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ÖZET
Akdal, A. İmplante Kardiyoverter Defibrilatörü (ICD) Olan Hastalarda Alt
Ekstremite Endurans Eğitimine Ek Olarak Uygulanan Üst Ekstremite Endurans
Eğitiminin Fonksiyonel Kapasite ve Pacemaker Fonksiyonları Üzerine Etkisi,
Hacettepe

Üniversitesi,

Sağlık

Bilimleri

Enstitüsü,

Kardiopulmoner

Rehabilitasyon Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2022. Ani kalp ölümlerinin
birincil veya ikincil önlenmesinde, standart tedavi olarak implante edilebilir
kardiyak defibrilatörler (ICD) kullanılmaktadır. Araştırmanın amacı; ICD taşıyan kalp
yetersizliği hastalarında alt ekstremite endurans eğitimine ek olarak uygulanan üst
ekstremite endurans eğitiminin fonksiyonel kapasite ve ICD parametreleri (şok ve
antitaşikardi pacing) üzerinde etkisini incelemekti. Dahil edilme kriterlerine uygun 24
kişi randomize olarak iki gruba ayrıldı. Katılımcıların demografik bilgileri, medikal
geçmişi ve ICD parametreleri kaydedildi. Kardiyopulmoner egzersiz testi, kol
ergometresi testi ve 6 dakika delikli pano ve halka testi (6PBRT) ile egzersiz
kapasiteleri değerlendirildi. Her iki grup da haftada 5 gün olmak üzere altı hafta
boyunca, zirve oksijen tüketiminin % 70-80’inde 40 dakika alt ekstremite eğitimine
katıldı. Kombine eğitim grubu ise ek olarak, zirve iş yükünün % 60’ında 20 dk, üst
ekstremite endurans eğitimine dahil edildi. Egzersiz eğitimi sonrası zirve oksijen
tüketimi, kombine eğitim grubunda 1,58±1,37 ml/kg/dk, alt ekstremite eğitim
grubunda ise 0,00±1,80 ml/kg/dk değişim görüldü (p<0,05). Eğitim sonrası kol
ergometresi zirve iş yükü, kombine eğitim grubunda 16,66±13,02 watt artarken, alt
ekstremite eğitim grubunda 4,16±7,92 watt artış görüldü (p<0,05). 6PBRT testi
skorunda ise kombine eğitim grubunda 16,66±21,24 alt ekstremite eğitim grubunda
7,83±14,23 artış görüldü (p>0,05). ICD parametreleri incelendiğinde alt ekstremite
eğitim grubundan sadece bir kişide antitaşikardi pacing tespit edildi. Sonuç olarak,
ICD olan kalp yetersizliği hastalarına her iki ekstremiteyi içeren kombine egzersiz
eğitimi, fonksiyonel kapasitenin gelişmesi için etkili ve güvenilir bulundu.
Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, implante edilebilir kardiyak defibrilatör, üst
ekstremite endurans eğitimi.
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ABSTRACT
Akdal, A.The Effect of Upper Extremity Endurance Training Applied in
Addition to Lower Extremity Endurance Training on Functional Capacity and
Pacemaker Functions in Heart Failure Patients with Implantable Cardioverter
Defibrillator (ICD). Hacettepe University, Graduate School of Health Sciences
Cardiopulmonary Rehabilitation, Master Thesis, Ankara, 2022. In the primary or
secondary prevention of sudden cardiac death, implantable cardiac defibrillators (ICD)
are used as standard therapy. Purpose of the research; To examine the effect of upper
extremity endurance training applied in addition to lower extremity endurance training
on functional capacity and ICD parameters (shock and antitachycardia pacing) in heart
failure patients with ICD. Twenty-four individuals who met the inclusion criteria were
randomly divided into two groups. Demographic information, medical history and
ICD parameters of the participants were recorded. Exercise capacities were evaluated
with cardiopulmonary exercise test, arm ergometer test, and 6-minute pegboard and
ring test (6PBRT). Both groups participated in 40 minutes of lower extremity training
at 70-80% of peak oxygen consumption for six weeks, 5 days a week. The combined
training group was also included in upper extremity endurance training for 20 minutes
at 60% of peak workload. The peak oxygen consumption after exercise training was
1.58±1.37 ml/kg/min in the combined training group and 0.00±1.80 ml/kg/min in the
lower extremity training group (p<0.05). Arm ergometer peak workload after training
increased by 16.66±13.02 watts in the combined training group, while it increased by
4.16±7.92 watts in the lower extremity training group (p<0.05). In the 6PBRT test
score, there was an increase of 16.66±21.24 in the combined training group and
7.83±14.23 in the lower extremity training group (p>0.05). When ICD parameters
were examined, antitachycardia pacing was detected in only one person from the lower
extremity training group. In conclusion, combined exercise training involving both
extremities in heart failure patients with ICD was found to be effective and safe for the
improvement of functional capacity.

Keywords: Heart failure, implantable cardioverter defibrillator, upper extremity
endurance training.
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1. GİRİŞ
Kalp yetersizliği; nefes darlığı, periferal ödem, yorgunluk gibi kardinal
semptomlardan

oluşan,

kalbin

yapısal,

fonksiyonel

anormalliğinden

kaynaklananklinik bir sendromdur. İstirahatte ve egzersiz sırasında artmış
intrakardiyak basınç ve yetersiz kardiyak debi genel bulgulardır. Kalp yetersizliği
prevalansı yaşlanma ile birlikte artmaktadır; 55 yaşın altındakiler için % 1 iken, 70 yaş
üzerindekiler için % 10’un üzerindedir (1).
Kalp yetersizliği olan hastalarda, ölümlerin büyük bir çoğunluğu beklenmedik
ve aniden meydana gelmektedir. Ani ölümlere ventriküler aritmiler, asistol ve
bradikardi gibi elektriksel bozukluklar neden olmaktadır. Diğerleri ise akut vasküler
olaylara bağlı gerçekleşmektedir. Kardiyovasküler hastalıkları iyileştiren veya
ilerlemesini geciktiren tedavilerin, yıllık ani ölüm oranını azalttığı gösterilmiştir ancak
bunlar aritmik olayları tedavi etmemektedir (2, 3). Bazı antiaritmik ilaçlar, taşiaritmi
ve ani ölüm oranını azaltmakta, ancak genel mortalite oranını azaltamamaktadır (4).
İmplante edilebilirkardiyoverter defibrilatör (ICD)’ler, ventriküler taşikardi
(VT) veya ventriküler fibrilasyonun (VF) sebep olduğu ani kardiyak ölümü önlemek
amacıyla geliştirilmiştir (1). ICD cihazlarının geliştirilmesiyle kalp yetersizliği olan
hastalarda, implantasyon oranları tüm dünyada ve Avrupa’da son 10 yılda oldukça
artmıştır. Bu artışa paralel olarak kardiyak rehabilitasyona başvuru yapan, ICD’si olan
hastaların sayısı giderek artmaktadır. Bu durum, kardiyak rehabilitasyon programı
içerisinde ICD hasta grubuna özel bir yaklaşım geliştirmeyi gerekli kılmaktadır (5).
Kardiyak rehabilitasyon programlarında, ICD’li kalp yetersizliği hastaları
özellikle zorlayıcı popülasyonlardır. ICD’li hastaların aerobik kapasitelerini
geliştirmek, ICD’siz hastalara göre daha zordur (6). Kalp pili taşıyan kalp yetersizliği
hastalarının, sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığı yakın zamanlı bir araştırmada; solunum
ve periferal kas kuvvetlerinin azaldığı, fonksiyonel egzersiz kapasitelerinin bozulduğu
ve dispne, yorgunluk algılamalarının arttığı ortaya konulmuştur (7). Ayrıca, diğer
yapılan araştırmalarda ICD implantasyonu sonrası günlük aktivite seviyesinde azalma
ve orta yoğunlukta egzersizden kaçınma gibi yaşam kalitesini düşüren önemli davranış
değişiklikleri görülmüştür. Bunun temelinde orta-yüksek yoğunlukta aktivite sırasında
ventriküler aritmi veşokendişesi yatmaktadır (8). Halbuki, ICD olan hastalarda
egzersiz eğitiminin güvenilirliğinin incelendiği birçok araştırmada; egzersiz eğitiminin
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şokların artmasıyla ilişkili olmadığı, hatta egzersiz eğitimine katılan hastalarda aritmik
olayların uzun vadede azaldığı gösterilmiştir (9, 10). Egzersiz eğitiminin ICD
şoklarına koruyucu etkisinin sebebi, kardiyorespiratuar uygunluğu geliştirmesi ve
ventriküler aritmi yükünü azaltmasıdır (11). Aynı zamanda egzersiz eğitimi, sol
ventrikül remodelizasyonunu geliştirmekte ve miyokardiyum aritmojenitesinde,
sempatik eksitabilitede azalma sağlamaktadır (12, 13).
ICD hastalarında egzersiz eğitiminin etkilerinin incelendiği COPE-ICD
çalışmasıyla kapsamlı bir inceleme yapılmış, 12 haftalık egzersiz eğitimine katılan
grupta, yalnızca psikososyal eğitime katılan gruba göre zirve oksijen tüketimi
(VO2peak) ve maksimum iş yükünde (Wmaks) önemli bir gelişme gösterilmiştir (14).
2018’de yapılan bir derlemede aerobik egzersiz eğitiminin bu hasta grubunda VO2peak’i
geliştirmekte etkili ve güvenli olduğu bildirilmiştir (15).
Kalp yetersizliği hastalarının kol ergometresi ile değerlendirilen egzersiz
kapasitesi (Wmaks), sağlıklı bireylere göre daha düşüktür (16). Kalp yetersizliği
hastalarında yapılan araştırmalardan biri; üst ekstremite endurans eğitiminin, kol
ergometresi test süresini ve solunum değişim oranını (RER) artırdığı ve yaşam
kalitesinde iyileşme sağladığını göstermektedir (17). Başka bir araştırmada ise, alt
ekstremite endurans eğitimine ilave olarak üst ekstremite endurans eğitimi verilen kalp
yetersizliği hastalarının zirve oksijen tüketiminde anlamlı bir artış sağlanmıştır (18).
Üst ekstremite endurans eğitimi, KOAH hastalarında üst ekstremite enduransını
artırmakta, dispne ve yorgunluğun azalmasını sağlamaktadır (19, 20). Geriatrik
bireylerde ve nörolojik (spinal kord yaralanmaları, serebral palsi vb.) hasta gruplarında
ise oksijen tüketimi ve egzersiz kapasitesinde iyileşme sağlamaktadır (21, 22). Üst
ekstremite endurans eğitiminin egzersiz modalitesine özgü etkilerinin yanısıra,
kardiyorespiratuar adaptasyonlar yoluyla alt ekstremite egzersiz kapasitesini de
geliştirdiği bilinmektedir (23, 24).
Bu bulgular aerobik kondisyon ve üst ekstremite fonksiyonelliği açısından üst
ekstremite eğitiminin ICD hastaları için etkili bir alternatif eğitim olarak
kullanılabileceğini düşündürmektedir. Ancak, üst ekstremite endurans eğitiminin
ICD’li kalp yetersizliği hastalarında üst ekstremite fonksiyonlarını ve kuvvet/endurans
gibi fiziksel uygunluk parametrelerini iyileştirmede uygulanabilirliği literatürde açık
değildir. ICD’li hasta popülasyonunda üst ekstremite endurans eğitiminin fiziksel
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fonksiyonel performans üzerindeki etkilerini inceleyen uygun bir literatür temeli
olmadığından, bu özel hasta grubunda en uygun egzersiz eğitimi yöntemini tespit
etmek ve kardiyak rehabilitasyon programı içerisinde, fonksiyonel sonuçları
hafifletmekte etkili olup olmadığını değerlendirmek gereklidir. Bu nedenle
araştırmamızın amacı; ICD implantasyonu olan, rutin kardiyak rehabilitasyon
programına dahil edilen kalp yetersizliği hastalarında, alt ekstremite endurans
eğitimine ek olarak verilen üst ekstremite endurans eğitiminin fonksiyonel kapasite,
üst ekstremite fonksiyonu ve kardiyorespiratuar uygunluk üzerine etkisini araştırmak,
güvenlik parametreleri olarak ICD parametreleri, şok ve antitaşikardi pacing (ATP)
üzerine etkisini incelemektir.
Hipotezler:
1. Hipotez
H0: İmplante kardiyoverter defibrilatör olan kalp yetersizliği hastalarında alt
ekstremite endurans eğitimine ek olarak verilen üst ekstremite endurans eğitiminin üst
ekstremite fonksiyonu ve kardiyorespiratuar uygunluk üzerine etkisi yoktur.
H1: İmplante kardiyoverter defibrilatör olan kalp yetersizliği hastalarında alt
ekstremite endurans eğitimine ek olarak verilen üst ekstremite endurans eğitiminin üst
ekstremite fonksiyonu ve kardiyorespiratuar uygunluk üzerine etkisi vardır.
2. Hipotez
H0: İmplante kardiyoverter defibrilatör olan kalp yetersizliği hastalarında alt
ekstremite endurans eğitimine ek olarak verilen üst ekstremite endurans eğitimi, ICD
parametreleri (şok, ATP) yönünden güvenli değildir.
H1: İmplante kardiyoverter defibrilatör olan kalp yetersizliği hastalarında alt
ekstremite endurans eğitimine ek olarak verilen üst ekstremite endurans eğitimi, ICD
parametreleri (şok, ATP) yönünden güvenlidir.
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2. GENEL BİLGİLER
2.1. Kalp Yetersizliği Tanımı
Kalp yetersizliği, nefes darlığı, periferal ödem ve yorgunluk gibi kardinal
semptomlardan oluşan klinik bir sendromdur. Yüksek juguler ven basıncı, pulmoner
raller ve periferal ödem gibi belirtiler de eşlik edebilmektedir. Kardiyak debinin
yetersiz kalmasıyla sonuçlanan; istirahatte ve/veya egzersiz sırasında intrakardiyak
basınçların yüksek seyretmesi anormalliğinden ve/veya kalbin yapısal ve/veya
fonksiyonel anormalliğinden kaynaklanır. Bu anormallikler; ejeksiyon fraksiyonunun
(EF) % 50’den az olması, kardiyak odacık dilatasyonu, orta/şiddetli ventrikül
hipertrofisi, orta/şiddetli kapak obstrüktif veya regürjitant lezyonu gibi objektif klinik
kanıtlardır (25).
Kalp yetersizliği belirtileri değişken olmakla birlikte, fonksiyonel sonuçları
arasında egzersiz intoleransı, istenmeyen kilo kaybı; patofizyolojik sonuçları arasında
tekrarlayan ventriküler aritmiler, hipotansiyon ve yetersiz perfüzyon sayılabilir. Kalp
yetersizliği ilerledikçe, egzersiz kapasitesini sınırlayacak şekilde dispne ve yorgunluk
şiddeti artmaktadır. Bu durum kişinin günlük yaşam aktivitelerini (GYA) olumsuz
etkilemektedir. Geceleri ortopne ve paroksismal noktürnal dispne (PND) dahil olmak
üzere istirahatte dispne görülmeye başlar. Yeterli kalori alımına rağmen
katabolik/anabolik sistemdeki dengesizlikler, kilo kaybı ile kendini göstermeye başlar.
Artan diüretik dozlarına rağmen periferik ödem, asit ve yüksek juguler basıncın
kontrol edilmesi zorlaşır. Düşük kalp debisi nedeniyle ekstremitelerde renk değişimi
ve soğukluk, hipotansiyon ve kognitif durum değişiklikleri görülebilir (26).
Kalp yetersizliğinin yaygın görülen belirti ve bulguları aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
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Tablo 2.1. Kalp yetersizliği semptom ve bulguları (27)
Semptomlar

Tipik
Dispne
Ortopne
PND
Yorgunluk, halsizlik (egzersiz
intoleransı)

Daha az tipik
Noktürnal öksürük
Hırıltı
Karın şişkinliği
Anoreksiya
Konfüzyon (özellikle yaşlılarda)
Depresyon
Palpitasyon (çarpıntı)
Baş dönmesi
Senkop
Bendopne (başı öne eğince nefesin
daralması)

Bulgular

Daha spesifik
Yüksek juguler venöz basınç
Hepatojuguler reflü
Üçüncü kalp sesi (gallop ritmi)
Apeks atımının soldan duyulması
(laterale kayması)

Daha az spesifik
Kilo alımı (>2 kg/hafta)
Kilo kaybı (ileri kalp yetersizliğinde)
Kardiyak üfürüm
Periferal ödem (ayak bileği, sakrum)
Pulmoner raller
Plevral efüzyon
Taşikardi
Takipne
Cheyne-stokes solunumu
Asit birikimi

PND: Paroksismal Nokturnal Dispne

2.2. Kalp Yetersizliği Epidemiyolojisi
Amerika’da güncel olarak 6,2 milyon yetişkinin kalp yetersizliği tanısı olduğu
ve bunun 2030 yılına kadar 8 milyondan fazla sayıya ulaşacağı tahmin edilmektedir
(28). Avrupa’da kalp yetersizliği insidansı ise yaklaşık 3/1000 kişi-yıl, yetişkinlerde
5/1000 kişi-yıl’dır (29). Prevalans, 55 yaşın altındakiler için yaklaşık % 1'den, 70 yaş
ve üzerindekiler için yaşla birlikte >% 10'a artar(1).
Batı dünyasında yaşa göre düzeltilmiş kalp yetersizliği insidansı ise
azalmaktadır. Bu durum, kardiyovasküler hastalıkların tıbbi tedavilerinde ilerleme
olduğunu göstermektedir. Ancak genel olarak, artan yaşam süresiyle birlikte, genel
kalp yetersizliği insidansı da artmaktadır (30).
Ülkemizde erişkinlerde kalp yetersizliği prevalansı % 2,9’dur. Ancak, kesin
tanı konulmamış kalp yetersizliği hastaları dadüşünüldüğünde gerçek prevalansın daha
yüksek olduğu (% 6,9) tahmin edilmektedir. Yani, ülkemizde erişkin kalp yetersizliği
prevalansı batılı ülkelerden çok daha yüksek görünmektedir (31).
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Ülkemizde, 1054 kalp yetersizliği hastasının dahil edildiği kohort çalışmasının
(SELFIE-TR) sonuçlarına göre; iskemik etiyoloji akut kalp yetersizliği’de % 53,5
kronik kalp yetersizliğinde % 52,6 olarak tespit edilmiştir. Bu durum, iskemik
nedenlerin önlenmesi ve çözümü konusuna dikkat çekmektedir. Aynı çalışmada EF alt
gruplarına bakıldığında ise; EF azalmış (HFrEF) % 76, EF korunmuş (HFpEF) % 7,3
ve EF hafif derece azalmış (HFmrEF) % 16,7 oranlarında dağılmaktadır. Kalp
yetersizliği hastalarında kardiyak ritim yönetim cihazının kullanım sıklığı, ICD %
17,1, kardiyak resenkronizasyon tedavisi (CRT) % 5,1 olarak görünmektedir (32).
2.3. Kalp Yetersizliği Etiyolojisi
Kalp yetersizliğinin başlıca nedenleri; miyokardiyum hastalıkları, koroner arter
hastalıkları (KAH), kardiyomiyopati (KMP), konjenital kalp hastalıkları, viral
enfeksiyonlar, metabolik bozukluklar, anormal dolum durumları (hipertansiyon, kapak
hastalıkları vb.) ve aritmilerdir (33).
Amerika Birleşik Devletleri’nde 19 yıl boyunca izlenen 13,643 bireyin Birinci
Ulusal Sağlık ve Beslenme Anketi (NHANES I)’ne göre kalp yetersizliği risk oranları;
koroner kalp hastalığı % 62, sigara kullanımı % 17, hipertansiyon % 10, obezite % 8,
diyabet % 3, kalp kapak hastalığı % 2 olarak bildirilmiştir (34).
SELFİE-TR incelemesinde ise, kalp yetersizliği risk faktörlerinin ülkemizde
Avrupa ülkeleriyle benzer olduğu bildirilmiştir. Aynı zamanda, kalp yetersizliğinin
ülkemizde Avrupa ülkelerine göre daha yüksek oranlarda iskemik etiyolojiye
dayandığı saptanmıştır (32).
Kalp

yetersizliği

hastalarının

prognozu,

ilk

tedavi

denemelerinin

yayınlanmasından bu yana önemli ölçüde iyileştirilmiştir. Ancak tedaviler günümüzde
halen bazı noktalarda eksik kalmaktadır ve bu durum hastaların yaşam
kalitesinibelirgin şekilde azaltmaktadır (35).
Kalp yetersizliği hastalarında zaman içinde EF’de değişiklikler olabilmektedir.
HFmrEF'den, HFrEF'ye ilerleyen hastalar, stabil kalan veya EF değeri yükselerek bir
üst kategoriye geçiş yapanlara göre daha kötü prognoza sahiptir (1).
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2.4. Kalp Yetersizliğinin Patofizyolojisi
Kalp yetersizliğinde, ya miyosit kaybıyla sonuçlanan bir kalp kası hasarı ya da
miyokardın kuvvet üretebilme yeteneğini bozan indeks bir olay sonrası ilerleyici bir
bozukluk meydana gelmektedir. Bu indeks olay, miyokard enfarktüsü (MI) gibi ani
başlangıçlı, aşırı basınç/hacim yüklenmesi gibi kademeli veya kardiyomiyopati (KMP)
gibi kalıtsal başlangıçlı olabilmektedir. Kısa vadede kompansatuar sistemlerin
aktivasyonuyla, asemptomatik

veya minimal

semptomlarla, kardiyovasküler

fonksiyon homeostatik aralığa geri gelebilmektedir. Ancak bu sistemlerin sürekli
aktivasyonu ikincil organ hasarını gündeme getirmektedir (36).
Atım hacmi, her bir kalp atımında ventrikül tarafından pompalanan kan
miktarıdır. Kalp hızı (KH) ile atım hacminin ürünü olan kardiyak debi dakikada kalbin
pompaladığı kan miktarını ifade eder. Kardiyak debi; ventrikül kontraktilitesi,
ventriküler duvar bütünlüğü ve kapak yeterliliği gibi faktörlerden etkilenmektedir
(37).
Sistolik kalp yetersizliğinde, kalp kasının kontraktilitesi etkilenmiştir. MI,
dilate KMP, kronik mitral yetersizlik gibi bozukluklarda görülebilmektedir. Sistolik
kalp yetersizliğinde, kalp diyastol sırasında yeterince dolmasına rağmen sistol
sırasında yeterli kan pompalayamaz (38). Kalbin fonksiyonları bozulduğunda ve iş
yükü (kardiyak debi ve periferik direnç) arttığında bazı kompansatuar mekanizmalar,
arterial kan basıncını ve vital organların perfüzyonunu devam ettirmek için harekete
geçer (36). Bunlar; Frank-Starling mekanizması, nörohormonal sistemlerin
aktivasyonu, sol ventrikülün remodelizasyonudur. Kardiyovasküler homeostazı
sağlayacak şekilde ilk iki mekanizma hemen aktive olurken, sol ventrikül
remodelizasyonu haftalar, aylar içerisinde oluşmaktadır. Bu mekanizmalar başlangıçta
faydalı iken, uzun vadeli etkileri kalp yetersizliğinin kötüleşmesine zemin
hazırlamaktadır (37).
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LV
Disfonksiyonu

Artmış
kardiyak iş
yükü (artmış
önyük ve
ardyük)

Artmış kardiyak
output
(kontraktilite ve
KH yoluyla)
Artmış kan basıncı
(vazokonstrüksiyo
n ve artmış kan
hacmi yoluyla)

Azalmış
kardiyak
output ve
azalmış kan
basıncı

Frank-Starling
mekanizması
Remodelizasyon
Nörohormonal
aktivasyon

Şekil 2.1.Kalp yetersizliğinin kısır döngüsü (37)

Diyastolik kalp yetersizliğinde, sistolik fonksiyonlar normaldir ancak diyastol
sırasında kardiyak dolum bozukluğu vardır. Diyastol sırasında mitral kapak akışı ve
ventriküler duvar hareketleri, görüntüleme yöntemleriyle incelenmektedir. Bu
kişilerde ileri yaş, hipertansiyon veya diyabet öyküsü yaygındır (38).
2.4.1. Kalp Yetersizliğinde Kompansatuar Mekanizmalar
Kalp yetersizliği patofizyolojisinde kompansatuar mekanizmalardan aşağıda
bahsedilmektedir.
Frank Starling Mekanizması
Sol ventrikül atım hacmi ve performansı, önyük (venöz dönüş-diyastol sonu
hacim), miyokard kontraktilitesi (diyastol sonu hacim tarafından oluşturulan güç) ve
ardyüke (aortik empedansve duvar stresi) bağlıdır. Herhangi bir lif uzunluğundaki
atım hacmi, güç-uzunluk ilişkisine göre, kontraktiliteyi belirler. Ventrikül
performansını belirleyen üçüncü faktör ise ejeksiyon sırasındaki impedanstır (artyük
(37).
Frank ve Starling tarafından yapılan çalışmalar, miyokardda diyastol sonu
gerilimine (önyük) bağlı olarak atım hacmi değiştiğini göstermektedir. Ancak artan
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önyük miktarı ile kardiyak debideki bu artışın bir sınırı vardır. Sistolik disfonksiyonu
olan bir hastada, önyükteki artışa bağlı olarak kardiyak debideki artış sağlıklı bir kişiye
göre daha sınırlıdır. Kardiyak debinin istenilen düzeye ulaşamaması pulmoner
konjesyona yol açmaktadır (39).
Nörohormonal aktivasyon
Kalp yetersizliğinde kardiyak debinin azalması; ventrikülde, karotid sinüste ve
aortik arkta bulunan yüksek-basınç baroreseptörlerinin boşalması (unloading) ile
sonuçlanır. Bu durum, sempatik sinir sistemini uyarır (katekolamin salınımı) ve reninanjiotensin-aldosteron (RAAS) sisteminin dengeleyici aktivasyonunu başlatmaktadır.
Renin, basınca duyarlı glomerüler hücrelerin sempatik uyarımı ile böbreğin
justaglomerüler

hücrelerinde

proreninden

dönüştürülür.

Plazma

renin,

anjiotensinojenden anjiotensin I’e dönüşümünü uyarır. Akciğerlerde pulmoner
kapillerden salınan anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) yardımıyla anjiyotensin I
anjiotensin II’ ye dönüştürülür. Anjiyotensin II ise adrenal korteksten aldosteron
salgılanmasını tetikler. Tüm bu sistem böbreklerden sodyum ve su emilimini artırır.
Ancak bu sistem miyosit hipertrofisine, miyokardiyal fibrozise ve miyosit hücre
ölümüne de yol açmaktadır. Sürekli nörohormonal aktivasyon, dolaşım sistemi ve
miyokard üzerinde zararlı etkiler yoluyla HRrEF’nin ilerlemesine neden olur.
Katekolamin salınımı (norepinefrin, epinefrin); doğrudan etki ile atım hacmini,
toplam periferal direnci, kan basıncını artırır, kardiyak ve periferik vazokonstriksiyona
neden olur. Hipofizden salınan antidiüretik hormon (ADH) ise böbrek toplama
kanallarının geçirgenliğini artırır ve su tutulumunu sağlar (40).
Sol ventrikül remodelizasyonu
Miyokardiyal hasar veya anormal hemodinamik dolumkoşullarında, uzun
vadede, sol ventrikül kütlesi, hacmi ve şeklinde bir dizi adaptif değişiklik meydana
gelmektedir. Sol ventrikül diyastol sonu hacmindeki artışla birlikte ventrikülün
genişlemeye başlaması, sol ventrikül duvarının incelmesiyle sonuçlanır. Bu durum
atım hacminin daha da azalmasına neden olur (38). Ayrıca diastolik duvar stresinin
artmasının sonucunda; subendokardiyumda hipoperfüzyon yoluyla sol ventrikül
fonksiyonunda kötüleşme, tümör nekroz faktörü alfa (TNF-a)ve interlökin 1β gibi
serbest radikallerin oluşumuyla oksidatif streste artış ve hipertrofik sinyal yollarının
sürekli aktivasyonu gelişebilmektedir. Artan sol ventrikül dilatasyonu ve papiller
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kasların bağlanması sonucu fonksiyonel mitral regürjitasyon ve mitral kapak
yetersizliği gelişir ve bu durum ventrikülde daha fazla hemodinamik yüklenmeye
neden olur. Asemptomatik kalp yetersizliğinden semptomatik kalp yetersizliğine
geçişte yani kalp yetersizliğinin ilerlemesinde bu değişikliklerin katkısı bulunmaktadır
(39).
2.4.2. Kalp Yetersizliğinde Periferik Disfonksiyonlar
Kalp yetersizliğinde iskelet kasında meydana gelen bozukluklar; miyozit
apoptozisi, kılcal damar yoğunluğunun azalması, oksidatif stres ve biyokimyasal
anormallikler olarak bilinmektedir (41). Kronik kalp yetersizliği hastalarında, daha
yüksek oksidatif kapasiteye sahip olan tip I lifleri atrofiye uğramakta, tip IIa ve tip IIb
kas lifleri boyutunu korunmaktadır (42). Bu değişikliklerin yanı sıra, mitokondrial sayı
ve fonksiyonda ve ATP üretiminde miyofibriler kontraksiyon kapasitesini etkileyecek
azalmalar olmaktadır (43). Periferik kemoreseptörlerin güçlenmesi egzersize solunum
yanıtında ve dispne hissinde artışa neden olmaktadır (44).
İskelet kası disfonksiyonu, solunum kaslarını da içermektedir. Diyafram
kasında artan respiratuar iş yüküyle birlikte hızlı kas liflerinden yavaş kas liflerine
geçiş olmaktadır (45). Kalp yetersizliğinde pulmoner konjesyon gelişmemiş olsa bile
ventilasyon/perfüzyon

uyumsuzluğundan

kaynaklanan

hiperventilasyon

görülmektedir (46). Tüm bunlara dispne ve yorgunluk düzeyinde artış eşlik
etmektedir.
2.5. Kalp Yetersizliği Sınıflandırılması
Kalp yetersizliği için birçok farklı sınıflandırma bulunmaktadır. Yetersizliğin
başlangıç şekline göre (akut ve kronik), zaman ve seyrine göre (yeni başlangıçlı, geçici
ve kronik), debiye göre (düşük ve yüksek debili), etkilenen ventriküle göre (sol
ventrikül, sağ ventrikül ve iki taraflı), sol ventrikül EF (LVEF)’ye göre (sistolik ve
diastolik) sınıflandırmalar mevcuttur. İleriye ve geriye kalp yetersizliği kavramları ise
yetmezliğin yönünü belirtmek için kullanılmıştır ancak zamanla kullanımı azalmıştır.
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2.5.1. Akut/Kronik Kalp Yetersizliği
Akut kalp yetersizliği, kalp yetersizliği semptomlarının akut başlangıçlı
olmasını ve genel durumun önemli ölçüde kötüleşmesini ifade eder. Farklı şekillerde
olabilir.


Akut (kardiyojenik) pulmoner ödem, özellikle sol kalp yetersizliğinde
gelişebilen, solunum yetmezliği ile karakterize, sıvının pulmoner interstisyuma
birikimi ve alveolar yapıya taşmasıdır. Acil müdahale gerektirmektedir.



Kardiyojenik şok, genellikle akut miyokardit, akut MI gibi ani gelişen
miyokardiyal hasardan veya şiddetli kapak yetmezliği gibi yapısal hasardan
kaynaklanır. Kronik kalp yetersizliğinde hastalığın son evrelerinde subakut
olarak gelişebilir.



Akut dekompanse kalp yetmezliği, stabil kronik kalp yetersizliğinde akut veya
birkaç hafta içerisinde kötüleşmeyle subakut olarak dekompansasyon
gelişmesidir (47).
Kronik kalp yetersizliği; yerleşik bir kalp yetersizliği tanısı almış (en az 3

aytakibi olan) ve daha kademeli bir semptom başlangıcı olan kişileri tanımlamaktadır
(27).
Yeni başlangıçlı (de novo) kalp yetersizliği: Daha önce kalp yetersizliği
tedavisi almayan kişilerde hastalığın ilk teşhisini ifade eder. Semptomlar ani
başlangıçlı ya da zaman (haftalar, aylar) içinde gelişmiş olabilmektedir (27).
Geçici kalp yetersizliği: Kalp yetmezliği gelişen bazı kişiler tamamen
iyileşebilir. Alkole bağlı KMP, viral miyokardit, peripartum kardiyomiyopati,
Takotsubo sendromu ve taşikardiyomiyopati gibi patolojiler geçici kalp yetersizliği
olarak tanımlanmaktadır (48).
Düşük/yüksek debili kalp yetersizliği: Genellikle kalp yetersizliği düşük
debilidir. Ancak altta yatan bir patolojiye (anemi, hipertiroidi, sepsis, karaciğer
yetersizliği) bağlı olarak ikincil gelişen, kalp yetersizliğini taklit eden durumlar
olabilir. Altta yatan sebep tedavi edildiğinde yetmezlik ortadan kalkmaktadır (48).
Sol ventrikül/sağ ventrikül yetersizliği: Kalbin odacıklarına göre yapılan bu
ayrım daha çok pulmoner ve periferal sıvı birikimini vurgulamak için
kullanılmaktadır. Sağ ventrikül yetersizliğinin sebebi genellikle sol ventrikül
disfonksiyonuna bağlı pulmoner hipertansiyondur. Ancak sağ ventrikül disfonksiyonu
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MI, aritmojenik sağ ventriküler kardiyomiyopatisi (ARVC) veya kapak hastalığı gibi
nedenlere bağlı olarak da gelişebilmektedir (48).
2.5.2. Sistolik/Diyastolik Kalp Yetersizliği
Sistolik fonksiyonun bir ölçüsü olan EF; atım hacminin diyastol sonu hacme
oranıdır. Kalp yetersizliğinin LVEF ölçümüne bağlı olarak sınıflandırması, Avrupa
Kalp Birliği (ESC)’nin Ağustos 2021’de yayınladığı kalp yetersizliği ile ilgili
kılavuzunda güncellenmiştir. 2016’da yayınlanan bildiriden farklı olarak, LVEF % 4149 arasında olan gruba verilen ‘EF sınırda kalp yetersizliği’ isimlendirmesi, ‘EF hafif
derecede azalmış kalp yetersizliği’ olarak değişmiştir. Bunun arkasındaki temel amaç,
randomize kontrollü çalışmalardan elde edilen retrospektif analizlerin, LVEF % 41-49
olan grubun LVEF ≤ % 40 olanlarla benzer tedavilerden önemli ölçüde iyileşme
sağlayabileceğini düşündürmesidir (1). LVEF’e göre yeni sınıflandırma Tablo 2.2’de
verilmektedir.
Tablo 2.2. LVEF’na göre kalp yetersizliği sınıflandırması (1)
LVEF≤% 40

LVEF=% 41-49
LVEF≥% 50

Sol ventrikül sistolik fonksiyonunda önemli derecede
bir azalma vardır. EF azalmış kalp yetersizliği (HFrEFreduced) olarak tanımlanmaktadır.
Sol ventrikül sistolik fonksiyonu hafif derecede
azalmıştır. EF hafif derecede azalmış kalp yetersizliği
(HFmrEF-midly reduced) olarak tanımlanmaktadır.
Kalp yetersizliği semptom vebulguları olan, tetkiklerde
yapısal ve/veya fonksiyonel kardiyak anormalliklere
ve/veya yüksek natriüretik peptitsonuçlarına sahip
olanlar, EF korunmuş kalp yetersizliği olarak
tanımlanmaktadır.

2.5.3. New York Heart Association (NYHA) Fonksiyonel Sınıflandırması
Kalp yetersizliğinin sınıflandırılmasının esas amacı; hastalığın prognozunun ve
tedavisinin, hastalığın şiddetine görefarklılık göstermesidir. Kalp yetersizliği şiddetini
tanımlamak için ise kullanılan en basit terminoloji, New York Heart Association
(NYHA) fonksiyonel sınıflandırmasıdır. Sadece semptomlara dayanır ve kalp
yetersizliğine ait birçok prognostik gösterge bulundurmaktadır. Klinikte tedavinin
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belirlenmesinde oldukça yardımcıdır ancak semptomları hafif olan hastalarda bile
hastaneye yatış ve ölüm riski hala yüksek olabilmektedir (1).
Tablo 2.3. NYHA sınıflandırması (49)
Sınıf-I
Sınıf-II
Sınıf-III
Sınıf-IV

Kardiyak hastalığı olmasına rağmen fiziksel aktivite sınırlaması
yoktur. Olağan fiziksel etkinlik yorgunluk, palpitasyon ya da
dispneye neden olmaz.
Aktivite sınırlaması hafif derecede. Dinlenme halinde rahat ancak
olağan fiziksel etkinlikler yorgunluk, palpitasyon ya da dispneye
neden oluyor.
Aktivite sınırlaması belirgin. Dinlenme halinde rahat ancak olağan
düzeyin altında fiziksel etkinlikler yorgunluk, palpitasyon ya da
dispneye neden oluyor.
Semptomlar olmadan herhangi bir fiziksel aktiviteyi sürdüremiyor.
Dinlenme esnasında semptomlar var. Herhangi bir fiziksel etkinlik
ile semptomlar şiddetleniyor.

Kalp yetersizliği semptomlarının belirlenmesi, teşhisde önemli bir adımdır.
Kalp yetersizliğinin nedeni, yetersizliğin ilerleme hızını belirlemede önemli ipucu
sağlar. Ancak semptom ve bulgular tek başına tanı koymak için yeterli değildir. Kesin
tanı için klinik bulguların yanında, yüksek natriüretik peptit (NP) seviyeleri veya
istirahatte/provakasyonla görüntüleme (EKO, göğüs radyografisi) ve hemodinamik
ölçüm (sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter kateterizasyonu) gibi objektif
değerlendirmeler

sonucunda

kardiyojenik

pulmoner

sistem

konjesyonu

kanıtlanmalıdır (25).
Kalp yetersizliği tanılamasında aşağıda belirtilen tanı ve değerlendirme testleri
incelenmektedir:
Elektrokardiyogram (EKG): 12 derivasyonlu EKG’de; Q dalgaları, atriyal
fibrilasyon (AF), LV hipertrofisi ve genişlemiş QRS kompleksi, kalp yetersizliği
olasılığını düşündürmektedir. Ancak bulunan anormallikler genellikle spesifik değildir
(50).
Natriüretik peptitler (NP): Nörohormonal adaptasyonlarla aşırı periferik
vasküler vazokonstriksiyon sonucu, dengeleyici vazodilatör moleküller; atriyal ve
‘brain’ natriüretik peptitler (ANP, BNP), bradikinin, prostaglandinler (PGE2 ve PGI2)
ve nitrik oksit (NO) aktive olmaktadır (36). ANP, atriyumda depolanır ve atriyum aşırı
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dolumuna yanıt olarak salınır. BNP ise ventriküllerde sentezlenir ve yan ürünü Nterminal pro-BNP (NT-proBNP) ile birlikte salınır. NP seviyeleri sıklıkla HFrEF
hastalarında yükselmektedir. Bu peptitler böbreklerde sodyum salınımını arttırdıkları
için diüretiklerdir. Aynı zamanda vazodilatasyon sağlayarak RAAS’a kısmen karşı
koymaktadır (38). B tipi natriüretik peptit (BNP)≥35mh/mL, NT-proBNP≥125 pg/mL
veya pro-atriyal natriüretik peptit (MR-proANP)≥40 pmol/L olması kalp yetersizliğini
düşündürmektedir. Ancak kalp yetersizliği tanısı koymak veya dışlamak için tek
başına kullanılmamaktadır (27).
Transtorasik Ekokardiyografi (EKO): EKO tek başına kalp yetersizliği tanısını
belirlemez veya dışlamaz ancak kalp yetersizliği ile uyumlu bulguları tespit etmek için
değerlidir. LVEF, atriyal ve ventriküler boyutlar, eksentrik veya konsantrik sol
ventrikül hipertrofisi, bölgesel duvar hareketlerinde anormallikler (KAH, miyokardit
veya Takotsubo sendromunu düşündürür), sağ ventrikül (RV) fonksiyonu, pulmoner
hipertansiyon (HT), kalp kapak fonksiyonu ve diastolik fonksiyon belirteçleri; önemli
ekokardiyografik bulgulardır. Sağ ve sol ventrikül sistolik fonksiyonun önemli bir
belirteci olan EF ve kardiyak debi, Doppler ekokardiyografi yardımıyla LV çıkış
yolundan tespit edilmektedir (51).
Trans Özofageal Ekokardiyograf (TEE): Özofagusa yerleştirilen, ucunda
ultrason probu bulunan ince bir tüple kalbin arka kısmı da görüntülenebilmektedir.
Kalp kapak fonksiyonlarının değerlendirilmesi, aort diseksiyonunun, pıhtı ya da
enfeksiyon araştırması bu sayede yapılmaktadır (52).
Kan testleri: Serum üre ve elektrolitler, kreatinin, tam kan sayımı, karaciğer ve
tiroid fonksiyon testleri gibi ayırt edici testler hem prognostik bilgi sağlar hem de
tedavi planı için yol göstericidir. Akut kompanse kalp yetersizliği veya akut koroner
sendrom (AKS) şüphesi olanlarda kardiyak troponin T veya troponin I düzeyleri de
bakılmaktadır. Kalp yetersizliğini şiddetlendirebilecek olan anemi ve/veya enfeksiyon
varlığını tespit etmek için tam kan sayımına bakılmaktadır. Serum elektrolitleri, kan
üre nitrojeni (BUN) ve kreatinin ile ilişkili durumları gösterebilmektedir. Böbrek
fonksiyonunda bozulmayı gösteren bir diğer ölçüt glomerüler filtrasyon hızında (GFR)
azalma olur. Karaciğer fonksiyon testleriyle karaciğer konjesyonu hakkında bilgi
edinilebilmektedir. Gama-glutamiltransferaz düzeyinin normalin 2 katından yüksek
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olması güçlü bir tanısal gösterge olabilmektedir. Altta yatan diyabetes mellitusu (DM)
tespit etmek için açlık kan şekeri, HbA1c bakılmaktadır (53).
Sağ kalp kateterizasyonu (pulmoner arter kateterizasyonu): İntrakardiyak
basınçları ölçmek için kullanılmaktadır. Şüpheli hastalarda pulmoner arter
kateterizasyonu ile elde edilen istirahatte pulmoner arter tıkalı basıncının
(PCWP)≥15mmHg olması, kalp yetersizliği tanısını doğrular. Optimal medikal
tedaviye rağmen, hemodinamik disfonksiyonun ciddiyeti ileri kalp yetersizliğinin
göstergesidir.
Efor testi: KAH’nın değerlendirilmesinde iskemik kalp hastalığı hakkında bilgi
sağlar. Hasta koşu bandında yürürken aşamalı olarak hız ve eğim artar, eşzamanlı EKG
kaydı yapılır.
Miyokard perfüzyon sintigrafisi (MPS): Radyoaktif bir ilaç (talyum veya
teknesyum) damar yolundan enjekte edilir. Miyokardın radyoaktif ilaç tutumu,
koroner damarlardaki tıkanıklık veya daralmanın tespit edilmesini sağlamaktadır(54).
Koroner Anjiyografi: Yüksek riskli hastalarda efor testine alternatif olarak
düşünülebilir. KAH’nın varlığının ve şiddetinin değerlendirilmesinde altın standart
tekniktir (55).
Radyografik görüntüleme: Diğer akciğer hastalıklarının dışlanması için göğüs
röntgenine bakılır. Aynı zamanda kardiyomegali gibi kalp yetersizliğini destekleyici
bilgiler sağlayabilmektedir. Ancak normal bir göğüs röntgeni kalp yetersizliğini
dışlamaz. Çünkü akciğerlerdeki kronik adaptif değişiklikler, ancak ileri derece kalp
yetersizliği olan hastalarda röntgen ile net tespit edilebilir (56).
Fonksiyonel testler: Kardiyopulmoner egzersiz testi (KPET), 6 dakika yürüme
testi hastanın egzersiz kapasitesinin belirlenmesinde sıkça kullanılmaktadır. Düz bir
zeminde elde edilen toplam yürüme mesafesi ≤300 metre olması artan mortalite riski
ile ilişkilendirilmiştir (57). KPET, standart egzersiz testini ventilatuar gaz değişimi
ölçümü ile birleştirir. Bu sayede var olan semptomların kardiyovasküler bileşeninin
varlığı ve derecesi tanımlanmaktadır. Zirve oksijen tüketiminin ≤12ml/dk/kg olması
veya yaş ve cinsiyete göre tahmin edilen değerin % 50’sinden düşük olması, kötü
prognoza işaret etmektedir. Kalp nakli veya mekanik dolaşım desteği için potansiyel
adayları değerlendirmek için de egzersiz testleri kullanılmaktadır (58).
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Genetik testler: Fabry hastalığı, Danon hastalığı, Alström sendromu gibi
KMP’ye yol açan genetik hastalıkların tespiti, tedavi yolunu çizmek için önemlidir
(59).
2.6. Kalp Yetersizliği Tedavi Yöntemleri
Kalp yetersizliği, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır (33).
Kardiyovasküler riskin ve birçok kardiyovasküler hastalığın (sistemik HT, DM, KAH,
MI, AF ve asemptomatik LV sistolik disfonksiyonu) yönetimi kalp yetersizliği gelişme
riskini azaltır (1). Normal vücut ağırlığında olmak, düzenli egzersiz yapmak, sigara
kullanmamak ve alkol tüketimini orta düzeyde tutmak gibi sağlıklı yaşam tarzı
alışkanlıklarına sahip olmanın, daha düşük yaşam boyu kalp yetmezliği gelişme
riskiyle ilişkili olduğu gösterilmiştir (60).
HFrEF’de başlangıç farmakolojik tedavinin amacı, semptomların ve
sağkalımın

iyileştirilmesi,

sol

ventrikül

fonksiyonu

üzerindeki

olumsuz

remodelizasyonun hafifletilmesi ve tersine çevrilmesidir. Bu amaçlar için kalp
yetersizliğinin farmakolojik tedavisinin temel taşı olarak nörohormonal sistemin
antagonizmi kullanılmaktadır (40).
Birinci basamak tedavi olarak, hacim kontrolü için diüretik, renin anjiotensin
sistem antogonisti başlanabilir. Kombinasyon halinde kullanılan başlangıç tedavisi;
diüretik ile birlikte ARNI (anjiyotensin reseptör- neprisilin inhibitörü), ACE inhibitörü
veya ARB (anjiotensin II reseptör blokeri) veya beta bloker

ile birlikte

hidralazin+nidrat kullanımı sağ kalımı ve semptomları iyileştirmektedir (33).
Diüretikler: Aşırı sıvı yüklenmesine bağlı gelişen dispne, periferal ödem gibi
semptom ve belirtileri azaltmak için kullanılır.
Anjiotensin sistem blokerleri: ARB, ACE ya da ARNI arasından biri tedaviye
eklenebilir, etkinliği en güçlü olan ARNI iken en zayıf olan ARB’dir. ARNI için
hastanın; sistolik kan basıncı ≥100 mmHg (en az 6 saat), hemodinamisi stabil ve 24
saat içerisinde inotrop almamış olması gerekmektedir (61). ACE inhibitörü; ARNI için
aday olmayan, semptomatik hipotansiyonu ve anjiödem öyküsü olmayan hastalar için
önerilmektedir. Tek ajan olarak ARB; her iki ilacı da kullanamayan sistolik kan basıncı
≥90 mmHg olan hastalara önerilmektedir (27).
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Beta blokerler: Genellikle anjiotensin sistem blokerlerinin başlanmasından
hemen sonra beklenen semptomatik iyileşme süresine bakılarak verilmektedir. Ancak
yapılan randomize çalışmalar önce beta bloker verilmesinin de nihai sonucu
değiştirmediğini düşündürmektedir (62).
İkinci basamak ajanlar olarak;
Mineralokortikoid Reseptör Antagonisti: Birinci basamak tedavi ajanları ile
optimize edilmiş titrasyona rağmen semptomları devam eden, hiperkalemi ve böbrek
fonksiyon testleri bozulan hastalara önerilir.
Digoksin: Diüretik, beta bloker, RAAS antagonisti ve ARNI’ye rağmen
şiddetli kalp yetmezliği olan hastalar için önerilir. Digoksin başlanan hastalarda ilaç
düzeyinin izlenmesi ve digoksin serum seviyesinin 0,5-0,8 ng/ml arasında tutulması
önerilir (63).
İkinci Nesil Kalsiyum Kanal Blokerleri: Birinci basamak tedavilere rağmen
hedef kan basıncına ulaşılamayan hastaların tedavisine eklenebilir.
Kalp yetersizliğinde medikal tedavinin bir diğer amacı semptomlarda,
dolayısıyla egzersiz kapasitesinde iyileşme sağlamaktır. ACE inhibitörleri, inotropik
ajanlar ve vazodilatörler akut olarak zirve kalp debisinin artmasına, femoral arteriyel
ve venöz akışın iyileşmesine neden olmaktadır (64, 65).
Cihaz tedavileri; Şiddetli kalp yetmezliği olan hastalarda ani kardiyak ölümün
önlenmesi için implante edilebilir kardiyoverter- defibrilatör (ICD) kullanımı
düşünülür. Kalp yetersizliğine eşlik eden kardiyomiyopatisi olanlarda (sol ventrikül
EF ≤ % 35), ani kardiyak ölümün engellenmesi için ICD implantasyonu için adaydır
(66).
2.7. İmplante Edilebilir Kardiyak Elektronik Cihazlar
Kalp pili kullanımının temel amacı kalbin elektriksel ileti sistemindeki
bozukluğun düzenlenmesidir. Kalp pilleri uygun bir KH ve KH yanıtı sağlayarak
normal hemodinamikleri yeniden sağlamaktadır (67). Kalıcı veya geçici olarak
takılabilmektedir. Kalıcı kalp pili implantasyonu, sıklıkla semptomatik bradiaritmiye
sebep olan sinüs düğümü disfonksiyonu, AV iletim anormalliklerinde tercih
edilmektedir. Akut MI, hiperkalemi, sinüs düğümü yaralanması gibi geri
döndürülebilir durumlar için ise geçici kalp pili tercih edilmektedir.
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Kalıcı kalp pilleri, uyarı üretici güç jeneratöründen ve depolarizasyon
sağlayacak uyarıyı ileten ve/veya içsel kardiyak aktiviteyi algılayan kablolardan (lead)
oluşur. Kablolar, sol subklaviyan ven yoluyla triküspit kapağı aşıp sağ ventrikül
miyokardiyumuna pasif veya aktif fiksasyonla yerleştirilir. Kablonun miyokarda
temas eden uçları, doku kaynaklı fibrozu önlemek ve fibroz oluşumu nedeniyle
stimülasyon eşik değerinin artışını azaltmak için, steroid salınımlı yakalardan
yapılmıştır (68).
Kabloların yerleşimine göre kalp pili endokardiyal (miyokarda implante edilen
transvenöz kablolardan oluşur) ve epikardiyal olarak ayrılabilir. Direkt ventrikül
içerisine kablosuz yerleştirilebilen piller de kullanılabilmektedir.

Şekil 2.2. ICD transvenöz lead sistemi (69)
Kardiyak ritim yönetim cihazları; bradikardi pacing (uyarı verme), aritmilerin
izlenmesi, kalp yetersizliği için kardiyak resenkronizasyon, defibrilasyon ve
taşiaritmiler için ATP gibi birçok fonksiyonu yerine getirmektedir (70). Aşağıdaki
tabloda, kardiyak ritim yönetim cihazlarının hangi fonksiyonunun hangi klinik
durumda kullanıldığı özetlenmiştir.
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Tablo 2.4. Kardiyak ritim yönetim cihazlarının klinikte kullanımı (70)
Fonksiyonu
Bradikardi pacing

Kullanılan Klinik Durum
 Hasta sinüs sendromu
 AV blok, durumlarında bradikardiyi
önlemektedir.

Kardiyak resenkronizasyon tedavisi

Biventriküler pacing yapar.
 Kalp yetersizliği
 Sol ventrikül fonksiyonlarında azalma
 Geniş sol dal bloğu
 EF≤% 35, durumlarında
kullanılabilmektedir.
Hayatı tehdit eden hızlı ventriküler

Defibrilasyon

Antitaşikardi pacing

Ritim bozukluklarının izlenmesi

aritmilerde (VF/hızlı VT), normal
kalp atımını düzenlemek için elektrik
şoku vermektedir.
Ventriküler ATP+ VT, aynı zamanda
atriyal ATP+AF/atriyal flutter
durumları için kullanılabilmektedir.
Taşikardi, bradikardi, duraklamalar,
AF durumlarında
kullanılabilmektedir.

İmplante edilebilir kardiyak elektronik cihazlar; tarihsel açıdan geliştirilme
sırasında göre; pacemaker, ICD ve CRT olarak 3 başlık altında aşağıda
anlatılmaktadır.

Şekil 2.3. Pacemaker, ICD ve CRT cihazları (71)
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2.7.1. Pacemaker
Bradikardi pacing ve ritim monitorizasyonu amacıyla kullanılmaktadır.
Presenkop, senkop, letarji, efor dispnesi, aralıklı AF durumlarında veya KH’yi
baskılayan (betabloker gibi) ilaçları kullanması gereken kalp yetersizliği hastalarında,
pacemaker ile fasilitasyon sağlanır. Pacemaker taşıyan, kalbin kendi ritmi olmadığı
bazı durumlarda hasta tamamen pile bağımlı olabilmektedir.
Kalp pili endikasyona ve hastanın bazal kalp ritmine göre farklı şekillerde
programlandırılmaktadır. Kalp pillerinin bu programlarını özetlemek amacıyla, en son
2001 yılında gözden geçirilen, bir kodlama sistemi geliştirilmiştir. Kabaca pilin 5
özelliğini kodlar. Birinci harf, uyarılan (atriyum, ventrikül veya her ikisi) odacığı ifade
eder. İkinci harf algılanan (atriyum, ventrikül veya her ikisi) odacığı ifade eder.
Üçüncü harf kalp pilinin algılanan bir olaya verebildiği yanıtı (tetikleme, inhibisyon
veya her ikisi) ifade eder. Dördüncü harf KH modülasyonunun (rate responsive) varlığı
hakkında bilgi verir. Bu sayede kalp pili egzersizle birlikte hastanın kalp atış hızını
artırır. Beşinci harf ise, pilin birden çok alanda uyarı özelliği olup olmadığını ifade
eder, nadiren kullanılır (72). Aşağıdaki tabloda kodlama sistemi özetlenmiştir.
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Tablo 2.5. Kalp pili için NASPE/BPEG kodlama sistemi (72)
Harf 1

Harf 2

Harf 3

Harf 4

Harf 5

(Uyarılan

(Uyarının

(Algılanan

(Hız

(Çok alanlı

odacık)

algılandığı

uyarıya

modülasyonu-

uyarı)

odacık)

yanıt)

rate modulation)

0-yok

0-yok

0-yok

0-yok

A-atriyum

T-tetikleme

R-hız (rate) mod

A-atriyum

0-yok
A-atriyum

(trigger)
V-ventrikül

V-ventrikül

I-inhibisyon

V-ventrikül

D-Dual (iki

D-Dual (iki

D-dual (ikili

D-dual (ikili

odacıklı A+V)

T+I)

A+V)

odacıklı
A+V)
S-tek
odacıklı

S-tek odacıklı
(A

(A veya V)

veya V)
NASPE:North American Society of Pacing and Electrophysiology, BPEG:British Pacing and Electrophysiology
Group

2.7.2. İmplante EdilebilirKardiyoverter Defibrilatör
ICD’ler, 1969 yılında bir köpekte denenmesiyle başlayan gelişimine, 1980
yılında ilk defa birinsana implante edilerek devam etmiştir. Zaman içerisinde
teknolojinin ilerlemesiyle yeni özellikler eklenerek geliştirilen ICD’lerde, ATP
özelliği elektrikli şoka (kardiyoversiyon) gerek olmadan programlı uyarılarla VT’yi
sonlandırmayı mümkün kılmıştır.
ICD implantasyonunun, daha önce kardiyak arrest öyküsü olmayan yüksek
riskli hastaların ani ölümünün önlenmesi amacıyla yapılması birincil koruma; ani
kardiyak ölüm sonrası geri döndürülen hastalarda nüksün engellenmesi amacıyla
yapılması ikincil koruma, olarak adlandırılır (73). Kalp yetersizliği hastalarının
yaklaşık % 35’ine birincil veya ikincil koruma amaçlı ICD implante edilmektedir (5).
Ani kalp durması ya da senkopa neden olan ventriküler aritmi sonrasında,
yapısal kalp bozukluğu olan hastalardasürekli VT saptanması durumunda, MI veya
diğer düzeltilebilir nedenlere bağlı olmayan VT ile ilişkili senkoplarda, EF<% 40
ve elektrofizyolojik çalışmalarda indüklenebilir VF veya sürekli VT saptanan
hastalarda, iskemik olmayan (non-iskemik) KMP’si olan veya MI sonrasında
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kırkıncı günde EF <% 35 olan ve NYHA fonksiyonel sınıf II veya III olan
hastalarda, senkop öyküsü olan Brugada sendromu, uzun QT sendromları ve
aritmojenik sağ ventrikül displazisi (ARVD) gibi çok sayıda endikasyonda ICD
uygulanmaktadır (74).
Kalp yetersizliği ve KMP’si olan hastalarda ani kardiyak ölümün birincil
önlenmesinde, LV sistolik disfonksiyonun şiddeti, kalp yetersizliği şiddeti (NYHA
sınıflandırması), LV disfonksiyonunun etiyolojisi (iskemik, non-iskemik), eşlik
eden komorbiditeler göz önünde bulundurularak ICD implantasyonuna karar verilir
(75, 76).
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Tablo 2.6. ICD endikasyonları (67)
Birincil koruma

İkincil koruma

 MI sonrası en az 40 gün,

 VF/VT nedeniyle ani kalp

revaskülarizasyon ve 3 ay ve üzerinde
optimal medikal tedavi sonrası LVEF ≤%
35 olan hastalar
 Koroner hastalığı, geçirilmiş MI, LV

durması
 Yapısal kalp hastalığı ile
ilişkili VT
 Klinik olarak anlamlı sürekli

disfonksiyonu olan hastalarda sürekli

(sustained) VT ile birlikte

olmayan VT

kaynağı belirsin senkop

 Tipik veya atipik sağ dal bloğu ve ST

 VF bağlı kalp durması

yükselmeleri ile ilşkili açıklanamayan
senkop veya ailede ani kardiyak ölüm
öyküsü (Brugada Sendromu)
 Diğer tedavilere uygun olmayan, yapısal
kalp hastalığı olmayanlarda spontan
sürekli VT
 Hayatı tehdit eden VT’ler açısından
yüksek risk taşıyan ailesel veya kalıtsal
durumlar
 Kalp nakli adaylarında VT’ye bağlı
semptomlar (örneğin; senkop)
 Ventriküler disfonksiyon ve
indüklenebilir ventriküler aritmi
varlığında kaynağı belirlenemeyen
tekrarlayan senkop
 Nedeni belli olmayan ileri yapısal kalp
hastalığı olan hastalarda senkop

İmplante kardiyak defibrilatör (ICD); lead’ler, batarya ve temel devreyi
içeren şok üreteciden oluşmaktadır. Sadece sağ ventrikülde defibrilasyon lead’i
varsa tek odacıklı ICD (ICD-VR), sağ atriyumda ve sağ ventrikülde lead’ler varsa
çift odacıklı ICD (ICD-DR) denir. Cihazın bataryası, sol infraklaviküler bölgede,
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sol pektoral kasın üzerine (subkutan) veya sol pektoral kas altına (subpektoral) cep
açılarak konumlandırılır. Bataryadan çıkan lead’ler sol subklavian ven yoluyla sağ
ventrikül, sağ atriyum veya koroner sinüslerin içerisine aktif veya pasif fiksasyon ile
yerleştirilmektedir (77).
Geliştirilen ICD cihazları ile diagnostik değeri olan programlanmış uyarılar ile
elektrofizyolojik değerlendirme, EKG kayıtları gibi pek çok veriye ulaşılabilmektedir.
Yeni cihazların batarya süresi kullanım durumuna göre 5-11 yıl arasında değişir (78).
ICD cihazlarının, pacemaker’a göre pil kütlesi, pil hacmi ve insizyon
uzunluğu farklılık göstermektedir. Bu durum omuz eklemi hareket açıklığı ve kol
fonksiyonelliğini etkileyebilmektedir (79).
ICD Komplikasyonları
Cinsiyete göre kadınlarda komplikasyon görülme olasılığı, daha küçük vücut
yapısı, damar çapları, sağ ventrikül çapı gibi anatomik farklılıklardan dolayı daha
yüksektir (67).
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Tablo 2.7. ICD komplikasyonları (80)
KOMPLİKASYONLAR
Lead

Güç jeneratörü

Aritmik

Diğer

 Enfeksiyon
 Lead arızası (şokverememe, hızı algılayamama veya uygun
olmayan şokla sonuçlanan)
 Lead kırıkları veya ekstraksiyonu(yerinden çıkma)
 Venöz tromboz
 Triküspit yetersizliği/hasarı
 Artan defibrilasyon eşiği
 Cep erozyonu/enfeksiyonu
 Twiddler sendromu
 Elektronik devre hasarı
 Elektromanyetik parazit
 Uygunsuz Şok
 Uygun Şok
 Fantom Şok
 Kalp yetersizliği
 Yaşam kalitesinin bozulması

Pnömotoraks/hemotoraks (% 1), cep hematomları (% 3,5), perikardiyal
efüzyon (< % 1), kablonun yer değiştirmesi (sağ ventrikül % 1,8/ sol ventrikül % 5,7),
cihaz enfeksiyonu (% 1-1,3), venöz tromboz ve obstrüksiyon (% 1-3), mekanik kablo
komplikasyonları (< % 1) (68). Diyafragmatik stimülasyon, frenik sinir
stimülasyonundan kaynaklanır.
2.7.3. Kardiyak resonkronizasyon tedavisi
Bazı hastalarda kalp yetmezliğine eşlik eden LV sistolik disfonksiyonun
(QRS ≥ 130 ms ve sol dal bloğu) tedavisi için sol ventrikülde de kablo yerleşimi
yapılan cihaza CRT denir. CRT implante edilen kalp yetersizliği hastalarında,
semptomların iyileştiği, morbidite ve mortalitenin azaldığı bilinmektedir (81).
2.8. İmplante Kardiyak Cihazı Olan Kalp Yetersizliği Hastalarında
Kardiyak Rehabilitasyon
Kronik kalp yetersizliği olan hastaların, LVEF’sinden bağımsız olarak,
egzersiz temelli çok yönlü bir kardiyak rehabilitasyon programına katılması tavsiye
edilmektedir (82, 83). Kalp yetersizliği hastalarında yapılan en kapsamlı inceleme,
egzersiz eğitiminin etkili ve güvenilir olduğunu göstermiştir. Egzersiz eğitimi bu hasta
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grubunda egzersiz kapasitesini geliştirir ve semptomları azaltır, bu sayede yaşam
kalitesini ve hastalığın prognozunu iyileştirmektedir (84).
Kalp yetersizliği hastalarında egzersiz intoleransının fizyolojik nedeni,
miyokardiyal disfonksiyona bağlı olarak zirve oksijen tüketimi (VO2peak), kalp
debisinin azalması ve aşırı diürez nedeniyle kan hacminin ve plazmanın azalması ile
açıklanabilir. İstirahatte kalp debisi normal olsa bile eforla birlikte yeterince artamaz
ve ekstremitelerde perfüzyon yeterli düzeye ulaşamaz (85).
Egzersiz temelli kardiyak rehabilitasyon, kalp yetersizliğinin kronik
yorgunluk, fiziksel fonksiyonlarda azalma, egzersiz intoleransı ve yaşam kalitesinin
düşmesi gibi temel problemleri ve bunların altında yatan merkezi kardiyak ve periferal
mekanizmalar iyileştirilmektedir. Kalp yetersizliği hastalarında egzersiz temelli
kardiyak rehabilitasyon faydalı birçok fizyolojik etki ortaya çıkarmaktadır (83).
İskelet kası üzerine etkileri: Kas kuvvetini ve fonksiyonunu geliştirir.
Sarkopeniyi azaltır.
Respiratuar sistem değişiklikleri: Respiratuar kas kuvvetini artırır. Dakika
ventilasyonunu artırır. Dispneyi azaltır. Oksijen ekstraksiyonunu artırır.
Metabolik değişiklikler: Adipozite ve hiperlipidemiyi azaltır. İnsülin direncini
düşürür. İnflamasyonu ve inflamatuar sitokinleri azaltır.
Kardiyak sistem değişiklikleri: Kardiyak debiyi artırır. Dolum basınçlarını ve
dinlenim KH’yi düşürür. Vazokonstrüksiyon azalır. Sol ventrikül ardyük azalır.
Hipertansiyon düşer.
Biyokimyasal değişiklikler: Renin, anjiotensin, aldosteron seviyelerini
düşürür. Sempatik tonusu azaltır, vagal tonusu artırır.
Kalp yetersizliği hastalarında farklı egzersiz türlerinin incelendiği birçok
çalışma bulunmaktadır. Temel olarak yürüyüş, bisiklet sürme, kol ergometresi, dans,
yüzme, spor gibi aerobik eğitimlerin sol ventrikül remodelizasyonunu sağladığını,
zirve oksijen tüketimini ve diğer risk faktörlerini iyileştirdiğini biliyoruz (86). Ayrıca
aerobik eğitimlerin yanında uygulanan kuvvet eğitimleri, kas kuvvetini, egzersiz
kapasitesini artırır ve zirve oksijen tüketimini geliştirmek için etkilidir (87). Egzersiz
programlanırken çoğunlukla, daha iyi tolere edilebildiği için orta düzeyde sürekli
eğitim protokolü (MICT) tercih edilmektedir (84). Literatürde aralıklı ve/veya yüksek
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yoğunluklu egzersiz protokollerinin de (HIIT) güvenilir ve faydalı olabileceğine dair
kanıtlar bulunmaktadır (88).
Hastaneye yatıştan sonra mümkün olan en kısa sürede erken rehabilitasyona
başlanır ve taburculuk sonrası yaşam tarzında değişiklikler yaratmak ve bu
değişiklikleri hastanın sürdürebilmesi için ayaktan (rehabilitasyon merkezi tabanlı)
veya uzaktan (teknoloji tabanlı telerehabilitasyon) rehabilitasyon programlarına
katılım teşvik edilmektedir (89).
İmplante kardiyak elektronik cihazı olan hastaların, kardiyak rehabilitasyon
programına

katılımı

uygun

görülmektedir.

Bu

hasta

grubunda

kardiyak

rehabilitasyonun hedefi, altta yatan kalp hastalığını rehabilite etmekten daha fazlasıdır.
İmplante edilmiş cihazla yaşamaya psikolojik açıdan uyum sağlanması ve aritmi,
senkop, ani kardiyak ölüm riski gibi belirli sorunlarla baş etmek amaçlanmaktadır (90).
Cihazlar genellikle istirahatte programlanır, ancak egzersiz sırasındaki
değerlendirmeler, özellikle kronotropik yetersizliği olan veya hız-yanıtlı programlama
cihazları olan hastalarda önemli klinik bilgiler sağlamaktadır. Kardiyak rehabilitasyon
programının önemli bir bileşeni olan egzersiz eğitimi ve hız stabilizasyonu,
kronotropik destek ve resenkronizasyon gibi cihaz fonksiyonlarıyla birlikte, kardiyak
fonksiyonda, değerlendirme ve program açısında bu hasta grubuna özel bir yaklaşım
geliştirmektedir (89).
Kardiyak rehabilitasyona yönlendirilen, implante cihazı olan hastalar
değerlendirilirken ilk olarak implantasyon sebebi, endikasyonu (birincil/ikincil
koruma), altta yatan kalp hastalığı, iskemi varlığı, ani başlangıçlı iletim bozuklukları,
aritmi varlığı sorgulanır. Angina, çarpıntı, (pre)senkop gibi semptomlar kaydedilir.
Egzersiz sırasında ani başlayan baş dönmesi, yorgunluk gibi semptomlar araştırılır.
Çünkü senkop, çarpıntı ve kontrolsüz aritmi gibi semptomlar pil fonksiyonlarından
birinin yanlış işlediğinin (malcapture) belirtisi olabilir (5).
Rehabilitasyon programı öncesi egzersiz kapasitesini belirlemek için KPET
veya alan testleri kullanılır. Egzersiz eğitimini etkileyebilecek eşlik eden
komorbiditeler not alınır. Ayrıca, kalp hastası olmakla psikolojik başa çıkma durumu
değerlendirilir.
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Hıçkırıklar, frenik sinir stimülasyonunu düşündürmektedir. Bunların yanında
hastanın zihinsel durumu, psikolojik stres, şok endişesi, cihazı kabullenme, davranışsal
kaçınma ICD’ye özgü değerlendirmeler içerisinde yer alır (5).
Fiziksel muayene ile pilin yeri, insizyon bölgesi, enfeksiyon belirtilerinin
varlığı (kızarıklık, sıcaklık, ağrı gibi); kolda ödem varlığı, kollateral dolaşım varlığı
(subklavian trombozu düşündürür) incelenir. Ayrıca her iki koldan kan basıncı
kontrolü ile arterial dolaşım hakkında bilgi edinilir (5).
Kardiyak

rehabilitasyon

öncesi

cihaz

programlanmasının

uygunluğu

sorgulanır; ayarlar, algılama (sensing), uyarı verme (pacing) eşiği, empedans, batarya
ömrü ve aritmi kaydı kaydedilir. Bu parametrelerin hem hasta hem de fizyoterapist
tarafından bilmesi oldukça önemlidir. Çünkü özellikle ICD hastalarında şok, ATP gibi
cihaza ait terapi uygulamaları için KH limiti olduğundan, egzersiz sırasında KH bu
eşiğin en az 10-20 atım/dk altında tutulması gerekmektedir.
Pacemaker veya ICD taşıyan hastalarda, bölgesel miyokardiyal perfüzyon,
miyokardiyal metabolizma ve kontraksiyon senkronizasyonu üzerindeki etkilerinden
dolayı, uyarı verme (pacing) yüzdesi sorgulanır. Sağ ventrikül pacing yüzdesinin %
0’a yakın olması istenir. CRT’de ise ventriküler pacing yüzdesi sağkalım ve mortalite
ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğundan, % 100’e yakın bir yüzde istenir (5).
Kardiyak yapı ve işlevi değerlendirmek için azalmış LVEF, artmış sol ventrikül
dolum basınçları, pulmoner arter basınçları veya tıkanıklığın incelendiği bir
ekokardiyogram mevcut olmalıdır. Sağ ventriküler lead implantasyonu, özellikle
atriyal

fibrilasyon

(AF)

varsa,

triküspit

yetersizliğini

tetikleyebilir

veya

şiddetlendirebilir. Göğüs röntgeni, cihazın konumunu, kablo sayısını, var olabilecek
lead çıkması veya perforasyonu saptamak için yardımcıdır. Tansiyon holter kan
basıncı ortalamaları hakkında bilgi verirken, ritim holter cihaz tarafından
saptanamayan aritmilerin ortaya çıkmasını sağlar.
Kardiyak ritim yönetim cihazı olan hastalarda, zirve oksijen alımı (VO2),
ventilasyon eşikleri, O2 basıncı, VE/VCO2 eğimi gibi KPET parametrelerin analizi
diğer kardiyovasküler hastalarla aynıdır (91, 92). Bununla birlikte KPET cihaz
ayarlarını test etme ve egzersiz yanıtını değerlendirme fırsatı sağlar. İstirahat kalp hızı
(HRrest), egzersiz ve toparlanmada kronotropik yanıt, egzersize bağlı aritmi varlığı,
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aritminin başladığı KH, farmakolojik KH kontrolünün etkinliği, egzersiz KH’nin ICD
terapi aralığına (tracking rate) ulaşma riski not edilir.
Üst ekstremite endurans eğitiminin farklı hasta gruplarında oluşturduğu
etkilerin sonuçlarına baktığımızda kardiyak rehabilitasyon programına dahil
edilmesinin fonksiyonel kapasitenin geliştirilmesinde etkili ve güvenilir olduğu
görülmektedir. ICD taşıyan kalp yetersizliği hastalarında da benzer etkiler
oluşturabileceğini düşünmekteyiz. Bu sebeple, ICD’li kalp yetersizliği hastalarında
kombine endurans eğitiminin ventriküler aritmi (VT/VF) ve ATP, şok gibi ICD
terapilerine ve üst ekstremite fonksiyonu, kardiyorespiratuar uygunluk, yaşam kalitesi
üzerine etkilerini incelemeyi amaçladık.

30

3. BİREYLER VE YÖNTEM
Araştırma için, 01.03.2021-10.10.2021 tarihleri arasında Hitit Üniversitesi Erol
Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’ne başvuran, implante
kardiyak elektronik cihazı bulunan 524 hasta tarandı. Dahil edilme kriterlerine uyan
ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan ICD takılı kalp yetersizliği hastaları
değerlendirmeye alındı.
3.1. Bireyler
Çalışmanın yapılabilmesi amacıyla Hitit Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik
Kurulu’ndan 09.12.2020 tarihli, 322 sayılı karar no ile etik kurul onayı alındı (Ek-1).
Hastalar çalışma hakkında yazılı ve sözel olarak bilgilendirildi. Çalışmaya katılmayı
kabul eden hastalardan yazılı aydınlatılmış onam formu alındı (Ek-2).
Güç analizi G*Power versiyon 3.1.9.4 (Heinrich Heine University, Düsseldorf,
Almanya) yazılımı programı kullanılarak yapıldı. Uygun örneklem sayısının
belirlenmesinde McKeough ve arkadaşlarının KOAH’lı hastalarda üst ekstremite
eğitiminin etkinliğini değerlendirdiği araştırma temel alındı (93). Bu çalışmada
kombine eğitin ve kontrol gruplarındaki, 8 haftalık program öncesi ve sonrası
tamamlanan kol ergometresi test sürelerinin ortalama farkı kullanılarak; örneklem
büyüklüğü % 90 güç ve 0.05 α hata katsayısıyla grupların her birinde minimum 9 olgu
olacak şekilde toplam 18 kişi olarak hesaplandı. Tedavi programını yarıda kesebilme
ihtimaline karşın gruptaki olgu sayısı % 20 artırılarak toplam en az 24 olgu olacak
şekilde planlama yapıldı.
3.1.1. Dahil Edilme Kriterleri
 ICD implantasyonu üzerinden en az 3 ay geçmiş, son pil kontrolünde herhangi bir
komplikasyon bulunmayan, NYHA II-III sınıfında kalp yetersizliği tanısı olan,
 EF ≤ % 45 olan,
 Kullanılan ilaçlarda en az üç ay değişiklik yapılmamış olan,
 Araştırmaya katılmaya gönüllü olan, hafta içi her gün bir saatlik rehabilitasyon
programına gelebilecek olan,
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 Klinik olarak stabil olan, varsa eşlik eden kronik hastalıkları (hipertansiyon, diyabet
gibi) kontrol altında olan,
 Bisiklet ve kol ergometresiyle egzersiz yapmasına engel olabilecek herhangi ortopedik
problemi olmayan,
3.1.2. Dahil Edilmeme Kriterleri
 Omuz cerrahisi veya omuz yaralanması hikayesi olan (omuz çevresinde şiddetli ağrı
ve hareket kısıtlılığı, şişlik, omuz çıkığı),
 Herhangi bir tarafta mastektomi veya buna bağlı kol etkilenimi olan, serebrovasküler
olay sekeli olan,
 KPET, ambulatuar kan basıncı ve ritim monitorizasyonu, EKG ve EKO’sunda Türk
Kardiyoloji Derneği kılavuzları çerçevesinde egzersiz yapmaya engel bir durumu olan
(orta ciddi kapak hastalığı, hipertrofik KMP, ciddi kontrolsüz HT vb.)
 Son 6 ay içerisinde ICD şok öyküsü olan,
 Aktif tedavi alan malignitesi veya sistemik steroid alan kollajen doku hastalığı olan,
 Serebrovasküler hastalık veya başka nedenlerle kooperasyonu ve egzersize uyumu
olmayan,
 Volüm yükünün stabil olmadığı diyalize giren kronik böbrek hastalığı olan hastalar.
3.2. Yöntem
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji
Bölümü polikliniğine başvuran hastalar, yapılan rutin testler (EKG, EKO, rutin
biyokimyasal testler) ile kardiyoloji uzmanı tarafından değerlendirildi. Bu
değerlendirmelerin içinde maskelenmiş HT ve sessiz aritmilerin tespiti için ambulatuar
kan basıncı monitorizasyonu ve ritim monitorizasyonu da (24 saatlik) yapıldı.
Kardiyoloji kılavuzlarına göre egzersiz eğitimi için uygun bulunan hastalar tedavi
amacıyla Kardiyak Rehabilitasyon Ünitesi’ne yönlendirildi. Çalışmaya uygun olan
gönüllü hastalar değerlendirmeye alındı. Egzersiz eğitimi programı sonrasında
değerlendirmeler tekrarlandı.
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3.2.1.Demografik ve Hastalık ile İlgili Bilgiler
Yüz yüze yapılan görüşmede hastaların demografik bilgileri ve medikal
geçmişi sorgulandı. Yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı, boy, özgeçmiş, soygeçmiş, eşlik eden
kronik rahatsızlıklar, kullanılan ilaçlar kaydedildi.
3.2.2. ICD Parametreleri Kaydı
En son pil kontrol tarihi, ilk implantasyon tarihi ve implantasyon sayısı, pil
markası, modu kaydedildi. Cihaz endikasyonu, altta yatan hastalık, dominant el, pulse
üreticinin olduğu taraf, cihazın yerleşim yeri (subkutan/subpektoral), kalp pili
bölgesinin durumu, bazal ritim ve bazal KH kaydedildi.

Şekil 3.1. Non-invaziv cihaz programlayıcısı ile değerlendirme

Egzersiz eğitimi öncesi ve sonrasında her iki grup için noninvaziv cihaz
programlayıcısıyla, sensivite eşiği, pacing eşiği, empedans gibi parametreler incelendi.
Bu parametrelerin, implantasyondaki değerden % 15 daha düşük bulunması
elektrotlarda istenmeyen bir yer değişikliği olarak kabul edildi. Varsa, olay kaydı
(ATP, şok, VT/VF) not alındı (94).

3.2.3. Solunum Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Egzersiz testi öncesinde hasta oturur pozisyonda iken uygun maske seçilerek
solunum fonksiyon testi (SFT) yapıldı (Corival CPET, Groningen, Hollanda). SFT için
Amerikan Toraks Derneği ve Avrupa Solunum Derneği kriterleri dikkate alındı.
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Hastadan derin bir inspirasyondan sonra zorlu ve derin bir ekspirasyon yapması
istendi. Üç defa bu manevra tekrarlandı ve en iyi değerler kaydedildi. Pulmoner
fonksiyon parametrelerinin analizinde MetaSoft:5.5.1 (v: 4.4.10) yazılımı kullanıldı.
İstatistiksel analizde kullanılan SFT parametreleri aşağıda belirtilmiştir.
•

FVC, zorlu vital kapasite

•

FEV1, 1. saniyedeki zorlu ekspirasyon hacmi

•

FEV1/FVC oranı

•

FEF%25-75, zorlu ekspirasyonun %25-75’indeki akım hızı

•

PEF, tepe ekspiratuar akım hızı

3.2.4. Kardiyorespiratuar Uygunluğun Değerlendirilmesi
Hastalar, SFT sonrası gaz ölçümünü stabilize etmek için bisikleti çevirmeye
başlamadan önce 3 dakika hareketsiz kaldılar. Ardından, kardiyovasküler uygunluk
düzeyini belirlemek için bisiklet ergometresinde (Corival CPET, Lode, Groningen,
Hollanda) maksimal semptom limitli kardiyopulmoner egzersiz testi başlatıldı. Rampa
bisiklet ergometresi test protokolünde, iş yükü 20 W ile başlayıp her üç dakikada 20
W yükselecek şekilde sürekli arttı. Hastalardan çevirme hızlarını, 60-70 devir/dakika
devir hızında sabit tutmaları istendi (95).
12 kanallı EKG test sistemi (Custo Cardio 200 BT system, CustoMed GmbH,
Ottoburn, Almanya) ile KH ve kalp ritmi sürekli olarak takip edildi. Test süresince gaz
analizörüyle (MetaLyzer 3B, Cortex,Almanya) oksijen tüketimi (VO2), karbondioksit
üretimi (VCO2) analiz edildi. Gaz analizörü ve problar her testten önce kalibre edildi.
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Şekil 3.2. Kardiyopulmoner egzersiz testi

İstirahatte, zirve oksijen tüketiminde, test bitiminde ve toparlanma evresinde
kan basıncı, KH, SpO₂ (Veron,VRN-502 pulse oximeter, İstanbul, Türkiye) gibi
parametreler takip edildi. Aynı şekilde Modifiye Borg Skalası’na (0-10) göre dispne,
bacak yorgunluğu, genel yorgunluk ve efor algılaması kaydedildi. Testin sonunda, testi
bitirme nedeni kaydedildi. Testi bitirme kriterlerinden biri olarak RER değerinin 1.05
ve üzerinde olmasına dikkat edildi. Sonuçlar 9 panelli grafik ile birlikte rapor olarak
alındı (91).
İstatistiksel

analizde

kullanılan

KPET

parametrelerinden

aşağıda

bahsedilmektedir.
•

tVT1, VCO2 artışında kırılmanın başladığı test süresini ifade eder.

•

VT1 (L/dk), diğer adıyla anaerobik eşik, egzersiz sırasında karbondioksit
üretiminin oksijen tüketiminden orantısız bir şekilde artmaya başladığı
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kırılma noktasını yani metabolik asidozun başlangıcını ifade etmektedir.
VO2maks’ın % 40-60’ı olması normal standart kabul edilir. V-Slope metodu
ile bilgisayarlı sistem tarafından hesaplanmıştır.
•

VT1 (%), beklenen anaerobik eşik değerinin yüzde kaçı olduğunu ifade
eder.

•

VT1/kg, hastanın vücut kütlesine oranla anaerobik eşikteki oksijen
tüketimini ifade eder. Wasserman algoritmasına göre bilgisayarlı sistem
tarafından hesaplanmıştır (96).

•

WVT1 (watt), anaerobik eşiğe ulaştığı iş yükünü ifade eder.

•

tpeak, oksijen tüketiminin zirveye ulaştığı test süresini ifade eder.

•

VO2peak (L/dk), dakikada tüketilen zirve oksijen miktarıdır. Egzersiz
kapasitesinin yorumlanmasında başlangıç noktasıdır. Birbirini izleyen en
yüksek 20 saniyelik gaz değişimi verilerinin ortalaması olarak hesaplanır.
İş yükü (W) artarken VO2’de plato gözleniyorsa, VO2maks olarak ifade
edilir.

•

VO2peak (%) ulaşılan zirve oksijen tüketiminin; beklenen oksijen tüketimi
değerinin yüzde kaçı olduğunu ifade eder. Beklenen oksijen tüketimi
Wasserman

algoritmasına

göre

bilgisayarlı

sistem

tarafından

hesaplanmıştır. Sağlıklı bireylerde % 84’ün üzerinde olması normal
standart kabul edilir.
•

VO2peak/kg (L/dk/kg), hastanın kg başına oksijen tüketimi miktarını ifade
eder.

•

Wpeak (watt), zirve oksijen tüketimine ulaştığı iş yükünü ifade eder.

•

RER; Diğer adıyla respiratuar değişim oranı, VCO2’nin, VO2’ye oranını
ifade eder. 1.05’in üzerinde olması istenilen efor düzeyine ulaşıldığını
gösterir.

•

VE/VCO2, dakika ventilasyonunun karbondioksit üretimine oranıdır. Kalp
yetersizliği hastalarında bu oran artmaktadır (97).

3.2.5. Maksimal Kol Egzersiz Kapasitesinin Değerlendirilmesi
Kol ergometresi testi, alt ekstremite limitasyonları olan vasküler, nörolojik
veya ortopedik hastaların fonksiyonel kapasitelerinin belirlenmesinde alternatif olarak
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kullanılabilen bir testtir. Bisiklet ergometresi ile karşılaştırıldığında daha küçük kas
kütlesini içerdiği için vücut stabilizasyonu sağlamak için göğüs, sırt, kalça ve
bacaklardaki kasların da kullanılmasını gerektirmektedir (98).
Kol ergometresi testi için kol ergometresi (Lode Angio Arm Ergometer with
automatic stand, Groningen, Hollanda) cihazı kullanıldı. Hastalar, tutma yerinin
dayanak noktası omuz yüksekliğinde ve her iki ayağı yere düz basacak şekilde dik
oturdu.

Şekil 3.3. Kol ergometresi testi
Hasta kol ergometresini, iş yükü 0 W iken ve devir hızı dakikada 60-75 olacak
şekilde çevirmeye başladı ve iş yükü 2 dakikada bir 10 W artırıldı. Her iş yükü
artışından öncehastadan, Modifiye Borg Skalası’na göre kol yorgunluğu ve dispne
algılamasını skorlaması istendi. Test öncesi ve sonrası kan basıncı (OMRON
automatic blood pressure monitor, Model:M2, Basic HEM-7121-E, Kyoto, Japonya),
pulse oksimetre (Veron, VRN-502 pulse oximeter, İstanbul, Türkiye) cihazıyla KH ve
SpO2 ve Modifiye Borg Skalası’na göre dispne ve kol yorgunluğu skorları kaydedildi.
Test sırasında ise hastanın EKG monitorizasyonu (Custoguard and custobelt for single
channel ECGs, CustoMed GmbH, Ottoburn, Almanya) eş zamanlı olarak takip edildi.
Aşırı bitkinlik/yorgunluk, yüksek düzeyde dispne veya kol yorgunluğu veya en az 60
devir/dk’lik kadansı sürdürememe durumu test bitiş noktası kabul edildi. Hastanın en
son ulaştığı maksimum iş yükü (Wmaks) ve test süresi ve testi sonlandırma nedenleri
birlikte kaydedildi (99).
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Test sonrasında kişinin vücut ağırlığı değeri ve ulaşılan Wmaks kullanılarak
aşağıda verilen denklem ile testte ulaşılan tahmini VO2peak hesaplandı.
VO2peak (ml/kg/dk)=3*(iş yükü)/vücut ağırlığı+3.5 (100).

3.2.6. Fonksiyonel Kol Egzersiz Kapasitesinin Değerlendirilmesi
6 dakika delikli pano ve halka testi (6PBRT), üst ekstremite fonksiyonel
kapasitesini değerlendirmek için kullanıldı. Hasta, alt mandalları her iki omuz
hizasında olan delikli bir tahtanın önüne oturdu. Alt mandalların 20 cm üzerindeki
deliğe üst mandallar yerleştirildi. Alt mandallara aynı boyutlarda 10’ar halka
yerleştirildi. Hastadan, 6 dakikalık süre içerisinde mümkün olduğunca çok sayıda
halkayı, alt mandallardan üst mandallara ve tersi yönde hareket ettirmesi istendi.

Şekil 3.4. 6 dakika delikli pano ve halka testi
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Her testten önce/testten sonra nabız, tansiyon, SpO₂, dispne ve kol yorgunluğu
algılaması kaydedildi. Gerçek testten önce, hastaların test prosedürüne aşina olmaları
için bir döngü olarak halkaları yukarı ve aşağı hareket etmelerine izin verildi. Test
sırasında hasta dinlenmek isterse izin verildi ancak kronometre durdurulmadı. Test
süresince her bir dakikalık süre sonunda hastaya cesaretlendirici standart teşvik
ifadeleri söylendi. Toplam taşınan halka sayısı hesaplanarak skor olarak kaydedildi
(101). 6PBRT skorunun yorumlanmasında yaşla belirlenen referans değerleri [(676.34
– (4.223 × yaş)] kullanılmıştır (102).
3.2.7. Periferik Kas Kuvvetinin Değerlendirilmesi
Hasta, omuz adduksiyonda, dirseği 90° fleksiyonda, ön kolu nötral pozisyonda
otururken, dijital dinamometreyle (Smedley Digital Hand Dynamometer, Model: 120286, Baseline, Fabrication Enterprises Inc(FEI), ABD) üçer defa sağ ve sol el
kavrama kuvveti (kgF) ölçüldü. Her iki taraf için ölçülen değerlerin aritmetik
ortalamaları kaydedildi ve analiz için kullanıldı (103). Ölçümlerin yorumlanmasında,
yaş ve cinsiyete göre belirlenen referans değerlerin yüzdesi kullanılmıştır.
El kavrama kuvveti (KgF)= 62,68-0,5179*yaş + 17,14*cinsiyet (erkek=1,kadın=0)
(104).

Şekil 3.5. Kavrama kuvvetinin ölçümü
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3.2.8. Kol Fonksiyonelliğinin Değerlendirilmesi
Üst ekstremitenin muskuloskeletal fiziksel fonksiyonu ve semptomlarını
değerlendirmek için Hızlı Omuz-El Sendromları Anketi (Quick-DASH) kullanıldı.
Anket 11 maddeden oluşmakta ve 0-100 puan arasında skorlanmaktadır. Daha yüksek
skorlar daha fazla özürlülük varlığını göstermektedir (105).
3.2.9. Fiziksel Aktivite Seviyesinin Değerlendirilmesi
Birinci Basamak için Fiziksel Aktivite Anketi (General Practice Physical
Activity Questionnaire-GPPAQ), üç ana başlık altında yedi sorudan oluşmaktadır.
Anketin ilk bölümü kişinin iş yeri aktiviteleri, ikinci bölümde kişinin son yedi gün
içindeki aktiviteleri ve bu aktivitelere haftada kaç saat ayırdığı sorulmaktadır. Anket
cevaplarının yorumlanmasıyla birlikte, hareketli, orta derecede hareketli, az hareketli
ve hareketsiz olmak üzere dört farklı şekilde sonuç verir (106).
3.2.10. Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi
Nottingham Genişletilmiş Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi (Nottingham
Extended Activities of Daily Living Scale-NEADLS) kişinin günlük yaşam
aktivitelerini mobilite, mutfak, ev içi ve boş zaman etkinlikleri olmak üzere 4 alt
bölümde değerlendirmektedir. 0= Hiç yapamıyorum, 1= Yardımla yapabiliyorum, 2=
Tek başıma zorlanarak, 3= Tek başıma kolayca yapıyorum, cevaplarına göre puanlanır.
Toplam puan, 0-66 puan arasındadeğişmektedir. Toplam puanın yüksek olması,
kişilerin günlük yaşam aktivitelerinde daha bağımsız olduğunu gösterir (107).
3.2.11. Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Yaşam kalitesi düzeyi, kalp yetersizliğine özgü yaşam kalitesini ölçen
Minnesota Kalp Yetmezliği ile Yaşam Anketi (MLHFQ) ile değerlendirildi. Anket 21
maddeden oluşur. Fiziksel, sosyoekonomik ve psikolojik boyutları içerir. Kişilerden
son 1 ay içerisindeki yaşam kalitelerini etkileyen olası durumları derecelendirmeleri
(0=Hiç etkilemedi-5=Çok fazla etkiledi) istenir. Toplam puan 0-105 arasındadır ve
yüksek puanlar daha düşük bir yaşam kalitesini gösterir (18).
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3.2.12.Üst ve Alt Ekstremite Endurans Eğitimi Programı
Katılımcılar, bilgisayarda tabakalandırma yapılmadan blok randomizasyon
yöntemiyle iki gruba ayrıldı (108). Çalışmaya katılan tüm hastalar, haftada 5 gün x 6
hafta olmak üzere toplam 30 seans, alt ekstremite (Corival CPET, Lode, Groningen,
Hollanda) endurans eğitimine katıldı.

Şekil 3.6. Alt ekstremite endurans eğitimi protokolü

Alt ekstremite endurans eğitimi için egzersiz protokolü, 8 dakika ısınma ve 8
dakika soğuma periyodları ve 24 dakika eğitim periyodu olmak üzere toplam 40 dakika
olarak uygulandı. Egzersiz yoğunluğu ise zirve oksijen tüketiminin (VO2peak) % 7080’ine denk gelen iş yükünde, devir hızı dakikada 60 devir/dk olarak ayarlandı.
Kombine eğitim grubu, alt ekstremite endurans eğitimini tamamlandıktan
sonra vital değişkenler istirahat değerlerine döndüğünde üst ekstremite endurans
eğitimine katıldı. Bunun için hasta, yüksekliği ayarlanabilir kol ergometresi standının
önünde (Lode Angio Arm Ergometer with automatic stand, Groningen, Hollanda)
cihazın el pedallarının merkezi dayanak noktası omuz hizasında iken dik oturdu. Üst
ekstremite endurans eğitimini, toplam 20 dakika, Wmaks % 60’ında ve 50 devir/dk
hızında çalıştı. Hastalar 20 dakikalık süre içerisinde istediklerinde durup dinlendikten
sonra devam ettiler.
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Seans sırasında KH ve EKG sürekli olarak izlendi (Custoguard and custobelt
for single channel ECGs, CustoMed GmbH, Ottoburn,Almanya). Ventriküler ve
supraventriküler aritmi riskine karşı, uygun olmayan şokları önlemek için egzersiz
sırasındaki KH’nin, programlanmış ICD müdahale alanı olarak belirlenen HRmax’dan
10-20 atım/dk aşağıda olmasına dikkat edildi (109).
3.2.13. İstatistiksel Analiz
Çalışmanın istatistiksel analizi IBM SPSS Statistics versiyon 23.0 (IBM,
Armong, NY, ABD) yazılımı kullanılarak yapıldı. Fonksiyonel değerlendirme skorları
ve diğer değişkenler, analitik yöntemler (Kolmogorov-Smirnov/Shapiro-Wilk testleri)
ve görsellerle (histogram ve olasılık grafikleri) normal dağılıma uygunluğu açısından
incelendi.
Tanımlayıcı istatistikler nicel değişkenlerde minimum (min.), maksimum
(maks.) ve ortalama±standart sapma ( X ±SS) olarak; nitel değişkenlerde ise yüzde (%)
olarak belirtildi.
Gruplar arası karşılaştırmalarda parametrik koşullarda Bağımsız gruplar t testi;
parametrik olmayan (non-parametrik) koşullarda Mann-Whitney U testi, grup içi
karşılaştırmalarda parametrik koşullarda Eşleştirilmiş gruplar t testi, parametrik
olmayan (non-parametrik) koşullarda Wilcoxon testi kullanıldı. Nitel değişkenler ise
Ki-kare testi ile incelendi. p<0,05 olması istatistiksel açıdan anlamlı kabul edildi.
Tüm egzersiz eğitimi alan hastaların ilk seans, orta seans ve son seansta
ölçülen, seans sırasındaki KH, sistolik ve diastolik kan basıncı, SpO2 ve
dispne/yorgunluk algılaması değişimlerinin analizinde Tekrarlı ölçümler varyans
analizi, parametrik olmayan koşullarda Friedman testi ile analiz edildi (110).
Eğitim öncesi ve sonrası oksijen tüketimi ve iş yükündeki değişimi gösteren
grafikler, GraphPad Prism programı (GraphPad Prism9.1.2 San Diego, ABD)
kullanılarak yapıldı.
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4. BULGULAR
Araştırmaya, 01.03.2021-10.10.2021 tarihleri arasında Hitit Erol Olçok Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’nde kardiyoloji muayenesi olan ve kardiyoloji uzmanı
tarafından stabil durumda olduğuna kanaat getirilen, her grupta 12’şer kişi olmak üzere
toplam 24 kişi katıldı. Kişiler blok randomizasyon yöntemiyle iki gruba ayrıldıktan
sonra haftanın 5 günü, 6 hafta boyunca rutin alt ekstremite endurans eğitimine alındı.
Kombine eğitim grubundaki kişiler alt ekstremite endurans eğitimine ek olarak üst
ekstremite endurans eğitimine alındı. Çalışmaya katılan kişilerin tümü 30 seans
egzersiz programını tamamladı. Toplanan veriler istatistiksel analize dahil edildi.
Hastane pil kontrol kayıtlarından 524 kişi tarandı. ICD taşıyan ve dahil edilme
kriterlerine uygun olan 83 kişi, kardiyoloji uzmanı tarafından araştırma hakkında
bilgilendirilmesi için kardiyak rehabilitasyon ünitesine yönlendirildi. Görüşülen
kişilerden 45’i, şehir dışında ikamet etme, ulaşım veya iş sıkıntısından dolayı
araştırmaya katılmayı kabul etmedi. 14 kişi ise pandemi sebebiyle katılmak istemedi.
Çalışmanın akış diyagramı Şekil 4.1.’de gösterilmektedir.
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Kardiyoloji muayenesi yapılan, ICD taşıyan ve dahil
edilme kriterlerine uygun olabileceği düşünülerek
görüşülen kişi (n=83)

Şehir dışında ikamet etme, ulaşım, iş,
pandemi vb. problemler nedeniyle dahil
edilemeyenler (n=59)

Randomizasyon (n=24)

Alt ekstremite eğitim (n=12)

Alt ekstremite eğitim I (n=12)

Değerlendirme (ön test)

Değerlendirme (ön test)

Alt ekstremite endurans eğitimi

Alt ekstremite endurans eğitimi (40 dk)

(40 dk)

+ üst ekstremite endurans eğitimi (20

Haftada 5 gün, 6 hafta boyunca

dk)
Haftada 5 gün, 6 hafta boyunca

Takip

Değerlendirme (son test) (n=12)

Değerlendirme (son test)(n=12)

Analiz

Şekil 4.1. Çalışmanın akış şeması
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Alt ekstremite eğitimi grubundaki kişilerin yaş ortalamaları 61,58±13,41 yıl,
vücut kitle indeksi (VKİ) ortalamaları 33,69±6,11 kg/m2, boy ortalamaları
163,75±6,74 cm, vücut ağırlığı ortalamaları 89,63±11,49 kg idi. EF ortalamaları ise %
32,08±11,95 idi.
Kombine eğitim grubundaki kişilerin yaş ortalamaları 57,16±9,36 yıl, VKİ
ortalamaları 28,66±3,31 kg/m2, boy ortalamaları 168,25±4,69 cm, vücut ağırlığı
ortalamaları 81,08±8,50 kg idi. EF ortalamaları % 33,33±9,61 idi. Alt ekstremite
endurans eğitimi ve kombine eğitim grupları arasında VKİ, vücut ağırlığı, yaş, boy ve
EF’de istatistiksel açıdan anlamlı bir fark yoktu (p>0,05, Tablo 4.1 ).
Tablo 4.1. Eğitim öncesi fiziksel özellikler açısından grupların karşılaştırılması
Alt Ekstremite

Kombine

Eğitim Grubu

Eğitim Grubu

(n=12)

(n=12)

Özellik
X ±SS

Min-Max

X ±SS

Min-Max

z

p

Yaş (yıl)

61,58±13,41

31-76

57,16±9,36

39-68

-1,129

,259

Boy (cm)

163,75±6,74

151-172

168,25±4,69

159-175

-1,829

,067

Vücut

89,63±11,49

74,6-106

81,08±8,50

60-92

-1,473

,141

26,99-43,50

29,60±3,27

22,04-35,2

-1,617

,106

15-50

33,33±9,61

20-50

-,263

,793

ağırlığı(kg)
VKİ (kg/m2)

33,09±5,15

EF (%)

32,08±11,95

z:Mann-Whitney U testi,p>0,05, VKİ:Vücutkütle indeksi, EF:Ejeksiyon fraksiyonu.

Alt ekstremite eğitim ve kombine eğitim grupları cinsiyet dağılımı açısından 2
kadın (% 16,67) ve 10 erkekten (% 83,3) hastadan oluşmaktaydı. Cinsiyet dağılımları
açısından iki grup istatistiksel açıdan benzerdi (p>0,05, Tablo 4.2).
Tablo 4.2. Eğitim öncesi cinsiyet dağılımları açısından grupların karşılaştırılması
Alt Ekstremite

Kombine

Eğitim Grubu

Eğitim Grubu

(n=12)

(n=12)

Kadın

2 (% 16,67)

2 (% 16,67)

Erkek

10 (% 83,33)

10 (% 83,3)

Cinsiyet
n (%)

2 : Ki-kare değeri, p>0,05.

2

p

,00

1,00
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Alt ekstremite eğitim ve kombine eğitim grupları VKİ sınıflandırması
açısından istatistiksel açıdan benzerdi (p>0,05, Tablo 4.3).
Tablo 4.3. Eğitim öncesi VKİ açısından grupların karşılaştırılması
Alt Ekstremite

Kombine

Eğitim Grubu

Eğitim Grubu

(n=12)

(n=12)

0 (% 0)

1 (% 8,3)

Fazla kilolu

4 (% 33,3)

5 (% 41,7)

Hafif obez

5 (% 41,7)

5 (% 41,7)

Orta derece obez

1 (% 8,3)

1 (% 8,3)

Morbid obez

2 (% 16,7)

0 (% 0)

VKİ sınıflama
n (%)
Normal

2

p

3,111

0,539

2 : Ki-kare değeri, p>0,05.

Sigara kullanımı açısından, alt ekstremite eğitim ve kombine eğitim grupları
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark yoktu (p>0,05, Tablo 4.4).
Tablo 4.4. Eğitim öncesi sigara kullanımı açısından grupların karşılaştırılması
Alt Ekstremite

Kombine

Eğitim Grubu

Eğitim Grubu

(n=12)

(n=12)

5 (% 41,7)

4 (% 33,3)

Bırakmış

6 (% 50)

6 (% 50)

Aktif içici

1 (% 8.3)

2 (% 16,7)

Sigara
n (%)
Hiç içmemiş

2 : Ki-kare değeri, p>0,05.

2

p

0,444

0,801
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Kombine eğitim grubunda dislipidemisi (DL) olan kişilerin sayısı, alt
ekstremite eğitim grubuna göre istatistiksel olarak daha fazla bulundu (p<0,05, Tablo
4.4). Diğer eşlik eden hastalıklardan, HT ve DM her iki grup arasında istatistiksel
açıdan benzerdi (p>0,05, Tablo 4.5).
Tablo 4.5. Eğitim öncesi eşlik eden kronik hastalıklar açısından grupların
karşılaştırılması
2

p

8 (% 66,7)

0,000

1,000

6 (% 50)

4 (% 33,3)

0,686

0,408

4 (% 33,3)

9 (% 75)

4,196

0,041*

Eşlik eden

Alt Ekstremite

Kombine

Hastalıklar

Eğitim Grubu

Eğitim Grubu

(n=12)

(n=12)

HT

8 (% 66,7)

DM
DL

n (%)

2 : Ki-kare değeri, *p<0,05, HT:hipertansiyon, DM:diyabetes mellitus, DL:dislipidemi.

Koroner arter bypass greft cerrahisi (CABG) geçiren kişilerin sayısı, alt
ekstremite eğitim grubunda (% 50), kombine eğitim grubuna (% 8,3) göre istatistiksel
olarak fark yaratacak derecede daha fazlaydı (p<0,05, Tablo 4.6). Kişilerin tıbbi
öyküsünde bulunan diğer parametreler, her iki grupta istatistiksel açıdan benzer
bulundu (p>0,05, Tablo 4.6).
Tablo 4.6. Eğitim öncesi tıbbi öyküleri açısından grupların karşılaştırılması
2

p

11 (% 91,7)

0,381

0,537

4 (% 33,3)

6 (% 50)

0,686

0,408

AKS

3 (% 25)

3 (% 25)

0,000

1,000

CABG

6 (% 50)

1 (% 8,3)

5,042

0,025*

7 (% 58,3)

4 (% 33,3)

1,510

0,219

Alt Ekstremite

Kombine

Eğitim Grubu

Eğitim Grubu

(n=12)

(n=12)

KAG

10 (% 83,3)

Stent

Tıbbi öykü
n (%)

AF

2 : Ki-kare değeri, *p<0,05, KAG: Koroner anjiyografi, AKS:Akut koronersendrom, CABG: Koroner
arter bypass greft cerrahisi, AF: Atriyal fibrilasyon.
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Kişilerin ilaç kullanımları incelendiğinde, alt ekstremite eğitim ve kombine
eğitim gruplarının tamamı beta-bloker ilaç kullanıyordu. Kullanılan ilaçlar açısından,
her iki grup arasında istatistiksel açıdan fark yoktu (p>0,05, Tablo 4.7).
Tablo 4.7. Eğitim öncesi ilaç kullanımlarına göre grupların karşılaştırılması
İlaçlar
n (%)

Alt Ekstremite

Kombine

Eğitim Grubu

Eğitim Grubu

(n=12)

(n=12)

2

p

BB

12 (% 100)

12 (% 100)

-

-

ACE-I

7 (% 58,3)

7 (% 58,3)

0,000

1,000

ARB

2 (% 16,7)

2 (% 16,7)

0,000

1,000

ASA

6 (% 50)

8 (% 66,7)

0,686

0,408

Plavix

3 (% 25)

5 (% 41,7)

0,750

0,386

5 (% 41,7)

8 (% 66,7)

1,510

0,219

3 (% 25)

3 (% 25)

0,000

1,000

Aldactone

4 (% 33,3)

6 (% 50)

0,686

0,408

Coumadin

2 (% 16,7)

2 (% 16,7)

0,000

1,000

OAD

3 (% 25)

4 (% 33,3)

0,202

0,653

İnsülin

3 (% 25)

1 (% 8,3)

1,200

0,273

Coralan

4 (% 33,3)

3 (% 25)

0,202

0,653

Statin

6 (% 50)

8 (% 66,7)

0,686

0,408

LVT

0 (% 0)

3 (% 25)

3,429

0,064

PPI
Lasix

2 : Ki-kare değeri, p>0,05, ACE-I: Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü, ARB: Anjiyotensin II
reseptör blokerleri, ASA:Asetilsalisilik asit, PPI: Proton pompa inhibitörleri, OAD: Oral
antidiyabetik, LVT: Levotiron.

NYHA fonksiyonel sınıflandırmasına göre alt ekstremite eğitim ve kombine
eğitim grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0,05, Tablo 4.8).
Tablo 4.8. Eğitim öncesi NYHA sınıflandırmasına göre grupların karşılaştırılması
Alt Ekstremite

Kombine

Eğitim Grubu

Eğitim Grubu

(n=12)

(n=12)

Sınıf II

4(% 33,3)

5(% 41,7)

Sınıf III

8 (% 66,7)

7(% 58,3)

NYHA
n (%)

2 : Ki-kare değeri, p>0,05.

2

p

0,178

0,673
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Kalp yetersizliğinin iskemik veya iskemik olmayan nedenlerine bakıldığında
alt ekstremite eğitim ve kombine eğitim grupları istatistiksel açıdan benzerdi (p>0,05,
Tablo 4.9).
Tablo 4.9. Eğitim öncesi kalp yetersizliği etiyolojisine göre grupların karşılaştırılması
Etiyoloji

Alt Ekstremite

Kombine

Türü

Eğitim Grubu

Eğitim Grubu

n (%)

(n=12)

(n=12)

İskemik

8 (% 66,7)

8 (% 66,7)

İskemik Olmayan

4 (% 33,3)

4 (% 33,3)

2

p

0,00

1,00

2 : Ki-kare değeri, p>0,05.

Alt ekstremite eğitim ve kombine eğitim grupları arasında, ICD endikasyon
türü açısından istatistiksel açıdan anlamlı bir fark yoktu (p>0,05, Tablo 4.10).
Tablo 4.10. Eğitim öncesi ICD endikasyon türüne göre grupların karşılaştırılması
Endikasyon

Alt Ekstremite

Kombine

Türü

Eğitim Grubu

Eğitim Grubu

n (%)

(n=12)

(n=12)

Birincil koruma

9 (% 75)

7 (% 58,3)

İkincil koruma

3 (% 25)

5 (% 41,7)

2 : Ki-kare değeri, p>0,05.

2

p

0,750

0,386
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Alt ekstremite eğitim ve kombine eğitim grupları arasında, eğitim öncesi ICD
modu yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0,05, Tablo 4.11).
Tablo 4.11. Eğitim öncesi ICD moduna göre grupların karşılaştırılması
Alt Ekstremite

Kombine

Eğitim Grubu

Eğitim Grubu

(n=12)

(n=12)

ICD-VR

6 (% 50)

8 (% 66,7)

ICD-DR

6 (% 50)

4 (% 33,3)

ICD Modu
n (%)

2 : Ki-kare değeri, p>0,05, ICD-VR: tek odacıklı, ICD-DR: çift odacıklı.

2

p

0,686

0,408
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Alt ekstremite eğitim ve kombine eğitim gruplarının eğitim öncesi SFT
parametreleri karşılaştırıldığında, FEV1/FVC ve FEV1/FVC (%) değerlerinde
istatistiksel açıdan fark vardı (p<0,05). Diğer parametreler her iki grupta benzerdi
(p>0,05, Tablo 4.12).
Tablo 4.12. Eğitim öncesi SFT parametrelerinin gruplar arasında karşılaştırılması
Alt ekstremite

Kombine

Eğitim Grubu

Eğitim Grubu

(n=12)

(n=12)

SFT
X .±SS

Min-Max

X ±SS

Min-Max

z

p

FVC (L)

2,79±0,73

1,92-4,30

3,27±1,21

1,99-6,42

-0,837

0,402

FVC (%)

81,72±18,61

59-82

87,58±28,64

56-155

-0,202

0,840

FEV1/FVC

75,28±9,54

49-85

97,38±12,79

21-90

-2,195

0,028*

FEV1/FVC

98,22±12,87

64-109

77,08±25,03

28-114

-2,312

0,021*

PEF (L)

5,63±1,38

3,37-7,26

6,13±1,06

4,58-7,63

-0,780

0,436

PEF (%)

77,35±16,96

46-106

79,25±12,08

54-92

-0,493

0,622

FEV1(L)

2,18±0,63

1-51-3,75

2,34±0,56

1,46-3,15

-1,011

0,312

FEV1 (%)

80,82±20,39

56-120

79,08±22,67

51-117

-0,260

0,795

FEF%25-75

2,61±0,92

1-6-4,47

2,52±0,95

1,38-4,63

-0,231

0,817

(%)

(L)
z:Mann Whitney U testi, *p<0,05, FVC: Zorlu vital kapasite,FEV1:Birinci saniyedeki zorlu ekspiratuar
volüm, PEF: Zirve akım hızı, FEF%25-75: Maksimal ekspirasyon ortası akım hızı.
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Alt ekstremite eğitim ve kombine eğitim grupları arasında eğitim öncesi KPET
parametrelerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05, Tablo 4.13).
Tablo 4.13. Eğitim öncesi KPET parametrelerinin gruplar arasında karşılaştırılması
Alt Ekstremite

Kombine

Eğitim Grubu

Eğitim Grubu

(n=12)

(n=12)

X ±SS

X ±SS

t

p

tVT1 (dk)

6,41±4,07

6,43±2,20

-0,012

0,991

VT1(L/dk)

0,87±0,32

0,77±0,12

0,924

0,366

44,58±12,65

38,16±8,38

1,464

0,157

9,75±3,41

9,66±1,82

0,075

0,941

WVT1 (watt)

43,50±28,45

43,50±14,83

0,000

1,000

tVO2peak (dk)

13,53±5,70

13,43±1,84

0,056

0,956

VO2peak(L/dk)

1,39±0,56

1,31±0,17

0,457

0,652

VO2peak(%)

71,41±22,78

64,33±10,17

0,983

0,336

VO2peak/kg (ml/kg/dk)

15,50±5,56

16,41±2,46

-0,521

0,607

Wpeak(watt)

90,58±39,38

90,08±12,90

0,042

0,967

VE/VCO2peak

35,60±5,64

37,46±4,28

-0,908

0,374

RERpeak

1,10±0,06

1,07±0,04

1,271

0,217

KHrest (atım/dk)

75,08 ±17,33

80,41± 8,58

-0,955

0,350

KHpeak (atım/dk)

109,00± 23,40

120,16± 25,62

-1,114

0,277

KHR

33,91± 28,69

39,75± 24,36

-0,537

0,597

16932,41±5090,51

20207,08±3849,57

-1,777

0,089

KPET

VT1(%)
VT1/kg (ml/kg/dk)

Nabız-Basınç
ürünümaks

Bağımsız Gruplar t testi, p>0,05, t:süre, KH:Kalp Hızı, KHR:Kalp Hızı Rezervi, VT1:Birinci
ventilatuar eşik,W: İş yükü, VO2peak: Zirve oksijen tüketimi, VE/VCO2:Dakika ventilasyonun
karbondioksit üretimine oranı, RER: Solunum değişim oranı.
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Eğitim öncesi çalışmaya katılan bireylerin yaşa bağlı referans değerleri göz
önünde bulundurularak VO2peak/kg değerlerine bakıldığında 23 kişi ‘çok zayıf’, 1 kişi
de ‘zayıf’ kategorisindedir (p>0,05, Tablo 4.14) (111).
Tablo 4.14. Eğitim öncesi kardiyorespiratuar kapasitelerinin gruplar arasında
karşılaştırılması
Kardiyorespiratuar

Alt Ekstremite

Kombine

kapasite

Eğitim Grubu

Eğitim Grubu

(n=12)

(n=12)

12 (% 100)

11 (% 91,7)

0 (% 0 )

1 (% 8,3)

n (%)
Çok zayıf
Zayıf

2

p

1,043

0,307

2 : Ki-kare değeri, p>0,05.

Eğitim öncesi gruplar arasında kol ergometresi testi parametreleri istatistiksel
açıdan benzerdi (p>0,05, Tablo 4.15). Oksijen saturasyonu kombine eğitim grubunun
daha yüksek bulundu (p<0,05,Tablo 4.15).
Tablo 4.15. Eğitim öncesi kol ergometresi testi parametrelerinin gruplar arasında
karşılaştırılması
Alt Ekstremite

Kombine

Eğitim Grubu

Eğitim Grubu

(n=12)

(n=12)

X ±SS

X ±SS

t

p

8,16±2,89

8,13±2,31

0,033

0,974

Wmaks(watt)

37,50±15,44

36,66±11,54

0,150

0,882

VO2(L/dk)

4,94±0,46

4,70±0,49

1,188

0,247

KHmaks

90,41±19,95

84,08±11,31

0,956

0,349

SpO2

92,83±6,14

97,33±1,30

-2,481

0,021*

Dispne

5,58±1,83

4,3 ±1,37

1,893

0,072

Yorgunluk

6,50±1,50

6,58±1,56

-0,133

0,895

SKB

135,41±18,18

129,91±25,02

0,616

0,544

DKB

80,50±8,16

79,41±10,93

0,275

0,786

Kol ergometresi
testi

t (dk)

Bağımsız Gruplar t testi, p>0,05, t:süre, W:İş yükü, VO 2: Oksijen tüketimi, SpO2:Oksijen
Saturasyonu, SKB:Sistolik kan basıncı, DKB:Diyastolik Kan Basıncı.
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Eğitim öncesi gruplar arasında 6PBRT skoru, 6PBRT yüzde değeri ve sol
kavrama kuvveti benzerdi (p>0,05, Tablo 4.16). Eğitim öncesi sağ kavrama kuvveti
her iki grup arasında istatistiksel açıdan farklıydı (p<0,05, Tablo 4.16). Çalışmaya
katılan bireylerden, alt ekstremite eğitim ve kombine eğitim gruplarında sadece birer
kişinin dominant eli sol taraf idi. Diğer 22 kişinin dominant eli sağ taraf idi. Pil
yerleşimi tüm katılımcılarda sol subklavikular bölgedeydi.
Tablo 4.16. Eğitim öncesi 6PBRT skoru ve kavrama kuvvetinin gruplar arasında
karşılaştırılması
Alt Ekstremite

Kombine

Eğitim Grubu

Eğitim Grubu

(n=12)

(n=12)

X ±SS

X ±SS

t

p

140,08± 23,98

154,16 ±20,48

-1,547

0,136

6PBRT (%)

68,37±14,86

71,62±13,02

-0,570

0,574

Kavrama sağ (kgF)

30,97± 9,05

39,04 ±7,46

-2,381

0,026*

Kavrama sağ (%)

83,89±32,80

94,21±15,94

-0,981

0,054

Kavrama sol (kgF)

29,37±8,54

35,83±9,66

-1,737

0,096

Kavrama sol (%)

92,38±37,02

98,48±26,13

-0,466

0,553

Özellik

6PBRT skoru
(halka sayısı)

Bağımsız Gruplar T testi, *p<0,05, 6PBRT:Altı dakika delikli pano ve halka testi
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Eğitim öncesi alt ekstremite eğitim ve kombine eğitim gruplarının, Birinci
Basamak için Fiziksel Aktivite anketine göre fiziksel aktivite seviyeleri benzerdi
(p>0,05, Tablo 4.17).
Tablo 4.17. Eğitim öncesi fiziksel aktivite seviyelerinin gruplar arasında
karşılaştırılması
Fiziksel Aktivite

Alt Ekstremite

Kombine

Seviyesi

Eğitim Grubu

Eğitim Grubu

(n=12)

(n=12)

Hareketsiz

4 (% 33,3)

3 (% 25)

Az hareketli

2 (% 16,7)

3 (% 25)

Orta hareketli

4 (% 33,3)

3 (% 25)

Hareketli

2 (% 16,7)

3 (% 25)

n (%)

2 : Ki-kare değeri, p>0,05.

2

p

0,686

0,877
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Eğitim öncesi alt ekstremite eğitim ve kombine eğitim gruplarının, QuickDASH, NEADLS, MLHFQ skorları istatistiksel açıdan benzerdi (p>0,05, Tablo 4.18).
Tablo 4.18. Eğitim öncesi anket sonuçlarının gruplar arasında karşılaştırılması
Alt ekstremite

Kombine

Eğitim Grubu

Eğitim Grubu

(n=12)

(n=12)

X ±SS

X ±SS

t

p

44,12±19,82

44,12±21,72

0,000

1,000

Hareket

16,25±2,56

17,00±1,75

-0,836

0,412

Mutfak

13,58±2,31

13,83±2,36

-0,262

0,796

Ev işleri

11,50±3,39

12,50±2,46

-0,825

0,418

Boş zaman

12,50±4,77

15,25±3,57

-1,597

0,124

Toplam puan

53,83±9,07

58,58±5,05

-1,584

0,127

Fiziksel

28,33±10,05

27,25±4,35

0,342

0,735

Emosyonel

11,00±6,49

10,58±6,05

0,163

0,872

Toplam puan

56,58±19,65

53,16±13,03

0,502

0,621

Anketler

QUICK-DASH puanı
NEADLS puanı

MLHFQ puanı

Bağımsız Gruplar t testi, p>0,05, Quick-DASH: Hızlı Omuz-El Sendromları Anketi, NEADLS:
Nottingham Genişletilmiş Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi, MLHFQ:Minnesota Kalp Yetmezliği
ile Yaşam Anketi.
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Tablo 4.19’da Alt ekstremite eğitim grubunun eğitim öncesi ve sonrası SFT
parametreleri açısından anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05, Tablo 4.19).
Tablo 4.19. Alt ekstremite eğitim grubundaki bireylerin SFT parametrelerinin eğitim
öncesi/eğitim sonrası karşılaştırılması
SFT

Eğitim öncesi

Eğitim sonrası

(n=12)

(n=12)

X ±SS

X ±SS

t

p

FVC (L)

2,79±0,73

2,95±0,58

-1,371

0,198

FVC (%)

81,72±18,61

86,89±16,48

-1,362

0,200

FEV1/FVC

75,28±9,54

73,87±7,68

0,368

0,719

FEV1/FVC (%)

98,22±12,87

96,36±10,07

0,362

0,724

PEF (L)

5,63±1,38

5,36±1,48

1,243

0,240

PEF (%)

77,35±16,96

73,34±19,12

1,342

0,207

FEV1(L)

2,18±0,63

2,17±0,51

0,109

0,915

FEV1 (%)

80,82±20,39

81,02±20,32

-0,061

0,953

2,61±0,92

2,24±0,84

2,176

0,052

FEF%25-75 (L)

Eşleştirilmiş gruplar t testi, *p<0,05, FVC: zorlu vital kapasite, FEV1: birinci saniyedeki zorlu
ekspiratuar volüm, PEF: zirve akım hızı, FEF%25-75: maksimal ekspirasyon ortası akım hızı.
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Kombine eğitim grubunda, eğitim sonrası FEV1 ve FEV1(%) değerlerinde
istatistiksel açıdan anlamlı bir artış vardı (p<0,05,Tablo 4.20). FVC ve FVC (%)
ortalamalarında artış vardı ancak bu istatistiksel açıdan anlamlı seviyeye ulaşmadı
(p=0,06, Tablo 4.20).
Tablo 4.20. Kombine eğitim grubundaki bireylerin SFT parametrelerinin eğitim
öncesi/eğitim sonrası karşılaştırılması

SFT

Eğitim öncesi

Eğitim sonrası

(n=12)

(n=12)

X ±SS

X ±SS

t

p

FVC (L)

3,27±1,21

3,68±1,08

-2,062

0,064

FVC (%)

87,58±28,64

100,5±33,39

-2,037

0,066

FEV1/FVC

59,66±20,24

65,08±14,65

-0,927

0,374

FEV1/FVC (%)

77,08±25,03

84,33±19,05

-0,958

0,359

PEF (L)

6,13±1,06

6,53±1,13

-1,500

0,162

PEF (%)

79,25±12,08

84,91±15,58

-1,521

0,157

FEV1(L)

2,34±0,56

2,52±0,49

-3,784

0,003*

FEV1 (%)

79,08±22,67

85,50±21,09

-3,348

0,007*

2,52±0,95

2,60±0,70

-0,369

0,719

FEF%25-75 (L)

Eşleştirilmiş gruplar t testi, *p<0,05, FVC: Zorlu vital kapasite, FEV1: Birinci saniyedeki zorlu
ekspiratuar volüm, PEF: Zirve akım hızı, FEF%25-75: Maksimal ekspirasyon ortası akım hızı.
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Alt ekstremite eğitim grubundaki kişilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası
KPET değerlerinin karşılaştırılması Tablo 4.21’de gösterildi. Herhangi bir
parametrede istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05, Tablo 4.21).
Tablo 4.21. Alt ekstremite eğitim grubundaki bireylerin KPET parametrelerinin
eğitim öncesi/eğitim sonrası karşılaştırılması
Eğitim öncesi

Eğitim sonrası

(n=12)

(n=12)

X ±SS

X ±SS

t

p

tVT1(dk)

6,41±4,07

6,94±3,93

-0,846

0,416

VT1(L/dk)

0,87±0,32

0,85±0,32

0,308

0,764

44,58±12,65

43,66±12,85

0,290

0,777

VT1/kg (ml/kg/dk)

9,75±3,41

9,58±3,28

0,272

0,791

WVT1 (watt)

43,5±28,45

47,25±27,03

-0,863

0,407

tVO2peak(dk)

13,53±5,70

13,90±6,31

-0,652

0,528

VO2peak(L/dk)

1,39±0,56

1,35±0,57

0,964

0,356

VO2peak(%)

71,41±22,78

69,25±23,13

0,971

0,353

VO2peak/kg (ml/kg/dk)

15,50±5,56

15,50±5,99

,000

1,000

Wpeak (watt)

90,58±39,38

93,50±43,22

-0,798

0,442

VE/VCO2peak

35,60±5,64

35,51±6,05

0,074

0,942

RER

1,10±0,06

1,07±0,06

1,522

0,156

KHrest (atım/dk)

75,08±17,33

71,00±14,12

0,906

0,384

KHpeak (atım/dk)

109,00±23,40

106,41±18,79

0,474

0,645

KHR

33,91±28,69

35,41±18,11

-0,189

0,853

16932,41±5090,51

19220,58±7533,37

-1,030

0,325

KPET

VT1(%)

Nabız-basınç
ürünümaks

Eşleştirilmiş gruplar t testi, p>0,05, t:süre, KH:Kalp Hızı, KHR: Kalp Hızı Rezervi, VT1:Birinci
ventilatuar eşik, W:İş yükü, VO2peak: Zirve oksijen tüketimi, VE/VCO2:Dakika ventilasyonun
karbondioksit üretimine oranı, RER: Solunum değişim oranı.
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Kombine eğitim grubundaki kişilerin eğitim sonrası KPET testinde VO2peak’e
ulaşma süresinde (dk), VO2peak’te (L/dk), VO2peak yüzdesinde (%), VO2peak/kg ‘da
(L/kg/dk) ve Wpeak(watt) istatistiksel açıdan anlamlı artış bulundu (p<0,05, Tablo
4.22).
Tablo 4.22. Kombine eğitim grubundaki bireylerin KPET parametrelerinin eğitim
öncesi/eğitim sonrası karşılaştırılması
Eğitim öncesi

Eğitim sonrası

(n=12)

(n=12)

X ±SS

X ±SS

t

p

tVT1 (dk)

6,43±2,20

6,71±1,78

-0,428

0,677

VT1(L/dk)

0,77±0,12

0,78±0,10

-0,118

0,908

VT1(%)

38,16±8,38

38,58±5,35

-0,191

0,852

VT1/kg (ml/kg/dk)

9,66±1,82

10,08±2,19

-0,890

0,392

WVT1 (watt)

43,50±14,83

45,83±11,98

-0,524

0,610

tpeak (dk)

13,43±1,84

15,71±2,33

-5,683

<0,001*

VO2peak(L/dk)

1,31±0,17

1,41±0,19

-3,378

0,006*

VO2peak(%)

64,33±10,17

70,25±10,93

-3,945

0,002*

VO2peak/kg (ml/kg/dk)

16,41±2,46

18±2,59

-3,978

0,002*

Wpeak (watt)

90,08±12,90

106,33±16,31

-5,994

<0,001*

VE/VCO2peak

37,46±4,28

39,39±5,22

-1,794

0,100

RER

1,07±0,04

1,11±0,04

-1,979

0,073

KHrest (atım/dk)

80,41±8,58

83,50±14,08

-0,643

0,534

KHpeak (atım/dk)

120,16±25,62

120,16±17,80

0,00

1,000

KHR

39,75±24,36

36,66±17,05

0,416

0,686

20207,08±3849,57

23589,41±6435,67

-2,577

0,026*

KPET

Nabız-Basınç
ürünümaks

Eşleştirilmiş gruplar t testi, *p<0,05, t:Süre, KH:Kalp Hızı, KHR: Kalp Hızı Rezervi, VT1:Birinci
ventilatuar eşik, W: İş yükü, VO2peak: Zirve oksijen tüketimi, VE/VCO2:Dakika ventilasyonun
karbondioksit üretimine oranı, RER: Solunum değişim oranı.
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Alt ekstremite eğitim grubundaki kişilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası kol
ergometresi testi parametreleri karşılaştırıldığında, Wmaks ve VO2peak istatistiksel
açıdan anlamlı bir değişiklik bulunmadı (p>0,05, Tablo 4.23). Ancak test süresinde
istatistiksel açıdan anlamlı bir artış vardı (p<0,05, Tablo 4.23). Algılanan dispne
seviyesi eğitim sonrası daha düşük bulundu (p<0,05, Tablo 4.23).
Tablo 4.23. Alt ekstremite eğitim grubundaki bireylerin kol ergometresi testi
parametrelerinin eğitim öncesi/eğitim sonrası karşılaştırılması
Eğitim öncesi

Eğitim sonrası

(n=12)

(n=12)

X ±SS

X ±SS

t

p

8,16 ±2,89

9,00± 2,39

-2,231

0,047*

37,50 ±15,44

41,66 ±12,67

-1,820

0,096

4,94± 0,46

5,20 ±0,84

-0,992

0,342

KHmaks

90,41 ±19,95

93,25 ±19,34

-0,507

0,622

SpO2

92,83± 6,14

93,33± 4,45

-0,506

0,623

Dispne

5,58 ±1,83

4,58± 1,56

2,449

0,032*

Yorgunluk

6,50± 1,50

6,66± 1,37

-0,411

0,689

SKB

135,41± 18,18

144,00± 26,39

-1,497

0,162

DKB

80,50± 8,16

79,00± 10,86

0,570

0,580

Kol ergometresi
testi
t (dk)
Wmaks (watt)
VO2peak (L/dk)

Eşleştirilmiş gruplar t testi,*p<0,05, t:süre, W:İş yükü, VO2: Oksijen tüketimi.
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Kombine eğitim grubundaki kişilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası kol
ergometresi testi parametreleri karşılaştırıldığında, tüm parametrelerde istatistiksel
açıdan anlamlı bir artış bulundu (p<0,05, Tablo 4.24). Maksimum kalp hızı ve sistolik
kan basıncı eğitim sonrası değerlendirmede daha yüksek bulundu (p<0,05, Tablo
4.24).
Tablo 4.24. Kombine eğitim grubundaki bireylerin kol ergometresi testi
parametrelerinin eğitim öncesi/eğitim sonrası karşılaştırılması
Eğitim öncesi

Eğitim sonrası

(n=12)

(n=12)

X ±SS

X ±SS

t

p

8,13 ±2,31

11,26± 1,73

-5,137

<0,001*

36,66 ±11,54

53,33± 8,87

-4,432

0,001*

4,70 ±0,49

5,02± 0,69

-2,553

0,027*

KHmaks

84,08 ±11,31

93,50± 14,04

-2,631

0,023*

SpO2

97,33 ±1,30

97,25± 0,86

0,248

0,809

Dispne

4,33± 1,37

5,00± 1,12

-1,773

0,104

Yorgunluk

6,58± 1,56

6,41± 1,16

0,321

0,754

SKB

129,91± 25,02

144,75± 23,61

-2,223

0,048*

DKB

79,41± 10,93

83,66± 8,62

-1,340

0,207

Kol ergometresi testi

t (dk)
Wmaks(watt)
VO2peak(L/dk)

Eşleştirilmiş gruplarttesti,*p<0,05, t:süre, W: İş yükü, VO2: Oksijen tüketimi.
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Alt ekstremite eğitim grubundaki kişilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası
6PBRT skoru ve el kavrama kuvveti parametreleri karşılaştırıldığında, 6PBRT skoru,
sağ ve sol kavrama kuvvetlerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir değişiklik bulunmadı
(p>0,05, Tablo 4.25). Sağ kavrama kuvveti (%) değeri değişmezken, sol kavrama
kuvveti (%) değerinde, eğitim sonrasında istatistiksel açıdan anlamlı artış vardı
(p<0,05, Tablo 4.25).
Tablo 4.25. Alt ekstremite eğitim grubundaki bireylerin 6PBRT skoru ve kavrama
kuvvetlerinin eğitim öncesi/eğitim sonrası karşılaştırılması
Eğitim öncesi

Eğitim sonrası

(n=12)

(n=12)

X ±SS

X ±SS

t

p

140,08± 23,98

147,91± 15,00

-1,906

0,083

Kavrama sağ (kg)

30,97± 9,05

31,11± 10,28

-0,164

0,872

Kavrama sağ (%)

83,89±32,80

83,89±33,06

-0,004

0,997

Kavrama sol (kg)

29,37 ±8,54

30,93 ±8,77

-1,185

0,261

Kavrama sol (%)

92,38±37,02

96,63±35,44

-2,665

0,022*

Özellik

6PBRT skoru (halka
sayısı)

Eşleştirilmiş gruplart testi, *p<0,05.
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Kombine eğitim grubundaki kişilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası 6PBRT
skoru ve kavrama kuvvetleri karşılaştırıldığında, 6PBRT skoru olan takılan halka
sayısında ve sol kavrama kuvvetinde istatistiksel açıdan anlamlı bir artış bulundu
(p<0,05, Tablo 4.26). Eğitim sonrası, kavrama kuvveti (%) değerinde her iki tarafta da
anlamlı bir değişiklik bulunmadı (p>0,05 Tablo 4.26).
Tablo 4.26. Kombine eğitim grubundaki bireylerin 6PBRT skoru ve kavrama
kuvvetlerinin eğitim öncesi/eğitim sonrası karşılaştırılması
Eğitim öncesi

Eğitim sonrası

(n=12)

(n=12)

X ±SS

X ±SS

t

p

154,16± 20,48

170,83± 17,47

-2,717

0,020*

Kavrama sağ (kg)

39,04 ±7,46

39,78 ±6,71

-0,805

0,438

Kavrama sağ (%)

94,21±15,94

96,05±12,52

-0,794

0,444

Kavrama sol (kg)

35,83±9,66

37,21±8,90

-2,644

0,023*

Kavrama sol (%)

98,48±26,13

102,12±22,06

-1,030

0,325

Özellik

6PBRT skoru
(halka sayısı)

Eşleştirilmiş gruplar t testi,*p<0,05.
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Alt ekstremite eğitim grubundaki kişilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası
fiziksel aktivite seviyeleri karşılaştırıldığında, istatistiksel açıdan anlamlı bir değişiklik
bulunmadı (p>0,05, Tablo 4.27).
Tablo 4.27. Alt ekstremite eğitim grubundaki bireylerin fiziksel aktivite seviyelerinin
eğitim öncesi/eğitim sonrası karşılaştırılması
Fiziksel Aktivite

Eğitim öncesi

Eğitim sonrası

(n=12)

(n=12)

Hareketsiz

4 (% 33,3)

4 (% 33,3)

Az hareketli

2 (% 16,7)

1(% 8,3)

Orta hareketli

4 (% 33,3)

3 (% 25)

Hareketli

2 (% 16,7)

4 (% 33,3)

Seviyesi
n (%)

z

p

-1,732

0,083

z: Wilcoxon testi değeri, p>0,05.

Kombine eğitim grubundaki kişilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası fiziksel
aktivite seviyeleri karşılaştırıldığında, istatistiksel açıdan anlamlı bir değişiklik
bulunmadı (p>0,05, Tablo 4.28).
Tablo 4.28. Kombine eğitim grubundaki bireylerin fiziksel aktivite seviyelerinin
eğitim öncesi/eğitim sonrası karşılaştırılması
Fiziksel Aktivite

Eğitim öncesi

Eğitim sonrası

(n=12)

(n=12)

Hareketsiz

3 (% 25)

2 (% 16,7)

Az hareketli

3 (% 25)

2 (% 16,7)

Orta hareketli

3 (% 25)

5 (% 41,7)

Hareketli

3 (% 25)

3 (% 25)

Seviyesi
n (%)

z: Wilcoxon testi değeri, p>0,05.

z

p

-0,966

0,334
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Alt ekstremite eğitim grubundaki bireylerin, eğitim sonrası Quick-DASH
puanında görülen değişim istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05, Tablo 4.29). Eğitim
öncesi ve sonrası MLHFQ emosyonel puanı benzer iken (p>0,05, Tablo 4.29); fiziksel
puanda ve toplam puanda görülen değişim istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05,
Tablo 4.29).
Tablo 4.29. Alt ekstremite eğitim grubundaki bireylerin kol fonksiyonelliği ve yaşam
kalitelerinin eğitim öncesi/eğitim sonrası karşılaştırılması
Eğitim öncesi

Eğitim sonrası

(n=12)

(n=12)

X ±SS

X ±SS

t

p

44,12±19,82

35,41±18,97

2,383

0,036*

Fiziksel

28,33±10,05

20,66±9,73

4,274

0,001*

Emosyonel

11,00±6,49

9,08±6,41

1,071

0,307

Toplam puan

56,58±19,65

43,66±22,11

2,635

0,023*

Anketler

QUICK-DASH puanı
MLHFQ puanı

Eşleştirilmiş gruplar ttesti, *p<0,05, Quick-DASH: Hızlı Omuz-El Sendromları Anketi, MLHFQ:
Minnesota Kalp Yetmezliği ile Yaşam Anketi.

Kombine eğitim grubundaki bireylerin Quick-DASH ve MLHFQ puanları
eğitim öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulundu
(p<0,05, Tablo 4.30).
Tablo 4.30. Kombine eğitim grubundaki bireylerin kol fonksiyonelliği ve yaşam
kalitelerinin eğitim öncesi/eğitim sonrası karşılaştırılması
Eğitim öncesi

Eğitim sonrası

(n=12)

(n=12)

X ±SS

X ±SS

t

p

44,12±21,72

30,48±19,51

2,725

0,020*

Fiziksel

27,25±4,35

17,00±6,84

5,104

<0,001*

Emosyonel

10,58±6,05

7,83±5,27

2,982

0,012*

Toplam puan

53,16±13,03

33,08±11,38

8,409

<0,001*

Anketler

Quick-DASH puanı
MLHFQ puanı

Eşleştirilmiş gruplar ttesti, *p<0,05, Quick-DASH: Hızlı Omuz-El Sendromları Anketi MLHFQ:
Minnesota Kalp Yetmezliği ile Yaşam Anketi.
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Alt ekstremite eğitim grubundaki kişilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası
NEADLS puanı karşılaştırıldığında, istatistiksel açıdan anlamlı bir değişiklik
bulunmadı (p>0,05, Tablo 4.31).
Tablo 4.31. Alt ekstremite eğitim grubundaki bireylerin günlük yaşam aktivitelerinin
eğitim öncesi/eğitim sonrası karşılaştırılması
Eğitim öncesi

Eğitim sonrası

(n=12)

(n=12)

X ±SS

X ±SS

NEADLS

z

p

NEADLS puanı
Hareket

16,25±2,56

17,25±2,05

-1,490

0,136

Mutfak

13,58±2,31

14,41±1,16

-0,948

0,343

Ev işleri

11,50±3,39

11,75±3,74

-0,718

0,473

Boş zaman

12,50±4,77

12,66±4,92

-0,552

0,581

Toplam puan

53,83±9,07

56,08±9,21

-1,532

0,126

z:Wilcoxon testi değeri, p>0,05, NEADLS:Nottingham Genişletilmiş Günlük Yaşam Aktiviteleri
İndeksi.

Kombine eğitim grubundaki kişilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası NEADLS
puanları karşılaştırıldığında, istatistiksel açıdan anlamlı bir değişiklik bulunmadı
(p>0,05, Tablo 4.32).
Tablo 4.32. Kombine eğitim grubundaki bireylerin günlük yaşam aktivitelerinin
eğitim öncesi/eğitim sonrası karşılaştırılması
NEADLS

Eğitim öncesi

Eğitim sonrası

(n=12)

(n=12)

X ±SS

X ±SS

z

p

NEADLS puanı
Hareket

17,00±1,75

18,00±,00

-1,826

0,068

Mutfak

13,83±2,36

14,16±1,33

-0,542

0,588

Ev işleri

12,50±2,46

12,75±3,33

-1,023

0,306

Boş zaman

15,25±3,57

14,75±4,65

-0,647

0,518

Toplam puan

58,58±5,05

59,50±4,81

-0,557

0,578

z:Wilcoxon testi değeri, p>0,05, NEADLS:Nottingham Genişletilmiş Günlük Yaşam Aktiviteleri
İndeksi.
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Eğitim öncesi ve sonrası alt ekstremite eğitim ve kombine eğitim gruplarının
SFT parametrelerinin fark miktarları karşılaştırıldığında parametrelerdeki değişim
istatistiksel açıdan benzerdi (p>0,05, Tablo 4.33).
Tablo 4.33. SFT parametrelerinin eğitim sonrası-eğitim öncesi farklarının gruplar
arasında karşılaştırılması
Alt Ekstremite

Kombine

Eğitim Grubu

Eğitim Grubu

(n=12)

(n=12)

X ±SS

X ±SS

t

p

Δ FVC (L)

0,15±0,40

0,40±0,68

-1,085

0,290

Δ FVC (%)

5,17±13,14

12,91±21,96

-1,048

0,306

Δ FEV1/FVC

-1,41±13,31

5,41±20,23

-0,977

0,339

Δ PEF (L)

-0,27±0,75

0,40±0,93

-1,947

0,064

Δ PEF (%)

-4,01±10,35

5,66±12,90

-2,026

0,055

Δ FEV1(L)

-0,01±0,31

0,18±0,16

-1,850

0,078

Δ FEV1 (%)

0,19±10,96

6,41±6,63

-1,683

0,107

Δ FEF%25-75 (L)

-0,36±0,58

0,07±0,70

-1,675

0,108

SFT

Bağımsız Gruplart testi, *p<0,05,FVC: Zorlu vital kapasite, FEV1: Birinci saniyedeki zorlu ekspiratuar
volüm, PEF: Zirve akım hızı, FEF%25-75: Maksimal ekspirasyon ortası akım hızı.
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Alt ekstremite eğitim ve kombine eğitim gruplarının KPET parametrelerinin
eğitimsonrası-eğitim

öncesi

farkları

karşılaştırıldığında,

tpeak,

VO2peak,

VO2peak(%),VO2peak/kg ve Wpeak açısından kombine eğitim grubunda artış daha
fazlaydı (p<0,05, Tablo 4.34).
Tablo 4.34. KPET parametrelerinin eğitim sonrası-eğitim öncesi farklarının gruplar
arasında karşılaştırılması
Alt Ekstremite

Kombine

Eğitim Grubu

Eğitim Grubu

(n=12)

(n=12)

X ±SS

X ±SS

t

p

Δ tVT1 (dk)

0,52±2,16

0,28±2,31

0,265

0,793

Δ VT1(L/dk)

-0,01±0,20

0,00±0,14

-0,320

0,752

Δ VT1(%)

-0,91±10,93

0,41±7,56

-0,347

0,732

Δ VT1 /kg (ml/kg/dk)

-0,16±2,12

0,41±1,62

-0,756

0,458

Δ WVT1 (watt)

3,75±15,05

2,33±15,41

0,228

0,822

Δ tpeak (dk)

0,37±1,96

2,28±1,39

-2,751

0,012*

Δ VO2peak(L/dk)

-0,04±0,14

0,10±0,10

-2,768

0,011*

Δ VO2peak(%)

-2,16±7,73

5,91±5,19

-3,006

0,007*

ΔVO2peak/kg (ml/kg/dk)

0,00±1,80

1,58±1,37

-2,411

0,025*

Δ Wpeak (watt)

2,91±12,65

16,25±9,39

-2,930

0,008*

Δ VE/VCO2peak

-0,09±4,27

1,92±3,71

-1,234

0,230

Δ KHrest (atım/dk)

-4,08 ±15,60

3,08±16,61

-1,089

0,288

Δ KHpeak (atım/dk)

-2,58±18,89

0,00±15,59

-0,365

0,718

Δ KHR

1,50±27,46

-3,08±25,69

0,422

0,677

2288,16±7697,11

3382,33± 4547,05

-0,424

0,676

KPET

ΔNabız-Basınç
ürünümaks

Bağımsız Gruplart testi, *p<0,05,t:süre, KH:Kalp Hızı, KHR:Kalp Hızı Rezervi, VT1:Birinci ventilatuar
eşik, W:iş yükü, VO2peak: zirve oksijen tüketimi, VE/VCO2:Dakika ventilasyonun karbondioksit
üretimine oranı.
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Her iki grubun, eğitim sonrası-eğitim öncesi KPET VO2peak değişimi grafik

ΔVO2peak/kg (ml/kg/dk)

olarak aşağıda görselleştirilmiştir (Şekil 4.2).
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Şekil 4.2. KPET zirve oksijen tüketimindeki değişiminin gruplar arasında
karşılaştırılması
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Kol ergometresi testi parametrelerinin eğitim sonrası-eğitim öncesi farkları
gruplar arasında karşılaştırıldığında, kombine eğitim grubundaki test süresi ve Wmaks
artış miktarı, alt ekstremite eğitim grubuna göre istatistiksel açıdan daha fazla bulundu
(p<0,05, Tablo 4.35). VO2 farkları ise her iki grup arasında istatistiksel açıdan
benzerdi.
Tablo 4.35. Kol ergometre testi parametrelerinin eğitim sonrası-eğitim öncesi
farklarının gruplar arasında karşılaştırılması
Alt Ekstremite

Kombine

Eğitim Grubu

Eğitim Grubu

(n=12)

(n=12)

X ±SS

X ±SS

Δ t (dk)

0,83±1,29

Δ Wmaks (watt)
Δ VO2(L/dk)

Kol ergometresi
testi

z

p

3,13±2,11

-3,060

0,002*

4,16±7,92

16,66±13,02

-2,703

0,007*

0,26±0,93

0,31±0,43

-0,116

0,908

z:Mann-Whitney U testi değeri, *p<0,05.
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Her iki grubun, eğitim sonrası-eğitim öncesi kol ergometresi testi Wmaks
değişimi grafik olarak aşağıda görselleştirilmiştir (Şekil 4.3).
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Şekil 4.3. Kol ergometresi testi maksimum iş yükündeki değişiminin gruplar
arasında karşılaştırılması
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6PBRT skoru ve el kavrama kuvvetinin eğitim sonrası-eğitim öncesi farkları
her iki grup arasında karşılaştırıldığında, tüm parametreler istatistiksel açıdan benzer
bulundu (p>0,05, Tablo 4.36).
Tablo 4.36. 6PBRT skoru ve kavrama kuvvetinin eğitim sonrası-eğitim öncesi
farklarının gruplar arasında karşılaştırılması
Alt Ekstremite

Kombine

Eğitim Grubu

Eğitim Grubu

(n=12)

(n=12)

X ±SS

X ±SS

z

p

7,83±14,23

16,66±21,24

-1,196

0,244

Δ Kavrama sağ (kg)

0,13±2,93

0,73±3,17

-0,480

0,636

Δ Kavrama sağ (%)

0,00±6,55

1,83±8,00

-0,612

0,547

Δ Kavrama sol (kg)

1,56±2,05

1,38±4,03

0,145

0,886

Δ Kavrama sol (%)

4,24±5,51

3,64±12,24

0,156

0,877

Özellik

Δ 6PBRT skoru
(halka sayısı)

Bağımsız Gruplar t testi, p>0,05.
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Her iki grubun QUICK-DASH ve MLHFQ puanlarının eğitim sonrası-eğitim
öncesi farkları karşılaştırıldığında, alt ve toplam puanlar istatistiksel açıdan benzer
bulundu (p>0,05, Tablo 4.37).
Tablo 4.37. QUICK-DASH ve MLHFQ puanlarının eğitim sonrası-eğitim öncesi
farklarının gruplar arasında karşılaştırılması
Alt Ekstremite

Kombine

Eğitim Grubu

Eğitim Grubu

(n=12)

(n=12)

X ±SS

X ±SS

z

p

-8,71±12,66

-13,63±17,33

0,795

0,435

Δ Fiziksel

-7,66±6,21

-10,25±6,95

0,959

0,348

Δ Emosyonel

-1,91±6,20

-2,75±3,19

0,414

0,683

-12,91±16,98

-20,08±8,27

1,314

0,202

Anketler

Δ QUICK-DASH puanı
MLHFQ puanı

Δ Toplam puan

Bağımsız Gruplar t testi, p>0,05, QUICK-DASH: Hızlı Omuz-El Sendromları Anketi,
MLHFQ:Minnesota Kalp Yetmezliği ile Yaşam Anketi.

Alt ekstremite eğitim grubu ve kombine eğitim gruplarının NEADLS puanı
eğitim sonrası-eğitim öncesi farkları karşılaştırıldığında, toplam skor ve alt skorlar
istatistiksel açıdan benzer bulundu (p>0,05, Tablo 4.38).
Tablo 4.38. NEADLS puanı eğitim sonrası-eğitim öncesi farklarının gruplar arasında
karşılaştırılması
NEADLS

Alt Ekstremite

Kombine

Eğitim Grubu

Eğitim Grubu

(n=12)

(n=12)

X ±SS

X ±SS

z

p

NEADLS puanı
ΔHareket

1,00±2,17

1,00±1,75

-0,166

0,868

ΔMutfak

0,83±2,58

0,33±1,87

-0,613

0,540

ΔEv işleri

0,25±2,98

0,25±3,25

-0,298

0,766

ΔBoş zaman

0,16±1,26

-0,50±1,93

-0,258

0,796

Δ Toplam puan

2,25±7,60

0,91±5,64

-0,233

0,816

z: Mann-Whitney U testi değeri, p>0,05, NEADLS:Nottingham Genişletilmiş Günlük Yaşam
Aktiviteleri İndeksi.
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Alt ekstremite eğitim grubu ve kombine eğitim gruplarının, ventriküler
taşikardi (VT/VF) ve ICD terapi görülme durumu karşılaştırıldığında, tüm
parametreler istatistiksel açıdan benzer bulundu (p>0,05, Tablo 4.39).
Tablo 4.39. ICD parametrelerinin gruplar arasında karşılaştırılması
ICD

Alt Ekstremite

Kombine

Parametreleri

Eğitim Grubu

Eğitim Grubu

(n=12)

(n=12)

n (%)
VT
Yok

7 (% 58,3)

9 (% 75)

Sürekli VT

4 (% 33,3)

1 (% 8,3)

Sürekli Olmayan VT

1 (% 8,3)

2 (% 16,7)

VT sayısı
Yok

7 (% 58,3)

9 (% 75)

1 kez

3 (% 25)

1 (% 8,3)

2 (% 16,7)

2 (% 16,7)

2 ve daha fazla

2

p

2,383

0,304

1,250

0,535

ICD terapi
Antitaşikardi pacing (ATP)
Şok

1 (% 8,3)

0

1,043

0,307

0

0

-

-

2 : Ki-kare değeri, p>0,05, ICD: İmplante edilebilir kardiyoverter defibrilatör.
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Çalışmaya katılan bireylerin ilk, orta ve son seanslarda kaydedilen vital
bulgularındaki, algılanan dispne ve yorgunluk seviyelerindeki değişim gruplar
arasında karşılaştırılmış; kalp hızı, diyastolik kan basıncı, oksijen saturasyonu ve
yorgunluk seviyeleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05, Tablo 4.40). Alt
ekstremite eğitimi grubunda sistolik kan basıncı son seanslara doğru anlamlı artış
gösterirken, kombine eğitim grubunda son seanslara doğru azalma meydana gelmiştir
(p<0,05, Tablo 4.40).
Tablo 4.40. Tüm hastaların ilk, orta ve son seans bitişinde vital bulgularındaki
değişimin karşılaştırılması
İlk Seans

Orta Seans

Son Seans

X ±SS

X ±SS

X ±SS

F

p

Alt Ekst. Eğitim

3,58±10,43

3,50± 8,75

8,00 ± 11,43

0,968

0,395

Kombine Eğitim

4,00 ±9,63

1,83 ± 9,58

5,83 ± 10,75

0,656

0,529

Alt Ekst. Eğitim

-17,08 ±19,65

-7,00± 13,09

-1,75± 7,55

5,936

0,009*

Kombine Eğitim

3,58 ±12,20

-7,41± 10,16

-7,41±10,06

8,546

0,002*

Alt Ekst. Eğitim

-4,50±13,55

-4,08±6,00

-1,16 ±7,55

0,497

0,615

Kombine Eğitim

-1,25± 9,25

-0,75±6,59

-5,08± 7,02

1,063

0,362

Alt Ekst. Eğitim

-0,83± 1,26

-0,66±1,49

-0,66± 1,49

0,079

0,925

Kombine Eğitim

-0,33± 1,15

0,41±0,79

-0,16± 0,71

2,019

0,157

ΔKH

ΔSKB

ΔDKB

ΔSpO2

F:Tekrarlı ölçümler varyans analizi değeri, *p<0,05, KH:Kalp hızı, SKB:Sistolik kan basıncı,
DKB:Diastolik kan basıncı, SpO2:Oksijen saturasyonu.
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Kombine eğitim grubunda algılanan dispne seviyesi son seanslara doğru
anlamlı artmıştır (p<0,05, Tablo 4.41).
Tablo 4.41. Tüm hastaların ilk, orta ve son seans bitişinde algılanan yorgunluk ve
dispnedeki değişimin karşılaştırılması
İlk Seans

Orta Seans

Son Seans

X ±SS

X ±SS

X ±SS

2

p

ΔDispne
Alt Ekst. Eğitim

3,08 ± 0,99

3,08 ± 0,90

3,66 ± 0,65

4,941

0,085

Kombine Eğitim

2,50 ± 0,90

2,00 ± 0,85

3,08 ± 0,79

8,971

0,011*

Alt Ekst. Eğitim

3,25 ± 0,96

3,66 ± 0,77

3,83 ± 0,57

5,360

0,069

Kombine Eğitim

2,83 ± 0,83

2,66 ± 0,88

3,16 ± 0,71

2,312

0,315

ΔGenelYorgunluk

2:Friedman

testi değeri, *p<0,05.

Post- Power Analizi
Çalışmanın sonunda, G-Power programı kullanılarak, kol ergometresi testinde
süre fark değerlerine göre post-power analizi yapılmış ve çalışmamızın gücü % 99
olarak bulunmuştur.
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5. TARTIŞMA
Kalp yetersizliği, dispne ve yorgunluk gibi semptomlardan oluşan, kalbin
yapısal/fonksiyonel defekti nedeniyle atriyoventriküler dolum veya miyokard
kontraktilitesinde azalma ile karakterize klinik bir sendromdur (27). Ülkemizde, diğer
dünya ülkeleri ile kıyaslandığında, prevalansının daha yüksek olduğu görülmektedir.
Önümüzdeki yıllarda nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak prevalansın artması
beklenmektedir (31).
Kalp yetersizliğinde görülen kardiyak debinin azalması, nörohormonal
aktivasyonların (RAAS) gelişmesi, iskelet kaslarında lif yoğunluğunun tip I’den tip
II’ye doğru kayması, miyoglobin sayı ve fonksiyonunun azalması gibi fizyolojik
değişimler sonucunda egzersiz kapasitesi azalmaktadır (41). Egzersiz eğitimi, tüm bu
değişen mekanizmalarda iyileşme sağlayarak fonksiyonel kapasiteyi geliştirmektedir
(112).
Kalp yetersizliğinde ani kardiyak ölümün önlenmesinde medikal tedavilerin
yanısıra, son yıllarda kullanımı giderek artan implante edilebilir kardiyak
defibrilatörler (ICD) güvenli bir şekilde kullanılmaktadır (113). Egzersiz kapasitesini
geliştirmek; ventriküler aritmi riski, şok endişesi, kinezyofobi gibi problemler
nedeniyle ICD hastalarında daha güçtür (8). Bu hasta grubunda, egzersiz eğitiminin
VO2peak’te iyileşme sağladığı bilinmektedir (15).
Çalışmamızın amacı; ICD taşıyan kalp yetersizliği hastalarında, alt ekstremite
eğitimine ek olarak verilen üst ekstremite endurans eğitiminin üst ekstremite
fonksiyonu, kardiyorespiratuar uygunluk ve yaşam kalitesi üzerine etkilerini
değerlendirmekti. Çalışmamıza, dahil edilme kriterlerine uyan 31-76 yaş aralığında
toplam 24 kişi katıldı. Katılımcılar tabakalandırma yapılmadan blok randomizasyon
yöntemi ile iki gruba ayrıldı. Haftada 5 gün olmak üzere toplam 6 hafta boyunca, her
iki gruba farklı egzersiz programları uygulandı. Bir gruba sadece alt ekstremite
endurans eğitimi uygulanırken, diğer gruba alt ekstremiteye ek olarak üst ekstremite
endurans eğitimi uygulandı.
Çalışmamıza katılan bireylerde yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve EF
açısından iki grup arasında istatistiksel olarak bir fark bulunmadı. Bu durum çalışma
popülasyonunun benzer özelliklere sahip olduğunu göstermektedir.
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Çalışmamıza katılan bireylerin cinsiyetlerine bakıldığında, iki grup arasında
benzer dağılım olmasına rağmen, kadın sayısı (n=4), erkeklerin sayısından (n=20)
oldukça azdır. Ülkemizde kalp yetersizliği hastalarının incelendiği SELFİE-TR
çalışmasında, kalp yetersizliğinde risk faktörleri ve farklı özelliklerin sıklığı ifade
edilmiştir. Bu çalışmaya göre ülkemizde HFrEF popülasyonunun ağırlıklı olarak
erkek bireylerden oluşması sonucuyla paralel olarak, çalışmamızda erkek bireylerin
sayıca fazla bulunması beklenen bir durumdur (31).
Çalışmamıza katılan bireylerin VKİ değerine göre sınıflandırılmalarına
bakıldığında, katılımcıların çoğunun fazla kilolu (% 37,5) veya hafif obez (% 41,6)
kategorisinde olduğu görülmektedir (114). Bu durum, obezitenin kalp yetersizliği risk
faktörlerinden biri olduğu yönünde verilere paraleldir (115).
Hipertansiyon (HT), diyabetes mellitus (DM), dislipidemi (DL), sigara
kullanımı ve koroner arter hastalıklarının kalp yetersizliği risk faktörleri arasında
olduğu bilinmektedir (116). Bizim çalışmamızda katılımcılar bu risk faktörlerine
sahiptiler. İki grubun HT, DM ve sigara kullanımı istatistiksel olarak benzer iken;
kombine eğitim grubunda, alt ekstremite eğitim grubuna göre istatistiksel açıdan daha
yüksek oranda DL bulunmuştur.
Çalışmamıza katılan bireylerin tıbbi öyküsünde anjiyografi, stent, akut koroner
sendrom, AF görülme oranları istatistiksel olarak gruplar arasında benzerdir. CABG
oranı, alt ekstremite eğitim grubunda, kombine eğitim grubuna göre istatistiksel açıdan
daha yüksek bulunmuştur. Literatürde, CABG’nın akut dönemde postoperatif
pulmoner komplikasyonlar nedeniyle, uzun dönemde ise restriktif paternle pulmoner
fonksiyonları etkilediğine dair çalışmalar mevcuttur (117, 118). Ancak bizim
çalışmamızda alt ekstremite eğitim ve kombine eğitim gruplarının, eğitim öncesi SFT
parametrelerinin tümü istatistiksel açıdan benzer bulunmuştur. Her iki grubun
başlangıçta pulmoner fonksiyonlarının benzer olduğu görülmektedir. Bu durum
KY’nin pulmoner fonksiyonlarda hafif ile orta derecede restriktif veya obstrüktif
değişiklikler yarattığı bulgularıyla uyumlu olarak, her iki grubun minimal restriktif
paternde eşit derece etkilendiğini göstermektedir (119).
Günümüzde medikal tedavilerin egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesi üzerinde
etkisi halen araştırılmaktadır (120). Çalışmamıza katılan bireylerin ilaç kullanım
durumları

incelendiğinde

katılımcıların

tamamının

beta-bloker

kullandığı
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görülmekteydi. Diğer ilaçların kullanım oranları açısından da her iki grup istatistiksel
açıdan benzer bulundu. Bu durum medikal tedavilerin egzersiz kapasitesi üzerindeki
etkisinin gruplar arasında benzer olacağını göstermektedir.
NYHA fonksiyonel sınıflandırılması, bireylerin semptomlarının fonksiyonel
boyutu hakkında bilgi vermektedir (121). NYHA sınıfına göre, ICD’li kalp yetersizliği
hastalarının mortalite ve aritmi riskini karşılaştırılan bir çalışmada, semptomatik
hastaların mortalite riskinin yüksek olduğu ancak ventriküler aritmi riskinin NYHA
sınıfından bağımsız olduğu ifade edilmiştir (122). Çalışmamıza katılan tüm
popülasyonda NYHA sınıf II % 37,5 ve NYHA sınıf III % 62,5 oranında
bulunmaktaydı. Gruplar istatistiksel açıdan birbirine benzerdi. Bu da fonksiyonel
durum açısından grupların aynı seviyede olduğunu doğrulamaktadır.
Yakın zamanlı bir çalışmada; ICD’li iskemik ve iskemik olmayan KMP
hastalarında şok görülme oranları karşılaştırılmış ve iskemik KMP’de daha düşük EF
oranı ve daha yaşlı olmalarına rağmen daha az oranda uygunsuz şok görüldüğü tespit
edilmiştir. Ayrıca bazal ritimde AF olması, uygunsuz şok görülmesiyle bağlantılı
bulunmuştur (123). Çalışmamıza katılan bireylerin kalp yetersizliği etiyolojisi
incelendiğinde % 66,7’si iskemik, % 33,3’ü iskemik olmayan (non-iskemik)
etiyolojiye ait bulundu. Bazal ritimde AF görülme oranlarına bakıldığında alt
ekstremite eğitim grubunda % 58,3, kombine eğitim grubunda ise % 33,3 olarak
gözlenmekteydi. Gruplar karşılaştırıldığında ise istatistiksel açıdan benzer bulundu.
5.1. Solunum Fonksiyonları
HFrEF hastalarında FEV1 ve FVC’nin yaş, cinsiyet, boy uyumlu kontrollere
kıyasla ortalama % 20 oranında azaldığı bilinmektedir (124). Güçlü ve ark. kalp pili
olan kalp yetersizliği hastası (% 90 ICD, % 10 CRT) 50 kişi ve sağlıklı kontrol 40
kişiyi karşılaştırmıştır. SFT sonucunda FEV1,FVC, FEV1/FVC, PEF ve FEF%25-75
değerleri kaydedilmiştir. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında FEV1/FVC her iki
grupta benzer iken; FEV1, FVC, PEF ve FEF%25-75 kalp pili olanlarda daha düşük
bulunmuştur. Burdan yola çıkarak, kalp pili olan kalp yetersizliği hastalarının sağlıklı
bireylere göre pulmoner fonksiyonlarının daha zayıf olduğu belirtilmiştir (7). Başka
bir çalışmada, FEV1/FVC ve FEV1 değerlerinin kalp yetersizliği hastalarında
prognostik bilgi sağladığı ve FEV1/FVC<% 70 ve FEV1<% 80 olmasının kalp
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yetersizliğiyle bağlantılı olduğu bildirilmiştir (125). Bizim çalışmamızda ise eğitim
öncesi ortalama FEV1/FVC (% 67,47±17,41) ve ortalama FEV1 değerlerinin (%
79,95±21,10) olduğu görülmektedir.
Üst ekstremite endurans eğitiminin pulmoner fonksiyonlara etkisi literatürde
birkaç çalışma ile incelenmiştir. KOAH hastalarında, 6 hafta maksimum iş yükün %
80’inde üst ekstremite endurans eğitiminin sonunda dinamik hiperinflasyonun
dengelendiği, Wmaks’ın arttığı ve egzersize özgü dispne ve yorgunluk algısının azaldığı
bulunmuştur (20). KOAH hastalarında yapılan başka bir araştırmada, kontrol grubu,
yalnızca alt ekstremite egzersiz grubu, yalnızca üst ekstremite egzersiz grubu ve
kombine egzersiz gruplarında 8 haftalık eğitimin sonunda, solunum fonksiyonlarında
(FEV1%, FVC%) grupların hiçbirinde anlamlı bir iyileşme bulunamamıştır (126).
Çalışmamızda eğitim öncesi grupların SFT parametreleri karşılaştırıldı.
FEV1/FVC değeri alt ekstremite eğitim grubunda, FEV1/FVC (%) değeri ise kombine
eğitim grubunda istatistiksel açıdan daha yüksek bulundu. Eğitim sonrası SFT
parametrelerindeki değişim incelendiğinde, alt ekstremite eğitim grubunda herhangi
bir parametrede istatistiksel açıdan anlamlı bir değişiklik görülmedi. Kombine eğitim
grubunda FEV1 ve FEV1(%) değerlerinde istatistiksel açıdan anlamlı artış bulundu.
FVC ve FVC (%) değerlerinde görülen artış miktarı klinik olarak anlamlı olsa da,
istatistiksel açıdan anlamlı düzeye ulaşmadı.
5.2.Kardiyovasküler Uygunluk Düzeyi
KPET, hastaların egzersiz kapasitelerini objektif sonuçlarla göstermektedir.
KPET ile elde edilen VO2peak değeri, altın standart olarak kardiyorespiratuar
uygunluğu değerlendirmede kullanılmaktadır. ICD hastalarında yapılan çalışmaların
tümünde egzersiz eğitiminin aerobik kapasiteyi geliştirdiği bildirilmiştir (5).
2009’da kalp yetersizliğinde egzersiz eğitiminin etkilerini inceleyen bir
çalışma olan HF-ACTION’ın 2331 kişilik popülasyonu, % 45 oranında ICD taşıyan
hastaları içermekteydi. Bu özelliğiyle HF-ACTION, ICD hasta grubunda egzersiz
eğitiminin etkin ve güvenilir olduğunu gösteren ilk kapsamlı çalışma olmuştur.
Katılımcılar 3 ay boyunca haftada 3 gün, kalp hızı rezervinin % 60-80’i yoğunluğunda
denetimli egzersiz eğitimindan sonra benzer yoğunlukta ev egzersizleriyle takip edildi.
Sonuç olarak zirve oksijen tüketiminde % 4’lük artış sağlandığı tespit edilmiştir (84).
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2012’de Isaksen ve ark. tarafından 1889 ICD’li kalp yetersizliği hastalarını
içeren derlemede, egzersiz eğitiminin etkinliği ve güvenilirliği incelenmiştir. Endurans
eğitimi bisiklet, yürüyüş, koşubandı gibi farklı egzersiz türlerinde, kalp hızı rezervinin
% 60-80’i yoğunluğunda değişmekteydi. İncelenen çalışmaların tümünde aerobik
kapasitede anlamlı iyileşmeler tespit edilmiştir (13). 2015’te yapılan başka çalışmada,
160 ICD hastasında ev ortamında 8 haftalık, kalp hızı rezervinin % 60-80’inde aerobik
egzersiz eğitimiyle VO2peak’te 2.8 mL/dk/kg artış tespit edilmiştir (127). 2018’de
Alswyan ve ark. tarafından ICD hastalarında egzersiz eğitimi yapılan 24 makale
derlenmiştir. Egzersiz müdahaleleri ortalama 3 ay süren, haftada 3-5 gün sıklıkta ve
zirve oksijen tüketiminin % 50-90’i yoğunluğunda idi. Bisiklet, koşu bandı gibi farklı
egzersiz türleri ve bunların kombinasyonunu içeriyordu. Bu derlemeye göre eğitim
sonrası VO2peak’te gelişme miktarı ortalama 2,6 mL/kg/dk olarak tespit edilmiştir (15).
Çalışmamızda eğitim öncesi her iki grubun kardiyovasküler uygunluk
düzeyleri benzerdi. Çalışmamızda eğitim sonrası alt ekstremite eğitim grubunda,
hiçbir KPET parametresinde istatistiksel açıdan anlamlı bir artış bulunmadı. Bunun iki
farklı nedeni olabileceğini düşünmekteyiz. İstatistiksel açıdan her iki grup arasında
anlamlı bir fark olmasa da; alt ekstremite eğitim grubunda atriyal fibrilasyon yükü
yüksek olan hastalar (% 58,3), kombine eğitim grubuna (% 33,3) göre daha çoğunlukta
bulunmaktaydı. Literatürde AF olan kalp yetersizliği hastalarında egzersiz kapasitesini
iyileştirmenin daha güç olduğu görülmektedir (128). Ayrıca çalışmamıza katılan
bireylerin eğitim öncesi VO2peak/kg değerleri göz önünde bulundurulduğunda, yaşa
bağlı referans değerlerine göre kardiyorespiratuar kapasitelerinin 23 kişide ‘çok zayıf’,
1 kişide ‘zayıf’ kategorisinde olduğu görülmektedir (111). Diğer bir neden
çalışmamızda egzersiz eğitiminin 6 hafta ile sınırlı kalmasıdır. Literatüre bakıldığında,
ICD hastalarında egzersiz eğitimi etkilerinin incelendiği çalışmaların en az 8-12
haftalık eğitim programını içermekte olduğu görülmektedir (9). Bu nedenle çok zayıf
kardiyorespiratuar uygunluğu olan hastalarda 6 haftalık periodda anlamlı bir iyileşme
olmamış olabileceğini düşünmekteyiz.
Nyquist-Battie ve ark.’nın yaptığı çalışmada, 12 hafta boyunca kalp yetersizliği
hastalarına (n=7) HRmax’ın % 75-85’inde 40 dakika kol ergometresi ile egzersiz
eğitimi verilmiştir. Eğitim öncesi ve sonrası yapılan kol ergometresi kardiyopulmoner
egzersiz testi sonucunda; test süresi % 22 artmış, RER oranı % 10 artmış ancak zirve
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oksijen tüketiminde anlamlı bir iyileşme gösterilememiştir (17). Kalp yetersizliği
hastalarında yapılan başka bir çalışmada, bisiklet ergometresinde yapılan KPET
sonucunda, kombine egzersiz eğitimi alan grubun zirve oksijen tüketimi, yalnızca alt
ekstremite eğitim grubuna göre zirve oksijen tüketimi istatistiksel açıdan daha yüksek
bulunmuştur (18).
Bizim çalışmamızda da eğitim sonrası; kombine eğitim grubunda VO2peak’e
ulaşma süresinde (dk), VO2peak’te (L/dk), VO2peak yüzdesinde (%), VO2peak/kg ‘da
(L/kg/dk) ve Wpeak(watt) istatistiksel açıdan anlamlı bir artış bulundu. Yani kombine
eğitim, alt ekstremite eğitimine göre kardiyopulmoner egzersiz kapasitesinde, hem
istatistiksel hem de klinik olarak daha fazla artış sağlamıştır. KOAH hastalarında
yapılan bir çalışmada, üst ekstremite endurans eğitiminin inspirasyona yardımcı
kasların ve omuz kuşağı kaslarının azalan fonksiyonel seviyesini iyileştirdiği, aynı
zamanda 6 dakika yürüme testinde yürüme mesafesininde artış sağladığı, bu
nedenlerle aerobik kapasiteyi geliştirdiği ifade edilmiştir (129). Bizim çalışmamızda
da kombine eğitim grubunda benzer etkiler nedeniyle, yardımcı solunum kas
fonksiyonunun artmasının kardiyorespiratuar kapasiteyi geliştirdiğini düşünmekteyiz.
ICD’li kalp yetersizliği hastalarında üst ekstremite endurans eğitiminin kol
egzersiz kapasitesi üzerine etkisi ve güvenilirliği ile ilgili veriler azdır. Kalp
yetersizliğinde ve KOAH’ta üst ekstremite eğitimi veren çalışmalar ise çoğunlukla
direnç eğitimi kullanmışlardır. Bizim çalışmamızda üst ekstremite endurans eğitimi
kol ergometresi ile uygulanmıştır. Eğitim öncesi kol ergometresi testinde ulaşılan
Wmaks, test süresi ve maksimum oksijen tüketimi her iki grup arasında benzer
bulunmuştur. Yani, eğitim öncesi maksimal kol egzersiz kapasitelerinin her iki grupta
benzer olduğu görülmektedir.
KOAH hastalarında yapılan kapsamlı bir derlemede üst ekstremite egzersiz
eğitiminin günlük yaşam aktivitelerinde dispne ve yorgunluk seviyelerinin azalmasını
sağladığı ifade edilmektedir. Bunun sebebi olarak, üst ekstremite egzersiz eğitiminin
yardımcı solunum kaslarının kuvvetini ve dayanıklılığını iyileştirmesi, torakal
ekspansiyon yoluyla diyafragmanın daha etkin çalışması için alan sağlaması ve
dinamik hiperinflasyonu dengelemesi gösterilmektedir (130). Bizim çalışmamızda
benzer etkilerle, ICD’li kalp yetersizliği popülasyonunda alt ekstremite endurans
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geliştirebileceğini gösterdik. İlk, orta ve son seanslarda çalışmamıza katılan bireylerin
KH, KB, SpO2 ve dispne, yorgunluk seviyelerinin zaman içerisinde değişimine
baktığımızda, KB hariç vital bulgularda anlamlı bir fark olmadığını ve dispne,
yorgunluk seviyelerinin ise arttığını görmekteyiz. KOAH hastalarında quadriceps
yorgunluğunun pulmoner rehabilitasyon programına etkilerini inceleyen bir
çalışmada, yorgunluğu yüksek olan yani egzersiz yüklemesi yeterli yapılan hastalarda,
egzersiz kapasitelerinin ve yaşam kalitelerinin daha çok arttığı tespit edilmiştir (131).
Bizim çalışmamızın da benzer şekilde sonuçlandığını düşünmekteyiz. Ayrıca
hastaların artan motivasyonu ve egzersiz korkusunun kaybolması ile sonuçlanan
faydalanımların da etkili olabileceğini düşünmekteyiz. Kombine eğitim grubunda
sistolik kan basıncında zamanla oluşan azalmanın, daha uzun süreli ve her iki
ekstremiteyi de içeren aerobik egzersiz eğitimi almaları ve buna bağlı kan basıncı
üzerine olumlu etkilere bağlamaktayız.
KOAH hastalarında kombine eğitimin etkilerinin incelendiği bir çalışmada,
hastalar 4 gruba ayrıldı. Kontrol grubu, yalnızca üst ekstremite, yalnızca alt ekstremite
ve kombine egzersiz grupları 8 hafta boyunca haftada 3 kez eğitim aldı. Toplam 78
hastada tamamlanan çalışmada, kombine egzersiz grubunda hem kol ergometresi testi
süresinde hem de 6 dakika yürüme mesafesinde anlamlı artış bulundu. Yalnızca alt
ekstremite eğitim grubunda ise 6 dakika yürüme mesafesinde artış sağlanırken, kol
ergometresi testinde anlamlı bir artış bulunamadı (126).
KOAH hastalarında kombine eğitimin (üst ve alt ekstremite) etkilerini
inceleyen başka bir çalışmada, katılımcılara 4 hafta boyunca haftada 5 kez egzersiz
eğitimi verildi. Üst ekstremite endurans testi ve 6 dakika yürüme testi ile
değerlendirmeler yapıldı. Kombine eğitimin egzersiz kapasitesinde, sadece alt veya
sadece üst ekstremite eğitiminden daha fazla iyileşme sağladığı gösterildi (132).
Nyquist-Battie ve ark. kalp yetersizliği hastalarında kol ergometresi endurans
eğitiminin oksijen tüketimi ve yaşam kalitesine etkilerini araştırmıştır. 12 hafta
boyunca haftada 3 kez toplam 40 dakika, zirve KH’nın % 75-85’inde kol ergometresi
endurans eğitimi verilmiştir. Buna göre kol ergometresi test süresi % 22, RER oranı
% 10 artmış ancak VO2peak’te iyileşme bulunmamıştır (17).
Bizim çalışmamızda, eğitim sonrası kombine eğitim grubunda kol ergometresi
test süresi, Wmaks ve maksimum oksijen tüketiminde anlamlı artış bulundu. Alt
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ekstremite eğitim grubunda ise yalnızca test süresinde artış vardı. Yani kombine eğitim
grubunda kol ergometresi test süresinin yanı sıra Wmaks ve VO2peak’de iyileşme
sağlandığı görüldü. Artış miktarları karşılaştırıldığında ise, test süresinde ve Wmaks’ta
görülen artış miktarı, kombine eğitim grubunda alt ekstremite eğitim grubundan
istatistiksel açıdan daha yüksek bulundu. Ancak maksimum oksijen tüketimindeki
artış miktarı her iki grup arasında istatistiksel açıdan benzerdi. Kombine eğitim
grubunda egzersize özgü meydana gelen ekstremite adaptasyonlarının, üst ekstremite
enduransındaki artışın daha anlamlı bulunmasına neden olabileceğini düşünmekteyiz.
6PBRT,

KOAH

hastalarında

fonksiyonel

kol

egzersiz

kapasitesini

değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Hastadan art arda omuz hizasına ve 20 cm
yukarıya uzanarak 6 dakika içerisinde, en fazla sayıda halkayı taşıması istenmektedir.
Uygulanması basit ve kısa sürdüğü için pratiktir. Ayrıca testi tamamlamak için gereken
kardiyorespiratuar ve metabolik ihtiyaçlar (KH, VO2peakvb.), maksimal egzersiz
testlerinden daha düşük olduğu için güvenli görülmektedir. Test sırasında hastaları en
çok kol yorgunluğunun kısıtladığı gözlenmektedir. Aynı zamanda testi başarmak
motor koordinasyon gerektirmektedir (133).
Literatürde kalp yetersizliğinde 6PBRT’yle ilgili bir çalışma bulunmamakla
birlikte, KOAH ve astım hastalarında bu testin üst ekstremite egzersiz kapasitesini
değerlendirmede geçerli ve güvenilir olduğu yakın zamanlı çalışmalarda gösterilmiştir
(134, 135). Sağlıklı bireylerde yapılan başka bir incelemede; 6PBRT skoruyla kol
ergometresi VO2peak’in zayıf olsa da pozitif bir korelasyon gösterdiği ifade edilmiştir
(133). Ayrıca KOAH hastalarında üst ekstremite endurans eğitiminin etkilerinin
6PBRT ile değerlendirildiği bir çalışmada, halka sayısında istatistiksel açıdan anlamlı
gelişme yarattığı bildirilmiştir (136).
Bizim çalışmamızda eğitim öncesi 6PBRT skoru ve beklenen yüzde değeri
istatistiksel açıdan her iki grup arasında benzerdi. Eğitim sonrası ise alt ekstremite
eğitim grubunda 6PBRT skoru değişmezken, kombine eğitim grubunda 6PBRT skoru
istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde artış göstermişti. Buradan yola çıkarak üst
ekstremite endurans eğitiminin fonksiyonel kol egzersiz kapasitesini iyileştirdiğini
söyleyebiliriz. Ancak her iki grup arasında 6PBRT skorunun artış miktarları
karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan benzer olduğu görülmüştür.
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5.3. Periferik Kas Kuvveti
Kalp yetersizliği hastalarında genellikle kavrama kuvveti azalmaktadır ve kötü
prognoza işaret etmektedir (137). Literatürde koroner arter hastalarının el kavrama
kuvvetinin, 6 dakika yürüme mesafesi ve VO2peak ile ilişkili olduğuna dair kanıtlar
mevcuttur (138).
8-20 yaş arası sağlıklı bireylerde yapılan bir araştırmada, el kavrama
kuvvetinin omuz abduktörleri, kalça fleksörleri ve ayak dorsi fleksörleri kas
kuvvetlerinin toplamından oluşan genel kas kuvveti ile güçlü bir korelasyon gösterdiği
bulunmuştur (139).
Yaşlı bireylerde de kavrama kuvvetinin genel kas kuvvetiyle orta derecede
ilişkili olduğu, bu nedenle üst ve alt ekstremite kuvveti ölçümleri yerine kavrama
kuvvetinin kullanılabileceği, Avrupa Yaşlılarda Sarkopeni Çalışma Grubu’nun
(EWGSOP2) 2019’da yayınlanan rehberinde belirtilmiştir (140).
Kalp yetersizliği hastalarında kırılganlık değerlendirmesi çok boyutludur.
Fiziksel fonksiyon, medikal, kognitif ve sosyal alanlar gibi alt boyutları içerir. Bu
sayede hastanın fonksiyonel durumu, yaşam kalitesi ve uzun vadede klinik sonuçlar
hakkında yorum yapılabilmektedir. Kavrama kuvveti, geriatrik bireylerde kırılganlığı
değerlendirmek için kullanılabilmektedir (141). Yüksek kavrama kuvveti, daha düşük
mortalite ve hastaneye yatış riski ile ilişkilidir (142).
Bizim çalışmamızda eğitim öncesi bireylerin kavrama kuvvetinin yaşa bağlı
referans değerlere göre yüzdesi, dominant elin % 83,89±32,80, dominant olmayan elin
% 94,21±15,94 idi. Bu durum hastaların genel kas kuvvetlerinin iyi olduğunu ve
hastalığın iyi düzeyde seyrettiğini göstermektedir.
Mroszczyk-McDonald ve ark. kardiyak rehabilitasyon programına dahil olan
hastalarda kavrama kuvvetinin normatif değerlerini ve egzersiz eğitimine cevabı
incelemiştir. Kavrama kuvvetinin cinsiyet, yaş, boy ve VO2peak ile ilişkili olduğunu ve
aerobik egzersiz eğitiminin başlangıç değerlerinde % 4,6 artış sağladığını bildirmiştir.
Ancak bu çalışmada yalnızca %3 oranında kalp yetersizliği hastası dahil edilmiştir
(143).
Çalışmamızda başlangıç kavrama kuvvetleri her iki grup arasında
karşılaştırıldığında, sol kavrama kuvveti istatistiksel açıdan benzer iken sağ kavrama
kuvveti kombine eğitim grubunda daha yüksek bulundu. Eğitim sonrası alt ekstremite
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eğitim grubunda her iki taraf kavrama kuvvetlerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir
değişiklik bulunmadı. Kombine eğitim grubunda ise sadece sol kavrama kuvvetinde
anlamlı bir artış görüldü. Bununla birlikte eğitim sonrası-eğitim öncesi kavrama
kuvveti farkları, her iki grup arasında istatistiksel açıdan benzer bulundu. Her iki
grupta kavrama kuvvetinde benzer değişim miktarının, uygulanan kol egzersiz
eğitiminin proksimal kas gruplarını daha fazla aktivite eden ve endurans egzersizi
odaklı bir egzersiz eğitim modu olmasına bağlı olduğunu düşünmekteyiz. Çalışmaya
katılan bireylerin tümünün cihaz implantasyonu sol taraftaydı. Sadece alt ekstremite
eğitim grubu ve kombine eğitim grubundan birer kişinin sol eli dominanttı. Diğer 22
hastanın sağ eli dominanttı. Her iki grup arasında, dominant el dağılımı açısından
sonuçları etkileyebilecek bir farklılık bulunmamaktaydı.
5.4. Fiziksel Aktivite Seviyesi
Birinci Basamak için Fiziksel Aktivite Anketi, İngiltere’de geliştirilen ve 2019
yılında Türkçeye uyarlanmış bir ankettir. Kişinin iş yerinde hareketliliği, son 7 gün
içindeki aktiviteleri ve bu aktivitelerin süresi sorgulanır. Hareketli, orta derece
hareketli, az hareketli ve hareketsiz olmak üzere 4 kategoride sonuç vermektedir (106).
Kalp yetersizliği hastalarının fiziksel aktivite düzeyini tanımlamak amacıyla
yapılan bir çalışmaya 68 kişi dahil edilmiş ve değerlendirmeler sonucunda % 50’sinin
5000 adımdan az attığı, % 44’ünün orta şiddette günde 30 dk’dan az aktivite yaptığı
tespit edilmiştir (144). Ayrıca kalp yetersizliğinde günlük yürüme süresi ve yürüme
hızının fonksiyonel egzersiz kapasitesini öngördüğü bildirilmiştir (145). Başka bir
çalışmada; kalp pili taşıyan hastalarda fiziksel aktivite süresinin az olmasının yüksek
mortalite riskiyle ilişkili olduğu ifade edilmiştir (146). ICD taşıyan kalp yetersizliği
hastaları için de benzer şekilde 781 kişiden toplanan verilere göre implantasyondan
sonra erken dönemde (35. gün- 6. ay) fiziksel aktivite seviyesinin düşük olması
hastaneye yatış ve mortalite riskini öngörmektedir (147).
Bizim çalışmamızda eğitim öncesi bireylerin fiziksel aktivite seviyeleri
istatistiksel açıdan benzerdi. Alt ekstremite eğitim ve kombine eğitim gruplarının
eğitim sonrası fiziksel aktivite seviyelerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir değişiklik
bulunamadı. Bunun nedeni olarak çalışmamızın COVID-19 pandemi sürecine denk
gelmesini düşünmekteyiz. Pandeminin, karantina döneminde karantina öncesine göre
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ICD hastalarının adım sayısında ortalama % 25’lik bir azalmaya yol açtığı
bildirilmiştir (148). Yakın zamanlı başka bir çalışmada, implante kardiyak cihazı olan
95 kalp yetersizliği hastasının COVID-19 pandemisi sürecinde fiziksel aktivite
seviyeleri incelenmiştir. Bu çalışmaya göre karantina sürecinde fiziksel aktivitede
önemli bir azalma olduğu gibi, karantina sonrası hastaların eski fiziksel aktivite
seviyelerine dönemedikleri belirtilmiştir (149). Bu bulgulardan yola çıkarak, COVID19 pandemisinin çalışmamıza katılan hastaların fiziksel aktivite düzeylerini olumsuz
yönde etkilediğini düşünüyoruz.
5.5. Kol Fonksiyonelliği
ICD implantasyonu yapılan kişilerin ağrı, eklem hareket açıklığı ve kuvvet
kaybı gibi kısıtlılıklar nedeniyle üst ekstremite disfonksiyonları yaşadıkları
bilinmektedir. Üst ekstremite disfonksiyonuna en çok katkıda bulunan faktörler;
cihazın

boyutu,

implantasyon

bölgesinin

durumu

ve

üst

ekstremite

immobilizasyonudur (150).
Kişisel bakımın sağlanması ve bağımsız bir yaşam için kol fonksiyonelliği
önemlidir. KOAH hastalarında yapılan bir çalışmada, GYA’larıyla paralel olarak kol
aktivitelerinin de sağlıklı kontrollere göre düşük olduğu bildirilmiştir (151). Benzer
şekilde ICD’li kalp yetersizliği hasta grubunun kol fonksiyonelliğinin, GYA’lerini
etkileyeceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle çalışmamızda kol fonksiyonelliğini
QUICK-DASH anketi ile değerlendirdik.
Daniels ve ark. kalp hastalarında cihaz implantasyonu sonrası üst ekstremiteye
yönelik egzersizlerin, omuz ağrısı ve üst ekstremite fonksiyonel bozukluklarını
önlemede etkili olduğunu ve QUICK-DASH puanında iyileşme sağladığını
göstermiştir (152). Kardiyak elektronik cihaz implantasyonu sonrası, erken dönemde
pendulum egzersizinin omuz eklem hareket açıklığında ve QUICK-DASH puanında
kontrol grubuna kıyasla daha fazla iyileşme sağladığı bildirilmiştir (153).
Bizim çalışmamızda eğitim öncesi çalışmaya katılan bireylerin kol
fonksiyonelliği benzerdi. Eğitim sonrası ise her iki grupta da istatistiksel açıdan
anlamlı iyileşme bulundu. Ancak kombine eğitim grubunun QUICK-DASH
puanındaki iyileşme, sadece alt ekstremite eğitim grubuna göre klinik açıdan daha
fazla görülüyordu. Sadece alt ekstremite eğitimi verilen grupta da iyileşme görülmesi,
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alt ekstremite endurans eğitiminin hastalara üst ekstremite aktivitelerinde cesaret
kazandırmasıyla ilgili olabileceğini düşünmekteyiz.
5.6. Günlük Yaşam Aktiviteleri
Kalp yetersizliği olan hastaların GYA’ları olumsuz etkilenmektedir (154).
Özellikle yaş arttıkça eşlik eden kronik hastalıkların artmasıyla yemek yeme, banyo
yapma, mobilite gibi günlük aktivitelerde bağımlılıklarının arttığı düşünülmektedir
(155). Literatürde açık olmasa da, cihazla yaşamaya uyum, şok endişesi ve diğer
komplikasyonların ICD hastalarının da günlük yaşam aktivitelerini kısıtlaması
muhtemeldir.
Ülkemizde kalp yetersizliği hastalarının yaşam kaliteleri ve günlük yaşam
aktivitelerine bakıldığında ve NYHA fonksiyonel sınıfının GYA puanlarını etkilediği,
GYA bağımsızlık düzeyi arttıkça yaşam kalitesinin de arttığı tespit edilmiştir (154).
Hiroaki ve ark.’nın çalışmasında 80 yaş üstü kalp yetersizliği hastalarının
GYA’lerindeki düşüşün kötü prognoza işaret olduğu ve GYA’leri korunmuş olan
hastalarda mortalite ve hastaneye yatış riskinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu
hastalarda kardiyak rehabilitasyon programları GYA puanlarını iyileştirmede etkili
bulunmuştur (156).
Kütükcü ve ark.’nın KOAH hasta grubunda yaptığı çalışmada, 8 haftalık üst
ekstremite kuvvet eğitiminin günlük yaşam aktivitelerini iyileştirdiği, kol ergometresi
testinde dispne ve yorgunluk algısını azalttığı gösterilmiştir (157).
Çalışmamıza katılan bireylerin GYA’leri, Nottingham Genişletilmiş Günlük
Yaşam Aktiviteleri İndeksi (NEADLS) ile değerlendirildi. Eğitim öncesi bireylerin
günlük yaşam aktiviteleri ve alt skorları (mobilite, mutfak, ev içi, boş zaman) her iki
grup arasında benzerdi. Eğitim sonrasında ise grupların her ikisinde de toplam ve alt
puanlarda istatistiksel açıdan anlamlı bir değişiklik bulunmadı. ICD’li kalp yetersizliği
hasta grubunda performansa dayalı Milliken GYA Skalası’nın daha net sonuçlar elde
etmek için kullanılabileceğini düşünmekteyiz.
5.7. Yaşam Kalitesi
Kalp yetersizliği olan hastalarda egzersiz eğitiminin yaşam kalitesini
iyileştirdiğine dair kanıtlar net olmamakla birlikte muhtemeldir (158). ICD
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hastalarında implantasyon sonrası semptomların azalmasıyla birlikte yaşam
kalitesinde artış görülse de uzun vadede bu kişilerin fiziksel aktivitelerden kaçınma
davranışı göstermesi, ağrılı şok gelişmesi yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkiler
yaratmaktadır (159). Çalışmamıza katılan hastaların şok veya ATP öyküsü yoktu.
2020’de Dougherty ve ark. tarafından ICD hastalarında, günde 1 saat 8 haftalık
ev temelli egzersiz eğitiminin yaşam kalitesi üzerine etkileri SF-36 anketiyle
incelenmiştir. Anksiyete ve depresyonda kısa süreli azalma görülmüş ancak yaşam
kalitesinde önemli bir gelişme bulunmamıştır. Aynı zamanda bu çalışmada, eğitim
grubundaki bireylerin % 43’ünün, egzersiz programına uyumunun % 80’in altında
olduğu bildirilmiştir (160).
HF-ACTION çalışmasında kalp yetersizliği hastalarında yaşam kalitesi Kansas
City Kardiyomiyopati anketi ile değerlendirilmişve egzersiz eğitiminin yaşam kalitesi
üzerine iyileştirici bir etkisi bulunmamıştır (161). Ancak bizim çalışmamızda bu
çalışmalardan aksi yönde sonuçlar elde edilmiştir.
2018’de Yan-Wen-Chen ve ark. kalp yetersizliği hastalarında ev tabanlı
kardiyak rehabilitasyon programının etkilerini incelemiştir. Bu çalışmada 3 aylık
takipte fonksiyonel kapasitede iyileşmenin yanı sıra MLHFQ toplam puanında %
37’lik artış tespit edilmiştir. Bunun sebebi olarak, ev tabanlı egzersiz programlarının
günlük yaşama daha kolay entegre edilebilmesi gösterilmiştir (162).
2019’da Taylor ve ark.’nın hazırlamış olduğu derlemede HFrEF hastalarında
egzersiz temellik kardiyak rehabilitasyonun ve yaşam kalitesi üzerine etkisi
incelenmiştir. MLHFQ puanında anlamlı iyileşme sağladığı tespit edilmiştir (163).
Nyquist-Battie ve ark. yapmış olduğu çalışmada, yaşam kalitesi bizim
çalışmamızda olduğu gibi MLHFQ ile değerlendirilmiş, fiziksel ve emosyonel alt
skorlarda anlamlı iyileşme bulunmamıştır ancak toplam skorda anlamlı iyileşme
bulunmuştur (17).
Çalışmamızda sadece alt ekstremite eğitimi verilen grupta MLHFQ fiziksel alt
puanda ve toplam puanda anlamlı iyileşme varken, emosyonel alt puanda değişiklik
bulunmadı. Kombine eğitim grubunda ise tüm MLHFQ puanlarında anlamlı artış
vardı. Ayrıca çalışmamıza katılan bireylerin bireylerin egzersiz programına uyumu %
100 idi. Bu durum, ICD’li kalp yetersizliği hastalarında egzersiz eğitiminin yaşam
kalitesine etkisini daha doğru inceleyebilmemizi sağlamıştır. Sadece alt ekstremite

90

eğitimi verilen grupta egzersiz kapasitesinde anlamlı artış olmasa da kol
fonksiyonelliğinde (QUICK-DASH) iyileşme olması yani bireylerin üst ekstremite
aktivitelerinde cesaret kazanmasının benzer şekilde yaşam kalitesi puanlarına da
yansımış olabileceğini düşünmekteyiz. Kombine eğitim grubunda, alt ekstremite
eğitim grubuna göre egzersiz kapasitesinin daha fazla artmasına paralel olarak, yaşam
kalitesi puanlarının da istatistiksel açıdan daha fazla iyileştiği görülmektedir.
5.8. ICD Parametreleri
ICD hasta grubunda egzersiz eğitiminin güvenilirliği ve etkililiği hakkında
literatürde çok sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmalarda güvenilirlikle ilgili
incelenen parametreler ATP, uygun şok, uygunsuz şok, ventriküler aritmiler
(VT/VF)’dir.
Caloian ve ark. araştırmasında kalp pili tek odacıklı olanların, çift odacıklı
olanlara göre daha fazla kalp yetersizliği semptomlarına sahip olduğu görülmüştür.
Ayrıca hıza duyarlı fonksiyonun (rate responsive-R) egzersiz kapasitesini iyileştirdiği
görülmüştür (164). Çalışmamıza katılan bireylerin ICD modları ICD-VR (tek odacıklı)
ve ICD-DR (çift odacıklı) olarak ayrılmıştır. Alt ekstremite eğitim ve kombine eğitim
grupları karşılaştırıldığında pil modları istatistiksel açıdan benzer bulunmuştur.
Isaksen ve ark. ICD hastalarında egzersiz eğitiminin etkilerinin araştırıldığı
toplam 1889 hastanın dahil edildiği, 9 çalışmayı incelemiş egzersiz seansları ve takip
sırasında 166 şok dahil 182 kardiyak olay tespit edilmiştir. Ayrıca egzersiz eğitimine
dahil edilen ICD hastalarında sedanter kontrollere göre şok gelişme sıklığının daha
düşük olduğu bildirilmiştir (13).
HF-ACTION çalışmasına dahil edilmiş olan ICD hastalarında, egzersiz
eğitiminin ICD şok üzerine etkisi ortalama 2,2 yıl takip edilmiştir. Egzersiz
hastalarının % 20’si ve kontrol grubunun % 22’sinde ICD şok gelişmiştir. Sürekli
VT/VF öyküsü olanlar, egzersize bağlı aritmisi olanların ICD şok riskinin arttığı tespit
edilmiştir. Ancak sonuçlara göre egzersiz eğitimi, ICD şoklarının oluşumu ile ilişkili
değildir (165).
Alswyan ve ark.’nın sistematik derlemesinde, egzersiz sırasında ve takip
süresinde ICD şoklarının yüzdesi % 0-20 arasında tespit edilmiştir. Egzersiz testiyle
bağlantılı ICD şok sayısı oldukça düşük bulunmuştur. Egzersiz sırasında ATP görülme
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oranı ise % 1,1-2,2 olarak incelenmiştir (15). Benzer şekilde, Pandey ve ark. yaptığı
derlemede incelenen tüm çalışmalarda egzersiz testi ve egzersiz eğitimi sırasında
kardiyak aritmiler, lead çıkması ve şok gelişme riskinin oldukça düşük olduğu
belirtilmiştir (12).
Çalışmamıza dahil edilen kişilerin eğitim sonrası pil kontrollerinde, sadece alt
ekstremite eğitim grubunda 5 kişide, kombine eğitim grubunda 3 kişide, bir veya daha
fazla ventriküler taşikardi tespit edilmiş ancak bunlar (1 kişi hariç) cihaz tarafından
terapi uygulanacak seviyeye ulaşmamıştır. Sadece alt ekstremite eğitim grubundan 1
kişide ATP uygulaması görülmüştür. Her iki grup arasında ICD terapi öyküsünde
istatistiksel açıdan anlamlı bir fark görülmemiştir. Eğitim sırasında ve sonrasında
herhangi bir komplikasyona rastlanmamıştır.
Çalışmamızda katılımcıların hepsi beta-bloker kullanıyordu. Beta-bloker
kullanımı maksimum kalp hızını baskıladığı için egzersiz sırasında ICD şok eşiğine
(upper rate) kadar bir güvenlik aralığı sağlamıştır. Böylece egzersiz eğitimi sırasında
şok gelişme riskini azaltmıştır. Ayrıca egzersiz eğitimi sırasında hastaların kalp
hızının, ICD şok eşiği olan (upper rate) kalp hızı değerinin en az 10 atım/dk altında
olmasına dikkat edilmiştir.

Limitasyonlar;
Çalışmamızın birincil limitasyonu, COVID-19 pandemisi nedeniyle 530 kişilik
bir ICD’li kalp yetersizliği hastası popülasyonundan 24 kişinin eğitime uygunluğu ve
kabul etmesi nedeniyle örneklem büyüklüğünün kısıtlı kalmasıdır. Ayrıca egzersiz
eğitiminin 6 hafta ile sınırlı kalması, literatürdeki çalışmalarda 8 haftanın üstünde
süren eğitimlerle karşılaştırılmasını zorlaştırmıştır. Çalışmamızın süre kısıtlılığı
nedeniyle egzersiz eğitimi sonrası ICD parametrelerin uzun süreli takibi de
yapılamamıştır.
Sonuç olarak, kombine eğitim metodu, ICD’li kalp yetersizliği hastalarının
kardiyorespiratuar uygunluklarını, sadece alt ekstremite endurans eğitimi alanlara göre
daha fazla geliştirdiği bulunmuştur. Benzer şekilde kombine eğitim metodunun, üst
ekstremite egzersiz kapasitesini, kol fonksiyonelliğini ve yaşam kalitesini daha fazla
iyileştirdiği görülmüştür. Ayrıca, üst ekstremite endurans eğitiminin ICD
parametreleri açısından egzersiz programları içerisinde güvenle kullanılabileceği
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gösterilmiştir. Bu eğitim metodunun, ICD’li kalp yetersizliği hastalarının günlük
yaşam aktiviteleri ve fiziksel aktivite düzeylerini nasıl etkilediğine dair daha kapsamlı
çalışmalara ihtiyaç vardır.
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER
ICD’li kalp yetersizliği hastalarının egzersiz programlarında, alt ve üst
ekstremite endurans eğitimlerini birlikte uygulamanın, kardiyorespiratuar ve ICD
parametreleri üzerine etkisini incelemeyi amaçladık. ICD’li kalp yetersizliği hastası
olan 24 kişi randomizasyonla iki gruba ayrıldı. Haftada 5 gün 6 hafta boyunca, alt
ekstremite eğitim grubu sadece alt ekstremite endurans eğitimine katılırken, kombine
eğitim grubu alt ekstremite eğitiminden sonra 20 dk üst ekstremite endurans eğitimine
katıldı. Tedavi sırasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Elde
edilen bulgulardan aşağıda bahsedilmektedir:
1. Eğitim öncesinde yaş, vücut kütlesi, boy, VKİ, EF, eşlik eden kronik
hastalıklar, kullanılan ilaçlar, tıbbi öykü, ICD türü ve modu, SFT ve KPET
parametreleri, kol egzersiz kapasitelerinin her iki grup arasında benzer olması
karşılaştırılmalı analiz için uygun bir örneklem grubu olduğunu göstermektedir.
2. Çalışmamızda ICD’li kalp yetersizliği hastalarında alt ekstremiteye ek
olarak üst ekstremite endurans eğitimi sonrası kardiyovasküler uygunluğun
geliştirilmesinde sadece alt ekstremite eğitimine göre fonksiyonel kapasiteyi
geliştirmede daha etkili ve ICD parametreleri açısından güvenli bulunmuştur. Rutin
kardiyak rehabilitasyon programlarına kol ergometresi ile üst ekstremite endurans
eğitimi dahil edilebilir.
3. Ek olarak üst ekstremite endurans eğitimi verilen hastaların üst ekstremite
maksimal ve fonksiyonel egzersiz kapasitesi sadece alt ekstremite endurans eğitimi
verilen gruba göre daha anlamlı artış göstermiştir. Egzersize özgü ekstremite
adaptasyonunun, üst ekstremite enduransındaki artışın daha anlamlı bulunmasına
neden olduğunu düşünmekteyiz.
4. Eğitim öncesi fiziksel aktivite düzeyi her iki grup arasında benzer bulundu.
Eğitim sonrası da her iki grupta da istatistiksel açıdan anlamlı bir gelişme bulunmadı.
COVID-19

pandemisinin

etkilerinin

bu

sonuca

yol

açmış

olabileceğini

düşünmekteyiz.
5.Kol fonksiyonelliğini değerlendirmemizi sağlayan QUICK-DASH puanları
eğitim öncesi her iki grup arasında benzer bulundu. Eğitim sonrası ise her iki grupta
da iyileşme görülmüştür. Kol fonksiyonelliğiyle ilgili sonuçların netleşmesi için farklı
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ölçüm yöntemlerinin ICD’li kalp yetersizliği hasta grubunda uygulanmasına ihtiyaç
vardır.
6. GYA’lerinde eğitim sonrası her iki grupta da değişiklik tespit edilmemiştir.
ICD’li kalp yetersizliği hasta grubunda GYA değerlendirmesi literatürde açıklanması
gerekli bir konudur. Milliken GYA Skalası gibi performansa dayalı değerlendirmeler
gelecek çalışmaların konusu olabilir.
7.Yaşam kalitesi MLHFQ ile değerlendirilmiş ve her iki grupta da egzersiz
eğitimi sonrası fiziksel alt puan ve toplam puanda anlamlı düzeyde iyileşme tespit
edilmiştir. Ancak ek olarak üst ekstremite endurans eğitimi verilen kombine eğitim
grubunda, emosyonel alt puanında da istatistiksel açıdan anlamlı iyileşme görülmüş
olması, kardiyak rehabilitasyon programlarında egzersiz eğitim programı içeriğinin,
emosyonel kavramlar üzerine etkisini düşündürmektedir.
8.Çalışmamızda egzersiz testinde, eğitim sırasında veya sonrasında ciddi bir
kardiyak olay kayıt edilmedi. Herhangi bir komplikasyon yaşanmadı. Tüm bu
verilerden yola çıkarak ICD’li kalp yetersizliği hastalarının kardiyak aritmiler veya
ICD şok endişesi nedeniyle yaşam boyu hareketsiz kalmaya mahkum edilmemesi
gerektiğini düşünmekteyiz.
Kardiyak rehabilitasyon içerisinde ICD’li kalp yetersizliği hasta grubu, özel
olarak takip edilmesi gereken zor bir popülasyondur. Çalışmamız bu hasta grubunda
her iki ekstremiteyi içeren kombine eğitim metodunun etkilerini incelemektedir.
Çalışmamızın sonuçlarına göre, ICD’li kalp yetersizliği hastalarında üst ekstremite
egzersiz kapasitesinin iyileştirilmesi, alt ekstremite kadar önemli ve gereklidir. ICD’li
kalp yetersizliği hastalarında egzersiz eğitimi programlarken her iki ekstremitenin de
programa dahil edilmesinin, kardiyorespiratuar fonksiyonu geliştirmede etkili
olabileceğini düşünmekteyiz.
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8. EKLER
EK-1:Etik Kurul Onayı

108

109

110

EK-2: Aydınlatılmış Onam Formu
Versiyon2
BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ ONAM FORMU
Araştırmanın Adı: İmplante Kardiyoverter Defibrilatörü (ICD) Olan Kalp Yetersizliği
Hastalarında Alt Ekstremite Endurans Eğitimine Ek Olarak Uygulanan Üst Ekstremite
Endurans Eğitiminin Fonksiyonel Kapasite ve Pacemaker Fonksiyonları Üzerine Etkisi
Sayın Katılımcı,
Yukarıda adı yazılı araştırmaya katılmak üzere davet edilmiş bulunmaktasınız. Bu araştırmada
yer almayı kabul etmeden önce, araştırmanın ne amaçla yapılmak istendiğini anlamanız ve bu
bilgilendirme sonucunda kararınızı vermeniz gerekmektedir. Aşağıdaki bilgileri lütfen
dikkatlice okuyunuz, sorularınız olursa sorunuz ve açık yanıtlar isteyiniz.
Bu araştırma ile kalp pili olan kalp yetersizliği hastalarında bisiklet ergometre egzersiz
eğitimine ek olarak verilen kol ergometre egzersiz eğitiminin, üst ekstremite (omuz-kol
uzuvları) egzersiz kapasitesi ve fonksiyonu (iş yapma becerisi) üzerine etkisinin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda kişinin günlük yaşam aktiviteleri ve yaşam
kalitesi üzerine etkisi de değerlendirilecektir.
Bu araştırma, kalp pili olan hastaların ayrıntılı değerlendirilmesine ve rehabilitasyon
uygulamalarının geliştirilmesine yarar sağlayacaktır. Araştırmanın yapılacağı yer olan Hitit
Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden izin alınmıştır. Araştırmaya sizin
dışınızda 23 kişi daha katılacaktır.
Araştırmaya katılmayı kabul eden kontrol ve çalışma grubundaki hastaların tümü 40 dakika
süreyle, fizyoterapistin belirlediği iş yükünde, bisiklet ergometresinde çalışacaklardır.
Çalışma grubunda olmanız durumunda ise ek olarak, size öğretilen şekilde 20 dakika boyunca,
oturur pozisyonda kol ergometresinde çalışmanız istenecektir.

Tüm grupların 6 hafta

süresince haftada 5 gün , toplam 30 seans tedavi almaları planlanmaktadır.
Çalışmada düşme, yaralanma ve büyük travma ihtimali düşüktür fakat bazı yaşlı hastalarda
alışma sürecinde egzersizlere adapte olmakta zorluk yaşanabilir. Olumsuz bir durum
gelişmemesi için tüm egzersizler araştırmacı fizyoterapistin gözetiminde ve kontrollü
yaptırılacaktır. Hastalar rehabilitasyona ilk gelişlerinde, yapılacak egzersizlerin güvenli
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olabilmesi için ayrıntılı testlere tabi tutulmuş olacaklar şayet olumsuz bir durum gelişmesi
durumunda gene her türlü tıbbi donanım, hemşire ve fizyoterapist ünitemizde mevcut olup
direk müdahale edilecektir. Bu tedavilerin size ve yakınlarınıza bir zararı olmayacaktır.
Egzersizlerin herhangi bir riski ve yan etkisi bulunmamaktadır.
Sizden tedavi öncesi ve sonrasında olmak üzere iki farklı dönemde kardiyoloji uzmanı
tarafından rutinde yapılan testlere ek olarak, fizyoterapistiniz tarafından yaptırılacak olan;
kardiyopulmoner egzersiz testini (KPET), üst ekstremite egzersiz testini ,6 dakika delikli pano
ve halka testini (6 minute pegboard and ring test) ,el kavrama kuvveti ölçümünü (handgrip)
tamamlamanız beklenmektedir. Ve omuz-el fonksiyonunu değerlendiren anketi, günlük yaşam
aktivitesi anketi, yaşam kalitesi düzeylerinizi ölçen anketleri tamamlamanız istenmektedir.
Sizlerden herhangi bir şekilde kardiyak rehabilitasyona başlangıç ve bitiş sırasında alınan kan
testlerine ilave herhangi bir kan alma işlemi yapılmayacaktır. Gönüllüler açısından herhangi
bir yarar olmadığı gözlemlendiğinde bu durum hakkında bilgilendirileceksiniz. Çalışmaya
katılmakla parasal yük altına girmeyeceksiniz ve size de herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
Bu araştırmaya katılıp katılmamakta tümüyle özgürsünüz. Gerek duyduğunuz tüm bilgileri
istemeye ve doğru, açık, anlaşılır bilgi almaya hakkınız vardır. Araştırmaya katılmayı
istemezseniz burada size verilen hizmet olumlu veya olumsuz şekilde etkilenmeyecektir.
Gerekli gördüğü takdirde araştırmanın herhangi bir kısmında katılımcı araştırmadan çıkabilir,
araştırmacı çalışmayı sonlandırabilir. Araştırmanın tüm aşamalarında kimlik bilgileriniz gizli
tutulacaktır. Araştırma kapsamında elde edilen bilgiler bilimsel amaçlarla kullanılabilir
gizlilik kurallarına uyulmak kaydıyla sunulabilir ve yayınlanabilir.
Araştırma ile ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız sorumlu araştırmacı olan Doç. Dr.
Ayla ÇAĞLAYAN TÜRK’na,

nolu telefon veya

e-posta adresinden ve araştırmacı

Fzt.Ayşe AKDAL’a e-posta adresi veya numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Katılımcının/Hastanın Beyanı
Sayın Doç. Dr. Ayla ÇAĞLAYAN TÜRK ve Fzt. Ayşe AKDAL tarafından Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tıbbi bir araştırma yapılacağı belirtilerek bu
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araştırma ile ilgili yukarıdaki bilgiler bana aktarıldı. Bu bilgilerden sonra böyle bir araştırmaya
“katılımcı” olarak davet edildim.
Eğer bu araştırmaya katılırsam hekim ve fizyoterapist ile aramda kalması gereken bana ait
bilgilerin gizliliğine bu araştırma sırasında da büyük özen ve saygı ile yaklaşılacağına
inanıyorum. Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında kişisel
bilgilerimin ihtimamla korunacağı konusunda bana yeterli güven verildi.
Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan çekilebilirim.
Ancak araştırmacıları zor durumda bırakmamak için araştırmadan çekileceğimi önceden
bildirmemim uygun olacağının bilincindeyim. Ayrıca tıbbi durumuma herhangi bir zarar
verilmemesi amacıyla araştırmacı tarafından araştırmadan çıkartılabileceğimi de biliyorum.
Araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk altına
girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır. İster doğrudan, ister dolaylı olsun araştırma
uygulamasından kaynaklanan nedenlerle meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorunumun
ortaya çıkması halinde, her türlü tıbbi müdahalenin sağlanacağı konusunda gerekli güvence
verildi. Bu tıbbi müdahalelerle ilgili olarak da parasal bir yük altına girmeyeceğimi biliyorum.
Araştırma sırasında bir sağlık sorunu ile karşılaştığımda; herhangi bir saatte, Doç. Dr. Ayla
ÇAĞLAYAN TÜRK’na, nolu telefondan veya Fzt. Ayşe AKDAL’ı, ‘dan arayabileceğimi
ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çepni Mahallesi İnönü
Caddesi No:176 Merkez/Çorum adresinden ulaşabileceğimi biliyorum. Bu araştırmaya
katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. Araştırmaya katılmam konusunda zorlayıcı
bir davranışla karşılaşmış değilim. Eğer katılmayı reddedersem, bu durumun tıbbi bakımıma
ve hekim ile olan ilişkime herhangi bir zarar getirmeyeceğini de biliyorum.

Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi başıma belli bir
düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde “katılımcı” olarak yer alma kararını
aldım. Bu konuda yapılan daveti büyük bir memnuniyet ve gönüllülük içerisinde kabul
ediyorum. İmzalamış bulunduğum bu form kâğıdının bir kopyası bana verilecektir.

GÖNÜLLÜ ONAY FORMU
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Yukarıda gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren metni okudum.
Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koşullarla söz konusu klinik
araştırmaya kendi rızamla hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum.

Gönüllünün Adı-soyadı, İmzası, Adresi (varsa telefon no., faks no,...)

Açıklamaları yapan araştırmacının adı-soyadı, imzası

Rıza alma işlemine başından sonuna kadar tanıklık eden kuruluş görevlisinin adı-soyadı,
imzası, görevi
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EK-3: Orjinallik Ekran Çıktısı
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EK-4:

Sözel

Bildiri
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9. ÖZGEÇMİŞ

