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Konjestif kalp yetersizli¤i (KKY), Braunwald

tan›mlamas›na göre kalp fonksiyonlar›n›n anor-
mal olmas› nedeniyle dokular›n metabolik ge-
reksinimlerine uygun bir h›zda kan pompalan-
mas›nda yetersiz kal›nmas›ndan sorumlu oldu¤u

fizyopatolojik duruma denmektedir. Dünya sa¤-
l›k örgütüne göre ise klinik olarak “kalp yeter-
sizli¤i”, kalp hastal›¤›na efllik eden nefes darl›¤›
ve yorgunluk sendromu olarak tan›mlan›r. Ge-
nellikle artm›fl juguler ven bas›nc› ve ödemle
kendini gösteren s›v› retansiyonu efllik eder (1).
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Özet

Yafll›da kalp yetersizli¤i klini¤i atipik ve klasik yetersizlik semptomlar› silik olabilir. Konjektif kalp yetersizli¤i
(KKY) s›kl›¤› 65 yafl üstü kiflilerde %6-10, 50’li yafllarda %1, 80’li yafllarda %10 oranlar›ndad›r. Kalp yetersizli¤i
semptomlar›, kardiyak disfonksiyonun objektif kan›t›, kalp yetersizli¤ine yönelik tedaviye cevap olmas› ile kon-
jestif kalp yetersizli¤i tan›s› konmaktad›r. Kalp yetersizli¤i söz konusu oldu¤unda akut/kronik, sistolik/diyastolik,
hafif-orta-a¤›r, sa¤/sol, yüksek kardiyak debili/düflük kardiyak debili ayr›mlar› yap›lmal›d›r. Yafll›da KKY etiyolo-
jisinde iskemik kalp hastal›¤›, hipertansiyon ve kapak hastal›klar› en s›k yer al›r. En s›k kalp yetersizli¤ini presip-
ite eden faktörler tuz ve s›v› k›s›tlamas›na uyumsuzluk, ilaçlar› b›rakma veya yanl›fl kullan›md›r. Hastal›¤›n evre-
si, presipite eden faktörler, kardiyovasküler risk faktörleri, yafll›n›n fonksiyonel-mental ve fiziksel kapasitesi ve
sa¤l›¤› belirleyici rol oynar. ‹laç seçiminde yafll›larda yan etkiler ve farmakodinamik de¤ifliklikler yönünden
dikkatli olunmal›d›r. Sistolik ve diyastolik ayr›m› yap›lmal› ve sistolik yetersizlikte ilaç olarak her evrede anjiy-
otensin dönüfltürücü enzim inhibitörleri ya da anjiyotensin reseptör blokerleri, s›v› durumuna göre diüretik, s›n›f
II-III hastalarda kardiyoselektif betabloker ve s›n›f III-IV hastalarda düflük doz spironolakton verilmelidir.

Anahtar kelimeler: Yafll›, kalp yetersizli¤i, tedavi, ilaçlar

Abstract

Heart Failure in Elderly

Symptoms and the clinic of heart failure in elderly might be atypical and unremarkable. The prevalance
of heart failure above 65 years old people is 6-10% and in 80 years old group 10%. The symptoms of heart
failure, objective criteria for cardiac dysfunction and response to treatment of heart failure usually make
the diagnosis. The heart failure must be evaluated as acute or chronic, systolic or diastolic, left or right,
high or low cardiac output. Hypertension, coronary heart disease, valve diseases are the main etiological
factors. Withdrawal or inappropriate useage of the drugs, inconvenience to fluid and salt restriction are
important precipitating factors. The stage of the disease, precipitating factors, cardiovascular risk factors,
mental-functional and physical capacity of the eldelry are important prognostic factors. Drug
pharmacotherapy and dynamics are extremely important in elderly. In systolic heart failure ACE Inhibitors
in every stage, diuretics according to the patients, volume status, beta blockers in class II-III heart failure
and spironalactone in class IV heart failure are used mostly.

Keywords: Elderly, heart failure, treatment, drugs
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S›v› retansiyonuna sebep olabilen durumlarda
oldu¤u gibi, doku oksijen da¤›l›m› ve gereksini-
mi aras›nda uyumsuzlu¤a yol açan durumlar,
kalp yetersizli¤i klinik bulgular›n› taklit edebilir
(örne¤in, renal ve hepatik yetersizlik). Bu yüz-
den kalp yetersizli¤inin tan›s› için belirgin kalp
hastal›¤› ile tipik semptom ve bulgular›n›n varl›-
¤› gereklidir. Kalp yetersizli¤i, kalbin dinlenme
veya hafif egzersizde, dokular›n metabolik ge-
reksinimlerine uygun h›zda kan (ve böylelikle
oksijen) pompalamada yetersiz kalmas›d›r. Bu
durum kendine özgü sistemik ve fizyopatolojik
cevap, semptom ve bulgulara neden olur (nöral,
hormonal, renal ve di¤er). Geriatrik Kardiyoloji
Konseyi-Kalp Yetersizli¤i Çal›flma Grubu kalp
yetersizli¤ini ventrikülün kan pompalama yete-
ne¤ini bozabilen ve herhangi bir kardiyak dü-
zensizlikten kaynaklanan karmafl›k bir klinik
sendrom olarak tan›mlar. Kalp yetersizli¤i semp-
tomlar› (dinlenirken veya egzersiz yaparken),
kardiyak disfonksiyonun objektif kan›t›, kalp ye-
tersizli¤ine yönelik tedaviye cevap olmas› ile de
konjestif kalp yetersizli¤i tan›s› konmaktad›r.
Kalp yetersizli¤i söz konusu oldu¤unda
akut/kronik, sistolik/diyastolik, hafif-orta-a¤›r,
sa¤/sol, yüksek kalp debili/düflük kalp debili
ayr›mlar› yap›lmal›d›r (2).

Yafll› bir hastada KKY’yi de¤erlendirme zor
olabilir. Klasik semptomlar yafll›l›¤a ba¤l› diye-
rek atlanabilir ya da baflka hastal›klarla kar›flt›r›-
labilir. Nefes darl›¤› ve aral›kl› öksürük kronik
obstrüktif akci¤er hastal›¤› olarak s›kl›kla yanl›fl
tan› alabilir (3). Yafll›da kalp yetersizli¤i klini¤i
atipik ve klasik yetersizlik semptomlar› silik ola-
bilir. Gece öksürü¤ü, ortopne, hepatojuguler
reflü, boyun venlerinde dolgunluk, gallo ritmi,
periferik ödem, kilo takibi tan›da önemlidir. Efor
genelde az oldu¤undan eforla dispne görülme-
yebilir. Halsizlik, ifltahs›zl›k, kolay yorulma s›k-
t›r. Yafll› kendini daha zor ifade eder, flikayetle-
rini yafll›l›¤a ba¤lar, kognitif sorunlar hastan›n
klini¤ini maskeleyebilir (4). Yafll›da periferik
ödem sebebi çoktur. Yafll›da deliryum, mental
fonksiyonlarda bozulma, anoreksi, uykusuzluk,

gece öksürü¤ü, noktüri kalp yetersizli¤i belirtisi
olabilir. Yafllanmayla diyastolik yetersizlik artar;
bozulmufl ventrikül kompliyans›, sol atriyal ve
pulmoner venöz bas›nc› art›r›p ejeksiyon fraksi-
yonu (EF) normal olan bir kalpte yetersizli¤e yol
açar. Yafll›larda da uygulanan Framingham kalp
yetersizli¤i kriterleri Tablo 1’de gösterilmifltir (5).
Kalp yetersizli¤i tan›s› koyabilmek için ayn› za-
manda iki majör veya bir majör ve iki minör kri-
ter bulunmal›d›r.

Epidemiyoloji ve prevalans

Çeflitli çal›flmalarda KKY prevalans› 1000’de
8-24 aras›nda de¤iflmektedir. Geliflmifl ülkelerde
yafllanan toplum ve miyokard enfarktüsünden
kurtulabilen hasta say›s›na ba¤l› olarak kalp ye-
tersizli¤i insidans› yaflla birlikte artar: 50’li yafllar-
da %1; 65 yafl üstü kiflilerde %6-10, 80’li yafllar-
da %10. Erkeklerde daha s›kt›r, 70’li yafllarda er-
keklerde s›kl›k 8 kat artar. Yafll›larda en s›k has-
taneye yat›fl nedenidir. Tüm kalp yetersizli¤i
baflvurular›n›n %80’i >65 yafl›ndaki kiflilerdir.
Yafll›da ani ölüm riski 6-9 kat fazla artmaktad›r.
ABD’de KKY hastalar›n›n 2/3’ü pratisyen hekim-
ler taraf›ndan takip edilmektedir (6).

T›pta geliflmelere ra¤men KKY’ye ba¤l› mor-
talitede azalma yoktur ve semptomatik kalp ye-
tersizli¤inde 1 y›ll›k mortalite birçok kanserden
fazla olup %30-45’i bulur. Prognozun kötü olma-
s›n›n en s›k sebepleri diyastolik yetersizli¤in s›k
olmas›, birçok hastada ek kapak patolojisi olma-
s›, komorbid hastal›klar›n s›k olmas›, yafll›lar›n
(özellikle 75 yafl üstü) çal›flmalarda eksik yans›-
t›lmas› olarak bildirilmektedir. KKY yafll›da bir
halk sa¤l›¤› sorunu olarak alg›lanmal›d›r (7).

Etiyopatogenez

Kalp yetersizli¤i etiyolojisinde primer miyo-
kard disfonksiyonu, hacim yüklenmesi, k›s›tlay›-
c› hastal›klar, elektriksel düzensizlik, miyokard
disfonksiyonu, kardiyovasküler risk faktörleri gi-
bi bir araya gelen risk faktörlerinin kardiyovas-
küler hastal›k üzerindeki etkisi yer almaktad›r.
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Kalp yetersizli¤i gelifliminde çeflitli mekanizma-
lar üzerinde durulmaktad›r. Hemodinamik me-
kanizma, kalbin kas›lma gücü azalm›fl, afterload
(artyük) artm›fl, preload (önyük) artm›fl, ejeksi-
yon fraksiyonu düflmüfl fleklinde aç›klanan eski
teoridir. Nörohormonal mekanizmada ise renin-
anjiyotensin-aldosteron sistemi (RAA) ve sempa-
tik sistem aktivasyonu, beyin natriüretik faktörü
ve atriyal natriüretik faktörde artma yer almakta-
d›r; anjiyotensin konverting enzim inhibitörleri
(ACE‹), anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB),
beta bloker ilaçlar ile sistolik yetersizlikte morta-
lite ve morbiditenin azalmas› bu mekanizmay›
desteklemektedir. Miyokarda ait anomaliler, sol
ventrikül “remodelling”i, koroner obstrüksiyonu,
fonksiyonel mitral yetersizli¤i, supraventriküler
tafliaritmiler ve sol dal bloku ile de kalp yetersiz-
li¤i iliflkilendirilmektedir. Biyolojik aktif madde-
ler teorisinde ise RAA, sempatik sistem, bradiki-
nin-nitrik oksid-prostoglandin, natriüretik pep-
tidler, sitokinler, metalloproteazlar kalp yetersiz-
li¤inden sorumlu tutulmaktad›r. Yafl, genetik,
çevresel faktörler (sigara, alkol vb.), komorbid
durumlar da [hipertansiyon (HT), diabetes melli-
tus (DM), hiperlipidemi, koroner arter hastal›¤›,
anemi, obezite vb.] temel mekanizmalar d›fl›nda
kalp yetersizli¤i patofizyolojisini aç›klamaya ça-
l›flan di¤er faktörlerdendir (8). 

Tedavi etiyopatogeneze yöneliktir. Diüretik-
lerle önyükü azaltmak, digoksin ile kontraktilite-
yi art›rmak, beta bloker ilaçlarla sempatik sistemi
ve adrenerjik reseptörleri bask›lamak, sol ventri-
kül “remodelling”ini düzenlemek, vazodilatörler
ile periferik vazokonstriksiyonu azaltmak, ACE‹
ve ARB gibi ilaçlarla artyükü azaltmak, renal kan
ak›m›n›-sol ventrikül “remodellingini”-sol ventri-
kül hipertrofisini düzenlemek, spironolakton ile
aldesteron etkisini azaltmak, kardiyak resenkro-
nizasyon (biventriküler pace) ile ventrikül remo-
delling ve ventrikül fonksiyonunu düzenlemek,
nesiritid (beyin natriüretik faktörü: BNP) ile art-
yükü azaltmak ve diürez hedeflenmifltir (2,8).

B-tipi natriüretik peptid (BNP) diyastol so-
nu bas›nç ve hacim art›fl›na yan›t olarak vent-

riküllerden salg›lanan bir kardiyak nörohor-
mondur (9). Beyin natriüretik faktör (BNP)-1
yaflla birlikte özellikle kad›nda artar. Akut
dispnesi olan hastalarda 100 pg/mL üstündeki
de¤erler sol ventrikül disfonksiyonuna ba¤l›
kalp yetersizli¤ini düflündürür. Sol ventrikül
bas›nc›n› yans›t›r. NYHA s›n›flamas› ile korele-
dir. Ekokardiyografi öncesi, tarama amaçl› ola-
rak kalp yetersizli¤i tan›s›nda kullan›labilir
(10,11). 

Yafll›da KKY etiyolojisinde iskemik kalp hasta-
l›¤› %54, hipertansiyon %24, kapak hastal›klar›
%16 oran›nda yer almaktad›r (12). Baflka bir me-
taanalizde ise iskemik kalp hastal›¤› %35, kapak
hastal›klar› %28, HT %20, kardiyomiyopatiler %17
oranda KKY nedeni olarak bulunmufltur (13). 

Yafll›larda en s›k kalp yetersizli¤i sebebi iske-
mik kalp hastal›¤›d›r. Kalp yetersizli¤i olan has-
talar›n 2/3’ünde koroner arter hastal›¤› (KAH)
vard›r. Yafll›larda çok damar hastal›¤›, düflük
ejeksiyon fraksiyonu, Q dalgas›z miyokard en-
farktüsü daha fazlad›r. Sessiz enfarktüs s›kt›r, gö-
¤üs a¤r›s› olmayabilir. 75-80 yafl grubunda hat›r-
lanmayan ve EKG’de görülen geçirilmifl enfark-
tüs oran› %5’tir. Nefes darl›¤›, kolay yorulma bir
belirti olabilir (14). Kalp yetersizli¤i olan yafll›la-
r›n %75’inde hipertansiyon vard›r ya da gelifl-
mektedir. Özellikle izole diyastolik yetersizli¤i
olan yafll›lar›n ço¤unda sebep HT’dir. HT’ye
ba¤l› olarak geç dönemde sistolik yetersizlik de
geliflebilir (15). 

Aort stenozu yafll›da en s›k cerrahi tedavi ge-
rektiren kapak hastal›¤›d›r; 70 yafl sonras›nda
aort stenozunun %50 sebebi triküspid aortik ka-
pa¤›n dejeneratif kalsifikasyonudur. Mitral ye-
tersizli¤i genel olarak mitral valv prolapsusu ya
da korda tendinea rüptürüne ba¤l›d›r. ‹leri tri-
küspid yetersizli¤i ise uzun süreli atriyal fibrilas-
yon (AF) olan yafll›da s›kt›r. Dilate ve hipertro-
fik kardiyomiyopati de yafll›da s›kt›r. Aç›klana-
mayan kalp yetersizli¤i ve hipertrofik sol vent-
rikül varsa kardiyak amiloidoz da düflünülebilir;
en s›k AL (primer) tipi görülür, prognozu kötü-
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dür. Yafll›da senil kardiyak amiloidozda transre-
tinin birikimi s›k görülür, daha iyi prognozludur
(16). KKY’yi presipite eden faktörler Tablo 2’de
gösterilmifltir (17). 

Kalp yetersizli¤ini en s›k presipite eden fak-
törler tuz ve s›v› k›s›tlamas›na uyumsuzluk, ilaç-
lar› b›rakma veya yanl›fl kullan›md›r. Hasta ve ai-
le e¤itimi çok önemlidir (18). 

Yafll›da en s›k görülen tafliaritmi AF’dir; 55
yafl›n›n alt›nda %0.1 iken, 80’li yafllarda %9’a
ulafl›r. Bozulmufl atriyal kas›lmaya ba¤l› olarak
ventrikül dolumu ve kalp debisi azal›r, diyas-
tolik yetersizli¤i daha belirgin olarak alevlen-
dirir. Hasta sinüs sendromu ve AV blok s›kl›¤›
yaflla artar, bradikardi sonucunda kalp debisi
azal›r (19).

Böbrek yetersizli¤i, kalp yetersizli¤inin mor-
talitesini art›r›r; sodyum ve s›v› ekskresyonunun
bozulmas› en önemli presipitasyon sebeplerin-
dendir (20).

Hb<8 g/dL olmas› ve uzun süreli kronik ane-
mi, kalp debisinin art›fl›na sebep olur, bu diyas-
tol sonu bas›nc›n› art›r›r. Anemi miyokard fonk-
siyonlar›n› ve koroner hastal›¤› da olumsuz et-
kiler. Yafll›da infeksiyonlar s›kt›r. ‹nfeksiyonlar-
da tüm vücut oksijen kullan›m› ihtiyac› artaca-
¤›ndan infeksiyon kalp yetersizli¤ini kötülefltirir.
Kalp yetersizli¤i olanlarda özellikle solunum
yollar› infeksiyonlar› daha kolayd›r. Yafll›da inf-
luenza ve pnömokok afl›lar› uygulanmal›d›r.
Kalp yetersizli¤i olan yafll›larda emboli daha s›k
ve kolayd›r. Bunun sebepleri aras›nda yata¤a
ba¤›ml›l›k önemli yer tutar. Yafll›da ayr›ca sos-
yal izolasyon ve depresyon kalp yetersizli¤inde
ba¤›ms›z prognostik faktörlerdir. Yafll›da dep-
resyon tedavisinde trisiklik antidepresanlardan
kaç›n›lmal›d›r (21).

Klinik, laboratuvar, tan›, prognoz

Kalp yetersizli¤i için birkaç klinik s›n›flama
kullan›lmaktad›r. NYHA (New York Heart Asso-
ciation) s›n›flamas› afla¤›daki gibidir (22). S›n›f

ayn› hastada zamanla de¤iflebilir. Ejeksiyon frak-
siyonu ile s›n›flar ve semptomlar korele de¤ildir.
• S›n›f I: normal fiziksel aktivite ile semptom

yok. 
• S›n›f II: normal fiziksel aktivite ile semptom

var.
• S›n›f III: fiziksel aktivite k›s›tl›, hafif eforla bi-

le semptom var.
• S›n›f IV: istirahatte kalp yetersizli¤i semptom-

lar› var.

ACA (American Cardiology Association-Ame-
rikan Kalp Birli¤i)- AHA (American Heart Asso-
ciation) s›n›flamas›nda (23) ise evreler afla¤›daki
gibidir: 

Evre A: Kalpte yap›sal anomali yok, semptom
yok, KKY geliflimi için risk faktörleri var (KAH,
HT, DM, dislipidemi, sigara, alkol, akut romatiz-
mal atefl öyküsü vb.).

Evre B: Yap›sal anomali var (sol ventrikül hi-
pertrofisi, kapak hastal›¤›, eski miyokard enfarktü-
sü), sol ventrikül disfonksiyonu var, semptom yok.

Evre C: Eski ya da yeni KKY semptomu var,
semptomatik sol ventrikül disfonksiyonu var.

Evre D: Terminal kalp yetersizli¤i var, kalp
transplantasyonu, “pacemaker” ihtiyac›, parente-
ral tedavi ihtiyac›.

Art›k hedef kalp yetersizli¤ini erken evrede
(evre A kalp yetersizli¤i gibi) teflhis edip, teda-
vi etmektir. Tan›da klinik muayene, hikâye, ge-
riatrik de¤erlendirme ve araflt›rma testleri s›kl›k-
la yeterli olmaktad›r. Fizik muayenede taflikardi,
juguler ven bas›nc›n›n artmas›, apeks vurumu-
nun yer de¤ifltirmesi, 3. kalp sesi, üfürüm, pul-
moner ç›t›rt› sesi, pretibial ya da sakral ödem
saptanabilir. Hikâyede ise daha önceki miyo-
kard infarktüsü (M‹), angina, hipertansiyon, ka-
pak hastal›¤›, romatizmal atefl ve palpitasyon
soruflturulmal›d›r.

Araflt›rma tetkiki olarak elektrokardiyografi,
akci¤er grafisi, ekokardiyografi, hemoglobin tayi-
ni veya tam kan say›m›, tiroid fonksiyon testleri
yap›lmaktad›r. Klinikle birlefltirildi¤inde normal
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elektrokardiyografi (EKG) bulgular› olmas› %90
sol ventrikül disfonksiyonunu d›fllar. Ön duvarda
Q dalgas›, sol dal blokunu gösterebilir. Sol atri-
yal dilatasyon, sol ventrikül hipertrofisi bulgular›
s›kt›r. Atriyal fibriloflutter efllik edebilir. Akci¤er
grafisinde kardiyomegali ve pulmoner konjesyon
varl›¤› kalp yetersizli¤i tan›s›n› destekler. Diyas-
tolik yetersizlikte ve hafif sistolik yetersizlikte
kardiyomegali olmayabilir. Ekokardiyografik in-
celeme istirahatteki kardiyak disfonksiyonun ob-
jektif göstergesidir. Her hastada rutin de¤ildir,
mümkün oldu¤unca her hastan›n kalp yetersizli-
¤i tan›s› konulurken bir kez sol ventrikül fonksi-
yonlar›n›n, kalbin yap›sal anomalilerinin, akine-
zi-hipokinezi varl›¤› ve kapaklar›n›n de¤erlendi-
rilmesi önerilmektedir. Ekokardiyografi sistolik-
diyastolik yetersizlik ayr›m›nda yararl›d›r. Sistolik
sol ventrikül disfonksiyonu kalp yetersizli¤inin
en s›k sebebidir. Gerekli durumlarda diyastolik
sol ventrikül disfonksiyonu, kapak hastal›¤›, kon-
jenital kalp hastal›¤›, perikardiyal hastal›k, endo-
kardiyal hastal›k, aritmiler kalp yetersizli¤i sebe-
bi olarak aranmal›d›r.

Dispne, ödem, yorgunluk, halsizlik gibi
semptomlarda kalp yetersizli¤inden flüphelenil-
di¤inde Framingham kalp yetersizli¤i kriterleri
ve Boston kalp yetersizli¤i kriterleri ile tan› ko-
nabilir. Boston kriterleri kalp yetersizli¤i tan› fle-
mas›nda hikâyede istirahat dispnesi, ortopne,
paroksismal noktürnal dispne, yürüme dispnesi,
t›rmanma dispnesi, fizik muayenede kalp h›z›
(taflikardi), juguler ven bas›nc› art›fl›, hepatome-
gali veya bacak ödemi, akci¤er ralleri, baziller
wheezing, üçüncü ses, akci¤er filminde alveoler
pulmoner ödem, interstisyel pulmoner ödem,
bilateral plevral efüzyon, kardiyotorasik oran
≥0.5 olmas›, üst-zon ak›m›n›n yeniden düzen-
lenmesi gibi kriterler kullan›lmaktad›r.

NYHA kalp yetersizli¤i s›n›flamas› ve Killip
s›n›flamas› iki fakl› KKY s›n›flama sistemidir. Kil-
lip s›n›flamas› afla¤›daki gibidir (2):

A. Kalp yetersizli¤i - Teflhis kriterleri raller, S3
galo ve venöz hipertansiyonu içerir.

B. Ciddi kalp yetersizli¤i - Belirgin pulmoner
ödem.

C. Kardiyojenik flok - Hipotansiyon (sistolik ba-
s›nç 90 mmHg veya daha az) ve oligüri, siya-
noz ve diaforez gibi periferik vazokonstriksi-
yon bulgular›.

D. Kalp yetersizli¤i yok - Kardiyak dekompan-
sasyon yok. Kalp yetersizli¤i s›kl›kla pulmo-
ner ödem ile birliktedir ve hastalar›n ço¤un-
lu¤unda zaten mevcuttur.

Kalp yetersizli¤i geliflen tedavi ve tan› yön-
temlerine ra¤men mortalitesi %20-40’lar› bu-
lan bir hastal›kt›r (3). Kalp yetersizli¤inde ma-
jor prognostik faktörler aras›nda ejeksiyon
fraksiyonu prognozu en yayg›n olarak belirle-
yen faktördür, ancak SVEF (sol ventrikül ejek-
siyon fraksiyonu) de¤erlendirmesi birçok ül-
kede rutin olarak uygulanmamaktad›r. Ayr›ca
yafl, erkek cinsiyeti, NYHA s›n›f› major faktör-
ler aras›nda yer al›r. Katekolamin ve atriyal
pepdid düzeyleri, maksimal oksijen tüketimi,
ventriküler aritmi varl›¤›, efllik eden hastal›k
ve kalp yetersizli¤inin nedeni di¤er faktörler-
dendir. 

Tedavi

Yafll›larda ve gençlerde KKY tedavisinin te-
mel prensipleri ayn›d›r. Etiyolojinin tedavisi esas
olup, presipite eden faktörlerin ortaya ç›kar›lma-
s›, düzeltilmesi ve tedavisi önemlidir. Hasta ve
aile e¤itimi yararl›d›r. Genelde çal›flmalarda yafl-
l› hastalar›n oran› azd›r. Seksen yafl sonras› has-
talar› içeren çal›flma say›s› çok azd›r. Tuz k›s›tla-
mas›, uygun s›v› k›s›tlamas› temel prensiplerdir.
Tedavilere ba¤l› komplikasyon ve yan etki yafl-
l›da daha s›kt›r (24). Koroner arter hastal›¤›
(KAH), HT, DM, dislipidemi, obezitenin önlen-
mesi, sigara ve alkolün b›rak›lmas›, tuz k›s›tla-
mas› (diyastolik yetersizlikte sorun olabilir), s›v›
k›s›tlamas› önerilir. Düzenli uygun egzersiz tav-
siyesinden önce efor kapasitesi de¤erlendirilir;
kas gücü ve kaslar›n vazodilatatör cevab› önem-
lidir, seksüel aktivite için uyar›lar yap›l›r.
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KKY hastalar›nda kesin bir antikoagülasyon
yaklafl›m› yoktur, hastan›n di¤er risk faktörleri
ve komorbid sorunlar› ile birlikte de¤erlendiril-
melidir. Atriyal fibrilasyon (AF) varsa antikoagü-
lasyon flartt›r. Sinüs ritminde olan kalp yetersiz-
li¤inde varfarin endikasyonu yoktur. Aspirin-
ACE‹ etkileflimine dikkat edilmelidir. 

Kan›ta dayal› t›p uygulamalar›na göre hareket
edilmelidir. “Digoksin kalp yetersizli¤inin stan-
dart tedavisidir”; “Kalp yetersizli¤inde beta blo-
ker kullan›lmaz”; “ARB’ler sadece ACE‹’yi tolere
edemeyen veya hiperkalemi geliflen hastalarda
kullan›l›r” fleklindeki mitler de¤iflmifltir. 

Öncelikle ne tür bir yetersizlik oldu¤u sap-
tanmal›d›r. Sistolik-diyastolik yetersizlik ayr›m›
önemlidir; ekokardiyografide EF <%40 ise sisto-
lik yetersizliktir (2,3,4). Sistolik yetersizlikte di-
üretikler, ACE‹’ler ARB’ler, kardiyoselektif beta
blokerler ve seçilmifl hastalarda spironolakton
ve dijital kullan›l›r (1,2,3,4). 

NYHA s›n›f II kalp yetersizli¤i olan bir hasta-
da s›v› retansiyonu bulgular› mevcut ise ACE in-
hibitörü + diüretikler verilmektedir. Düzelirse di-
üretik azalt›l›r ve asemptomatik oldu¤unda di-
üretik kesilir, ACE‹’ye devam edilir. Kötüye gidifl
varsa diüretik art›r›l›r, hâlâ semptomatik ise ön-
ce ACE‹’ler, daha sonra diüretikler art›r›l›r. Ye-
tersiz cevap durumunda, tiyazidler kullan›l›yorsa
loop diüretiklerine geçilir, uygun beta bloker ve-
rilir. Yetersiz cevap varsa kötüye giden veya flid-
detli kalp yetersizli¤i gibi tedavi edilir (2).

NYHA s›n›f III-IV kalp yetersizli¤i olan bir
hastan›n idame tedavisi ACE‹’ler ve diüretikler
ile yap›l›r. Optimal ACE‹ dozundan emin olu-
nur, e¤er yetersiz ise diüretik art›r›l›r, EF düflük-
se dijital glikozidleri eklenir, e¤er uygulanma-
m›flsa, uzmanlarca beta blokaj› yap›l›r. ‹yiye gi-
difl varsa ACE‹, beta bloker ve dijitallere devam
edilir, diüretik azalt›l›r. Kötüleflme varsa diüretik
art›r›l›r, ACE‹, beta bloker ve dijitallere devam
edilir, düzelme olursa diüretikler günde tek do-
za indirilir. Yetersiz cevap ise loop diüretikleri +
tiyazidler kombine edilir, e¤er yetersizse diüre-

tikler günde 2 keze ç›kar›l›r, e¤er yine yetersiz-
se düflük doz spironolakton verilir. S›n›f IV kalp
yetersizli¤inde pozitif inotrop ajanlar olarak do-
paminerjik ajanlar ve fosfodiesteraz inhibitörle-
ri acil koflullarda ve yo¤un bak›m koflullar›nda
verilebilir (3).

ACA-AHA s›n›flamas› evre A tedavisinde risk
faktörlerinin modifikasyonu; KAH, HT, DM olan
hastalarda ACE‹ ya da ARB kullan›m›; supravent-
riküler tafliaritmilerde h›z kontrolü; varsa hiper-
tiroidizmin tedavisi; KKY semptom ve bulgular›-
n›n takibi; sol ventrikül disfonksiyonu riski olan
hastalarda tuz k›s›tlamas› ve nütrisyonel ekler
uygulanmaktad›r.

ACA-AHA s›n›flamas› Evre B bir hastada Ev-
re A önerilerine devam edilir, yeni kardiyovas-
küler olaylar önlenmeli ve kapak hastal›¤› var-
sa tedavi edilmelidir. ACA-AHA Evre C bir has-
tada ise A ve B önerilerine ek olarak, volüm
durumuna göre diüretik kullan›m› önerilir. Tüm
hastalarda ACE‹ (ya da 2002, 2003 çal›flmalar›-
na göre ARB kullan›m›), dekompanse olmayan
hastada beta bloker kullan›m›, akut semptoma-
tik pulmoner ödemde dijital kullan›m›; nonste-
roid antiinflamatuvar ilaçlar (NSA‹‹), kalsiyum
antagonistleri, antiaritmikler gibi ilaçlar›n kesil-
mesi; egzersiz, günlük kilo takibi; uygun afl›la-
ma (pnömokok, influenza) ve tedaviyi tolere
edemeyen hastalarda hidralazin-nitrat kombi-
nasyonu verilmektedir.

ACA-AHA s›n›flamas› Evre D bir hastada
A,B,C önerileri; kalp transplantasyonu; aral›kl›
dobutamin-dopamin infüzyonu; biventriküler
“pace” uygulanabilir. S›n›f 4 yetersizli¤i olanlar-
da düflük doz spironolakton ölüm riskini ve has-
taneye yat›fl› azalt›r (potasyum 5 mmol/L, kreati-
nin <2.5 mg/dL olmal›d›r).

Görüldü¤ü gibi nörohormonal aktivasyonun
önlenmesi için ACE‹ - beta blokerler - AT1 re-
septör blokerleri - aldosteron reseptör antago-
nistleri kullan›l›rken, ölüme yol açabilecek olas›-
l›klar› azaltmak için anti-aritmikler ve anti-ko-
agülanlar, kontraksiyon gücünü art›rmak için
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pozitif inotrop ajanlar, kardiyak yükü azaltmak
için diüretikler ve vazodilatatörler verilmektedir. 

KKY tedavisi birinci basamak hekimleri ve iç
hastal›klar› uzmanlar› taraf›ndan yap›lmal›d›r.
Kalp yetersizli¤i kötülefliyorsa, s›v› retansiyonu
art›yorsa, hekim tedavi rehberlerini yeterince ta-
kip edemedi¤ini düflünüyorsa, sistolik-diyastolik
yetersizlik ayr›m› için ekokardiyografik tetkik
gerekiyorsa, kapak hastal›¤› ve koroner arter
hastal›¤› nedeniyle kardiyovasküler giriflim plan-
lan›yorsa, tedaviye ra¤men düzelme saptanm›-
yorsa, rekürren senkop, ventriküler aritmiler
mevcutsa ve transplantasyon adayl›¤› söz konu-
suysa kardiyolog ile konsülte edilmelidir.

Yafll› hastada kalp yetersizli¤i tedavisinde s›k-
l›kla temel tedavi ilkelerine uyulmad›¤› görül-
mektedir. Bunun nedenleri aras›nda ilaçlar›n
yan etkileri ile ilgili korkular ve mitler, finansal
bask›lar ve uygun maliyetli ilaçlar›n reçetelen-
mesi, ilkelerin güncellefltirilmesinden haberdar
olmamak, tedavi ilkelerinin uygun olmayan bir
biçimde yayg›nlaflmas›, tedavi ilkelerinin onay-
lanmas›n›n yetersiz oluflu ve anahtar rol oyna-
yan klinik çal›flmalar›n sonuçlar›na direnç yer al-
maktad›r.

KKY tedavisinde kullan›lan ilaçlar

ACE‹
Kalp yetersizli¤i tedavisinde ilk s›ray› alan

ACE inhibitörleri etkinlikleri büyük klinik çal›fl-
malarla ispatlanm›fl ilaçlard›r. ACE‹ kardiyak
“remodelling” üzerine etkilidir; vazodilatasyon,
kan bas›nc›nda düzenleme, kardiyovasküler hi-
pertrofinin tersine çevrilmesi, aldosteron sek-
resyonunda azalma, sodyum ve s›v› retansiyo-
nunda azalma, katekolamin sal›n›m›nda azalma
yaparlar. Böylece dispne hafifler, egzersize to-
lerans artar ve ejeksiyon fraksiyonu iyileflir.
Bradikinin art›fl› kalp yetersizli¤ini de nörohü-
moral ve yap›sal olarak olumlu etkiler (25). As-
pirin bu yarar› azaltmaktad›r. Çal›flmalarda kli-
nik tabloyu iyilefltirdi¤i ve ölüm riskini azaltt›¤›
gösterilmifltir. Kreatinin>2mg/dL ve K>5.5

mmol/L olanlarda dikkatli kullan›lmal›, sistolik
kan bas›c› 100 mmHg alt›nda ise uzmana dan›fl-
mal›d›r. ACE‹’lerinden biri di¤erinden daha üs-
tün de¤ildir. Doku ACE inhibisyonu KKY teda-
visinde farkl›l›k yarat›r m› sorusunun cevab›
klinik olarak ispatlanmam›flt›r (26). 

ACE inhibitörlerine düflük dozla bafllanmal›-
d›r ve afl›r› dozdan kaç›n›lmal›d›r. Yüksek doz
tedavi ile hastaneye yat›fl azal›r, fakat semptom-
lar ve mortalite üzerine etkisi yoktur. S›v› retan-
siyonu ve birlikte NSA‹‹ kullan›m› olumlu etkile-
rini azalt›r. Hemodinami bozuk ise ACE‹ vermek
diüretik etkisini ve vazopressörlerin etkisini
azalt›r. Sistolik kan bas›nc› 90 mmHg’n›n üzerin-
de olmal›d›r. ‹lk doz hipotansiyonu olabilece¤i
için genellikle ilk doz gece verilmelidir. Özellik-
le post-M‹ hastalarda hipotansiyondan kaç›n›l-
mal›d›r. Renal fonksiyonlar ve elektrolitler dik-
katle takip edilmelidir. Na<135 mmol/L ise, se-
rum kreatinini>3 mg/dL ise çok dikkat edilmeli-
dir. Hiperkalemiye neden olabilir, K>5.5 ise
ACE‹ verilmemelidir. K-tutucu diüretiklerden ka-
ç›n›lmal›d›r. Anjiyoödem nadir görülen bir du-
rumdur, anjiyoödem geliflen bir hastaya ACE‹
verilmemelidir. Gebe kad›nlarda ve bilateral re-
nal arter stenozunda kontrendikedir. Ortostatik
hipotansiyon, böbrek fonksiyonlar›nda bozul-
ma, öksürük (%4-20) di¤er yan etkileridir (27).

Diüretikler
Hastan›n s›v› durumu ödem, raller, nefes

darl›¤›, boyun venlerinde dolgunluk, asit, hepa-
tomegali varl›¤› ve ald›¤›-ç›kard›¤› takibi ile de-
¤erlendirilerek diüretik tedavisinin gereklili¤i
belirlenir. Diüretikler ödemi saatler içinde azal-
t›rlar. Yetersiz tedavide ACE‹ yan›t› azal›r ve be-
ta blokerlerin yan etkileri artar. Uzun dönem et-
kileri bilinmemektedir. Hidroklorotiyazid kro-
nik tedavide, furosemid ise akut pulmoner
ödem ve fliddetli kalp yetersizli¤i tedavisinde
kullan›l›r.   ACE‹ ve ARB’lerle kombine formla-
r› mevcuttur.

Yan etkileri aras›nda elektrolit denge bozuk-
lu¤u (hipokalemi, hiponatremi), hiperürisemi,
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hipertrigliseridemi, nörohormonal aktivasyon,
hipotansiyon ve azotemi yer almaktad›r.

KKY hastalar›nda dolafl›mda aldosteron artar.
Bu durum tuz tutulmas›, K ve Mg kayb›, para-
sempatik sistem inhibisyonu, miyokard ve vas-
küler fibrozis, arteriyel kompleansta bozulmaya
neden olur. ACE‹ aldosteronu yeterince inhibe
edemedi¤i zaman, aldesteron morbidite ve mor-
taliteyi art›r›r. Aldosteron reseptör antagonistle-
rinden spironolaktan s›n›f III-IV hastalara
ACE‹’lerine ek olarak düflük dozlarda (25 -50
mg) verildi¤inde ölüm riskini %30 azaltm›flt›r.
Pratikte ise yanl›fl olarak daha yüksek dozlar
kullan›lmaktad›r (28). Spironolaktana ba¤l› gast-
rointestinal rahats›zl›k, empotans, jinekomasti,
menstrüasyon düzensizlikleri, uyku hali, bafl a¤-
r›s›, konfüzyon, döküntü, hiperkalemi, hepato-
toksisite, osteomalasi, hemogramda de¤ifliklik-
ler, bafl dönmesi ve hirsutizm gibi yan etkiler
bildirilmifltir.

Kalp glikozidleri
KKY tedavisinde üç temel digoksin indikasyo-

nu AF, flatter gibi aritmilerde h›z kontrolü, belir-
gin sistolik yetersizlik ve akut dekompanse kalp
yetersizli¤inde semptomatik amaçl› kullan›md›r.
ACE‹ ve diüretiklere eklenmesi morbidite ve has-
taneye yat›fl› azalt›r, ama mortalite üzerine etkisi
yoktur. ‹fltahs›zl›k, bulant›, kusma, kar›n a¤r›s›, is-
hal, kab›zl›k, gri-yeflil görme, aritmiler (sinüs bra-
dikardisi, sinüs aritmisi, geçici atriyal “pacema-
ker”, sinoatriyal blok, sinüs susmas›, atriyal pre-
matüre at›mlar, bloklu atriyal taflikardi (bloklu
PAT), atriyal fibrilasyon, atriyal flatter) gibi yan
etkileri bildirilmifltir. ‹ntoksikasyon bulgular› yafl-
l›da daha s›kt›r; ilaç düzeyi takibine ve dozlara
dikkat edilmeli, sadece uygun indikasyonda kul-
lan›lmal›d›r. Hipokalemi, hipomagnezemi ve hi-
potiroidi intoksikasyon riskini art›r›r. Serum dü-
zeyi ile etki iliflkili de¤ildir. Pozitif inotropik etki,
arteriyel dilatasyon, venöz dilatasyon ve sempa-
tik aktivitenin azalmas› temel etkilerindendir. 

Çal›flmalarda semptomlar›n azald›¤›, fonksi-
yonel evrenin düzeldi¤i, maksimal egzersiz süre-

sinin artt›¤›, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu-
nun orta derecede artt›¤›, kardiyak performans›n
artt›¤›, ACE‹ ve diüretikler ile birlikte kullan›ld›-
¤›nda kalp yetersizli¤ine ba¤l› hastaneye yat›flla-
r›n azald›¤› gösterilmifltir (29). Mortalite üzerine
etkisi ise gösterilememifltir.

Beta blokerler
Kalp yetersizli¤inde sempatik sinir sistemi ak-

tivasyonu bafllang›çta kardiyak performans› ar-
t›rd›¤›ndan yararl›d›r; ancak ileri dönemlerde
oksijen gereksinimini art›rmas›, aritmilere yol aç-
mas› ve miyokarda direkt toksik etkisi nedeniy-
le hastal›¤›n ilerlemesine neden olur. Beta blo-
ker tedavisi KAH, eski M‹, tafliaritmi varsa özel-
likle tercih edilir (30). Kardiyoselektif olan ve
intrinsik sempatomimetik aktivitesi olmayanlar
tercih edilir. FDA taraf›ndan KKY tedavisinde se-
lektif β1 blokörler bisoprolol ve metoprolol ile
α1/β1/β2 bloker karvedilol kullan›m› onaylan-
m›flt›r (31).

ACE‹ ya da diüretik alan stabil kalp yetersizli-
¤i hastalar›nda tüm sebeplere ba¤l› mortaliteyi
%35 azalt›r. Ani ölüm riskini ve kalp yetersizli¤i-
nin kötüleflmesine ba¤l› mortaliteyi belirgin azal-
t›r. Üçüncü ayda sistolik fonksiyonlarda, 4. ayda
sol ventrikül “remodelling”inde düzelmeler sa¤-
lar. ACE‹’lerinin dozunu art›rmaktansa beta blo-
ker eklemek önerilir. Son ACC tedavi rehberine
göre kontrendikasyon ve ilac› tolere edememe
gibi durumlar›n haricinde tüm hafif-orta stabil
KKY hastalar›n›n beta bloker tedavisi kullanma-
lar› tavsiye edilmifltir. “Bu hastalarda, beta blo-
kerle tedavi, hastalar›n di¤er tedavilere dirençli
oldu¤u görülene kadar ertelenmemelidir, çünkü
bu erteleme s›ras›nda bu hastalar ölebilirler. Bu
ölümler, e¤er beta blokerlerle tedavi daha önce
bafllan›rsa, önlenebilir.” Bu k›lavuzda elde yeter-
li veri olmad›¤› için a¤›r kalp yetersizli¤inde be-
ta bloker tedavisi tavsiye edilmemektedir (2,3).
Bu konuda yap›lan COPERN‹CUS çal›flmas›na
göre ise a¤›r kalp yetersizli¤inde de karvedilolün
etkin oldu¤u gösterilmifltir. Ancak ayn› dönemde
yap›lan BEST (bucindolol) çal›flmas›nda ise bil-
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hassa a¤›r kalp yetersizli¤inde busindilolun etkin
olmad›¤› belirtilmektedir (4). CIBIS-2 (bisopro-
lol) ve US CARVEDILOL çal›flmalar›ndan elde
edilen verilere göre yafll› hastalar da (65 yafl ve
üzeri) beta bloker tedavisinden yarar görmekte-
dir. MERIT HF I ve II’deyse mortalitede %34 ve
kalp yetersizli¤inin kötüleflmesine ba¤l› mortali-
tede %49 azalma görülmüfltür (32,33,34). COMET
çal›flmas›nda ise 14 000 kalp yetersizlikli hastada
karvedilol, metoprolol tartaratla karfl›laflt›r›lm›fl
ve tüm sebeplere ba¤l› mortalitede %17, kardiyo-
vasküler sebeplere ba¤l› mortalitede %20 azalma
sa¤lam›fl, karvedilol kullanan grupta yaflam süre-
si 1.4 y›l daha uzun bulunmufltur. 

Beta blokerlerle tedavinin kontrendikasyon-
lar› aras›nda sinüs bradikardisi, 1. dereceden da-
ha ileri kalp bloku, kardiyojenik flok, akut kom-
panse olmayan kalp yetersizli¤i yer al›r. Bron-
kospastik hastal›k, hepatik fonksiyonun bozul-
mas› durumunda ve gebelikte dikkatli kullan›l-
mal› ya da kullan›lmamal›d›r. Beta blokerlere efl-
lik eden genel yan etkiler aras›nda yorgunluk,
bafl dönmesi, depresyon, kafl›nt›, döküntü, bra-
dikardi, h›r›lt› yer al›r. Mümkün oldu¤unca yük-
sek doz verilmeli, s›v› retansiyonu, halsizlik,
kalp yetersizli¤i septomlar›n›n kötüleflmesi, kalp
bloku, hipotansiyon, bradikardi ve bronkos-
pazm geliflimi takip edilmelidir.

Anjiyotensin-1 reseptör blokerleri (ARB)
ARB’lerin ACE‹’lerden en önemli farmakodi-

namik fark› ACE‹’lerin anjiotensin II’nin etkile-
rini daha yavafl ortadan kald›rmalar›na karfl›l›k,
reseptör blokerleri ile AT 1 reseptörlerinin da-
ha h›zl› bloke olmas›d›r. ACE‹ tedavisi ile ilgili
sorunlar aras›nda vakalar›n %4-25’inde kuru
öksürük geliflmesi, ACE’den ba¤›ms›z olarak
çal›flan doku RAS’›n›n etkilenmemesi, antihi-
pertansif dozun istenen biçimde tam olarak
ayarlanamamas› sonucunda optimum kan ba-
s›nc› düzeylerinin sa¤lanamamas› ve bunun
uyumsuz ilaç kullan›m›na yol açmas›, hastalar›n
bir k›sm›nda aldosteron supresyonunun yeter-
siz kalmas›, hastalar›n %15’inde anjiyotensin II

reaktivasyonu veya aldosteron kaç›fl› ortaya
ç›kmas›, ACE‹ tedavisi s›ras›nda oluflan afl›r›
bradikinin sal›n›m›n›n beta 2 reseptörler arac›-
l›¤› ile protein kinaz C art›fl›na neden olarak be-
ta adrenerjik stimülasyona, bunun da noradre-
nalin boflal›m›na yol açmas› ve sinaptik kavflak-
ta bradikininin etkisiyle noradrenalinin geri
emiliminin engellenmesi ya da sempatik kaç›fl
sendromlar›n›n geliflmesi olarak ileri sürülmek-
tedir. Bu nedenle ARB’lerin tedavide daha etki-
li olaca¤› umulmufltur.

ARB’lerin etkilerinin de¤erlendirildi¤i 12 469
hastal›k bir metaanalizde, ACE‹ ile benzer etki,
mortalite ve hastaneye yat›fl azalmas› sa¤lad›¤›
ve daha iyi tolere edildi¤i bildirilmifltir. ACE‹ ile
kombine tedavide sonuçlar en iyi olarak saptan-
m›flt›r (35). Bugün KKY olan hastalarda ACE‹’yi
tolere edemiyorlar, öksürük, anjiyoödem gibi is-
tenmeyen etkiler söz konusu ise ARB kullan›la-
bilir.

Vazodilatatörler
Hidralazin ve isosorbid dinitrat önyük ve art-

yükü azaltarak etkili olur. Miyokard hipertrofisi
ve yeniden yap›lanmas›n› inhibe eder. Çal›flma-
larda sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunda dü-
zelme sa¤lad›¤›, fakat hastaneye yat›fl üzerine et-
kisi olmad›¤› gözlenmifltir (1,3).

Yeni tedaviler
Vazopeptidaz inhibitörleri (omapatrilat), sito-

kin antagonistleri (etanersept, infliksimab), en-
dotelin antagonistleri (bosentan, enrasentan),
senkronize biventriküler “pacing”, eksternal “co-
unterpulsation” ile ilgili çal›flmalar sürmektedir.
Ayr›ca Ko enzim Q 10, antioksidanlar, büyüme
hormonu, tiroid hormonu, intemittan intavenöz
inotropik ilaç kullan›m›, dinamik kardiyomiyop-
lasti konular›nda da klinik araflt›rmalar sürmekle
birlikte henüz kan›tlar yeterli de¤ildir (4).

Sonuçlar ve pratik öneriler

Yafll›larda KKY s›kt›r. Erken teflhisi, önlen-
mesi ve do¤ru tedavisi önemlidir. Hastal›¤›n
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evresi, presipite eden faktörler, kardiyovaskü-
ler risk faktörleri, yafll›n›n fonksiyonel-mental
ve fiziksel kapasitesi, sa¤l›¤› belirleyici rol oy-
nar. ‹laç seçiminde yafll›larda yan etkiler ve far-
makodinamilk de¤ifliklikler yönünden dikkatli
olunmal›d›r.

Kalp yetersizli¤i hastas›n› takip ederken s›k
karfl›lafl›lan baz› sorunlara yönelik öneriler birin-
ci basamak hekimlerine yararl› olacakt›r. Hasta-
da kalp yetersizli¤i var, ama ekokardiyografik
tetkikte EF normal ise diyastolik yetersizlik, HT,
kapak hastal›¤› ve iskemi düflünülmelidir. Diyas-
tolik yetersizlik tüm KKY hastalar›n›n %20-40’›n-
da bulunur. Yafll› kad›nlarda daha s›kt›r (36). Bu
durumda hipertansiyonun tedavisi, tafliaritmile-
rin tedavisi, dolaflan kan volümünün azalt›lmas›,
dolum bas›nc›n›n azalt›lmas› ve miyokard iske-
misinin önlenmesi yararl› olur (37). 

Hastada KKY ve hipotansiyon varsa, semp-

tomatik hastada diüretikleri kesmek, ACE‹ ya
da ARB dozunu azaltmak gerekir. Sistolik tansi-
yon 90 mmHg’ya kadar tolere edilebilir. Hiper-
potasemi varsa, potasyum al›m›n› kontrol et-
mek, spironolakton dozunu azaltmak/kesmek,
ACE‹ ya da ARB ile spironolakton birlikte kul-
lan›l›yorsa dozlar› azaltmak ya da birini kesmek
uygun olur. ACE‹ alan bir hastada öksürük ge-
liflti¤inde, di¤er öksürük sebeplerini gözden
geçirmek ve etken ACE‹ ise, ilac› ARB’yle de-
¤ifltirmek önerilmektedir. ACE‹ al›rken azotemi
geliflirse, diüretik al›yorsa dozunu azaltmak ya
da kesmek gerekir; ayr›ca renal fonksiyonlar ta-
kip edilmeli, düzelme olmuyor veya azotemi
art›yorsa ACE‹ kesilmelidir. ACE‹ ya da ARB
alan hastan›n semptomlar› düzelmiyorsa, uzun
etkili metaprolol ya da karvedilol eklenmesi
önerilmektedir. Beta bloker bafllad›ktan sonra
kalp yetersizli¤i semptomlar› artarsa, kardiyose-
lektif beta bloker verildi¤inden emin olmal›, di-
üretik dozu art›r›lmal›, beta bloker dozu düflü-
rülmeli veya kesilmelidir. KKY hastas› tedaviye
ra¤men s›k hastaneye yat›yorsa presipite edici
faktörleri gözden geçirmek, diyet uyumu ve
ilaç uyumunu sorgulamak ve uzmana dan›flmak
önerilmektedir.

Sonuç olarak, nonfarmakolojik yöntemler ve
risk faktörleri modifikasyonu her hastada uygulan-
mal›d›r. Sistolik-diyastolik ayr›m› yap›lmal› ve sis-

Tablo 1.    Framingham kalp yetersizli¤i kriterleri

Major Kriterler Minör Kriterler

Paroksismal noktürnal dispne Ayak bile¤i ödemi

Boyun venlerinde dolgunluk Gece öksürü¤ü

Kardiyomegali Güç sarfedince oluflan dispne

Akut pulmoner ödem Plevral efüzyon

S3 galo Hepatomegali

Sirkülasyon zaman› ≥25 saniye Vital kapasite azalmas› (maksimumdan 1/4 oran›nda azalm›flt›r)

Venöz bas›nc›n›n artmas› (>16 cm su) Taflikardi ( ≥120/dak)

Raller

Hepatojuguler reflü

Tablo 2.    KKY’yi presipite eden faktörler 

• Aritmiler
• Renal yetersizlik
• Anemi
• ‹nfeksiyonlar
• Pulmoner emboli
• ‹laçlara ve diyete uyumsuzluk
• ‹laçlar›n yan etkileri
• Depresyon
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tolik yetersizlikte ilaç olarak her evrede ACE‹ ya da
ARB, s›v› durumuna göre diüretik, S›n›f I-II-III has-
talarda kardiyoselektif beta bloker ve S›n›f III-IV
hastalarda düflük doz spironolakton verilmelidir.
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