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Diyastolik disfonksiyonlu hastalarda bisiklet ergometrisi ile uygulanan
egzersizin sol ventrikül diyastolik doluﬂ parametreleri üzerine etkisi
The effect of exercise on a bicycle ergometer on diastolic filling parameters
in patients with diastolic dysfunction
Dr. Arda ﬁanl› Ökmen, Dr. Ayd›n Y›ld›r›m, Dr. Özer Soylu, Dr. Seden Erten Çelik,
Dr. Ertan Ökmen, Dr. Tuna Tezel
Dr. Siyami Ersek Gö¤üs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi Kardiyoloji Klini¤i, ‹stanbul

Amaç: Diyastolik disfonksiyonun erken evrelerinde dispne ve
çabuk yorulma ﬂeklindeki kalp yetersizli¤i semptomlar› sadece egzersiz s›ras›nda belirgin hale gelmektedir. Bu çal›ﬂmada, relaksasyon bozuklu¤u saptanan (evre 1 diyastolik disfonksiyon) hastalarda egzersiz s›ras›nda sol ventrikül diyastolik doluﬂ parametrelerindeki de¤iﬂiklikler de¤erlendirildi ve
bunlar›n semptomlarla iliﬂkisi araﬂt›r›ld›.

Objectives: During the early stages of diastolic dysfunction, symptoms of heart failure including dyspnea and
fatigue become manifest only during exercise. The aim of
this study was to evaluate the changes in the left ventricular diastolic filling parameters during exercise and their
relationship with ensuing symptoms in patients with abnormal relaxation (grade 1 diastolic dysfunction).

Çal›ﬂma plan›: Çal›ﬂmada, iskemik kalp hastal›¤› d›ﬂ›ndaki
bir nedenle yap›lan ekokardiyografik incelemede evre 1 diyastolik disfonksiyon d›ﬂ›nda bir anormallik saptanmayan 49
hasta (27 kad›n, 22 erkek; ort. yaﬂ 56±8; da¤›l›m 36-77) ve
yaﬂ (ort. 54±12; da¤›l›m 33-61) ve cinsiyet (9 kad›n, 7 erkek)
aç›s›ndan benzer özelliklerde 16 sa¤l›kl› kiﬂi incelendi. K›rk
hastada (%81.6) hipertansiyon vard›. ‹ki grupta da istirahatte ve bisiklet ergometrisi ile uygulanan maksimal egzersiz s›ras›nda diyastolik fonksiyon parametreleri kaydedilerek egzersize yan›t ve semptomlarla iliﬂkisi araﬂt›r›ld›.

Study design: The study included 49 patients (27 females,
22 males; mean age 56±8 years; range 36 to 77 years)
with grade 1 diastolic dysfunction, without ischemic heart
disease or any other echocardiographic abnormalities, and
16 healthy controls (9 females, 7 males; mean age 54±12
years; range 33 to 61 years). Forty patients (81.6%) had
hypertension. Diastolic function parameters during rest and
at maximal exercise (performed by bicycle ergometer)
were recorded, and response to exercise and relationship
with symptoms were assessed.

Bulgular: Hasta grubunda istirahatteki E ve A dalga amplitüdleri ve E/A oran› egzersiz ile anlaml› derecede art›ﬂ
gösterdi (s›ras›yla, %80, p=0.0003; %44, p=0.0004; %25,
p=0.0004); deselerasyon zaman› ise hafif derecede k›sald›
(p=0.07). Kontrol grubu E dalga h›z›nda çal›ﬂma grubundakine benzer bir art›ﬂ (%68) görülmesine ra¤men, çal›ﬂma
grubundaki egzersizle de¤iﬂimin mutlak de¤erleri ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda anlaml› de¤ildi; A dalga h›z›ndaki art›ﬂ (%76)
ise çal›ﬂma grubundaki egzersizle de¤iﬂimin mutlak de¤erleri ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda anlaml› bulundu (p=0.011). E ve
A h›zlar›nda benzer art›ﬂlar nedeniyle E/A oran› kontrol
grubunda anlaml› derecede de¤iﬂmedi.

Results: In the patient group, E and A wave amplitudes and
the E/A ratio significantly increased at maximal exercise
(80%, p=0.0003; 44%, p=0.0004; 25%, p: 0.0004, respectively), with a slight decrease in the deceleration time
(p=0.07). A similar increase was observed in E wave velocity (68%) in the control group, but this was not significant
when compared with the absolute values of increase in the
patient group. However, the increase in A wave velocity
(76%) was significant when compared with the absolute values of increase in the patient group (p=0.011). The E/A ratio
did not change significantly in the control group because of
similar increases in E and A velocities.

Sonuç: Diyastolik disfonksiyonlu hastalarda egzersiz ile
E/A oran›nda göreceli bir art›ﬂ olmas›na ra¤men, önyük art›ﬂ›, taﬂikardi ile azalan deselerasyon zaman› ve aktif doluﬂ
h›z›ndaki (A dalga h›z›) yetersiz art›ﬂ dispne ve yorgunluk
geliﬂiminden sorumlu olabilir.

Conclusion: Despite a relative increase in the E/A ratio,
exercise-related dyspnea and fatigue seen in patients with
diastolic dysfunction may be associated with an increased
preload, decreased deceleration time, and an insufficient
increase in active filling velocity (A wave velocity).

Anahtar sözcükler: Kan ak›m h›z›; diyastol; ekokardiyografi, Doppler; egzersiz testi/yöntem; hipertansiyon/fizyopatoloji; ventrikül disfonksiyonu, sol; ventrikül fonksiyonu, sol.
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Sol ventrikül diyastolik doluﬂ anormalliklerinin
de¤erlendirilmesinde pulsed wave Doppler ekokardiyografi ile diyastolik transmitral ak›mlar›n incelenmesi en s›k kullan›lan invaziv olmayan yöntemdir.
Diyastolik disfonksiyonun en erken evresi, relaksasyonun bozuldu¤u, erken sol ventrikül doluﬂ h›z›n›n
(E h›z›) azald›¤›, atriyal doluﬂ h›z›n›n (A h›z›) artt›¤›
ve sonuç olarak E/A oran›n›n azald›¤› evre 1 disfonksiyondur. ‹stirahatte saptanan bu doluﬂ anormallikleri, özellikle egzersiz s›ras›nda daha da belirginleﬂerek
dispne, çabuk yorulma, halsizlik ve egzersiz kapasitesinde düﬂme ﬂeklindeki kalp yetersizli¤i semptomlar›ndan sorumlu olabilir.[1] Sadece egzersizle semptomatik hale gelen diyastolik disfonksiyonlu hastalar›n egzersiz s›ras›ndaki sol ventrikül doluﬂ özellikleri ayr›nt›l› olarak araﬂt›r›lmam›ﬂt›r.

segmenter sol ventrikül hareket bozuklu¤u saptananlar; sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (EF)
%50’den az olan, sol ventrikül diyastol sonu çap› 55
mm’nin üzerinde sistolik disfonksiyonlu hastalar;
evre 1’den daha ileri diyastolik disfonksiyon,
EKG’de sol ventrikül hipertrofisi d›ﬂ›nda herhangi
bir anormallik olan hastalar (AV tam blok, dal bloklar›, ileti gecikmeleri, patolojik Q dalgalar›, R dalgas› kayb›, negatif T dalgalar›); hipertrofik kardiyomiyopati ya da restriktif kardiyomiyopati, valvüler
kalp hastal›¤›, do¤uﬂtan kalp hastal›¤›, dispne nedeni olarak daha önceden tan›s› konmuﬂ bilinen akci¤er hastal›¤› olan ya da öykü ve muayene bulgular›
ile akci¤er hastal›¤›ndan ﬂüphelenilerek uygulanan
ileri incelemeleri anormal bulunan hastalar çal›ﬂmaya dahil edilmedi.

Normal ventrikülde, egzersizin yol açt›¤› sempatik aktivasyon relaksasyon h›z›n› art›rarak (lusiotropik etki) elastik gevﬂemede art›ﬂa neden olur.[2] Buna
ek olarak, artan kalp debisi ve önyük hem E, hem de
A dalga h›zlar›n›n artmas›na yol açar.[3-6] Relaksasyonun bozuldu¤u hastalarda egzersizin ve dolay›s›yla
sempatik aktivasyon ile artan elastik gevﬂemenin ne
derecede etkili oldu¤u, taﬂikardi ve artan önyük ile
yükselen doluﬂ bas›nc›n›n transmitral ak›m paterninde ne gibi de¤iﬂiklikler oluﬂturaca¤› tam olarak de¤erlendirilmemiﬂtir. Bu çal›ﬂmada, bisiklet ergometrisi ile uygulanan egzersizin relaksasyon bozuklu¤u
olan hastalarda sol ventrikül diyastolik doluﬂ özelliklerinde oluﬂturdu¤u de¤iﬂikliklerin de¤erlendirilmesi
ve bu de¤iﬂikliklerin egzersizle gelen nefes darl›¤› ve
çabuk yorulma ﬂeklindeki semptomlar› aç›klay›p
aç›klayamaca¤›n›n araﬂt›r›lmas› amaçland›.
Çal›ﬂmaya, Ocak 2004-Nisan 2004 tarihleri aras›nda eforla oluﬂan nefes darl›¤› ve egzersiz kapasitesinde azalma yak›nmas› ile baﬂvuran; fizik muayene,
EKG, tele-röntgenogram ve rutin laboratuvar testlerinin ard›ndan hastanemiz ekokardiyografi laboratuvar›nda iskemik kalp hastal›¤› d›ﬂ›nda herhangi bir nedenle incelenen ve grade 1 diyastolik disfonksiyon
d›ﬂ›nda ekokardiyografik anormallik saptanmayan 49
hasta (27 kad›n, 22 erkek; ort. yaﬂ 56±8; da¤›l›m 3677) al›nd›. Yaﬂ ve cinsiyet aç›s›ndan benzer özelliklerde, herhangi bir sa¤l›k sorunu olmayan ve ekokardiyografik anormallik saptanmayan 16 kiﬂi (9 kad›n,
7 erkek; ort. yaﬂ 54±12; da¤›l›m 33-61) ile kontrol
grubu oluﬂturuldu.

Ekokardiyografik inceleme. M-mode ve 2-D
ekokardiyografik görüntüler ve spektral ve renkli
ak›m Doppler kay›tlar›, 3.5 MHz probe kullan›larak
Vingmed Vivid 7 ekokardiyografi cihaz› ile al›nd›.
‹kiboyutlu ekokardiyografik inceleme standart ﬂekilde, parasternal uzun ve k›sa eksen, apikal 4 ve
apikal 2 boﬂluk görüntülerle yap›ld›. Doppler spektral kay›tlar, apikal 4 boﬂluk ve 2 boﬂluk görüntülemede örnek hacim mitral yaprakç›klar›n uçlar›na
gelecek ﬂekilde yerleﬂtirilerek, renkli Doppler ak›m
ile en iyi ak›m örne¤inin gözlenebildi¤i ve en yüksek amplitüdde sinyallerin al›nabildi¤i ﬂekilde yap›ld›. ‹kiboyutlu ve M-mode ekokardiyografi, bölgesel kontraktil anormallikler, sistolik ve diyastolik
çap ve volümler, EF ve kalp boﬂluklar›n›n çaplar›
aç›s›ndan de¤erlendirildi. Transmitral pulsed wave
Doppler h›z kay›tlar› ard›ﬂ›k üç kardiyak siklus incelenerek yap›ld›. E ve A h›zlar› s›ras›yla erken diyastolde ve atrial kontraksiyondan sonra ulaﬂ›lan en
yüksek de¤erler olarak tan›mlan›rken; deselerasyon
zaman› (DZ) E dalgas› tepesi ile ak›m›n baﬂlang›ca
dönmesi aras›nda geçen süre olarak tan›mland›. Sol
ventrikül izovolümetrik gevﬂeme zaman› ise, apikal
5 boﬂluk görüntülemede pulse wave sample volümü
sol ventrikül ç›k›ﬂ yolu ile mitral orifisi aras›nda
yerleﬂtirilerek, ejeksiyonun bitiﬂi ile mitral kapa¤›n
aç›lmas› aras›nda geçen süre olarak tan›mland›. Evre 1 diyastolik disfonksiyon (bozulmuﬂ relaksasyon), 55 yaﬂ›n alt›ndaki hastalarda E/A oran› <1 veya DZ>240 msn; 55 yaﬂ›n üstündeki hastalarda ise
E/A oran› <0.8 ve DZ>240 olarak tan›mland›. ‹zovolümetrik gevﬂeme zaman›n›n 90 msn’nin üzerinde olmas› uzama olarak kabul edildi.

Klinik muayene, öykü özellikleri ya da objektif
ölçütlerle gösterilmiﬂ koroner arter hastal›¤› olanlar;

Yukar›da tan›mlanan ekokardiyografik parametreler istirahat halinde ve yatar pozisyonda bisiklet er-
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Tablo 1. Çal›ﬂma ve kontrol gruplar›n›n özellikleri
Çal›ﬂma grubu (n=49)
Yaﬂ (ort.±SS)
Erkek
Kad›n
Hipertansiyon
Hiperkolesterolemi
Sigara
Diyabet
Ailede iskemik kalp hastal›¤›
Beden kütle indeksi (kg/m2) (ort.±SS)

Kontrol grubu (n=16)

Say›

Yüzde

Say›

56±8
22
27
40
27
15
10
6
28±3.3

45.0
55.1
81.6
55.1
30.6
20.4
12.2

54±12
7
9
–
4
5
–
3
24±2.3

gometrisi uygulan›rken egzersiz kademe art›ﬂlar›nda
ve maksimal egzersizde kaydedildi. Ekokardiyografik kay›tlar›n analizi, hastalar›n klinik özelliklerinden
habersiz, ekokardiyografi alan›nda deneyimli bir kardiyoloji uzman› taraf›ndan yap›ld›.
Egzersiz bisiklet ergometrisi. Bisiklet ergometrisi
(Bicycle Ergometer ERG 900, General Electric) yatay pozisyonda uyguland›. Teste iﬂyükü 50 watt olacak ﬂekilde baﬂland› ve üç dakika aral›klarla yük 25
watt art›r›ld›. Hasta yoruluncaya ya da semptomatik
hale gelinceye kadar (dispne) teste devam edildi.
Standart stres testi sonland›rma ölçütlerinin görüldü¤ü hastalarda teste devam edilmedi. Ritim sürekli
monitörizasyon ile takip edilirken, tansiyon ölçümleri iki dakika aral›klarla yap›ld›.
‹statistik yöntemler. Parametrik veriler ortalama± standard sapma, parametrik olmayan veriler
ise yüzde (%) olarak ifade edildi. ‹stirahat ve egzersiz ekokardiyografi parametrelerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda iki yönlü Student t-testi kullan›ld›. Klinik,
demografik ve ekokardiyografik özellikler ile istirahat ve egzersizde kaydedilen diyastolik fonksiyon
parametreleri ve bu parametrelerdeki de¤iﬂim miktar› aras›ndaki iliﬂki Pearson-Spearman korelasyon
analiziyle araﬂt›r›ld›; p de¤eri <0.05 olan sonuçlar
anlaml› kabul edildi.

Yüzde
43.8
56.3
25.0
31.2
18.8

BULGULAR

Hastalar›n orta yaﬂ grubunda yer ald›¤› ve erkekkad›n da¤›l›m›n›n birbirine yak›n oldu¤u gözlendi.
Ekokardiyografi endikasyonu egzersiz s›ras›nda çabuk yorulma ve dispne ﬂeklindeydi. Hastalar›n ço¤u
hipertansifti (Tablo 1). Bisiklet ergometrisi s›ras›nda
hiçbir hastada angina, aritmi, iskemik aç›dan anlaml›
ST-T de¤iﬂikli¤i ve bölgesel duvar hareket bozuklu¤u geliﬂmedi. Egzersiz tüm hastalarda yorgunluk
ve/veya dispne geliﬂmesi nedeniyle sonland›r›ld›. Ortalama egzersiz süresi diyastolik disfonksiyon grubunda 11±3.2 dk, kontrol grubunda ise 14±41 dk bulundu (p=0.0001). Maksimal egzersizde ölçülen EF
her iki grupta da istirahat durumuna göre anlaml› derecede artt› (çal›ﬂma grubunda %64’ten %76’ya,
kontrol grubunda %68’den %78’e).
‹stirahat an›nda yap›lan ekokardiyografik incelemede hiçbir hastada yap›sal ya da iskemik hastal›¤›
düﬂündürecek anormal bulgu saptanmad› ve sistolik
fonksiyonlar normal s›n›rlardayd›. Hastalar›n ikiboyutlu ekokardiyografik özellikleri Tablo 2’de gösterildi.
‹stirahat E ve A dalga amplitüdleri ve E/A oran›
egzersiz ile anlaml› derecede art›ﬂ gösterdi; buna karﬂ›n deselerasyon zaman› anlaml› derecede k›sald›
(Tablo 3). Egzersiz s›ras›nda E dalgas›nda istirahat

Tablo 2. ‹kiboyutlu ekokardiyografi ölçümleri (ort.±SS)

Sol ventrikül diyastolik çap (cm)
Sol ventrikül sistolik çap (cm)
‹nterventriküler septum kal›nl›¤› (cm)
Posterior duvar kal›nl›¤› (cm)
Ejeksiyon fraksiyonu (%)
Sol ventrikül kütle indeksi (gr/m2)
Sol atriyum çap› (cm)
‹zovolümik relaksasyon zaman› (msn)

Çal›ﬂma grubu

Kontrol grubu

4.7±0.4
3.0±0.4
1.19±0.2
1.15±0.3
64.0±5.4
216.0±85.0
3.8±0.4
128±11

4.8±5.1
2.9±5.3
0.78±0.7
0.75±0.7
68.0±7.5
145±35
3.4±2.8
79±8.7
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Tablo 3. Dinlenme ve egzersiz s›ras›nda diyastolik fonksiyon ve egzersiz parametreleri (ort.±SS)
Çal›ﬂma grubu (n=49)

E h›z› (m/sn)
A h›z› (m/sn)
E/A oran›
Deselerasyon zaman› (msn)
Kalp h›z› (at›m/dk)
Sistolik kan bas›nc› (mmHg)

Dinlenme

Egzersiz

0.62±0.01
0.88±0.12
0.7±0.09
312.0±42.0
73.0±9.6
150.0±17

1.12±0.3
1.27±0.3
0.88±0.2
297.0±43.0
130.0±8.5
184.0±14.0

Kontrol grubu (n=16)
p

0.0003
0.0004
0.0003
0.07 (AD)
0.0003
0.0003

Dinlenme
0.91±0.07
0.71±0.10
1.30±0.2
195.0±19
67.0±5.0
119.0±10.0

Egzersiz

p

1.53±0.09
1.25±0.11
1.22±0.08
147.0±12.0
141.0±5.8
159.0±12.0

0.0007
0.0008
AD
0.0003
0.0001
0.0008

AD: Anlaml› de¤il.

de¤erinin %80’i kadar, A dalgas›nda %44’ü kadar art›ﬂ görüldü ve bu durum E/A oran›n E lehine artmas›na (istirahate göre %25) neden oldu (ﬁekil 1). Evre
1 diyastolik disfonksiyon paterni (E/A <1), E dalgas›nda daha yüksek bir art›ﬂ olmas›na ra¤men tüm hastalarda maksimal egzersizde de ayn› paternde (E/A
<1) kald›. Kontrol grubunda ise E dalga h›z›nda çal›ﬂma grubuna benzer bir art›ﬂ gerçekleﬂmesine ra¤men (istirahat de¤erinin %68’i; p de¤eri, çal›ﬂma
grubundaki egzersizle de¤iﬂimin mutlak de¤erleri ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda anlaml› de¤il), A dalga h›z›nda
ciddi derecede bir art›ﬂ görüldü (istirahat de¤erinin
%76’s› oran›nda, çal›ﬂma grubundaki egzersizle de¤iﬂimin mutlak de¤erleri ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
p=0.011) (Tablo 4). Sonuç olarak, E ve A h›zlar›ndaki benzer art›ﬂlar nedeniyle E/A oran› kontrol grubunda anlaml› derecede de¤iﬂmedi.
Çal›ﬂma grubunun klinik, demografik ve ekokardiyografik özellikleri, egzersiz süresi ve egzersizde

90

Egzersizle de¤iﬂim (%)

70

50

30

Deselerasyon
zaman›

10
E h›z›
-10

A h›z›

E/A oran›

Diyastolik disfonksiyon
Kontrol

-30

ﬁekil 1. Egzersizle diyastolik doluﬂ parametrelerinde istirahate
göre oransal (%) de¤iﬂimler. Diyastolik disfonksiyon grubunda E
h›z›nda kontrol grubuna benzer oranda art›ﬂ olmas›na karﬂ›n, A
h›z› kontrol grubuna göre oldukça düﬂük bir art›ﬂ gösterdi.

ulaﬂ›lan en yüksek kan bas›nçlar› ile maksimal egzersizde ölçülen E, A h›zlar›, E/A oran› ve bu parametrelerdeki istirahate göre de¤iﬂim miktarlar› (∆) aras›ndaki korelasyon incelendi¤inde: ‹stirahatteki E h›z› yaﬂ ile zay›f negatif korelasyon (r= –0.29; p=0.04),
sol atriyum çap› ile nispeten daha kuvvetli pozitif korelasyon (r=0.34; p=0.015) göstermekteydi. ‹stirahatte ölçülen A h›z› ise, A h›z›nda egzersizle oluﬂan de¤iﬂim miktar› ile s›n›rda bir anlaml›l›kla zay›f negatif
korelasyon (r= –0.28; p=0.048) gösterdi. ‹stirahatte
ölçülen E/A oran›, yaﬂ ile orta derecede kuvvetli negatif korelasyon (r= –0.418; p=0.003) gösterirken,
sol atriyum çap› ile yine orta derecede pozitif iliﬂkiliydi (r=0.424, 0.003). Egzersizde ulaﬂ›lan en yüksek
E h›z› ve E h›z›ndaki de¤iﬂim miktar› erkek cinsiyet
ile negatif korelasyon göstermekteydi (s›ras›yla r=
–0.286, p=0.047 ve r= –0.319; p=0.025). Erkek cinsiyet ile egzersizde elde edilen E/A oran› ve E/A oran›ndaki de¤iﬂim aras›nda negatif korelasyon (s›ras›yla r= –0.305, p=0.033 ve r= –0.311, p=0.03) görüldü.
Egzersizdeki kan bas›nc› de¤iﬂim miktar› ile egzersizle E h›z›, A h›z› ve E/A oran› de¤iﬂimleri aras›nda
anlaml› bir iliﬂki saptanmad› (s›ras›yla r= –0.08,
p=0.6; r= –0.19, p=0.18; r=0.04, p=0.78).
Çal›ﬂman›n birincil amac›na uygun olarak egzersize hasta yoruluncaya ya da semptomatik duruma gelinceye kadar devam edildi. Dolay›s›yla, egzersiz kapasitesini en iyi yans›tan parametre olarak egzersiz süresi dikkate al›nd›. Egzersiz süresini belirleyen demografik ve ekokardiyografik parametreler incelendi¤inde, tek de¤iﬂkenli analiz ile p de¤eri 0.1’in alt›nda
bir iliﬂki düzeyi gösteren istirahatteki A h›z›, egzersiz
sistolik kan bas›nc›, egzersiz kalp h›z› ve egzersizle
deselerasyon zaman›ndaki de¤iﬂim stepwise çoklu
regresyon analiziyle tekrar de¤erlendirildi. Deselerasyon zaman›ndaki mutlak de¤iﬂim miktar›n›n s›n›rda
bir anlaml›l›k ile egzersiz süresini ba¤›ms›z olarak etkiledi¤i saptand› (regresyon katsay›s› ß=0.026, standardize regresyon katsay›s› ß=0.28, p=0.049; ß de¤eri
için %95 güven aral›¤›=0.001-0.054).
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Tablo 4. Diyastolik fonksiyon parametrelerinde egzersizle oluﬂan mutlak de¤iﬂim
miktarlar›
Egzersizle mutlak de¤iﬂim miktar› (∆)
Çal›ﬂma grubu

E h›z› (m/sn)
A h›z› (m/sn)
E/A oran›
Deselerasyon zaman› (msn)
Kalp h›z› (/dk)
Sistolik kan bas›nc› (mmHg)

Ort.±SS

(%)

0.50±0.3
0.39±0.2
0.18±0.2
–15±2.2
57±10
34±12

80
44
25
4
78
23

Kontrol grubu
Ort.±SS

(%)

0.62±0.09 68
0.54±0.10 76
–0.08±0.24
6
–48±11
24
74±5.4
110
40±11
33

p
AD
0.011
0.0001
0.001
0.0001
0.0008

AD: Anlaml› de¤il.

TARTIﬁMA

Kalp yetersizli¤i klini¤i ile baﬂvuran hastalar›n
1/3’ünden fazlas›nda sistolik fonksiyonlar normaldir
ve klinik semptomlar diyastolik disfonksiyona ba¤lanmaktad›r.[7-9] Diyastolik disfonksiyonda kalp yetersizli¤i semptomlar›n›n ortaya ç›k›ﬂ›, patolojik miyokard relaksasyonunun ve/veya artm›ﬂ duvar sertli¤inin sol ventrikül diyastolik doluﬂuna direnci art›rarak
sol atriyal bas›nc› ve dolay›s›yla pulmoner arter saplama bas›nc›n› yükseltmesiyle aç›klanmaktad›r.[10]
Yaﬂl› (≥65 yaﬂ) 2671 hastan›n 5.2 y›l takip edildi¤i
bir çal›ﬂmada, diyastolik disfonksiyonu gösterir
Doppler bulgular›n›n kalp yetersizli¤ini öngördü¤ü
ve maksimum E h›z›n›n kalp yetersizli¤i klini¤inin
belirgin hale gelmesiyle pozitif iliﬂki gösterdi¤i ortaya konmuﬂtur.[11]
Dinamik egzersiz s›ras›ndaki diyastolik fonksiyon, artm›ﬂ sempatik aktivasyon, taﬂikardi, artan önyük ve azalm›ﬂ sol ventrikül diyastolik doluﬂ zaman›
aras›ndaki kompleks etkileﬂimlerle belirlenir.[2] Normal ventrikülün egzersize yan›t›, h›zlanm›ﬂ relaksasyon ve buna ba¤l› olarak artan elastik gevﬂemedir.
Hem E hem de A h›zlar›n›n yukar›da belirtilen kompleks etkileﬂimler sonucunda egzersiz ile artt›¤› gösterilmiﬂtir.[3-6] ‹stirahat halinde relaksasyon bozuklu¤u
gösteren sert miyokard, artan kardiyak debi, yükselen kan bas›nc› ve taﬂikardiyle oluﬂan egzersizin hemodinamik stresi alt›nda relaksasyonunu h›zland›ramayabilir ve bu durum ventriküler doluﬂ bozuklu¤unda belirginleﬂmeye neden olabilir. Doluﬂtaki direnç nedeniyle kan›n yeterince ve h›zla sol ventriküle girememesi, egzersiz s›ras›nda ihtiyaç duyulan
kardiyak debideki art›ﬂ› s›n›rlar ve doluﬂ bas›nc›n›
yükseltir. Sonuç olarak, istirahatte semptomsuz olan
hastalarda egzersizle dispne, çabuk yorulma ﬂeklinde
semptomlar ortaya ç›kar.
Koroner arter hastal›¤› olmasa bile, hipertrofik
miyokard varl›¤›nda, koroner ak›m rezervinin egzer-

size azalm›ﬂ yan›t› nedeniyle oluﬂan subendokardiyal
iskemi, egzersiz s›ras›nda diyastolik disfonksiyonu
daha da belirginleﬂtirebilir.[2] Bu kayg›lara ra¤men,
s›n›rda hipertansiyonlu hastalar›n incelendi¤i bir çal›ﬂmada, bisiklet ergometrisi ile E ve A h›zlar›ndaki
art›ﬂ yan›t›n›n normotansif kiﬂilere benzer oldu¤u
gösterilmiﬂtir.[6] Bu bulguya paralel olarak, hipertrofisi olmayan ya da hafif derecede olan hipertansif hastalarda treadmill egzersizi ile E ve A h›zlar›nda normal kiﬂilere benzer art›ﬂlar saptan›rken, E/A oran›nda
veya DZ’de belirgin bir fark saptanmam›ﬂt›r.[12] Bu
sonuçlar, dinamik egzersizin diyastolik disfonksiyonu belirginleﬂtirebilece¤i hipotezi ile çeliﬂmektedir.
Diyastolik doluﬂ h›z› atriyoventriküler bas›nç gradiyenti ile belirlenir. Atriyoventriküler bas›nç gradiyenti ise s›ras›yla sol ventrikülün aktif (relaksasyon)
ve pasif (kompliyans) özelliklerinden etkilenir. Bu
özellikler üzerinde do¤rudan etkili olan yüklenme
koﬂullar›, kontraktilite ve kalp h›z› atriyoventriküler
bas›nç gradyentini de¤iﬂtirerek erken doluﬂ paternini
etkiler. Egzersiz s›ras›nda beta adrenerjik uyar› ile
elastik gevﬂeme ve düzeltici güçler aktive olmaktad›r. ‹notropik ajanlar›n uygulanmas› azalm›ﬂ erken
relaksasyonu normale döndürebilir; ayr›ca, yüklenme
durumunun azalt›lmas›, sol ventriküler diyastol sonu
duvar stresini azaltarak düzeltebilir.[13,14] Araﬂt›rma
grubumuzda, egzersiz ile atriyoventriküler diyastolik
gradiyent, artan sol atriyal bas›nç ve sol ventrikül relaksasyon h›z›na ba¤l› olarak, erken doluﬂ faz› h›z›
yaklaﬂ›k iki kat yükselmiﬂ, ancak muhtemelen yüksek gradiyentle h›zla dolan sol ventrikülde ani bas›nç
yükselmesi diyastolün son evresinde atriyoventriküler gradiyenti azaltm›ﬂ ve A dalgas›ndaki h›z art›ﬂ›n›n
küntleﬂmesi ile sonuçlanm›ﬂt›r. Oysa, kontrol grubunda A dalga h›z› egzersiz ile çok daha büyük oranda art›ﬂ gösterebilmiﬂtir.
Hipertansif hastalar›n treadmill egzersizi s›ras›nda sol ventriküler doluﬂ de¤iﬂikliklerinin karﬂ›laﬂt›-
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r›ld›¤› bir araﬂt›rmada, istirahatteki E/A oranlar› hipertansif hastalarda düﬂük bulunurken, egzersiz s›ras›nda E ve A h›zlar›nda anlaml› (s›ras›yla yaklaﬂ›k
%16 ve %17 düzeyinde) ve birbirine benzer derecede art›ﬂ gözlenmiﬂtir.[15] E ve A h›zlar›nda benzer
orandaki art›ﬂ nedeniyle E/A oranlar› gruplar aras›nda anlaml› derecede de¤iﬂmemiﬂtir. Oysa, ço¤unlu¤u hipertansif hastalardan, bir bölümü de sol ventrikül hipertrofisi ileri düzeyde olmayan hastalardan
oluﬂan çal›ﬂma grubumuzda E ve A h›zlar›n›n farkl› derecelerde art›ﬂlar› sonucu E/A oran› egzersiz
an›nda artm›ﬂt›r. Özellikle kontrol grubu ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, E h›z›nda benzer düzeyde art›ﬂ, buna
karﬂ›l›k A h›z›nda anlaml› derecede daha az (küntleﬂmiﬂ) art›ﬂ, diyastolik fonksiyonun erken pasif doluﬂ faz›nda nispeten iyileﬂti¤i, hatta (relaksasyonda)
art›ﬂ oldu¤u anlam›na gelebilir. Buna karﬂ›l›k, zaten
maksimal düzeyine yak›n çal›ﬂan atriyal kontraksiyon ile oluﬂan aktif doluﬂun çok fazla de¤iﬂemedi¤i;
yani, miyokard sertli¤indeki de¤iﬂimin relaksasyondaki iyileﬂme ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda daha az oldu¤u
düﬂünülebilir.
Semptomlar dikkate al›nd›¤›nda ise, kontrol grubu ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, yorgunluk ve nefes darl›¤›n›n submaksimal kalp h›zlar›nda (ort. 141/dk’ya karﬂ› 130/dk) geliﬂti¤i ve efor kapasitesini s›n›rlad›¤› görülmektedir. Yatar pozisyonda sa¤ kalbe olan venöz
dönüﬂ, yer çekimi etkisinin ortadan kald›r›lmas› nedeniyle, ayakta yap›lan egzersizle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
daha fazlad›r. Bu nedenle, yatar pozisyonda uygulanan bisiklet ergometrisinde, daha düﬂük kalp h›z› ile
nispeten daha büyük kalp debisi elde edilebilmektedir. Bu durum, hasta grubunda yüksek intravasküler
volüme erken ulaﬂ›lmas› sonucu, submaksimal kalp
h›z› seviyelerinde bile, diyastolik fizyolojide çok
önemli yeri olan volüm yüklenmesine ve sonuçta
semptomlar›n erkenden ortaya ç›kmas›na yol açm›ﬂ
olabilir.
Normal bireylerde istirahatte ölçülen diyastolik
performans›n egzersiz kapasitesi üzerine olan etkilerinin incelendi¤i bir araﬂt›rmada, yüksek E/A oran›,
yüksek vital kapasite, düﬂük beden kütle indeksi,
genç yaﬂ ve hemoglobin konsantrasyonunun daha iyi
egzersiz kapasitesinin ba¤›ms›z belirleyicileri oldu¤u gösterilmiﬂtir.[16] Yine normal kiﬂilerde yap›lan bir
çal›ﬂmada, E/A oran› egzersiz kapasitesini belirleyen faktör olarak saptan›rken,[17] hipertansif ve sa¤l›kl› kiﬂilerin karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› baﬂka bir araﬂt›rmada
istirahatteki sol ventrikül Doppler doluﬂ indekslerinin egzersiz kapasitesi ile iliﬂkili oldu¤u gösterilmiﬂtir.[18] Çal›ﬂmam›zda ise, diyastolik disfonksiyonlu
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hastalarda birçok klinik ve ekokardiyografik parametrenin yan› s›ra istirahat ve egzersiz s›ras›ndaki
diyastolik fonksiyon parametreleri ve bunlar›n egzersizdeki de¤iﬂimleri ile egzersiz kapasitesi aras›nda anlaml› korelasyon saptanmamas›; buna karﬂ›n
DZ’deki azalma miktar› ile egzersiz süresinin pozitif korelasyon göstermesi de ilginç bir bulgudur. Deselerasyon zaman›, E dalgas› zirvesi ile deselerasyon
e¤iminin bazal çizgiyi kesti¤i nokta aras›ndaki zaman aral›¤› olarak tan›mlan›r ve sol ventrikülün relaksasyon ve kompliyans›na uygun olarak erken doluﬂun durma h›z›n› yans›t›r. Egzersizde daha fazla
DZ de¤iﬂimi gözlenen hastalar›n daha geç semptomatik olmas› (egzersiz kapasitesini belirleyen ölçüt)
nedeniyle, bu parametrenin, göreceli olarak diyastolik rezervi daha iyi olan hastalar›n tan›nmas›nda yararl› olabilece¤i akla gelmektedir. Egzersiz kapasitesinin belirleyicilerinin araﬂt›r›ld›¤› yukar›daki çal›ﬂmalar›n ya normal ya da hipertansif kiﬂilerde, ço¤unlukla da sadece istirahat ekokardiyografi incelemeleri ile yap›ld›¤›n›; hasta seçimi ölçütlerinde diyastolik disfonksiyonun ﬂart koﬂulmad›¤›n› hat›rlatmak yerinde olur. Çal›ﬂmam›z›n birincil amac›n›n,
diyastolik disfonksiyonlu hastalar›n egzersize yan›t›n› ve egzersizle olan de¤iﬂikliklerin semptomlarla
iliﬂkisini araﬂt›rmak oldu¤unu burada bir kez daha
vurgulamak isteriz. Oldukça homojen, seçilerek
oluﬂturulmuﬂ, özelikle Doppler parametreleri aç›s›ndan çok benzer özellikleri olan hastalardan oluﬂan
çal›ﬂma grubumuzda egzersiz kapasitesini belirleyen
faktörleri analiz etmenin objektif olmayaca¤› ve güvenilir sonuçlar veremeyece¤i aç›kt›r.
‹lginç olarak, Nair ve ark.[19] E/A oran›n›n 1’den
küçük oldu¤u hipertansif hastalarda, treadmill egzersizinde diyastolik disfonksiyonun kötüleﬂti¤ini ve
E/A oran›n›n psödonormal paterne geldi¤ini, DZ’nin
ise normotansiflere göre anlaml› derecede k›sald›¤›n›
gözlemlemiﬂlerdir. Hasta grubumuzda ço¤unlu¤un
hipertansif olmas›na ra¤men hiçbirinde egzersizle
E/A oran›n›n psödonormal paterne gelmemesi,
DZ’nin ise hala oldukça uzun olmas›, hipertansif diyastolik disfonksiyonlu hastalarda, özellikle egzersize yan›t aç›s›ndan geniﬂ bir klinik ve ekokardiyografik da¤›l›m oldu¤unu ve bu konuda daha fazla say›da
araﬂt›rma gerekti¤ini göstermektedir.
Son y›llarda diyastolik disfonksiyon tan›s›nda
kullan›lmaya baﬂlanan doku Doppler incelemesi,
konvansiyonel Doppler yöntemine göre önemli tamamlay›c› bilgiler sa¤layabilmektedir. Egzersiz s›ras›nda Doppler E dalga h›z›ndaki art›ﬂ›n doku Doppleri ile mitral anulus E’ h›z›ndaki art›ﬂa oran› incelen-
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di¤inde, artan doluﬂ bas›nc› ile Doppler E h›z› artarken, doku Doppleri E’ h›z›n›n de¤iﬂmedi¤i ve E/E’
oran›n›n diyastolik disfonksiyonda yüksek doluﬂ bas›nçlar›n› yans›tt›¤› gösterilmiﬂtir.[20] Bu oran›n egzersiz s›ras›nda ölçümünün, yüksek doluﬂ bas›nc› tan›s›nda, özellikle egzersizle semptomatik olan diyastolik disfonksiyonlu hastalar›n yüksek bas›nçl› olarak
s›n›flanmas›nda yeri olabilece¤i ileri sürülmektedir.
Yine baﬂka bir doku Doppler araﬂt›rmas›nda, egzersizde ölçülen diyastolik longitudinal h›z›n E(L)’ egzersiz kapasitesi kötü olan hipertansif hastalar›n tan›s›nda kullan›labilece¤i gösterilmiﬂtir.[21] Bu araﬂt›rmalar, “egzersiz ekokardiyografinin”, gerek konvansiyonel transmitral Doppler incelemeleri, gerekse doku
Doppler incelemeleri ile birleﬂtirilerek diyastolik disfonksiyonun tan›, takip ve tedavisinde önümüzdeki
y›llarda çok daha fazla kullan›lacak de¤erli bir yöntem oldu¤unu göstermektedir.
Çal›ﬂman›n s›n›rlamalar›. Egzersiz an›ndaki DZ,
istirahatteki de¤erinin %4’ü kadar ve istatistiksel olarak anlaml›l›k eﬂi¤ine yak›n düzeyde (p=0.07) azalm›ﬂt›r. Bu azalma sonucu ulaﬂ›lan de¤er ise hala uzun
(ort. 297 msn) denebilecek bir düzeydir. Egzersiz s›ras›nda E ve A dalgalar›n›n füzyonu nedeniyle, bu
durum, DZ ölçümlerinin oldukça güç yap›ld›¤› ve
güvenirli¤inin nispeten azalm›ﬂ olabilece¤i dikkate
al›narak yorumlanmal›d›r. Benzer ﬂekilde, pulmoner
ven ak›mlar› ve izovolümetrik gevﬂeme zaman› baﬂta olmak üzere di¤er diyastolik fonksiyon parametreleri, egzersiz s›ras›nda ölçüm güçlü¤ü ve güvenirliklerinin az olmas› nedeniyle de¤erlendirmeye al›namad›.
Sonuç olarak, egzersiz s›ras›nda as›l olarak sol
ventrikülün pasif doluﬂ h›z› artmakta, istirahat koﬂullar›nda zaten yükselmiﬂ olan aktif doluﬂ h›z› pasif doluﬂ kadar artmamaktad›r. E/A oran›nda göreceli olarak iyileﬂme olmas›na ra¤men, ortaya ç›kan egzersiz
dispnesi ve yorgunluk, önyük art›ﬂ› ve DZ’deki düﬂüﬂten ve aktif doluﬂ h›z›ndaki art›ﬂ›n yetersiz olmas›ndan kaynaklan›yor olabilir.
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