile 

birlikte uygulanan kısa süreli iv dobutamin infüzyonunun akut hipotansif kalp 

yetmezliğinde yararı olabileceği düşünülmektedir. Doz hemodinamik stabiliteyi 

sağlayacak en düşük miktara ayarlanmalıdır. Diğer birçok inotrop ilaç 

kullanımında olduğu gibi uzun süreli infüzyonlarında aritmiye neden olduğundan 

ölüm oranını arttırabilir. Kronik dobutamin infüzyon terapisi kalp 
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transplantasyonu bekleyen hastalarda palyatif olarak semptomları düzeltmek 

için kullanılır. Aralıklı dobutamin infüzyonları diürezi arttırır ve konjestiyonu 

hafifletir. Ne var ki, infüzyonlar arasında hastada kardiak debide yetersizlik ve 

egzersiz toleransında düşüş gözlenir. Rutin tedavide dobutamin infüzyonu kalp 

yetmezliği için önerilmez (Hobbs ve Boyle, 2004). 

2.3.1.3 Yeni Geliştirilen Farmakolojik Bileşikler 

Ön çalışmalarda anti-tümör nekroz faktörünün kalp yetmezliğinde yararlı etkileri 

olduğu gösterilmiş (Bozkurt ve ark.,2001), ne var ki, sonrasında gerçekleştirilen 

çalışmalar bunu desteklememiştir (Chung ve ark., 2003; Mann ve ark., 2004). 

Matriks metaloproteinazlar ventriküler yeniden yapılanmada önemli bir rol 

oynamaktadırlar (Zannad ve ark., 2000). Hayvan ve insan modellerinde matriks 

metaloproteinaz inhibitörlerinin sol ventrikül geometrisi ve fonksiyonunu 

koruduğu gözlemlenmiştir (Rohde ve ark., 2000; Lindsey ve ark., 2002)). 

Arjinin vazopresin antagonistlerinin diürez ve vazodilatör etkileri halen 

araştırılmaktadır (Gheorgiade ve ark., 2003; Russel ve ark., 2003). 
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3. BULGULAR 

1960 ve 70’lerde gerçekleştirilen bazı klinik ve deneysel çalışmalarda beta 

blokerlerin kalp yetmezliğinde yararlı olabileceklerini gösteren sonuçlar elde 

edilmesine karşın çok uzun bir süre bu ilaçların kalp yetmezliği tedavisinde 

kontrindike oldukları düşünülmüştür. Akut myokard infarktüsü ve akut kalp 

yetmezliğinde hastaların intravenöz uygulanan beta blokerlere iyi dayanç 

göstermeleri, hekimleri bu ilaçların kronik konjestif kalp yetmezliğinde de 

kullanılabilecekleri konusunda yüreklendirmiştir. Buna ek olarak, yetmezlik 

sırasında uyarılan nörohormonal mekanizmaların kalp için zararlı olduğunun ve 

inotropik ilaçların uzun-süreli kullanımının yetmezlik durumundaki kalbi 

yorduğunun anlaşılması kalp yetmezliğinde beta bloker tedavisi kavramının

önem kazanmasını sağlamıştır. Beta blokerler antiiskemik, antiproliferatif ve 

antiapoptotik etki gösterirler. Öte yandan, inflamatuar sitokin konsantrasyonlarını

azaltırlar, myokardın elektriksel dengesini sağlarlar ve ventriküler yeniden 

yapılanmayı tersine çevirirler. Son yıllarda yürütülen çok merkezli klinik 

çalışmalar beta blokerlerin sözü edilen hastalarda mortalite ve morbiditeyi 

azalttığını, iyi tolere edildiğini ve yaşam kalitesini iyileştirdiğini göstermiştir 

(Waagstein, 2002).  

3.1 Konjestif Kalp Yetmezliği Tedavisinde Tarihsel Süreç 

1970’lerin başlarında kronik konjestif kalp yetmezliğinin tedavisi için yalnızca 

birkaç seçenek bulunuyordu. Hastalığın semptomlarını azaltabilmek amacıyla 

diüretikler ve digoksin kullanılıyordu (Tablo 3.1). Spontan iyileşme, akut 

başlangıçlı kalp yetmezliği dışında, seyrek olarak gözleniyor ve hastalığın

kaçınılmaz bir özelliği olan “progresyon”un geridönüşsüz myokard hasarından 

kaynaklandığı düşünülüyordu. Kalp yetmezliğinin klinik tanımı esas olarak sıvı

retansiyonu olarak biliniyordu, ne var ki, sonrasında ani kardiak ölüme yol 
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açabildiği de anlaşılmıştır. Günümüzde ani kardiak ölüm, NYHA 

sınıflandırmasına göre Sınıf II ve Sınıf III grubu hastaların ölümünün en sık

rastlanan nedenidir (Şekil 3.1) (MERIT-HF Study Group, 1999). 

1970  Dijitaller, diüretikler ve dinlenme 

1975  Dijitaller, diüretikler ve dinlenme 

1980 Dijitaller, diüretikler ve dinlenme 

1985  Dijitaller, diüretikler, nitratlar ve hidralazin 

1990  ACEI, diüretikler, dijitaller?, nitratlar+hidralazin 

1995  ACEI, diüretikler, hafif egzersiz, dijitaller?, beta blokerler 

2000-

2006 

ACEI, diüretikler, beta blokerler, spironolakton, hafif egzersiz, 

dijitaller?, anjiotensin reseptör blokerleri?, nitratlar+hidralazin ? 

Tablo 3.1. Kalp yetmezliğinde kullanılan temel tedavi stratejileri (1970-2006). 

 

AÖ: Ani Ölüm, KY: Kalp Yetmezliği, D: Diğer. 
Şekil 3.1. Kalp yetmezliğinde NYHA sınıflandırmasına göre ölüm nedenleri. 

 
Köpeklerde “pacing” ile oluşturulan kalp yetmezliği Whipple tarafından 1962’de 

incelenmiştir (Whipple ve ark., 1962). Kronik noradrenalin uygulamasının

D%24 
D%15 

AÖ%64 AÖ%59 

KY%12 KY%26 

AÖ%33 

D%11 

KY%58 

Ölüm sayısı
n=103 

NYHA II 

Ölüm sayısı
n=232 

NYHA III 

Ölüm sayısı
n=27 

NYHA IV 
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ratlarda kardiomyopati oluşturulabileceği ise Källfelt tarafından 1974’te 

gösterilmiştir (Källfelt ve ark., 1977). Bu iki çalışma; yüksek kalp atım hızı ve 

yüksek katekolamin düzeyleri ile kalp yetmezliği arasında bir bağlantı

kurulmasını sağlamıştır (Şekil 3.2).  

 

Şekil 3.2. Pacing ya da noradrenalin uygulaması ile kalp yetmezliği gelişimi. 

 

1960’larda, kalp yetmezliğinde gözlenen yüksek katekolamin düzeylerinin;  

i. Kalp yetmezliğinin giderilmesi ve hemodinamik homeostazın sürdürülmesi için 

destekleyici bir fenomen mi olduğu yoksa (Spann ve ark., 1966; Chidsey ve 

Braunwald, 1966), 

ii. Kalp üzerindeki metabolik yükü arttıran potansiyel bir tehlike mi olduğu

tartışılmaya başlanmıştır (Chidsey ve ark, 1966; Katz, 1973).  

Kalp yetmezliğinde myokard noradrenalin konsantrasyonlarının azaldığı,

dolaşımdaki konsantrasyonlarının ise arttığı gösterilmiştir. Buna ek olarak, yağ

asitlerinin β-oksidasyonunun inhibisyonu sonucu myokardın enerji üretiminin 

bozulduğu da saptanmıştır (Chidsey ve ark., 1966). Deneysel çalışmalar, şiddetli 

kalp yetmezliğinde artan sempatik tonüsün beta blokerlerle birdenbire ortadan 

kaldırılmasının yaşamsal tehlike yaratan dolaşım bozukluğuna neden olduğunu 

Pacing ile taşikardi oluşumu→ Konjestif Kalp  
 Yetmezliği
Whipple 1962 

Uzun süreli  
noradrenalin → Dilate  
uygulaması kardiomyopati 
 
Källfelt 1974 
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göstermiştir (Chidsey ve Braunwald, 1966). Yukarıda özetlenen bulgulardan yola 

çıkarak, 1970’li yıllarda kronik kalp yetmezliğinin tedavisi için iki farklı kavram 

tartışılmaya başlanmıştır:  

i. İnotropik destek sağlanması (hemodinamik yaklaşım), 

ii. Kalp atım hızının yavaşça azaltılmasıyla kalp üzerindeki metabolik yükün 

baskılanması (metabolik yaklaşım) (Tablo 3.2 ve Tablo 3.3) (Waagstein, 2002). 

 

* Chidsey ve ark., 1966; **Katz, 1966 
Tablo 3.2. Kalp yetmezliğinde inotropik konseptin gelişimi  

(hemodinamik yaklaşım). 

 

Tablo 3.3 Kalp yetmezliğinin bir nedeni olarak enerji dengesizliği. 

Myokard enerji dengesinin üzerinde odaklanılan yıllar (1966-1973).  

Kalp yetmezliğinde gözlemlenen değişimler: 

1) Myokard noradrenalin depolarının boşalması*, 

2) Adrenerjik uyarılara kontraktil yanıtın azalması*, 

3) Adrenerjik yanıtın azalması ya da beta bloker  

kullanımı ile gözlemlenen hemodinamik zarar**. 

İnortopik ilaç 
kullanım nedenleri

1)  Yetmezlikli kalpte oksidatif fosforilizasyonun azalması biyokimyasal 

zarara neden olur (Chidsey ve ark., 1966). 

2)  Pozitif inotropik etki iskemik zararı arttırırken, negatif inotropik etki 

nekrozu azaltır. 

3)  Kronik olarak yükü artmış olan kalpte myokard gerginliğin azaltılması

yaşam süresini arttırabilir (Katz, 1973). 
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Uzun süren tartışmalar sonrasında inotropik desteğin sürdürülmesi gerektiği

yaklaşımı benimsenmiştir (Tablo 3.3, Şekil 3.3). Yaklaşık 25 yıl sonra 

nörohormon antogonistlerinin kronik konjestif kalp yetmezliğinde hastaların

sağkalımını arttırdığı belirlenmiştir. Öte yandan, o yılarda benimsenen tedavi 

yaklaşımı olan inotropik desteğin sözü edilen hastalarda mortaliteyi arttırdığı 

kesin olarak anlaşılmıştır. Bu gözlemler kronik konjestif kalp yetmezliğine ilişkin 

tedavi yaklaşımlarının yeniden gözden geçirilmesine yol açmıştır (F.Waagstein 

2002). 

 

Şekil 3.3. 1975 yılında kronik kalp yetmezliği tedavisinde tartışılan iki yaklaşım. 

3.2 Kalp Yetmezliğinde Adrenerjik Reseptör Bloku 

Kalp yetmezliği tedavisi son 15 yılda büyük bir değişim göstermiştir. Bu 

doğrultuda kısa-dönem hemodinamik/farmakolojik tedavi yaklaşımları yerini 

yetmezlikli kalbin biyolojik özelliklerinin olumlu yönde değiştirilmesini amaçlayan 

uzun süreli tedavi stratejilerine bırakmıştır (Eichorn ve Bristow, 1996). Hafif ve 

1975 Yılında Kronik Kalp Yetmezliği Tedavisinde Tartışılan İki Yaklaşım

Hemodinamik 
Yaklaşım

Metabolik 
Yaklaşım

İnotropik İlaç Tedavisi İle 
Kısa Süreli İyileşme 

Uzun Süreli Tedavi ? 

Beta Blokerlerle Kısa
Süreli Tedavide Zarar 

Beta Blokerlerle Uzun 
Süreli Tedavide İyileşme

Sağkalım ?
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orta şiddetli kalp yetmezliğinde beta bloker tedavisinin sağladığı yarar sözü 

edilen değişimi tetikleyen ana unsur olmuştur (Bristow, 2000).  

Kalp yetmezliğinde adrenerjik aktivasyon belirgindir (Swedberg ve ark., 1984; 

Hasking ve ark.,1986, Haber ve ark.,1993) ve böylece kasılma ve kalp atım

hızının arttırılması ile kısa dönemde kardiak performans sürdürülmeye çalışılır. 

Dinlenme sırasında ise normal fonksiyon gösteren insan sol ventrikülünde ek bir 

adrenerjik desteğe gerek yoktur (Haber ve ark.,1993). Kalpte adrenerjik 

aktivitenin ve dolaşımda da noradrenalin düzeylerinin artması, başlangıçta 

kardiak performansın sürdürülmesi için gerekli olsa da sonrasında yetmezlikli 

kalp için çok daha zararlı olmaktadır (Goldsmith ve ark., 1985; Bristow ve ark., 

1992; Kaye ve ark., 1995). 

Biyolojik Yanıt Adrenerjik Reseptör  

Kardiak myositlerin büyümesi β1,β2, α1

Pozitif inotropi β1,β2, α1

Pozitif kronotropi β1,β2

Negatif inotropi β3

Myosit toksisitesi β1,β2 (?<β1)

Myosit apoptozisi β1

Tablo 3.4. İnsan kalbinde adrenerjik reseptörler aracılığıyla düzenlenen biyolojik 

yanıtlar. 

 

Tablo 3.4’de de görüldüğü gibi insan kardiak myositlerinde pozitif inotropik yanıt

oluşumundan ve hücre büyümesinden sorumlu 3 tip adrenerjik reseptör vardır

(β1, β2 ve α1) (Bristow ve ark., 1986; Brodde ve ark., 1986; Bristow, 1993, Mann 

ve Bristow, 2005; Metra ve ark., 2004). β-adrenerjik reseptörler, stimülatör G 

proteini (Gs) ile adenilil siklaz enzime bağlanırlar. Bu enzim MgATP substratını



43

cAMP’ye çevirir. cAMP pozitif inotropik ve kronotropik etkili bir ikincil mesajcıdır

ve büyümeyi tetikler. Sağlıklı insan sol ya da sağ ventrikülünde β1/β2 oranı %70-

%80/%30-%20 arasında değişir. Ne var ki, yetmezlikli ventrikülde β-adrenerjik 

reseptörlerin %35-40’ını β2-adrenerjik reseptörler oluşturur. Bu durum β1-

adrenerjik reseptör sayısında gözlenen azalmadan kaynaklanır (downregulation) 

(Bristow ve ark., 1986; Brodde ve ark., 1986). α1-adrenerjik reseptörler ise farklı

bir G proteini olan Gq proteiniyle fosfolipaz C enzimine bağlanırlar. Bu enzim 

diaçil gliserolün ikincil mesajcısıdır ve büyümeyi tetikleyen protein kinaz C 

ailesini aktive eder (Bristow, 1993). Kalpte yer alan β3-adrenerjik reseptörlerin G 

proteinlerinden inhibitör özellikte olan (Gi) proteinine bağlı olduğu bilinmektedir 

(Newton ve Parker, 1996). Bu reseptör alttipinin klasik β1 ve β2 alttiplerinden 

farklı olarak insanda negatif inotropik etkiye aracılık ettiği gösterilmiştir.  

Kalp yetmezlikli hastalarda kardiak noradrenalin konsantrasyonlarının bu 

hastalarda myosit hasarına yol açabilecek kadar (Mann ve ark.,1992), bir başka

anlatımla, kardiotoksik etki gösterebilecek kadar yüksek olduğu anlaşılmıştır. 

Noradrenalinin β1-adrenerjik reseptörlerine, β2-adrenerjik reseptörler ile 

kıyaslandığında, 10 ile 30 kez daha fazla afinite gösterdiği saptanmıştır (Mann 

ve ark.,1992). Noradrenalinin sitotoksik özelliğinin α-adrenerjik reseptörlerden 

çok β-adrenerjik reseptörler aracılığı ile düzenlendiği bilinmektedir. Transjenik 

farelerde insan β1-adrenerjik reseptörleri (Port ve ark., 1998; Engelhardt ve ark., 

1999) ile Gαs19 (Iwase ve ark., 1996) ve Gαq20 (D’Angelo ve ark., 1997) 

ekspresyonlarının aşırı ölçüde arttırıldığı (overexpression) durumlarda 

kardiomyopatik fenotip oluşur ve sistolik disfonksiyon gözlenir. Yetişkin rat 

kardiak myositlerinde β agonist etki sonucu Gαs’nin aktivitesinin artması

apoptozisin de artmasına yol açar (Geng ve ark., 1996). Bir başka anlatımla, 

myositlerde β1-adrenerjik reseptörler apoptozisi tetikleyen sinyaller gönderir. β2-

adrenerjik reseptörleri ise tam tersine Gi ile kenetli olduğundan antiapoptotik etki 

gösterir (Communal ve ark., 1999). Kardiak β2-adrenerjik reseptör ekspresyonu 

ancak aşırı ölçüde arttırıldığında sistolik disfonksiyon ve kardiomyopati ortaya 
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çıkar (Liggett ve ark., 2000). α1-adrenerjik reseptörlerin aktivitesinin artması ise 

konsantrik hipertrofi gelişimine neden olur (Milano ve ark.1994). Bu bulgular 

kronik adrenerjik aktivasyonun insan kalbinde zararlı etkileri olduğunu gösterir 

niteliktedir (Bristow, 2000). 

Yetmezlikli kalpte β-adrenerjik sinyal iletimi, β1- ve β2-adrenerjik reseptörler, 

inhibitör nitelikteki Gi proteini, reseptör aktivasyonunun modülasyonundan 

sorumlu bir enzim olan β-adrenerjik reseptör kinazın duyarsızlaşmasına ve hatta 

adenilil siklaz enziminin ekspresyonunun azalmasına ikincil olarak değişir 

(Bristow, 1993; Ungerer ve ark., 1994). Kalp yetmezliğinin son dönemlerinde 

sinyal iletim potansiyeli %55-%60 oranında azalır, ne var ki, sinyal kapasitesi 

sürer (Bristow, 1993). Bu ve benzer bulgular, β-adrenerjik reseptör yolağında 

kalp yetmezliğinde gözlenen duyarsızlaşmaya ilişkin değişikliklerin aslında 

adaptasyon amacına yönelik olduğunu düşündürmektedir. Bu noktadan yola 

çıkıldığında, reseptör sinyal iletiminin baskılanarak endojen antiadrenerjik 

etkinliğin pekiştirilmesinin potansiyel olarak etkin bir tedavi stratejisi 

oluşturacağını düşünmek mantıksal görünmektedir (Bristow, 1984; Bristow ve 

ark., 1985; Fowler ve Bristow, 1985). 

Kalp yetmezliğinde önceden de vurgulandığı gibi sempatik sinir sistemi etkinliği

artar, β-adrenerjik reseptör ekspresyonu ve fonksiyonu ise azalır. Kalp 

yetmezliğinde adrenerjik yolakta süregelen aktivasyon kardiomyositlerde β1-, β2-

ve α1-adrenerjik reseptörler aracılığıyla zararlı biyolojik yanıtlar oluşur. Bu durum 

kronik kalp yetmezliğinde adrenerjik ilaçların kullanılmasının temel nedenidir 

(Bristow 2000). Ne var ki, veri bolluğuna karşın bu değişimlerin adaptif ya da 

koruyucu nitelikte mi olduğu ya da tam tersine kalp için daha zararlı mı olduğu

henüz tam olarak belirlenememiştir. Beta adrenerjik agonistler kalp yetmezliği

tedavisinde en önemli tedavi stratejilerinden biridir. Ancak bu ilaçların adrenerjik 

reseptör sistemini bloke ederek mi yoksa bu reseptörleri resensitize ederek mi 

etki gösterdikleri halen tartışılmaktadır (Lohse ve ark.,2003). 
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3.3 Kalp Yetmezliğinde Beta Adrenerjik Sinyal İletimi 

Kardiomyositlerde β1, β2 ve bazı türlerde β3 olmak üzere üç β-adrenerjik reseptör 

alttipi yer almaktadır. β1-adrenerjik reseptör alttipi en önemlisidir ve temel olarak 

katekolaminlerin pozitif inotropik ve kronotropik etkilerinden sorumludur. β2-

adrenerjik reseptör alttipi de pozitif inotropik ve kronotropik etki göstererek 

kardiak fonksiyonu arttırır ancak farklı sinyal iletim yolaklarını aktive edebilmesi 

fonksiyonunun β1-adrenerjik reseptör alttipinden farklı olduğunun bir 

göstergesidir (Lohse ve ark.,2003).  

Klinik ve deneysel çalışmalardan elde edilen kanıtlar β-adrenerjik reseptör 

sisteminin kalp yetmezliğinde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Bu 

kanıtlardan ilki kalp yetmezliğinde sempatik sistem aktiyasyonunun belirgin bir 

biçimde artması ve bunun hastaların sağkalımıyla ters orantılı bir özellik 

göstermesidir (Packer, 1988). İkincisi ise β-reseptörlerden özellikle β1 alttipinin 

kalp yetmezliğinde ekspresyonunun azalması (Broddle, 1993; Bristow ve ark., 

1982) ve β2 alttipinin de özellikle GRK2 ve/veya GRK5 gibi reseptör kinazların

etkisiyle Gs proteininden kenetsizlenmesidir (uncoupling) (Ping ve ark., 1997; 

Ungerer ve ark., 1994; Ungerer ve ark., 1993). Bunun yanı sıra, Gαi protein 

düzeylerindeki artışın beta adrenerjik sinyal yolağını antagonize ettiği

bilinmektedir (Feldman ve ark., 1988; Neumann ve ark., 1988; Bohm ve ark., 

1990). 

Kalpte birden çok beta bloker alttipinin bulunması alttiplerin kardiak fonksiyonu 

etkilediğinin en önemli göstergesidir. Gerçekten de alttiplerin ekspresyon ve 

fonksiyonlarındaki değişimin sağlıklı ve yetmezlikli kalpte kardiak fonksiyonun 

düzenlenmesinde önemli rol oynadığına ilişkin deneysel kanıtlar giderek 

artmaktadır. Her üç β-adrenerjik reseptör alttipi ligandlarına farklı afinite ile 

bağlanırlar (Şekil 3.4). Öte yandan, hücre içi yerleşimlerinin alttipe özgü olduğu

ve farklı sinyalleme mekanizmalarında yer aldıkları yönünde bulgular elde 
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edilmiştir. Bu reseptör alttiplerinin uzaysal konfigurasyonundaki farklılıkların

diğer proteinlerle etkileşime girerek alttipe özgü yanıtları düzenleyen 

“signalozom”ları oluşturduğu yönünde bir hipotez öne sürülmüştür (Lohse ve 

ark., 2003). 

 

GRK; G proteini reseptör kinaz, βArr; β Arrestin, PDE; Fosfodiesteraz, PI3K; Fosfatilinozitol 3 Kinaz, AC;Adeninil Siklaz 
 

Şekil 3.4. β-adrenerjik reseptör alttiplerinin kenetlenmeleri ve sinyal iletimleri.  
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AC; Adenilil siklaz; RyR; Ryanodin Reseptörü; PLB; Fosfolomban, SERCA; Sarkoplazmik Retikulum Kalsiyum ATPaz, 
CaM; Kalmodulin; CaMK; Kalmodulin Bağlı Kinaz, CaN; Kalsinörin, GRK; G Proteini İle Eşleşen Reseptör Kinaz, NCX; 
Sodyum Kalsiyum Pompası, NHE; Sodyum-Proton Pompası, PP; Protein Fosfataz.  
 

Şekil 3.5. Kardiak myositlerde PKA tarafından düzenlenen Ca döngüsü. 

 

β-adrenerjik reseptörlerin etki mekanizması detaylı olarak açıklanmıştır (Şekil 

3.4 ve Şekil 3.5). Klasik ortak yolak Gs proteini aracılığıyla cAMP düzeyinin 

arttırılmasıdır. cAMP için birincil hedef protein kinazdır. Protein kinaz; L-tipi 

kalsiyum kanalları (Zhao ve ark., 1994; Gerhardstein 1999), fosfolomban 

(Simmermann ve Jones, 1998), troponin-I (Sulakhe ve Vo, 1995), ryanodin 

reseptörleri (Marx ve ark., 2000), miyozin bağlayan C proteini (MyBP-C) (Kunst 

ve ark., 2000) ve protein fosfataz inhibitörü-1 (Zhang ve ark., 2002) gibi kardiak 

fonksiyonda rol alan bazı önemli proteinleri fosforlar. Böylece, kalsiyum akışının

(L-tipi kalsiyum kanalları) ve sarkoplazmik retikuluma kalsiyum girişinin artması

(fosfolomban/sarkoplazmik retikulum kalsiyumu (SERCA)) ve myoflament 

kalsiyum duyarlılığınının modüle edilmesi (troponin I, MyBP-C) sonucu 

kardiomyositlerin kontraktil davranışı belirlenir (Lohse ve ark., 2003). 

Bir çok çalışmada kardiomyositlerdeki cAMP yolağının β1- ve β2-adrenerjik 

reseptörler tarafından uyarıldığı gösterilmiştir. Transfeksiyon yapılan hücrelerde 
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(Green ve ark.,1992; Levy ve ark., 1993) ve kardiomyositlerde (Ostrom ve ark., 

2001; Bristow ve ark., 1989) β2-alttipinin β1-alttipine oranla daha etkin adenilil 

siklaz uyarımı sağlamasına karşın β1-alttipinin kardiomyositlerdeki fonksiyonel 

etkilerinin daha belirgin olduğu saptanmıştır (Broddle ve Michel, 1999). Bu 

çelişkiyi açıklamaya yönelik olarak çeşitli açıklamalar öne sürülmüştür. 

Bunlardan biri β2-adrenerjik reseptör uyarısı ile oluşan cAMP 

konsantrasyonlarının, β1-adrenerjik reseptör uyarısı ile oluşanlardan daha düşük 

olabileceği hipotezidir. Başka bir açıklama ise Gs/adenilil siklaz/protein kinaz A 

yolağını modifiye eden ek sinyal yolaklarının bulunması olasılığıdır (Lohse ve 

ark., 2003). 

Sözü edilen ek sinyal yolakları β1-adrenerjik reseptörlerden çok β2- ve belki de 

β3-adrenerjik reseptörler için önemlidir. Üç β-adrenerjik reseptör alttipi ile 

etkileşen bir çok protein tanımlanmış (Hall ve ark., 2002) ancak, bunlardan 

yalnızca birkaçının kalpte varlığı gösterilmiştir (Şekil.6). β-adrenerjik 

reseptörlerin klasik olmayan sinyal iletimleri inaktif cAMP analogları tarafından 

inhibe edilemeyen kalsiyum iletimini içerebilir (Zhu ve ark., 2003). 

3.4 Kalp Yetmezliğinde Beta Blokerlerin Klinik Etkileri  

Kalp yetmezliğinde kontrindike olduğu varsayılan beta blokerlerin, 1970’lerde 

başlatılan ilk çalışmalar sonrasında (Swedberg ve ark.,1979), standart tedavi 

prosedüründe yer alabilmesi için 20 yıl kadar bir sürenin geçmesi gerekmiştir. 

Kardiak fonksiyonun sağlanması ve kardiak performansın sürdürülebilmesi için 

adrenerjik uyarı “olmazsa olmaz” bir önkoşul olarak düşünüldüğünden, 

kuramsal, sezgisel ve hatta “doğal” olarak kalp yetmezliğinde β-adrenerjik 

reseptörlerin bloke edilmesi uzun süre kontrindike kabul edilmiştir. Oysa 

günümüzde bisoprolol, metoprolol ve karvedilol ile gerçekleştirilen üç büyük 

ölçekli klinik çalışma, bu ilaçların “şaşırtıcı” olarak ölüm riskini üçte bir hatta 
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daha yüksek oranda azalttığını göstermiştir. Kalp yetmezliği tedavisinde 

kullanılan başka hiçbir ilaçla bu başarı oranına henüz ulaşılamamıştır (Bristow, 

2000).  

Negatif inotropik etkili bileşiklerin uzun süreli kullanımının kalp yetmezliği

bulunan hastalarda kardiak indeksi, egzersiz kapasitesini ve sağkalımı nasıl olup 

da arttırdığı hala anlaşılamamıştır. Bu paradoks iki temel mekanizma ile 

açıklanmaya çalışılmaktadır: 

i. Sürekli β1-adrenerjik reseptör uyarısının olumsuz etkilerinin baskılanması

ii. Kardiak β-adrenerjik reseptör sisteminde gözlemlenen desensitizasyonun 

iyileştirilmesi (Şekil 3.6). 

(a) Normal kalpte, yetmezlikteki kalbe oranla membranda yerleşik daha çok β-adrenerjik reseptör bulunur. Sitimülatör G 
proteini (Gsα) adenilil siklazı (AC) aktive ederek cAMP düzeylerini arttırır, protein kinaz A (PKA)’yı aktive eder. Aktive olan 
protein kinaz A fosfolombanı fosforlar, böylece fosfolombanın sarkoplazmik retikulum kalsiyum ATPaz pompası
(SERCA) üzerindeki inhibitör etkinliği ortadan kalkar, sitozolden sarkoplazmik retikulum (SR)’a Ca+2 akışı sağlanır. 
Sitozolde Ca+2 düzeylerinin azalınca kas lifleri gevşemeye başlar, tam tersine SR’dan Ca+2 salgılanınca kas liflerinde 
kasılma artar.  
(b) Kalp yetmezliğinde β-adrenerjik reseptör (özellikle β1-adrenerjik reseptör) sayısı azalır ve reseptörde fosforilizasyona 
bağlı desensitizasyon gözlenir. Bu durum reseptörün Gsα proteinini aktive etmesini engeller. β-adrenerjik reseptöre β-
arrestin molekülünün eklenmesi ise desensitizasyon gelişimine ve reseptörün Gsα proteininden kenetsizleşmesine 
(uncoupling) neden olan bir başka mekanizmadır. Yetmezlikli kalpte inhibitor G proteini Giα miktarında ve reseptör 
internalizasyonunda da artış gözlenir. Bu mekanizmalar β-adrenerjik reseptör-PKA yolağını inhibe eder ve Ca+2 
döngüsünü bozarak kasılma ve gevşemeyi azaltır (Ritter ve Neyses, 2003). 

Şekil 3.6. β-adrenerjik desensitizasyon. 
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Bu konuya ilişkin olarak çok sayıda klinik ve deneysel araştırma 

gerçekleştirilmesine ve bu çalışmaların günümüzde de yoğun bir biçimde 

sürdürülmesine karşın bu çalışmalardan hiçbiri yukarıdaki olasılıklardan 

hangisinin doğru olduğunu kanıtlayacak kesinlikte sonuçlar vermemiştir. Yine de 

bir çok çalışmada elde edilen bulgular β1-adrenerjik reseptör-aracılı zararlı

etkilerin baskılanmasına ilişkin mekanizmanın daha yüksek bir olasılık olduğunu 

düşündürmektedir. Örneğin, beta blokerler kalp atım hızları, kan basınçları ve 

ejeksiyon fraksiyonları ne olursa olsun tüm hasta altgruplarında yararlı etkiler 

gösterirler (Effect of metoprolol CR/XL in chronic heart failure: Metoprolol CR/XL 

Randomised Intervention Trial In Congestive Heart Failure, 1999). Bu da 

etkilerinin yalnızca kalp ritmi yüksek hastalarla sınırlı olmadığının bir 

göstergesidir. Antiaritmik etki göstererek toplam ölüm sayısındaki azalmadan 

çok ani ölüm oranında azalmaya neden olurlar. Beta blokerlerin antiaritmik 

etkileri değişen kalsiyum dengesinin kalbin aritmilere duyarlılığını arttırması

nedeniyle özellikle önemlidir. Buna ek olarak, beta blokerler kardiomyositlerde β-

adrenerjik reseptör aktivasyonuna bağlı gelişen hipertrofik, proapoptotik ve 

prenekrotik etkileri de engellerler. Dahası, yetersiz kalpte enerji dengesini 

iyileştirirler, kalp atım hızını yavaşlatırlar, diastolik dolumu ve kan akımının

düzeltilmesini sağlarlar. Öte yandan, beta blokerler karnitin palmitoyl transferazı

inhibe ederek yağ asitlerinden glukoz metabolizmasına kısmi bir geçiş sağlarlar 

(Packer, 1988). Son olarak, kalp yetmezliğinde gelişen ve hastalığı ilerlemesine 

yol açan kardiak gen ekspresyonundaki yetmezliğe-özgü değişimleri tersine 

çevirirler (Sigmund ve ark.,1996; Gilbert ve ark., 1993; Kubo ve ark., 2001; 

Lowes ve ark., 2002). 

Beta blokerlerin β-adrenerjik reseptör ekspresyonunu arttırması ve yetmezlikte 

artan GRK ve Gαi düzeylerini normale çekmesi ise duyarlılığın yeniden 

sağlanması hipotezini desteklemektedir (Sigmund ve ark.,1996; Gilbert ve ark., 

1993; Kubo ve ark., 2001; Lowes ve ark., 2002; Heilburn ve ark., 1989). 

Reseptör ekspresyonundaki artışın beta blokerlerin terapötik etkisine gerçekten 
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katkıda bulunup bulunmadığı anlaşılamamıştır (Metra ve ark., 2002; Gilbert ve 

ark., 1996). Ancak, beta blokerlerin “down-stream” elemanlarında sağladığı 

resensitizasyonun fosfodiesteraz inhibitörlerine verilen yanıtları arttırdığı 

gösterilmiştir (Metra ve ark., 2002). 

3.4.1 Myokard Fonksiyonu ve Yeniden Yapılanma 

Beta blokerler ile uzun süreli tedavinin myokard üzerine etkileri ayrıntılı olarak 

incelenmiştir (Eichhorn ve Bristow, 1996; Bristow ve ark., 1998; Bristow, 1997; 

Bristow ve Gilbert, 1995). Dikkat çeken ilk bulgu myokard fonksiyonu üzerinde 

uzun süreli tedavide gözlenen etkilerin, kısa süreli negatif inotrop etkinin 

tamamen tersi şeklinde gelişmesidir. 3 ay ya da daha uzun süren tüm plasebo 

kontrollü çalışmalarda kısa süreli tedavide gözlenen negatif inotropik etkinin 

tersine sistolik disfonksiyonu iyileştirdikleri gözlenmiştir (Eichhorn ve Bristow, 

1996). 

Beta blokerler ile tedavi kalp atım hızını azaltır. Yetmezlikli myokardın atım

hızının artmasına karşın kontraktilitesinin azalması nedeniyle sözü edilen etki 

ventrikül fonksiyonunu iyileştirir (Alpert ve ark., 1998). Düşük hızla uyarıldığında 

myosit aksiyon potansiyeli uzar. Birçok kalp yetmezliği hastasında sarkoplazmik 

retikulum (SR) Ca2+ ATPase SERCA2a enziminin ekspresyonundaki azalmaya 

karşın myosit aksiyon potansiyelinin süresinin uzaması daha fazla Ca+2’un 

Na+1/Ca+2 pompası aracılığıyla hücre içine girmesini ve bunun sonucunda SR’un 

daha etkin gevşemesini ve Ca2+ ile dolmasını sağlar (Barry, 2000; Sabbah, 

2004). Bu durum sistolik ve diastolik fonksiyonu iyileştirir (Barry ve Gilbert, 2003) 

Sistolik disfonksiyondaki olumlu etki ACEI, vazodilatörler ve digoksine kıyasla 

daha geç ortaya çıkar. 12 aylık tedavi sürecinde hastaların büyük bir 

çoğunluğunda 6 ile12. aylar arasında sistolik fonksiyonda iyileşme gözlenir. 
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Tedavi süresine bağlı olarak ejeksiyon fraksiyonu ortalama 5-10 ünite artar 

(Waagstein ve ark., 1993). Bu etki ACEI ve digoksinle elde edilenden daha 

fazladır. Sözü edilen etkinin ACEI’nin etkisine eklendiği ve beta blokerlerin tek 

başına kullanıldığında da sistolik fonksiyonu iyileştirdiği dikkate alınmalıdır

(Waagstein,2002). 

Beta blokerler intravenöz uygulandıklarında diastolik fonksiyonu iyileştirirler 

(Eichhorn ve ark., 1990; Hall ve ark, 1995). İyileşme 2 haftalık tedavi sonrasında 

başlar ve 3 aylık tedavi sonrasında maksimum etki gözlenir (Waagstein ve ark., 

1989; Andersson ve ark., 1993; Andersson ve ark., 1996). Sistolik fonksiyona 

kıyasla diastolik fonksiyonu iyileştirici etkileri çok daha çabuk ortaya çıkar (Held 

ve ark., 1986.) 

4 ile 12 ay aralığındaki tedavide myokard kütlesindeki büyüme gerilemeye 

başlar ve ventriküllerin şekli eski durumuna döner. Bu fenomene “ters yeniden 

yapılanma” (reverse remodelling) adı verilir (Eichhorn ve ark.,1996; Bristow ve 

ark., 1998; Bristow, 1997; Hall ve ark., 1995). Beta blokerler ACEI ile birlikte 

verildiğinde ise sol ventrikülde “ters yeniden yapılanma”nın 6 ay içinde başladığı 

bildirilmiştir (Groenning ve ark., 2000). Beta blokerlerin yeniden yapılanma 

üzerindeki olumlu etkisinin uzun süreli mi yoksa ACEI ile kronik tedavide olduğu

gibi tersinir mi olduğu henüz bilinmemektedir (Waagstein, 2002). Beta 

blokerlerin sözü edilen zaman-bağımlı biyolojik etkileri yalnızca bu ilaçlara ilişkin 

özelliklerdir ve hem ikinci kuşak hem de üçüncü kuşak beta blokerlerle gözlenir. 

Yeniden yapılanmanın tersine çevrilmesi ve sistolik fonksiyonun düzelmesi kalp 

yetmezliği tedavisinde yalnızca beta blokerlerin gösterdiği etkilerdir. Renin-

anjiotensin sistemi inhibitörleri de yeniden yapılanmayı azalttır, ne var ki, tam 

olarak tersine çeviremezler ve intrinsik sistolik disfonksiyonu iyileştiremezler 

(Eichhorn ve ark.,1996). 



53

Myokard fonksiyonundaki ve yapısal geometrideki değişiklikler ile dilate 

kardiomyopati/sistolik disfonksiyon fenotipinde kendini gösteren iyileşme de beta 

blokerlerin kalp yetmezliğindeki olumlu etkilerinin bir kanıtıdır (Bristow, 2000). 

3.4.2 Egzersiz Toleransı

Beta blokerlerin egzersiz toleransı üzerindeki etkileri; yetmezliğin şiddetine, 

kandaki beta bloker konsantrasyonuna ve testin yapıldığı andaki beta bloker 

konsantrasyonlarına bağlı olduğu için kesin değildir (Waagstein, 2002). 

Kısa adı MDC olan “Metoprolol in Dilated Cardiomyopathy” adlı çalışmada, 12 

aylık tedavi sonrasında metoprolol tedavisi alan grup plasebo grubu ile 

kıyaslandığında egzersize toleransın arttığı gözlenmiştir (Waagstein ve ark., 

1993). “Metoprolol CR/XL Randomised Intervention In Congestive Heart Failure” 

(MERIT-HF) çalışmasında ise bir fark gözlenmemiştir (Gullestad ve ark.,2001). 

Klinik bulgular egzersizi sonlandıran nedenin dispneden çok yorgunluğa bağlı

olduğunu, bunun da metoprolol ile uzun süreli tedavi sonrasında pulmoner veç 

basıncında çok düşük oranda gözlemlenen artış ile ilişkili olduğunu 

düşündürmektedir (Andersson ve ark., 1994). 

3.4.3 Mortalite Oranı

Beta blokerlerin ACEI ve anjiotensin reseptör blokerleri ile birlikte kullanılarak 

mortalite oranı üzerindeki etkilerinin araştırıldığı dört geniş ölçekli, plasebo 

kontrollü çalışma gerçekleştirilmiştir (MERIT-HF Study Group, 1999; Hjalmarson 

ve ark., 2000; CIBIS-II Investigators and committees, 1999). “Cardiac 

Insufficiency Bisoprolol Study” (CIBIS II)’de NYHA sınıf III-IV, stabil, ejeksiyon 

fraksiyonu ≤0,35 olan hastalar; MERIT-HF’de NYHA sınıf II-IV hastalar; 

“Carvedilol Prospective Randomised Cumulative Survival Trial” 
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COPERNICUS’da ise ejeksiyon fraksiyonu ≤0,25 olan hastalar NYHA 

sınıflandırması dikkate alınmadan değerlendirilmişlerdir (Hjalmarson ve ark., 

2000; CIBIS-II Investigators and committees, 1999; Packer ve ark.,2001). 

COPERNICUS çalışmasında ejeksiyon fraksiyonu ve plasebo grubunun 

mortalite oranından bu hastaların CIBIS II ve MERIT-HF çalışmasına 

katılanlardan daha ileri düzeyde kalp yetmezlikli hastalar oldukları

anlaşılmaktadır (Waagstein, 2002). Bu üç çalışmada da beta bloker tedavisi ile 

gözlenen toplam mortalite azalma oranları sırasıyla %34, %34 ve %35 olarak 

birbirine çok yakın bulunmuştur (MERIT-HF Study Group, 1999; Hjalmarson ve 

ark., 2000; CIBIS-II Investigators and committees, 1999; Packer ve ark., 2001). 

CIBIS ve MERIT-HF çalışmalarına katılan hastalardan ejeksiyon fraksiyonu 

≤0,25 olan NYHA sınıf III-IV hastalar göz önüne alındığında COPERNICUS 

çalışması ile benzer sonuca ulaşılmıştır (Goldstein ve ark., 2001). Bu durum, 

metoprolol, bisoprolol ve karvedilolün ortak özellikleri olan β1-adrenerjik reseptör 

blokunun mortaliteye ilişkin etkisinin önemli olduğunu, β2- ve α-adrenerjik 

reseptör blokunun mortalite ve morbiditeye ilişkin etkisinin önemli olmadığını

göstermektedir (Waagstein, 2002). Cinsiyet, kalp yetmezliğinin etyolojisi, kalp 

atım hızı, kan basıncı, NYHA sınıflandırması, ejeksiyon fraksiyonu ve bunlara ek 

olarak hipertansiyon ya da diabet gibi ikincil hastalıklara göre bir değerlendirme 

yapıldığında da sonuçlar arasında güçlü bir tutarlılık söz konusudur (Hjalmarson 

ve ark., 2000; Ghali ve ark., 2002). 

Busindolol ile gerçekleştirilen dördüncü çalışma olan “β-Blocker Evaluation of 

Survival Trial” BEST’de ise total mortalite yalnızca %10 oranında azalmıştır. Bu 

sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Ancak kardiovasküler morbidite 

oranında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma ve NYHA sınıf IV hastaların total 

mortalite oranında sınırda (borderline) bir azalma gözlenmiştir (The Beta Blocker 

Evaluation of Survival Investigators, 2001). 
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Bu çalışmanın öteki üç çalışmadan ayrılan yanları;

i. Plasebo mortalite oranından (%33) anlaşıldığı kadarıyla çalışmaya katılan 

hastaların durumlarının çok ağır olması,

ii. Güçlü β2-adrenerjik reseptör bloku ile fazlasıyla güçlü bir adrenerjik blokun 

sağlanması,

iii. İntrinsik stimülatör etkileri nedeniyle busindololün diğer üç beta blokere 

kıyasla daha düşük düzeyde negatif inotropik ve kronotropik etki göstermesi ve 

bu nedenle intrinsik stimülatör etkisi olmayan diğer üç beta blokere kıyasla 

busindololün kalp atım hızını diğerlerine kıyasla daha az düşürmesi olarak 

sıralanabilir (Bundkirchen, 2002). Metoprolol, bisoprolol ve karvedilol ile 

gerçekleştirilen çalışmaların birbirine yakın sonuçlar vermesi intrinsik stimülatör 

etkisi olmayan ilaçların birbirine benzer etki gösterdiği sonucunu ortaya 

çıkarabilir (Waagstein, 2002). 

3.4.4 Morbidite ve Tolerabilite 

Dört çalışmada da hastanede tedavi gereksinimi ve hastanede geçirilen süre ile 

ölçülen morbidite oranı düşmüştür (Hjalmarson ve ark., 2000; CIBIS-II 

Investigators and committees, 1999; Packer ve ark.,2001; The Beta Blocker 

Evaluation of Survival Investigators, 2001). Özellikle kardiovasküler olaylarda 

gözlenen yinelenme oranı beta blokerlerin iyi tolere edildiğini gösterir nitelikte 

azalmıştır (CIBIS-II Investigators and committees, 1999; Packer ve ark.,2001; 

The Beta Blocker Evaluation of Survival Investigators, 2001; Gottlieb ve ark., 

2002).  



56

3.5 Beta Blokerlerin Sınıflandırılması ve Özellikleri 

Kalp yetmezliği tedavisine ilişkin olarak gerçekleştirilen klinik çalışmalarda 

kullanılan beta blokerler tablo 3.5’de de görüldüğü gibi 3 ana sınıf altında 

incelenebilir. 

Propranolol 1968 yılında antianjinal etkili olarak kullanıma sunulmuş, non-

selektif beta bloker prototipidir. Propranolol ve timolol gibi diğer ilk kuşak beta 

blokerler β1- ve β2-adrenerjik reseptörlere aynı afinite ile bağlanırlar ve β-

adrenerjik reseptör bloku dışında önemli farmakolojik bir özellik göstermezler 

(Bristow, 2000).  

Kuşak İlaç β1/β2
seçicilik 

β1/α1
seçicilik 

Birinci kuşak/ non-
selektif  

Propranolol 2,1 ... 

Metoprolol 74 ... İkinci kuşak/ β1-
selektif Bisoprolol 119 ... 

Karvedilol 7,3 2,4 

Busindolol 1,4 66 

Üçüncü kuşak/ β
bloker-vazodilatör  

Nebivolol 293 ... 

Tablo 3.5. Beta blokerlerin sınıflandırılması.

1970’lerde ilaç firmaları selektif olarak β1-reseptörleri bloke eden ve 

“kardioselektif” ya da “ikinci kuşak beta blokerler” olarak adlandırılan ilaçları

kullanıma sunmuşlardır. Kardioselektif beta blokerlerin sentezlenmesini 

tetikleyen temel düşünce, β2-reseptörlere “dokunulmaması” nedeniyle bu 

ilaçların periferal ve pulmoner yan etkilerinin de azaltılacağı varsayımıdır

(Bristow, 2000). İlk bulunan β1-selektif bileşik artık klinikte kullanılmayan 
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praktolol’dür (Dunlop ve Shanks, 1968). Praktolol Goteborg çalışmasında kronik 

kalp yetmezliği olan bir hasta için kullanılmış ilk β1-selektif bileşiktir (Waagstein 

ve ark., 1975). Çalışmada daha sonra immünolojik yan etkileri nedeniyle 

kullanımdan kaldırılmış ve yerine metoprolol kullanılmaya başlanmıştır. 

Metoprolol β2’lerle kıyaslandığında β1-adrenerjik reseptörlere 75 kat daha 

selektiftir (Tablo.12). 1980’lerde daha güçlü selektivite gösteren bisoprolol 

geliştirilmiştir. 120 kat daha selektif olan bisoprolol ve metoprolol faz 3 klinik 

çalışmalarında mortalite oranını düşürdükleri gösterildikten sonra kalp yetmezliği

deneylerinde geniş ölçüde kullanılmışlardır (CIBIS-II Investigators and 

Committees, 1999; MERIT-HF Study Group, 1999) 

1970 ve 1980’lerde hipertansiyon tedavisi için vazodilatör etkisi de olan beta 

blokerlerin geliştirilmesi amaçlanmıştır (Bristow, 2000). “Üçüncü kuşak beta 

blokerler” adı verilen bu ilaçların prototipi labetaloldür. Labetolol α1 ve β1/β2-

adrenerjik reseptörleri bloke eder; α1-adrenerjik reseptörler üzerinde daha 

yüksek afinite gösterir (Richards ve Prichard, 1979). Kalp yetmezliği bulunan 

hastalarda labetololün terapötik etkisinin değerlendirildiği sistematik araştırmalar 

yapılmamıştır. Ancak hipertansif kardiomyopatisi olan hastalarda myokard 

fonksiyonunu düzelttiği gösterilmiştir (Johnson ve ark., 1988). Bir başka üçüncü 

kuşak beta bloker ise nebivololdür. Nebivolol β1-selektif bir bileşiktir (Van de 

Water ve ark., 1988). Buna ek olarak, vasküler β3-reseptörleri uyararak nitrik 

oksit üretimini arttırır (Cockcroft ve ark., 1995). Bunun sonucunda 

vazodilatasyon sağlar. Nebivololün kalp yetmezliğinde kısıtlı ama olumlu bazı

etkiler gösterdiği belirlenmiştir. Vazodilatör etkinlik gösteren diğer iki bileşik ise 

karvedilol ve busindololdür. Bu ilaçların kronik kalp yetmezliğindeki terapötik 

potansiyeli yoğun bir biçimde değerlendirilmiştir (Bristow, 2000). 

Karvedilol zayıf β1-selektif etki gösteren, yüksek dozlarda ise selektivitesini 

yitiren bir bileşiktir (Bristow ve ark.,1996; Yoshikawa ve ark.,1996). Aslında bu 
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tüm kardioselektif beta blokerlerde rastlanan bir özelliktir. Karvedilol aynı

zamanda güçlü bir α1-reseptör blokeridir. α1-adrenerjik reseptörlerle 

kıyaslandığında β1-adrenerjik reseptörlere 2-3 kat daha fazla selektivite gösterir. 

Karvedilolün vazodilatör etkisinden α1-adrenerjik reseptörlerde yaptığı blokaj 

sorumludur (Bristow, 2002). 

Busindolol ise zayıf vazodilatör etkili non-selektif bir beta blokerdir. Busindololün 

insan kalbinde β1/β2 ve α1-adrenerjik reseptörlere olan afinitesi arasında 60-70 

kat fark olduğundan başlangıçta vazodilatör özelliğinin α1-adrenerjik reseptör 

bloku ile ilişkili olmadığı düşünülmüştür (Bristow ve ark., 1997; Hersberger ve 

ark.,1990). Ne var ki, izole insan safen veninde yapılan çalışmalardan elde 

edilen bulgular busindololün α1-reseptör-aracılı vazokonstriktör yanıtları

antagonize ettiğini göstermiştir. Buna ek olarak, deneysel çalışmalarda α1-

reseptör blokunun vazodilatör etkiden sorumlu tek mekanizma olduğu

anlaşılmıştır (Deitchman ve ark., 1980; Rimele ve ark., 1984). Kronik kalp 

yetmezliğinde ventriküler fonksiyonu iyileştiren diğer beta blokerler gibi 

busindololün de insan myokardında intrinsik sempatomimetik etkisi yoktur 

(Bristow ve ark., 1997; Hersberger ve ark.,1990; Giılbert ve ark., 1990; Bristow 

ve ark., 1992; Bristow, 1998; Sederberg ve ark., 2000). Busindolol kronik kalp 

yetmezliğinde geniş çapta kullanılan diğer beta blokerlerle kıyaslandığında, en 

az inverse agonizm gösteren ya da aktif durumdaki reseptörleri en az inhibe 

eden antagonisttir (Lowes ve ark., 1994). Busindololün karvedilol ve metoprolol 

ile aynı dozda uygulandığında ortalama kalp atım hızını aynı düzeyde düşürmesi 

ve çok seyrek olarak semptomatik bradikardi oluşturması busindololün bu 

özelliği ile ilişkilidir (Bristow ve ark.,1992; Lowes ve ark.,1994). Akut olarak 

verildiğinde yol açtığı myokard depresyonunun az olmasında da busindololün 

düşük inverse agonist profilinin payı vardır (Gilbert ve ark., 1990). 
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Üçüncü kuşak beta blokerler olan karvedilol ve busindolol; 

i. Hem β1 hem β2-adrenerjik reseptörleri bloke ederler,  

ii.  Kardiak ve/veya sistemik adrenerjik etkinliği azaltırlar (Gilbert ve ark., 1990; 

Bristow ve ark., 1992; Bristow ve ark.,1998; Sederberg ve ark., 2000; Lowes ve 

ark., 1994; Gilbert ve ark; 1996), 

iii.  β1-adrenerjik reseptör sayısını değiştirmezler (Yoshikawa ve ark., 1996; 

Gilbert ve ark.,1996) ve 

iv.  α1-adrenerjik reseptörleri bloke ederler. Bu nedenle, ikinci kuşak β1-selektif 

blokerlerden daha fazla antiadrenerjik etki gösterirler (Bristow, 1997). 

İkinci kuşak blokerlerin üçüncü kuşak blokerlere oranla sol ventrikül fonksiyonu 

üzerine olumlu etkilerini gösteren az sayıda veri vardır (Bristow ve ark., 1997; 

Gilbert ve ark., 1996; Metra ve ark., 1997). Hatta bazı veriler ikinci kuşak beta 

blokerlerle üçüncü kuşak beta blokerler arasında fark olmadığını göstermektedir 

(Kukin ve ark.,1999). Hem ikinci kuşak hem üçüncü kuşak beta blokerler intrinsik 

sistolik fonksiyonu iyileştirirler, yeniden yapılanmayı ve fonksiyonel zararı

önlerler, hastane tedavisi gereksinimini ve mortalite oranını düşürürler (Lechat 

ve ark., 1997: Hall ve ark., 1995; Quaife ve ark., 1996; Doughty ve ark.,1997; 

Lowes ve ark., 1999). Ancak, klinikte bu ilaçlara alınan yanıtlar arasında 

kantitatif farklılıklar vardır. Kronik β1-adrenerjik reseptör etkileri kalpte 

kardiotoksik yanıtın temel nedenini oluşturduğundan, β1-selektif reseptör 

blokerleri ile tedavinin üçüncü kuşak pan-adrenerjik reseptör blokerlerinden 

daha etkili olmaları gerekir. İkinci kuşak yada üçüncü kuşak beta blokerlerden 

hangisinin klinik etkinliğinin daha fazla olduğu, ancak Karvedilol ve Metoprololün 

karşılaştırıldığı “Clinical Implications of the Carvedilol or Metoprolol European 

Trial” (COMET) gibi çalışmalarla belirlenebilir (Bristow, 2000). 
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3.6 Beta Blokerlerle Gerçekleştirilen Klinik Çalışmalar 

3.6.1 Metoprolol 

Bir beta bloker ile gerçekleştirilen plasebo kontrollü ve çok merkezli ilk çalışma 

“Metoprolol in Dilated Cardiomyopathy” (MDC)’dir. 1982-1983 yıllarında 

planlanmış ve 1985-1991 yıllarında Avrupa ve Amerika’daki merkezlerde 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada idiopatik dilate kardiomyopati nedeniyle 

semptomatik kalp yetmezlikli hastalarda metoprolol tartarat ve plasebonun 

etkileri karşılaştırılmıştır. Çalışma metoprololün mortaliteyi ve kalp 

transplantasyonu gereksinimini azaltacağı beklentisi üzerine kurulmuştur. MDC 

çalışmasının mortalite, hastane tedavisi, sol ventrikül fonksiyonu, yaşam kalitesi 

ve egzersiz toleransını içeren çok sayıda ikincil “son noktası” (end point) da 

vardır. Bu çalışmada, metoprolol günde ortalama 108 mg dozda kullanıldığında 

mortaliteyi ve kalp transplantasyonu noktasına gelen hasta sayısını azaltmış, ne 

var ki, bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p=0,058). 

Metoprololün bu etkisinin tamamen morbidite oranında sağladığı azalmaya 

(%90) bağlı olduğu düşünülmüştür. Bunlara ek olarak, 12 aylık tedavi sonunda 

metoprolol grubunda sol ventrikül fonksiyonu, yaşam kalitesi ve egzersiz 

toleransı artmış, hastane tedavisi gereksinimi ise azalmıştır (Waagstein, 1993). 

MDC çalışmasının sonuçları net olmamakla birlikte umut verici olarak 

değerlendirilmiş ve daha geleneksel olarak tasarlanan plasebo kontrollü 

mortalite çalışması “Metoprolol CR/XL Randomised Intervention In Congestive 

Heart Failure” (MERIT-HF)’nin temelini atmıştır. Bu çalışma 1997 yılında 

başlamış ve metoprolol kullanımı sonucunda gözlemlenen %34’lük mortalite 

azalışı ile sonlanmıştır. MERIT-HF çalışmasında 3991 iskemik ve non-iskemik 

kardiomyopatili NYHA sınıf II-IV kalp yetmezliği hastası değerlendirilmiştir 

(MERIT-HF Study Group, 1999). Sürekli salım gerçekleştiren “continious 
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release” (CR) ve günde tek doz verilen metoprolol süksinat pelletleri 

kullanılmıştır (Sandberg ve ark.,1988). Bu çalışmada 159 mg ortalama doz ile 

MDC çalışmasından daha yüksek bir ortalama doza ulaşılmıştır. Çalışmaya 

katılan hastaların büyük bir bölümü (%97) NYHA sınıf II-III kalp yetmezliği

hastasıdır. Plasebo grubunda gözlenen yılık %11 mortalite oranı ve başlangıç

sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun %28 olması, çalışmaya katılan hastaların, 

hafif ya da orta şiddetli kalp yetmezliği hastası olduklarını ve orta ya da şiddetli 

sistolik disfonksiyonları olduğunu göstermektedir. MERIT-HF çalışmasında ani 

ölüme ve ilerleyen kalp yetmezliğine bağlı mortalite oranı azalmıştır. Bunlara ek 

olarak, mortalite oranı genç hastalardan yaşlılara, non-iskemik nedenlerden 

iskemik nedenlere, düşük ejeksiyon fraksiyonlarından yüksek ejeksiyon 

fraksiyonlarına kadar tüm alt gruplarda azalmıştır (MERIT-HF Study Group, 

1999). Ne var ki, bayan hastaların mortalite oranı görece düşük bir oranda 

(%23) azalmıştır. Bu durum cinsiyetin kalp yetmezliği hastalarının beta blokuna 

verdiği yanıtı değiştirebileceğini göstermektedir (Bristow, 2000). 

Çalışmada kullanılan CR pelletler, kandaki metoprolol düzeyinin 24 saat 

boyunca platoda kalmasını sağlamıştır (Sandberg ve ark.,1988). CR pelletlerin 

biyolojik konsantrasyonları (bioavailability) önceki preparat şeklinin %70’i 

oranındadır (Bristow ve ark., 1996). Ne var ki, günde 50 mg kullanılan eski 

preparat şekline karşın günde 100 mg kullanılan CR pellet egzersiz sırasında 

kalp atım hızını aynı oranda düşürerek iki preparatın biyolojik olarak eşdeğer 

olduğunu ortaya koymuştur (Sandberg ve ark.,1988). CR preparatın kan 

düzeylerinde dalgalanma yaratmaması kalp yetmezlikli hastaların ilacı daha iyi 

tolere etmelerini sağlamıştır. CR preparatın üstünlüğünü gösteren somut veriler 

olmamasına karşın gözlenen farmakokinetik farklılıklar nedeniyle CR preparatın

mortalite oranı üzerinde etkinliğinin daha yüksek olduğu düşünülebilir. Ne var ki, 

klasik tablet formunun günde iki kez kullanımının günde bir kez alınan CR 

preparat kullanımı ile eşit klinik sonuçlar verdiği de gözden uzak tutulmamalıdır

(Bristow, 2000). 
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3.6.2 Busindolol 

Üçüncü kuşak non-selektif beta bloker olan busindolol, plasebo kontrollü bir 

deneyde sol ventrikül fonksiyonunu iyileştirdiği gösterilen ilk beta blokerdir. Bu 

çalışmada kullanılan non-selektif, vazodilatör etkili busindololün, birinci kuşak 

non-selektif propranololle kıyaslandığında çok daha iyi tolere edildiği

gösterilmiştir (Gilbert ve ark., 1990). Beta blokerlerle gerçekleştirilen ikinci çok 

merkezli çalışma, faz 3 çalışmalarında kullanılacak busindolol dozajının

belirlenmesi amacıyla planlanan faz 2 doz-yanıt çalışmasıdır. Bu çalışmada 

ventrikül fonksiyonu ve egzersiz toleransına ilişkin birincil son noktalar ile 

mortalite ve yaşam kalitesine ilişkin son noktaların belirlenmesi hedeflenmiştir. 

Semptomatik iskemik ve non-iskemik kardiomyopatili hastalarda gerçekleştirilen 

12 haftalık bu çalışmada busindolol doz-bağımlı olarak sol ventrikül 

fonksiyonunu iyileştirmiş, doz-bağımsız olarak sol ventrikül fonksiyon 

bozukluğunu önlemiş ve sistol/diastol sonu hacimlerini azaltmıştır. Egzersiz 

toleransında maksimumun altında bir iyileşme gözlense de busindolol egzersiz 

toleransını ve yaşam kalitesini etkilememiştir (Bristow ve ark., 1994). Çalışmada 

elde edilen sonuçlar doğrultusunda 75 kilonun üzerindeki hastalara günde 200 

mg busindolol tedavisi uygulanmasına karar verilmiştir (Bristow, 2000.). Faz 3 

çalışmalarının en kapsamlısı olan “β-Blocker Evaluation of Survival Trial” 

(BEST) çalışmasında, NYHA sınıf III-IV kalp yetmezlikli 2708 hastada plasebo 

ve busindolol kullanılmıştır (The BEST Steering Committee, 1995). Bu 

çalışmada busindolol ikincil son noktalarda belirgin yarar sağlamış ve 

istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir oranda mortaliteyi azaltmıştır (%10 

(p=0,010)). BEST çalışmasında busindololün mortaliteyi azaltıcı etkisi (%10) 

MERIT-HF (Richards ve Prichard, 1979) ve CIBIS II (CIBIS-II Investigators and 

Committees, 1999) çalışmalarına oranla daha düşük bulunmuştur. Sonuçlar 

şiddetli kalp yetmezlikli hastalarda beta blokuna hafif ve orta şiddetli kalp 

yetmezlikli hastalara kıyasla daha az yanıt alındığını ya da busindololün 

metoprololden daha az tolere edildiğini gösterir niteliktedir (Bristow, 2000). 
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3.6.3 Bisoprolol 

Beta blokerler ile tasarlanan ve gerçekleştirilen üçüncü çok merkezli çalışma 

iskemik ve non-iskemik kardiomyopatili hastalarda ortalama 22,8 ay sürdürülen 

“Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study-I” (CIBIS-I) çalışmasıdır. Çalışmada 

gözlenen yarar %47 mortalite azalma oranı ile non-iskemik kardiomyopatili 

hastalarla sınırlı kalmıştır (CIBIS Investigators and Committees, 1994). CIBIS-I 

çalışmasında gözlemlenen sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı değildir, ne var ki, 

mortalite azalma oranı ACEI ile eşit çıktığından sonuç yüreklendirici olarak 

değerlendirilmiştir (Bristow, 2000). Bu çalışma CIBIS-II (CIBIS II Investigators 

and Committees, 1999) çalışmasını tetiklemiştir.  

Tasarlanan süreden 18 ay önce sonlandırılan CIBIS-II çalışmasında iskemik ve 

non-iskemik kardiomyopatili sınıf II-IV 2647 kalp yetmezlikli hasta 

değerlendirilmiştir (CIBIS II Investigators and Committees, 1999). Total 

mortalitede gözlenen %32 oranındaki azalmanın yanı sıra bisoprolol ile hastane 

tedavisi %20 oranında, kardiovasküler nedenli ölümler ise %29 oranında 

azalmıştır. Bu çalışmada bisoprolol grubunda ani ölümlerin %44 oranında 

azalması istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş, kalp yetmezliğinden (pump 

failure) kaynaklanan ölümlerin %26 oranında azalması ise istatistiksel olarak 

anlamsız bulunmuştur (Bristow, 2000). Ani ölümlerin kalp yetmezliği kaynaklı

ölümlere kıyasla daha fazla azalması CIBIS-I sonuçları ile ters düşmektedir 

(CIBIS Investigators and Committees, 1994). CIBIS-I’de bisoprolol kalp 

yetmezliği kaynaklı ölümleri %48, ventrikül taşikardisi/fibrilasyonu kaynaklı

ölümleri ise % 21 oranında azaltmıştır. CIBIS-I ile CIBIS-II sonuçları arasındaki 

bir başka fark iskemik ve non-iskemik kardiomyopatili hastalardan alınan 

yanıtlardaki farklılıktır. CIBIS-I çalışmasında non-iskemik grupta mortalitede 

gözlenen azalma oranı %47’dir (p=0,01). Myokard infarktüsü öyküsü olan 

hastalarda ise bisoprololün mortaliteyi %11 oranında arttırdığı belirlenmiştir. Bu 

iki çalışma arasındaki gözlenen farklılıkların kullanılan ortalama dozlardan 
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kaynaklandığı düşünülmektedir (CIBIS-I; 5 mg, CIBIS-II; 10 mg.) (Bristow, 

2000).  

CIBIS-II çalışmasına katılanların %90’dan fazlası NYHA sınıf III ve geri kalanı da 

sınıf IV hastalardır. Buna karşın plasebo mortalitesinin yıllık oranının yalnızca 

%13,2 olarak bulunduğu da göz ardı edilmemelidir (CIBIS II Investigators and 

Committees, 1999). Yine de CIBIS-II çalışma sonuçlarının tüm altgruplarda 

tutarlı olması ve etkileyici sonuçlar elde edilmesi, kronik kalp yetmezliği tedavisi 

için beta bloker kullanımının yeni bir tedavi alternatifi olarak daha ayrıntılı olarak 

araştırılmasına yönelik çalışmaların hızlanmasını sağlamıştır (Bristow, 2000). 

3.6.4 Karvedilol 

Kavedilol Amerika’da ve birçok ülkede kalp yetmezliği tedavisi için onaylanmış 

ilk beta blokerdir. Karvedilol ile 8 randomize, plasebo kontrollü faz 2 ve faz 3 

çalışmasında 1784 hasta değerlendirilmiştir (Bristow, 1996; Packer ve ark., 

1996a; Olsen ve ark., 1995; Krum ve ark., 1995; Packer ve ark.,1996b; Colluci 

ve ark., 1996; Cohn ve ark., 1996, Australia-New Zeland Heart Failure Research 

Collaborative Group, 1995; Australia-New Zeland Heart Failure Research 

Collaborative Group, 1997; Metra ve ark., 1994). Amerika’da karvedilole FDA 

onayı almak için iki orta ölçekli çalışma gerçekleştirilmiştir Bu çalışmalar 

sırasıyla “Multicenter Oral Carvedilol in Heart Failure” (MOCHA) (Bristow ve 

ark.,1996) ve “Prospective Randomised Evaluation of Carvedilol in Symptoms 

and Exercise” (PRECISE)’dır (Packer ve ark., 1996). Submaksimum egzersizin 

primer son nokta olarak seçilmesi nedeniyle bu çalışmalar başlangıçtaki 2-4 

haftalık doz titrasyonunu izleyen 6 aylık tedavi sonrasında tamamlanmıştır

(Bristow ve ark.,1996; Packer ve ark., 1996). Bir başka anlatımla, primer son 

noktanın doğası gereği göreceli olarak kısa sürmüştür. Amerika’da 

gerçekleştirilen karvedilol deneylerinin bir parçası olarak yürütülen iki 
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destekleyici çalışma daha gerçekleştirilmiştir (Colucci ve ark., 1996; Cohn ve 

ark.,1996). “The Mild Heart Failure Carvedilol” çalışmasında 6 dakikalık yürüyüş

testinde 450 metreden fazla yürüyen hastalar (Colucci ve ark., 1996) “The 

Severe Heart Failure Carvedilol” çalışmasında ise 6 dakikalık yürüyüş testinde 

150 metreden az yürüyen hastalar (Cohn ve ark.,1996) değerlendirilerek 

hastalar dört gruba ayrılmıştır.  

“The Mild Heart Failure Carvedilol” ve “The Severe Heart Failure Carvedilol” 

çalışmalarında mortalitenin karvedilol grubunda plasebo grubuna kıyasla %65 

oranında azalması nedeniyle çalışmalar planlanan süreden erken 

sonlandırılmıştır (Packer ve ark., 1995). MOCHA ve PRECISE çalışmaları ise 

planlanan sürede tamamlanmıştır. Ne MOCHA ne de PRECISE çalışmasında 

karvedilol ile submaksimum egzersizde iyileşme sağlanmamıştır. Ancak, 

MOCHA çalışmasında mortalite oranında doz-bağımlı oldukça belirgin bir 

azalma (%73) gözlenmiştir (Bristow, 1996). Hem MOCHA hem de PRECISE 

çalışmalarında kardiovasküler nedenlerle hastaneye kaldırılma gereksinimi, 

PRESICE çalışmasında ise kalp yetmezliği semptomları azalmıştır. 

Tamamlanmamasına karşın “The Mild Heart Failure Carvedilol” çalışmasında 

mortalite oranı ve kardiovasküler nedenlerle hastaneye kaldırılma 

gereksiniminde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma saptanmıştır (Colucci ve 

ark., 1996). Amerika’da ve başka ülkelerde gerçekleştirilen tüm çalışmalarda 

karvedilolün sol ventrikül fonksiyonunu iyileştirdiği belirlenmiştir (Cohn ve 

ark.,1996). MOCHA çalışmasında iyileşmenin doz-bağımlı olduğu anlaşılmıştır. 

Bu sonuç sağkalımın sol ventrikül fonksiyonundaki iyileşmeden kaynaklandığını

gösterir niteliktedir. Karvedilol genel olarak iyi tolere edilen bir ilaçtır. Ne var ki, 

bu çalışmaya katılan hastaların %8,6’sı karvedilolü tolere edememişler ve bu 

yüzden çalışmadan çıkarılmışlardır (Packer ve ark., 1995). 

Avustruralya-Yeni Zelanda çalışmasında ise karvedilol ile ilk 6 ayda 

submaksimal egzersize ilişkin bir yarar sağlanmadığı bulunmuştur 
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(Australia/New-Zealand Heart Failure Research Collaborative Group, 1995). 

Karvedilol daha uzun süreli kullanıldığında mortalite ve kardiovasküler ölüm 

oranını azalmıştır (Australia/New-Zealand Heart Failure Research Collaborative 

Group, 1997). Buna ek olarak, Amerika’da gerçekleştirilen çalışma sonuçlarıyla 

birlikte gerçekleştirilen analizde plasebo gruplarına kıyasla tüm çalışmalarda 

mortalite oranının azaldığı saptanmıştır (Packer, 1997). 

Karvedilolün etkilerine ilişkin gerçekleştirilen klinik çalışmalardan elde edilen 

sonuçlar FDA Kardiorenal Danışma Komitesi toplantılarında tartışmalara neden 

olmuştur (Pfeffer ve Stevenson,1996; Cleland ve Swedberg, 1996; Chatterjee, 

1996). Bu tartışmaların temeli, mortaliteye ilişkin sonuçların yorumlanış biçimi ve 

çalışmaların beklenenden önce durdurulmasıdır. İstatistiksel olarak yüksek 

derecede anlamlı sonuçlara karşın mortalite oranı çalışmalar başlamadan önce 

birincil ya da ikincil son nokta olarak seçilmediğinden, izleme süresi kısa

tutulduğundan ve toplam ölüm sayısının azlığı nedenleriyle sonuçların

kesinliğine kaygıyla yaklaşılmıştır (Bristow ve ark., 1996; Packer ve ark., 1996). 

Ancak, tartışmalar sonrasında karvedilol 1997 yılında “myokardial hastalığın

gelişiminin önlenmesi”, “mortalite ve morbidite riskinin azaltılması”

indikasyonlarıyla FDA onayı almıştır (SCRIP World Pharmaceutical News, 

1997). FDA kararı karvedilolün “The Mild Heart Failure Carvedilol” çalışmasının

birincil sonucu olan kalp yetmezliği gelişimini yavaşlatması ve 

Amerika/Avusturalya/Yeni Zelanda çalışmalarında mortalite ve kardiovasküler 

komplikasyonlara bağlı hastane tedavisi gereksinimini azaltması nedenleriyle 

verilmiştir. Karvedilolün mortalite üzerine etkisi ve şiddetli kalp yetmezliğindeki 

kullanımı (NYHA sınıf III-IV) “Carvedilol Prospective Randomised Cumulative 

Survival Trial” (COPERNICUS)’da incelenmiştir (Bristow, 2000). 

COPERNICUS karvedilolün şiddetli kalp yetmezliği hastalarında mortalite 

(primer son nokta) ve morbidite üzerindeki etkilerinin araştırıldığı bir çalışmadır. 

Bu çalışmada diüretik, ACEI ve anjiotensin reseptör blokeri ile standart kalp 



67

yetmezliği tedavisine karşın ejeksiyon fraksiyonu %25’den az olan hastalar ile 

dinlenim sırasında ya da minimal egzersizden sonra dispne ve yorgunluk 

belirtileri gösteren hastalar değerlendirilmeye alınmıştır. Yoğun bakım

gerektiren, intravenöz inotropik ilaç ya da vazodilatör kullanan hastalar ile 

şiddetli sıvı retansiyonu olan hastalar bu çalışmaya alınmamışlardır. Çalışma 

karvedilol ile yüksek düzeyde bir sağkalım oranı elde edildikten sonra (ortalama 

olarak 10,4 ay) durdurulmuştur. Plasebo grubundaki hastaların %38,1’i herhangi 

bir nedenle, %17,1’i ise kalp yetmezliğindeki ilerleme nedeniyle hastaneye 

kaldırılmıştır. İzleme süresinin kısa olmasına karşın bu oranlar COPERNICUS 

çalışmasına katılan hastaların gerçekten şiddetli kalp yetmezlikli olduklarını ve 

ikincil morbiditeleri olduğunu göstermektedir. Toplamda karvedilol grubundaki 

hastalar herhangi bir nedenle hastaneye kaldırıldıklarında %27; kalp yetmezliği

nedeniyle hastaneye kaldırıldıklarında ise %40 daha kısa süreli tedaviye 

gereksinim duymuşlardır. Bir başka anlatımla, karvedilol tedavisi uygulanan 

hastalarda hem hastaneye kaldırılan hastaların sayısı hem de hastanede 

uygulanan tedavi süresi azalmıştır. Önemli bir başka bulgu ise şiddetli kalp 

yetmezliği bulunan hastalarda karvedilol tedavisi başladıktan sonra 

kardiovasküler komplikasyonların azalmasıdır (Wollert ve Drenler, 2002). 

3.6.5 Klinik Çalışmaların Yorumu 

Beta blokerlerle gerçekleştirilen plasebo kontrollü deneylerde hafif ve orta 

şiddetli kalp yetmezlikli hastalarda ventrikül fonksiyonu ve yeniden yapılanmaya 

ilişkin klinik yanıtlara yansıyan olumlu sonuçlar elde edilmiştir (Eichhorn ve 

Bristow, 1996). Klinik yanıtlar mortalite, morbidite ve tüm çalışmalarda elde 

edilememiş olmasına karşın kalp yetmezliği semptomlarının azalmasını

içermektedir. Bunun ötesinde bu sonuçlar kalp yetmezliği gelişiminin doğası

gereği, iskemik ya da non-iskemik kardiomyopatili, yaşlı ya da genç, diabettik ya 

da non-diabettik, yüksek ya da düşük ejeksiyon fraksiyonlu çok sayıda ve 
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özellikteki alt grupta gözlenmiştir (CIBIS-II Investigators and Committees, 1999; 

MERIT-HF Study Group,1999; Bristow ve ark., 1996; Waagstein ve ark., 1993; 

Packer ve ark.,1996a; Olsen ve ark., 1995; Krum ve ark., 1995; Packer ve ark., 

1996b; Colucci ve ark., 1996; Cohn ve ark., 1996; Australia/New-Zealand Heart 

Failure Research Collaborative Group, 1995; Australia/New-Zealand Heart 

Failure Research Collaborative Group, 1997; Metra ve ark., 1994; Bristow ve 

ark., 1996a; Fisher ve ark.,1994; Bristow ve ark., 1997; Bristow ve ark., 1996b). 

Ne var ki, bu sonuçların özellikle kadınlarda, 75 yaşın üzerindeki hastalarda ve 

farklı ırklardan altgruplarda da değerlendirilmesi gerekmektedir. Irka özgü 

yanıtların özellikle incelenmesi gereklidir. BEST çalışmasında siyah ırkta beyaz 

ırka kıyasla daha kötü sonuçlar elde edilmiştir. Amerika’da gerçekleştirilen 

karvedilol çalışmalarında ise hafif ve orta şiddetli kalp yetmezlikli siyah hastalar, 

beyaz hastalar kadar olumlu cevap vermişlerdir (Yancy ve ark., 1997). 

Myokard fonksiyon ve yapısına ilişkin olumlu etkilerinin yanı sıra beta blokerlerin 

mortaliteyi azaltıcı etkileri antiiskemik ve antiaritmik özelliklerinden 

kaynaklanmaktadır. ACEI’nin tersine beta blokerler kalp yetmezliği

çalışmalarında ani ölüm oranını azaltmıştır (Waagstein ve ark., 1975; CIBIS-II 

Investigators and Commitees, 1999; Basu ve ark.,1997; CIBIS Investigators and 

Commitees, 1994). Bu durum antiaritmik özelliğin mortalite azaltıcı etkisi 

olduğunu desteklemektedir. Beta blokerlerin antiiskemik özellikleri nedeniyle 

iskemik kardiomyopatili hastalarda mortaliteyi azalttığı düşünülmektedir (Bristow, 

2000).  

Beta blokerlerin sol ventrikül fonksiyonu, yeniden yapılanması ve mortalite 

oranını azaltıcı etkileri düşünüldüğünde, hafif ve orta şiddetli kalp yetmezliği

hastalarında, bu ilaçlarla gözlenen mortalite oranındaki azalmanın ACEI’den 

daha yüksek oluşuna şaşırmamak gerekir. Tablo 3.6’da ACEI’lerinin kullanıldığı 

ve sol ventrikül disfonksiyonu ile semptomatik kalp yetmezliğinin incelendiği tüm 

çalışma sonuçları ile beta blokerlerin hafif ve orta şiddetli kalp yetmezlikli 
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hastalarla değerlendirildiği çalışma sonuçları görülmektedir. Bu karşılaştırma 

hem ACEI ile hem de beta blokerlerle tedavide plasebo mortalite oranın yılda 

%11 azaldığını göstermektedir. Yalnızca ACEI ile 12 aylık tedavi sonucunda 

mortalitede gözlenen ortalama azalma %16’dır (Bristow, 2000).  

 

Çalışma Adı Kullanılan 
İlaç 

NYHA 
Sınıfı

Katılan 
Hasta 
Sayısı

12 Aylık
Plasebo 
Mortalite 
Oranı (%) 

12 Aylık
Etki Çapı
Azalması

(%) 
ACEI 
CONCENSUS-I Enalapril IV 253 52 31 
SOLVD-Rx Enalapril I-III 2569 15 21 
SOLVD-Asx Enalapril I,II 4228 5 0
Toplam  I-IV 7050 11 16 
Beta Blokerler 
CIBIS-I Bisoprolol III,IV 641 11 20 
Carvedilol US Karvedilol II,III 1094 10 66 
CIBIS-II Bisoprolol III,IV 2647 13 33 
MERIT-HF Metoprolol 

CR 
II-IV 3991 11 35 

Toplam  II-IV 8373 11 36 
Toplam mortalite azalması ACEI+Beta 
Bloker 

15423 11 46 

Tüm hastalarda   P=0,006 
Sınıf II-IV (SOLVD-Asx hariç)   P=0,17 
SOLVD-Asx: SOLVD Asemptomatik sol ventrikül disfonksiyon çalışması.

Tablo 3.6. Kalp yetmezlikli hastalarda beta bloker ve ACEI tedavisi ile elde 

edilen yıllık mortalite oranları karşılaştırması.
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Beta blokerlerle gerçekleştirilen çalışmalar ACE inhibisyonu zemininde 

sürdürüldüğünden beta blokerlerle gözlenen ortalama %36 mortalite azalışının

“ACEI+beta bloker” etkisinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ortalama “göreli 

riskler"in de eklenmesiyle gerçekleştirilen bir hesaplamayla iki tedavi birlikte 

uygulandığında mortalitede gözlenen azalma %46 olarak bulunmuştur. Bu 

sonuç kronik kalp yetmezliği tedavisinde sağlanan çok büyük bir gelişme olarak 

değerlendirilmektedir (Bristow,2000). 

ETKİ ÇALIŞMA İSMİ BETA BLOKER 

Toplam Mortalitede azalma 
MERIT-HF,  
CIBIS-II,  
COPERNICUS. 

Metoprolol CR/XL, 
Bisoprolol,  
Carvedilol. 

Kardiovasküler nedenli mortalitede 
azalma 

MERIT-HF,  
CIBIS-II,  
COPERNICUS, 
BEST. 

Metoprolol CR/XL, 
Bisoprolol,  
Carvedilol, 
Busindolol. 

Kardiovasküler ya da kalp yetmezliği
nedenli hastane tedavisi 
gereksiniminde azalma 

MDC, 
MERIT-HF,  
CIBIS-II,  
COPERNICUS, 
BEST, 
US CARVEDILOL.

Metoprolol tartarat,
Metoprolol CR/XL, 
Bisoprolol,  
Carvedilol, 
Busindolol. 

Kalp yetmezliği semptomlarının
azalması

MDC, 
MERIT-HF,  
CIBIS-II,  
US CARVEDILOL.

Metoprolol tartarat,
Metoprolol CR/XL, 
Bisoprolol,  
Carvedilol. 

Kalp nakli gereksiniminin azalması MDC, 
BEST. 

Metoprolol tartarat,
Busindolol. 

Myokardial infarktüs oranının
azalması BEST Busindolol. 

Tablo 3.7 Kronik kalp yetmezliğinde beta adrenerjik bloker etkisinin incelendiği

çalışmalar (Mann ve Bristow, 2005). 
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3.6.6 Tedavide Selektif ya da Non-Selektif Beta Bloker Tercihi 

Klinik çalışmalardan elde edilen bulguların giderek artması beta blokerlerin kalp 

yetmezliği tedavisinde kullanılışının geniş ölçüde benimsenmesine neden 

olmuştur. Ne var ki, bu ilaçlar homojen özellik gösteren bir grup etkisi taşımazlar 

ve aralarında etkinlik açısından önemli farklar bulunur. Bu nedenle, hekimler 

kalp yetmezliği tedavisinde kullanacakları beta blokeri özenle seçmek 

zorundadırlar. Öncelikle verilmesi gereken kararlardan biri seçilecek beta 

blokerin selektif mi yoksa non-selektif mi olması gerektiğidir. Eğer non-selektif 

bir beta bloker kullanılacaksa, α1-reseptör blokajı gibi başka özelliklerinin de 

bulunabileceğini (örneğin karvedilol) ya da hastalar tarafından iyi tolere 

edilemeyeceğini (örneğin propranolol) göz önünde bulundurmak gerekir. Bu 

noktadan yola çıkarak kardioselektif ve non-selektif beta blokerlerin 

karşılaştırıldığı çok sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir (Greenberg, 2004).  

Metra ve arkadaşları 122 kalp yetmezlikli hastada 13-15 ay süreli karvedilol ve 

metoprolol tedavisinin hemodinamik etkilerini değerlendirmişlerdir. Bu çalışmada 

tüm denekler ACEI de dahil standart bir tedavi uygulanan hastalar arasından 

seçilmişlerdir. Her iki grupta da sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunda bir artış 

gözlenmiştir. Ancak, karvedilol grubunda metoprolol gurubuna kıyasla daha 

fazla bir artış gözlenmiştir (Şekil 3.7). Karvedilol grubunda diastol sonu ve sistol 

sonu hacimlerde daha büyük ölçüde azalma saptanmıştır (Metra ve ark., 2000). 

Di Lenarda ve arkadaşları metoprolol tedavisi uygulanmasına karşın ejeksiyon 

fraksiyonu sürekli düşük olan hastalarda metoprolol tedavisinden karvedilole 

geçilmesi sonrası ortaya çıkan etkileri incelemişlerdir. Metoprolol tedavisine 

devam eden 16 hastanın (günlük ortalama doz 142 mg.) ejeksiyon 

fraksiyonunda bir artış gözlenmemiş ve diastolik sonu hacminde de 12 aylık

tedavi boyunca herhangi bir değişim saptanmamıştır (Şekil 3.8). Karvedilol 

tedavisine geçen hastalarda ise (günlük ortalama doz 74 mg.) ejeksiyon 



72

fraksiyonu artmıştır ve diastol sonu hacminde azalma gözlenmiştir (Di Lenarda 

ve ark., 1999). 

 

(ESV; Son Sistolik Hacim, *P<,05; **P<,01; **P<,001) 
 

Şekil 3.7. Metoprolol ve Karvedilolün kıyaslanması

*P<.05, ∆ 12 ay Karvedilol ve Metoprolol; **P<.05, ∆ 12 aya karşılık başlangıç seviyesi Metoprolol ya da Karvedilol; 
***P<.10, ∆ 6 ya da ∆ 12 ay Metoprolole karşın Karvedilol.  

 
Şekil 3.8. Metoprolol tedavisinden karvedilol tedavisine geçildiğinde gözlenen 

değişim. 
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Packer ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen başka bir çalışmada ise farklı

iki analizle karvedilol ve metoprolol değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda sol 

ventrikül ejeksiyon fraksiyonunda artış ve diastol sonu hacminde de azalma 

yönünde karvedilol lehine bulgulara rastlanmıştır (Packer ve ark., 2001). 

3.6.6.1 COMET Çalışması

“The Carvedilol or Metoprolol European Trial” (COMET) karvedilol ve 

metoprololü birebir kıyaslamak için gerçekleştirilmiştir (Poole-Wilson ve ark., 

2003). Primer son nokta olarak mortalite oranı seçilmiştir. Çalışmaya 

semptomatik kalp yetmezliği olan (NYHA Sınıf II-IV) ve sistolik disfonksiyon 

gözlenen 3029 hasta katılmıştır. Tüm hastalar çalışmaya başlamadan önce 

ACEI de içeren standart ilaç tedavisi alanlar arasından seçilmiştir. Her iki ilaca 

da çok düşük bir dozla başlanmış (günde iki doz 3,125 mg karvedilol ve 5 mg 

metoprolol), sonrasında giderek arttırılmıştır. Tedavi genel olarak iyi tolere 

edilmiş ve maksimum doz olarak 42 mg karvedilol ve 85 mg metoprolol 

kullanılmıştır (Poole-Wilson ve ark., 2003).  

COMET çalışmasının primer son noktaları Şekil 3.9’da görülmektedir. Tüm ölüm 

nedenlerine bağlı mortalite üzerinde karvedilol Metoprolole kıyasla %17 azalma 

sağlamıştır. Karvedilol, aynı zamanda, kardiovasküler nedenli mortaliteyi de 

%20 oranında azaltmıştır (Poole-Wilson ve ark., 2003).  

Şekil 3.10’da görülen altgrup analizleri, karvedilolün mortalite oranına ilişkin 

üstünlüğünün tüm hasta altgrupları için geçerli olduğunu göstermektedir. 

Hastane tedavileri ve mortalite oranı gibi ikincil son noktalarda ise istatistiksel 

olarak anlamlı olmayan %6 oranında bir azalma gözlenmiştir (Poole-Wilson ve 

ark., 2003). 
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Risk Oranı=0,83 (%95 güven aralığında, 0,74-0,93; P=,0017) Poole Wilson’dan uyarlanmıştır. 
 

Şekil 3.9. COMET çalışmasının primer son noktası.

COMET çalışmasında alt grup analizleri. N;Nabız, NYHA ;New York Heart Association, IHD;İskemik Kalp Yetmezliği, 
LVEF; LV Ejeksiyon Fraksiyonu, SKB; Sistolik Kan Basıncı. Poole Wilson’dan uyarlanmıştır. 
 

Şekil 3.10. COMET çalışmasının altgrup değerlendirmesi. 
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Karvedilol ile tedavide ani ölüm ve ilerleyici kalp yetmezliği nedenli mortalite 

oranlarında da azalma gözlenmiştir (Şekil 3.11) (Poole-Wilson ve ark., 2003). 

COMET çalışmasında metoprolol ile kıyaslandığında karvedilol daha etkin 

vasküler koruma sağlamış ve inmeye bağlı mortaliteyi %67 oranında azaltmıştır. 

Öte yandan, ölümcül ve ölümcül olmayan myokard infarktüs oranını %29 

azaltmıştır. Karvedilolün diabet riskini metoprolole kıyasla %22 oranında 

azalttığı saptanmıştır (Poole-Wilson ve ark., 2003). 

Ani Ölüm Risk Oranı=0,81 (%95 Güven Aralığı, 0,677-0,97, P=0,216); Dolaşım Yetmezliği Risk Oranı=0,827 (%95 
Güven Aralığı, 0,673-1,016, P=0,702). 
 
Şekil 3.11. COMET çalışması ani ölüm ve dolaşım bozukluğu değerlendirmesi. 

 
COMET çalışmasına ilişkin bulguların yorumlanması kullanılan ilaçların dozları

ve kullanılan metoprolol formülasyonu nedenleriyle tartışmaya açıktır. Dozaja 

ilişkin olarak süregelen tartışma kullanılan metoprolol dozunun yeterli olup 

olmadığı ve karvedilolün β1-adrenerjik reseptör bloku oluşturan dozuna eşdeğer 

olup olmadığı noktasında yoğunlaşmaktadır. İlk yıl karvedilolle kalp atım hızında 

sağlanan azalma biraz daha fazla olmasına karşın bu fark aslında önemsizdir; 
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bir başka anlatımla, bradikardik etkinin yaklaşık %10’u kadardır. Bu bulgular, iki 

ilacın kullanılan dozlarının benzer boyutta β1-reseptör bloku oluşturduğunu 

göstermektedir. Ancak, metoprololün yol açtığı β1-reseptör blokunun süresi 

ayrıca değerlendirilmelidir. Metoprololün kullanılan dozundan daha da önemlisi, 

klinik uygulamada bu ilacın 50 mg ya da daha az dozda kullanılmasıdır. 

Metoprolol karvedilol ile karşılaştırılacaksa daha uzun etki süreli bir preparatının

kullanılması düşünülmelidir. Metoprolol süksinatın 200 mg dozda kullanıldığı bir 

çalışmada “Metoprolol C/XL Randomized Intervention Trial in Congestive Heart 

Failure” (MERIT-HF) mortalitenin önemli oranda azaldığı ve kalp yetmezliği

hastalarının klinik seyrinin düzeldiği belirlenmiştir. Ne var ki, metoprololün 

karvedilol kadar etkin olduğunu gösteren somut bir bilimsel kanıt sözü edilen 

çalışmalarda elde edilememiştir (Greenberg, 2004). 

COMET çalışmasında incelenen semptomatik kalp yetmezlikli hastalarda 

karvedilol, metoprolol tartarata kıyasla, yıllık mortaliteyi %10,0’dan %8.3’e 

düşürmüştür (Poole-Wilson ve ark., 2003). Bu da incelenen grubun sağkalımının

ortalama 1,4 yıl artması anlamını taşımaktadır. Bir başka açıdan bakıldığında ise 

karvedilolle tedavi edilen her 60 hastadan birinin daha hayatının kurtarılması

demektir. COMET çalışmasının sonuçları karvedilolün β1-bloker özelliği

dışındaki etkilerinin de sağkalım oranını arttırdığını ortaya çıkarmaktadır. Hangi 

etkilerin sağkalımı arttırdığı açık olmasa da α1-adrenerjik reseptör bloku ve 

antioksidan etkilerinin bu sonuçla ilişkili olduğu düşünülebilir. Yalnızca α1-

reseptör bloker özellikteki ilaçlar kalp yetmezliğinde etkili değildir (Cohn ve 

ark.,1986; Kukin ve ark.,1996). Kalp yetmezliğinde antioksidan tedavinin yararlı

etkileri ise henüz klinik çalışmalarla desteklenmemiştir. Bu durumda, β2-reseptör 

bloku etki en iyi açıklama gibi görünmektedir. Ne var ki, bunun da kanıtlanması

için daha fazla sayıda çalışmaya gereksinim duyulmaktadır (Greenberg, 2004). 

Beta blokerler heterojen bir sınıf oluşturduğundan tek bir ilaçla sağlanan klinik 

başarının, diğerleri ile de yakalanabileceği yorumu yapılamaz. Bu nedenle beta 
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bloker seçiminde iyi kurgulanmış, büyük çapta gerçekleştirilmiş deneysel 

çalışmalara gerek duyulmaktadır. Kalp yetmezliğinde kullanılan 3 beta bloker 

bisoprolol (kalp yetmezliği tedavisi için kullanımı henüz onaylanmamış olan bir 

başka β1-selektif ilaç), metoprolol süksinat ve karvediloldür. COMET çalışması

karvedilolün β1-selektif özellik gösteren metoprolol tartarata üstünlüğünü açık bir 

biçimde göstermektedir. Uzun süre etkili β1-selektif beta blokerler ile karvedilolün 

kıyaslandığı bir çalışma henüz gerçekleştirilmemiştir ve bu durum belirsizliğini 

korumaktadır (Greenberg, 2004). 

3.7 Tedavi Başlangıcında Gözlenen Değişiklikler 

Yetmezlikte kalp adrenerjik desteğe gereksinim duyduğundan sistolik 

disfonksiyonu olan kalp yetmezliği hastalarında herhangi bir beta bloker 

kullanıldığında çeşitli düzeylerde myokard depresyonu gözlenir (Stephen, 1966; 

Epstein ve Braunwald, 1968; Haber, 1993; Newton ve Parker, 1996; Gaffney ve 

Braunwald, 1963). Propranolol gibi ilk kuşak bileşikler akut olarak 

uygulandığında myokardın kontraktilitesi azalır (Haber, 1993). Bu durum, 

sistemik vasküler direncin artması (Bristow ve ark., 1998; Gaffney ve Braunwald, 

1963; Armstrong ve ark., 1977) ile birlikte kalp debisinde önemli bir azalmaya 

(Haber, 1993; Bristow ve ark., 1998; Bristow, 1997) ve hastaların %20’sinin 

üzerindeki bir kısmında ilaca toleransın azalmasına neden olur (Talwar ve ark., 

1996). 

Öte yandan, ikinci kuşak, β1-selektif beta blokerler hafif ve orta şiddetli kalp 

yetmezliği hastaları ile orta şiddetli ve ağır sol ventrikül disfonksiyonu olan 

hastalarda düşük başlangıç dozlarında uygulanabilir (Eichhorn ve Bristow, 

1997). Bunun nedeni, bloktan etkilenmeyen β2-reseptörlerin direkt etkileriyle 

(Newton ve ark.,1999) ya da presinaptik β2-adrenerjik reseptörlerden 

noradrenalin akışını engelleyerek myokard fonksiyonunu desteklemesidir 
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(Newton ve Parker, 1996; Newton ve ark., 1999). Buna ek olarak, β1-selektif 

beta blokerler periferik vasküler β2-adrenerjik reseptörleri baskılamazlar. Bu 

reseptörler vazodilatasyona aracılık ettiklerinden daha az refleks 

vazokonstriksiyonla karşılaşılır. Sonuçta birinci kuşak ilaçlarla kıyaslandığında 

kalp debisi ve organ perfüzyonu daha düşük bir düzeyde azalır (Bristow ve ark., 

1998; Bristow, 1997). Klinik çalışmalarda metoprololün 5-6,25 mg (günde iki 

kez) verilen dozlardaki tolerans oranının %79-%100 arasında değiştiğini 

göstermektedir (Bristow ve ark., 1998). 

Üçüncü kuşak ilaçlardan karvedilol, busindolol ve nebivolol adrenerjik blokun 

neden olduğu negatif inotropik etkiye ikincil olarak gelişen arka yükü “after-load” 

azaltma özelliği taşırlar (Gilbert ve ark., 1990; Bristow ve ark., 1992; Di Lanarda 

ve ark., 1991). Sonuç olarak busindolol kalp debisini azaltmaz, karvedilol ise 

hafif bir artışa neden olur (Gilbert ve ark., 1990; Bristow ve ark., 1992; Bristow, 

1997). Hepatik metabolizmada stereoselektif S izomerin rol oynaması

(Neugebauer ve ark.; 1990) ve S izomerin α- değil β-adrenerjik reseptörlere 

selektif bir biçimde bağlanması nedeniyle (Ruffolo ve ark., 1990) karvedilolün α-

bloker özelliği β-bloker özellikleri kadar ön plana çıkmaz (Lowes ve ark., 1994; 

Di Lenarda ve ark., 1991). Tam tersine intravenöz uygulamada karvedilolün beta 

bloker etkileri baskındır (Basu ve ark., 1997). Oral kullanılan karvedilolde ise 

baskın olan vazodilatör etki tedavinin başlangıcında ve doz arttırılırken sık

rastlanan ortostatik semptomlara neden olur. Bu yan etki ya kendiliğinden geçer 

ya da düşük diüretik dozları ile üstesinden gelinebilir (Eichhorn ve Bristow, 

1997). Ortostatik semptomlar orta düzeyde vazodilatör özellikleri olan 

busindololde gözlenmez (Gilbert ve ark., 1990; Bristow ve ark., 1998; Bristow, 

1997). Karvedilol hafif ve orta şiddetli kalp yetmezliği bulunan hastalarda günde 

3,125 mg ile 6,25 mg doz aralığında kullanıldığında %92, busindolol ise günde 

6,25 mg ile 12,5 mg doz aralığında kullanıldığında %98 oranında tolere edilmiştir 

(Bristow ve ark., 1998) 
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Üçüncü kuşak beta blokerlerin vazodilatör etkileri bu ilaçların kolaylıkla tolere 

edilebilmelerini sağlar, ayrıca daha etkin antiadrenerjik etkileri vardır (Bristow ve 

ark., 1998; Bristow, 1997). Ancak vazodilatör etkilerinin uzun dönemde 

yararlarını destekler nitelikte olup olmadığı henüz belirlenmemiştir. Çünkü 

karvedilol ile gerçekleştirilen uzun dönemli deneylerde sistemik vasküler direnç 

üzerine etkisi plasebo ve metoprolol kullanılan gruptan farklı bulunmamıştır

(Bristow ve ark., 1997; Gilbert ve ark., 1996).  

3.8 Beta Bloker Tedavisine Başlangıç

Beta blokerlerin benimsenmesinin zaman alması, büyük olasılıkla akut 

uygulamada gözlenen geçici negatif inotropik etki ve dekompensasyon riskinden 

kaynaklanmaktadır. Tablo 3.8’de kalp yetmezliği evreleri, indikasyonları ve 

kontrindikasyonları özetlenmiştir (Gheorghiade ve ark., 2003).  

Klinik çalışmalar karvedilol, metoprolol ve bisoprolol ile, semptomların şiddeti ne 

olursa olsun, morbidite ve mortalitenin azaldığını gösterilmiştir. Bu klinik 

çalışmalarda beta blokerlerle birlikte ACEI kullanılıyor olması önemlidir. Buna 

karşın beta blokerlerle tedavide sağlanan başarı ACEI tek başına kullanıldığı ya 

da diğer ilaçlarla kombine edildiği zaman gözlenen başarıdan yüksektir 

(Gheorghiade ve ark., 2003). 

Beta blokerlerle tedavide hedef doza kadar doz artışının gerçekleştirilmesi 

ısrarla önerilmektedir (Hunt, SA ve ark., 2001). Karvedilolün düşük dozlarda 

kullanıldığı bir çalışma ile metoprolol CR(control release)/XL çalışmalarında 

hedef doz tolere edilemiyorsa tolere edilen en yüksek dozun kullanılmasının

gerektiği bildirilmiştir (Bristow ve ark., 1996; Wikstrand ve ark.,2002). 
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Tablo 3.8. Kronik kalp yetmezliğinde beta bloker tedavi tablosu. 

Tedavi Uygulanmayan Hastalar
(Hastanın halihazırdaki sağlık durumuna bağlı olarak) 

• Kardiyojenik Şok 
• Sistemik Hipoperfüzyon Belirtileri 
• SKB<85 mmHg. 
• Belirgin konjestiyon 
• Kontrindike olan durumlar 

Hayır

Bileşik Başlangıç Dozu Artış Aralıkları Hedef Doz
Karvedilol 3,125 mg bid 6,25, 12,5 mg bid 25 mg bid 
Metoprolol CR/XL 12,5 mg bid 25,50,100,150 mg qd 200 mg qd 
Bisoprolol 1,25 mg qd 2,5, 5 mg qd 10mg qd 

Hasta takip edilir

Hasta ağırlığı ve semptomlar 
takip edilir. Hafif yorgunluk, 
baş dönmesi, kilo artışı ya da 
bradikardi nedeniyle tedavi 
kesilmemelidir. 

KY
Semptomları,
hafif, orta veya 
şiddetli olan tüm 
hastalar 

Evet 
beta 

blokerlerin 
kullanımı
için uygun 

değil 

Başlangıç ve Doz Arttırılışı
En düşük dozdan ilaç tedavisine başlanır. 

2-4 hafta ara ile hedef doza kadar artış sürdürülür.

Hasta iv inotrop 
kullanıyorsa beta 

blokerlerle tedaviye 
başlanmaz

Hedef doza kadar doz artışı 
yapılamayan hastalarda 

alınabilen en yüksek doz ile 
tedaviye devam edilir. 

Kardiyojenik Şok geçiren ya da 
sistemik hipoperfüzyonu olan 

hastalarda beta bloker kullanımı
kesilir ya da doz düşürülür. 

Birlikte Kullanılan İlaçların Gözden Geçirilmesi

• Hipotansiyonu önlemek için en düşük diüretik dozu 
kullanılır. 

• Hasta hipotansiyon belirtileri gösteriyorsa hipotansiyona 
neden olan ilaçların dozları ayarlanır, beta blokerlerin 
aralıkları 4-6 saat olarak ayarlanır. 

• Böbrek fonksiyonlarını ve dolaşım hacmini kötü yönde 
etkileyen ilaçlardan kaçınılmalıdır. 

• ACEI ve beta blokerlerin tedavisi ile birlikte Anjiotensin 
Reseptör Blokeri kullanımından kaçınılmalıdır. 
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Amerika’da yalnızca karvedilol ve metoprololün kalp yetmezliğinde kullanımına 

izin verilmiştir. Bisoprololün ise bazı Avrupa ülkelerinde kullanımı onaylanmıştır

(Gheorghiade ve ark., 2003).  

Karvedilolün myokard infarktüs sonrası sol ventrikül sistolik disfonksiyon (The 

CAPRICORN Investigators, 2001) ve konjestiyonu olmayan NYHA Sınıf IV 

hastalarında yararlı olduğu gözlenmiştir (Packer ve ark., 2001; Thattaseery ve 

Gheorghiade; 2004). Diğer beta blokerlerden atenolol ve propranololün kalp 

yetmezliğinde kullanımı yeterince araştırılmamıştır ve bu nedenle başlangıç

tedavisinde kullanılmamalıdır. (M.Gheorghiade, 2003) 

Beta blokerlerin tümü β1-bloku nedeniyle ortak bir sınıf etkisini “class effect” 

paylaşmalarına karşın farmakolojik profilleri açısından farklılık gösterirler. 

Metoprolol CR/XL ve bisoprolol β1-adrenerjik reseptörlere seçicilik gösterirler. 

Karvedilol ise β1- ve β2-reseptörlere ek olarak, α1-adrenerjik reseptörleri de bloke 

ettiği için periferik vazodilatasyona neden olur. Karvedilol insülin duyarlılığını

arttırır, metoprolol ise bu etkiden yoksundur. Karvedilolün direkt antioksidan 

özellik gösterdiğine ilişkin kanıtlar elde edilmiştir (Jacob ve ark., 1996; Metra ve 

ark., 2004). Aslında beta blokerlerin kalp yetmezliği hastalarında oksidatif stresi 

azalttığı önceki çalışmalarda gösterilmiştir (Kukin ve ark., 2003). Beta blokerler 

intrinsik sempatomimetik özellikleri ve lipofilik özelliklerine göre de farklılık

gösterirler. Sözü edilen farmakolojik farklılıkların anlamlı klinik farklılıklara yol 

açıp açmadığı henüz belirlenememiştir. Yine de tüm beta blokerlerin kalp 

yetmezliğinde aynı yararlı etkileri ortaya çıkardığını söylemek zordur 

(Gheorghiade ve ark., 2003). 
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3.9 Beta Blokerlerin Diğer İlaçlarla Kombine Kullanımı

Beta blokerlerin ACEI almakta olan hastalarda kullanılması gerekir, ne var ki, hiç 

ACEI kullanmamış hastalarda da yararlı etkiler gözlenmiştir (Remme, 2002). 

Kalp yetmezliği semptomlarını rahatlatmak için; diüretikler, digoksin, düşük 

dozda spironolakton kullanılabilir (Hunt ve ark., 2001; Packer ve ark., 1996; The 

CIBIS-II Investigators, 1999; Gheorgiade ve ark., 2001). Hastaların beta bloker 

kullanımına başlamadan önce ACEI kullanımında hedeflenen doza ulaşılması

önkoşul değildir. Ancak hem beta blokerlerin hem de ACEI’nin dozu maksimize 

edilmelidir. Bu ilaçların kullanılması sodyum birikimine neden olabileceğinden, 

hastada sıvı retansiyonu varsa beta bloker kullanmaya başlanmamalıdır. Sıvı

retansiyonu problemi olabilecek hastalarda her zaman diüretik ilaçlarla birlikte 

kullanılmalıdır (Gottlieb ve ark., 1998). ACEI, beta bloker ve anjiotensin reseptör 

blokeri üçlüsü mortaliteyi arttırabileceğinden bu kombinasyonun birlikte 

kullanılmasından kaçınılmalıdır (Hunt, 2001; Cohn ve Tognoni, 2001). 

3.10 Kalp Yetmezliğine Ek Olarak Başka Hastalığı Olanlarda Beta Bloker 
Kullanımı

Beta blokerler myokard infarktüsü sonrasında kontrindike olmayan tüm 

hastalarda kullanılabilir. Karvedilol, semptom gözlemlenen ya da gözlenmeyen 

tüm sistolik disfonksiyonlu hastalarda ACEI ve aspirin ile birlikte mortalite ve 

ölümle sonuçlanmayabilecek infarktüs riskini yaklaşık %30 oranında azaltır (The 

CAPRICORN Investigators, 2001). 

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı beta bloker kullanımının kontrindike olduğu bir 

hastalık değildir (Gheorghiade ve ark., 2001; Gottlieb ve ark., 1998) 

Periferik damar hastalığı durumunda normal dozun altında selektif β1-bloker 

kullanımı (Metoprolol CR/XL veya Bisoprolol) ya da α1-adrenerjik reseptör bloku 
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(karvedilol) semptomatik klodikasyonu olan hastalarda toleransı arttırabilir 

(Gheorghiade ve ark., 2003). 

Diabetik kalp yetmezlikli hastaların prognozu, non-diabetik kalp yetmezlikli 

hastalara oranla daha kötüdür (Shindler ve ark., 1996). Beta reseptör blokunun 

diabetik hastaların metabolik profili üzerinde advers etkiler ortaya çıkardığı 

bilinmektedir. Ancak, bisoprolol (The CIBIS-II Investigators, 1999), metoprolol 

CR/XL (The MERIT Investigators, 1999) ve karvedilol ile gerçekleştirilen klinik 

çalışmalar, ilginç olarak, kalp yetmezliği de olan diabetik hastalarda bu ilaçların

mortalite oranını düşürdüğünü göstermiştir (Gheorghiade ve ark., 2003). 

3.11 Beta Bloker Tedavisinde Kesinti 

Beta bloker tedavisinin birdenbire kesilmesi belirgin kalp yetmezliği olmayan 

hastalarda bile “rebound” etki nedeniyle morbidite ve mortaliteyi arttırabileceği

için tehlikelidir. Beta bloker kullanırken durumu kötüleşen hastalarda beta bloker 

dozunun azaltılması ya da ilacın tamamen kesilmesinden önce diüretik, 

digoksin, ACEI gibi ilaçlar kullanılarak kompensasyon sağlanmalıdır. Birçok kalp 

yetmezliği hastasında hipoperfüzyon belirtisi gözlenmemesine karşın

konjestiyon vardır ve bu hastalar standart kalp yetmezliği tedavisine uyunç 

gösterirler (Gattis ve ark., 2003). Hipotansiyonu ve organ hipoperfüzyonu olan 

hastalar önemli bir istisna grubunu oluştururlar. Bu hastalarda beta blokerler ya 

kullanılmamalı ya da doz ayarlaması yapılmalı ya da destekleyici tedavi olarak 

milrinon gibi bir fosfodiesteraz inhibitörü kullanılmalıdır (Gheorghiade ve ark., 

2003).  
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3.12 Beta Blokerlerin Kontrindike Olduğu Durumlar ve Yan Etkileri 

Beta bloker tedavisine başlarken şiddetli reaktif hava yolu hastalığı kontrindike 

bir durumdur. Kronik kalp yetmezliği hastalarında hafif ve orta şiddetli 

bronkospazmı olanlar metoprololü düşük dozlarda iyi tolere etmişlerdir. 2. ve 3. 

derece AV bloku, semptomatik bradikardi ve hipotansiyon (SBP< 85 mm Hg.) da 

kontrindike durumlar arasındadır. Asemptomatik hastalarda beta bloker tedavisi 

kolaylıkla tolere edilebilir. Diabet ve periferik vasküler hastalık birer 

kontrindikasyon değildir (Thattaseery ve Gheorghiade; 2004). Nefes almada 

zorluk yaratabileceğinden astım hastaları beta bloker kullanmamalıdır

(Frishman, 2003). 

Beta blokerlerin yan etkileri, depresyon, yorgunluk, seksüel disfonksiyon ve 

dislipidemidir. Yorgunluk ilacın başlandığı haftada üstesinden gelinebilen bir 

semptomdur. Son olarak karvedilol dışında bir çok beta blokerin çeşitli 

düzeylerde dislipidemi yarattığı bilinmektedir. Bu durum lipoprotein lipaz 

aktivitesinin azalması, trigliserid düzeyinin artması ve HDL düzeyinin 

azalmasından kaynaklanmaktadır (Thattaseery ve Gheorghiade; 2004). 
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4. TARTIŞMA 

Kalp yetmezliği ilerleyici, yavaş gelişen ve yerleştikten sonra kronikleşen bir 

sendromdur. Günümüzde kalp yetmezliği tedavisinde en etkili ilaç grupları ACEI 

ve beta blokerlerdir. ACEI kalp yetmezliği tedavisine 1990’lı yılların başında, 

beta blokerler ise 1990’lı yılların sonunda girmiştir. Tedavi prosedürüne daha 

erken girdiği için ACEI’ne ilişkin olarak gerçekleştirilen klinik ve deneysel 

çalışmalar doğal olarak daha fazladır. Ancak beta blokerlerin terapötik etkinliğine 

ve bu etkinliğin mekanizmalarının aydınlatılmasına yönelik araştırmaların sayısı

da giderek artmaktadır. 

Konjestif kalp yetmezliği özellikle hipertansiyon ve koroner arter hastalığı gibi 

çok sayıda kalp ve damar hastalığının ve buna ek olarak, diabetes mellitus’un 

komplikasyonu olarak gelişen bir sendromdur. Myokardın kasılabilirliğindeki bir 

yetersizlik ya da kalbin üzerindeki yükün artması sonucu, kalp, dokulara 

gereksinimlerini karşılayacak miktarda kan pompalayamaz. Konjestif kalp 

yetmezliğine yol açan nedenler arasında aterosklerotik kalp hastalığı,

hipertansiyon, kalp kapakçığı hastalıkları, dilate kardiomyopati, konjenital kalp 

hastalığı ve diabetes mellitus bulunmaktadır. Koroner arter hastalığına ikincil 

olarak gelişen sol ventrikül sistolik fonksiyon bozukluğu ise konjestif kalp 

yetmezliğinin en yaygın rastlanan nedenidir.  

Konjestif kalp yetmezliğinin tedavisindeki temel strateji kalp debisinin (cardiak 

output) bir şekilde arttırılmasıdır. Yetmezlik semptomlarını düzeltebilen ve 

yaşam süresini uzatabilen ilaçlar etki mekanizmalarına göre çeşitli gruplarda 

toplanırlar. Bu ilaçlar, yalnızca yetmezlik belirtilerini önleyebilir ya da geri 

döndürebilirler, ne var ki, zemindeki patolojik durum üzerinde etkisizdirler.  
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Tarihsel açıdan bakıldığında konjestif kalp yetmezliğinin tedavisinde 

kullanılmaya başlanan ilk etkin terapötik ajanlar kardiak glikozidlerdir. Kardiak 

glikozidler pozitif inotropik etki göstererek yetmezlikte azalan myokard 

kontraktilitesini arttırırlar. Kontraktiliteyi myokardın oksijen tüketimi üzerinde 

belirgin bir artışa yol açmaksızın arttırdıkları için yaptıkları uyarı “fizyolojik 

uyarıya yakın bir uyarı” olarak nitelendirilebilir. Bu nedenle 200 yıldan daha uzun 

bir süredir konjestif kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılırlar. Ne var ki, 

hastalığın patogenezine ilişkin bilgilerin artmasına paralel olarak yeni tedavi 

yaklaşımlarının ortaya çıkması, tedavide kardiak glikozidlerin kullanımını önemli 

ölçüde azaltmıştır. Bunun en önemli nedeni, kalp yetmezliğini dengelemek için 

sempatik sinir sistemi ve renin-anjiotensin sisteminde oluşan aşırı etkinlikle 

ilişkilidir. Sözü edilen sistemlerin baskısı kalpte “aşırı yükleme kardiomyopatisi” 

(overload cardiomyopathy) gelişimine yol açar ve sonuçta myokard hücrelerinde 

hasar oluşur. Bu durumdaki myokardın kardiak glikozidlerle uyarılmasının, 

kardiomyopatiyi daha da ağırlaştırma olasılığı yüksektir. Özellikle son beş yılda 

gerçekleştirilen klinik ve deneysel araştırmalardan elde edilen bulgular, renin-

anjiotensin ve sempatik sinir sistemlerindeki aktivasyonun konjestif kalp 

yetmezliği patofizyolojisindeki rolünün aydınlatılmasını sağlamıştır. Bunun doğal 

sonucu olarak, kalp yetmezliğinin morbidite ve mortalitesini azaltabilen yeni 

ilaçlar geliştirilmeye çalışılmıştır. Kapsamlı deneysel araştırmalar, kalp 

yetmezliği tedavisinde renin-anjiotensin sistemi etkinliğinin azaltılmasının

bilimsel mantığını, klinik çalışmalar ise anjiotensin-dönüştürücü enzim 

inhibitörlerinin (ACEI) kronik kalp yetmezliği tedavisindeki önemini belirlemiştir. 

Buna ek olarak, sempatik sinir sistemi etkinliğinin baskılanmasının kalp 

yetmezlikli hastalarda önemli ve olumlu klinik etkilere yol açtığı da anlaşılmıştır.  

Yukarıda söz edildiği gibi kalp yetmezliği gelişirken sempatik sinir sistemi 

etkinliği artar. Bu durum başlangıçta kalbin çalışmasının iyileşmesini ve 

fonksiyonlarının sürdürülmesini sağlar. Ne var ki, sempatik sinir sistemi 

etkinliğindeki sürekli aktivasyon noradrenalin düzeylerinde kronik bir artışa ve 
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bunun sonucu olarak da β1-adrenerjik reseptör sayısının azalmasına (down-

regulation) neden olur (Mann ve ark.,1992; Bristow, 2000). β1-adrenerjik 

reseptörler, kalp atım hızı ve kontraktilitesinin fizyolojik düzenlenmesinden 

sorumlu olduğu için sonuçta bu reseptörlerdeki down-regulation kardiak 

fonksiyonların daha da kötüleşmesine yol açar. Plazma noradrenalin 

düzeylerindeki kronik artış aslında potansiyel olarak kardiotoksik etkinin 

göstergesidir. Noradrenalin düzeyleri belirgin biçimde yüksek olan kalp 

yetmezlikli hastaların prognozunun kötü olduğunun belirlenmesi de bunu 

doğrulamaktadır (Mann ve ark.,1992; Cohn ve ark., 1984). Bu noktadan yola 

çıkarak gerçekleştirilen ve özellikle son yıllarda yoğunlaştırılan geniş ölçekli 

klinik çalışmalarda, kardioselektif (β1-bloker) ya da non-selektif beta blokerlerle 

yapılan tedavinin kronik kalp yetmezlikli hastalarda klinik iyileşme sağladığı,

morbidite ve mortalitede belirgin azalmaya neden olduğu saptanmıştır. Klinik 

açıdan beta blokerler kalp yetmezliği tedavisinde en önemli gelişmeyi 

sağlamışlardır. Beta blokerlerin kalp yetmezliğinde kardiomyositlerin 

kontraktilitesini arttırdıkları, myokardın enerji metabolizmasını düzelttiği ve 

kardiomyositlerde apoptozisi azalttıkları gösterilmiştir. Dahası, klinik 

çalışmalarda kalp yetmezliği hastalarının sağkalımını %34 oranında arttıracak 

kadar olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir. Ne var ki, bu ilaçların etki 

mekanizmaları günümüzde bile tam olarak anlaşılamamıştır. Bir başka

anlatımla, terapötik etkilerinin beta adrenerjik reseptör sisteminde oluşturdukları

bloktan mı yoksa bu sistemi “resensitize” etmelerinden mi kaynaklandığı 

konusundaki tartışmalar sürmektedir. Öte yandan, bu ilaçların temel farmakolojik 

etkileri ve ikincil bazı özellikleri arasında önemli değişiklikler bulunduğu da 

anlaşılmıştır. Bu nedenle, bu farklılıkların klinik açıdan önemli olabileceği göz 

ardı edilmemelidir.  

Beta blokerler kalp yetmezliğinde çok yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Artık

beta blokerlerin kalp yetmezliği tedavisinde nasıl olup da kullanıldıkları değil 

hastanın durumuna göre hangi beta blokerin seçilmesi gerektiği tartışılmaktadır. 



88

Gerçekten de hastanın kalp yetmezliğine ek olarak taşıdığı ikincil hastalıklar ve 

beta blokerler arasındaki farmakolojik farklılıklar hangi beta blokerin 

kullanılacağının belirlenmesinde önemlidir. Sonuç olarak kalp yetmezliğindeki 

terapötik etkinlikleri kanıtlanmış olsa da beta blokerlerin etki mekanizmalarının

anlaşılmasına yönelik araştırmaların daha da hızlanması gerekmektedir. Çünkü 

bu ilaçların etki mekanizmalarının belirlenmesi gelecekte konjestif kalp 

yetmezliği tedavisinde daha yeni, daha etkin ve daha güvenli ilaçların

bulunmasını kolaylaştıracaktır.  
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Özellikle son yıllarda gerçekleştirilen klinik araştırmalar beta blokerlerin kalp 

yetmezliği tedavisinde çok önemli terapötik etkinlik gösterdiklerini kanıtlamıştır. 

Ne var ki, bu ilaçların etki mekanizmasına ve kalp yetmezliğinde beta adrenerjik 

reseptör sisteminin rolüne ilişkin çok sayıda soru hala yanıtlanmayı

beklemektedir. Örneğin; kalpte neden üç farklı β-adrenerjik reseptör alttipi 

bulunmaktadır? Bunların kalbin çalışmasının düzenlenmesindeki rolleri nelerdir? 

Kalp yetmezliğinde gözlenen β-adrenerjik reseptör alttiplerine ilişkin değişiklikler 

yararlı mı yoksa zararlı mıdır? Sözü edilen değişiklikler kalp yetmezliğinin 

gelişimi açısından adaptif mi yoksa maladaptif midir? Kalp yetmezliği

tedavisinde seçilecek en uygun beta bloker için hangi ölçütler kullanılmalıdır? 

(Lohse 897) 

Gerçekleştirilen klinik ve deneysel çalışmalar beta blokerlerin kalp yetmezliği

tedavisinde bugüne kadar gözlenen en büyük gelişim olduğunu, ACEI tedavisine 

eklenen beta blokerlerle başka herhangi bir ilaç grubu ile yakalanamayacak 

başarılar elde edildiğini göstermektedir. Sözü edilen bulgular sonrasında kalp 

yetmezliği hastalarında öncelikle başlanan ACEI sonrasında beta bloker 

kullanılması yerine beta blokerlerin ilk ilaç olarak kullanılmaya başlanması bile 

önerilmektedir. Mortalite oranında %34 oranında azalmaya yol açtığı gösterilen 

bir ilaç grubunun kalp yetmezliği tedavisinde ilk basamakta yer alması bu 

anlamda mantıksal görünmektedir.  
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ÖZET 

Adrenerjik sistemdeki aşırı etkinlik, konjestif kalp yetmezliğinin en önemli 

özelliğidir. Myokard hasarının bir sonucu olarak gelişen adrenerjik aşırı etkinlik 

kalp yetmezliğinin gelişimi boyunca sürer. Kalp yetmezliğinde plazma 

noradrenalin konsantrasyonlarının myokarda doğrudan toksik etki gösterecek 

kadar yüksek olduğu ve hastalığın karakteristikleri olan sol ventrikül 

disfonksiyonu ve yeniden yapılanmasına kısmen katkıda bulunduğu

gösterilmiştir. Bu nedenle, adrenerjik aşırı etkinliğin kalp yetmezlikli hastalarda 

en sık rastlanan iki ölüm nedeni olan ani ölüm ve myokard yetmezliği yol açtığı 

düşünülmektedir. Adrenerjik aşırı etkinlik kalp yetmezliğinde kalpteki β-

adrenerjik reseptörlerde downregulasyona ve desensitizasyona yol açmaktadır. 

Bunun bir sonucu olarak kalp yetmezliğinde myokard rezervi ve egzersiz 

toleransı daha da kötüleşmektedir. Sözü edilen bulgulara dayanarak beta 

blokerlerin çok uzun bir süre boyunca kalp yetmezliği tedavisinde kontrindike 

oldukları düşünülmüştür. Oysa myokard disfonksiyonuna bağlı olarak kalp 

debisindeki azalmanın kalp yetmezliğindeki temel bozukluk olduğu noktasından 

yola çıkılarak adrenerjik yanıtların daha da artmasına yol açan ilaçlar tedavide 

yoğun olarak kullanılmıştır. Ne var ki, şaşırtıcı bir şekilde bu ilaçların çoğunun 

kalp yetmezlikli hastalarda mortaliteyi arttırdığı gözlenmiştir. Öte yandan, çok 

sayıda klinik ve deneysel araştırmada beta blokerlerin kalp yetmezliği

komplikasyonlarını azalttığı saptanmıştır. Gerçekten de, bu ilaçlar kalp 

yetmezliğinde kardiomyositlerin kontraktil fonksiyonunu ve myokardın enerji 

metabolizmasını iyileştirmektedirler. Buna ek olarak, son yıllarda yapılan 

araştırmalarda beta blokerlerin kardiomyositlerde apoptozisi de baskıladıkları

belirlenmiştir. Klinik çalışmalardan elde edilen sonuçlar, uygun şekilde 

kullanıldıklarında, beta blokerlerin kalp yetmezlikli hastaların tedavisinde önemli 

yararlar sağladığını göstermektedir. Daha da önemlisi, bu ilaçların kalp 

yetmezlikli hastalarda mortaliteyi anlamlı ölçüde azalttıkları saptanmıştır. 
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SUMMARY 

Increased and sustained cardiac adrenergic drive is an important feature of 

congestive heart failure. Activation of the adrenergic system as a result of 

myocardial injury, continues throughout the progression of congestive heart 

failure. The circulating concentrations of noradrenaline found in severe heart 

failure are high enough to be directly toxic to the myocardium and contribute, in 

part, to the progression of left ventricular dysfuction and remodelling that are the 

characteristics of this disease state. Thus, enhanced adrenergic drive 

contributes to the two major causes of death in those patients; sudden death 

and pump failure, respectively. Adrenergic overdrive in heart failure also leads to 

downregulation and desensitization of cardiac beta-adrenergic receptors. As a 

consequence, myocardial reserve and exercise tolerance are further impaired in 

failing heart. From these findings, beta-blockers were judged to be 

contraindicated in patients with congestive heart failure for many years. 

Whereas, the drugs which would further stimulate adrenergic responses were 

used because of the view that the main abnormality of heart failure is the 

reduction of cardiac output that develops as a result of myocardial dysfunction. 

However, many of these drugs have been witnessed mortality in heart failure 

patients. Treatment with beta-blockers, on the other hand, has been shown to 

reverse or prevent many of these adverse processes of heart failure in clinical 

and experimental settings. In fact, these agents have been demonstrated to 

improve intrinsic contractile function of cardiomyocytes and myocardial 

energetics in heart failure. In addition, recent studies have also shown that 

chronic beta-blocker treatment can also attenuate cardiomyocyte apoptosis. 

Clinical findings strongly suggest that beta-blockers, when properly used, are 

highly beneficial in the management of patients with heart failure. An 

unequivocal mortality benefit are provided with these drugs as well.  
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