
 

 

 

 

T.C 

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ 

ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI 

 

 

 

 

 

 

 

DĠLATE KARDĠYOMĠYOPATĠLĠ ÇOCUKLARIN TEDAVĠSĠNDE 

OMEGA-3 YAĞ ASĠTLERĠNĠN ETKĠSĠ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. ġeref OLGAR 

PEDĠATRĠK KARDĠYOLOJĠ 

 

 

UZMANLIK TEZĠ 

ĠSTANBUL 

2009 



 
 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 

 

 

 

T.C 

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ 

ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI 

 

 

 

DĠLATE KARDĠYOMĠYOPATĠLĠ ÇOCUKLARIN TEDAVĠSĠNDE 

OMEGA-3 YAĞ ASĠTLERĠNĠN ETKĠSĠ 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. ġeref OLGAR 

 

Prof. Dr. Türkan ERTUĞRUL 

(Tez DanıĢmanı) 

 

PEDĠATRĠK KARDĠYOLOJĠ 

 

UZMANLIK TEZĠ 

ĠSTANBUL 

2009 



 
 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 

ÖNSÖZ 

 

Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 

Dalı Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı’nda çalıĢtığım süre içinde eğitimime katkıda bulunan 

değerli hocalarıma Anabilim Dalı BaĢkanı Sayın Prof. Dr. Ömer Devecioğlu’nun Ģahsında 

saygı ve Ģükranlarımı sunarım. Tezimin planlanması, sürdürülmesi ve sonuçlandırılmasında 

özveri ile yaptığı yardımları nedeniyle sayın Prof. Dr. Türkan Ertuğrul’a, eğitimime 

katkılarından dolayı Pediatrik Kardiyoloji Ünitesinin diğer öğretim üyeleri hocalarım sayın 

Prof. Dr. Rukiye E. Ömeroğlu, Prof. Dr. Aygün Dindar, Prof. Dr. Umrah Aydoğan’a ve Uzm. 

Dr. Kemal NiĢli’ye teĢekkür ederim. Ayrıca tezimin hazırlanması sırasında manevi destek 

veren Dr. Taner Yavuz, Dr. Helen Bornaun ve Dr. Naci Öner’e teĢekkürlerimi sunarım. 

Ayrıca, bölüm çalıĢanlarından ve kontrol gruplarımın yakınları da olan AyĢe HoĢgör, 

Emine Kırcalı, Fatma KarakaĢ, Ferhat DadaĢ, Melek Kadığ, Nurgül Gider ve Sinem ġahin 

Gür’e, kan örneklerinin alınmasında ve kontrol gruplarımın sağlanmasında yardımcı olan kan 

alma odası çalıĢanlarına, laboratuvar verilerimin çalıĢmasında yardımcı olan pediatrik 

endokrinoloji laboratuvarı çalıĢanları Muharrem Bey ve Nuray hanıma, Biyokimya Bilim 

Dalından Prof. Dr. Ümit Türkoğlu’na teĢekkür ederim. 

Sabır ve destekleri için aileme teĢekkür ederim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 

I-ÖZET 

Olğar, Ş. Dilate kardiyomiyopatili çocukların tedavisinde omega-3 yağ asitlerinin etkisi.  

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk 

Kardiyoloji Uzmanlık Tezi, İstanbul, 2009. 

Dilate Kardiyomiyopati (DKMP) kalp yetersizliğine neden olan, nedeni tam olarak 

açıklanamayan bir kalp kas hastalığıdır. Özellikle kalbin sol tarafının geniĢlemesi ve yeterince 

kasılamaması ile karakterizedir. Kalp yetersizliğinin tedavisinde digoksin, diüretik, 

“angiotensin converting enzyme” (ACE) inhibitörleri, angiotensin reseptör blokerleri (veya 

angiotensin II reseptör antagonistleri), hidralazin, isosorbide kombinasyonları gibi 

vazodilatörler, sempatik sinir sistemi antagonistleri, beta-adrenerjik reseptör blokörleri 

(metoprolol ve carvedilol) ile anti-aritmik ajanlar (amiodaron) kullanmaktadır. Ancak tüm bu 

ilaç tedavilerine yanıt alınamayan vakalarda kesin tedavi kalp naklidir. Son yıllarda kök hücre 

nakilleri ile de iyi sonuçlar bildirilmeye baĢlamıĢtır. Ayrıca kardiyak yararları güncel olan 

balıkyağının anti-hipertansif, anti-aterojenik, antiaritmik etkileri bildirilmiĢ ve kardiyak 

“remodeling”e neden olduğu gösterilmiĢtir. Ancak balıkyağının dilate kardiyomiyopatili 

çocuklardaki etkisi araĢtırılmamıĢtır. Bu nedenle sunulan çalıĢmada dilate kardiyomiyopati 

tanısı ile izlenen ve antikonjestif tedavi alan vakalarda balıkyağının etkisinin araĢtırılması 

amaçlandı. 

ÇalıĢmada 18 DKMP tanısı ile izlenen olguya ve 12 sağlıklı kontrol grubuna fizik muayene, 

ekokardiyografik, elektrokardiyografik ve Holter monitorizasyonu ile birlikte biyokimyasal 

analizler yapılarak 10 mL/gün balıkyağı verildi. Ayrıca 11 DKMP’li hastaya balıkyağı 

verilmedi ve hasta kontrol grubu olarak alındı. Gruplar ortalama 6.57 1.33 ay sonra tekrar 

değerlendirildi. Elde edilen sonuçlar gruplar arasında karĢılaĢtırıldı. 

ÇalıĢma sonunda balıkyağı alan hasta grubun sol ventrikül fonksiyonlarında EF’de 

%8,44 3,80, FS’de ise %6,04 4,86 artıĢ saptanırken, LVIDd’de ise 4,37 4,86 mm’lik azalma 

oldu. Balıkyağı verilmeyen DKMP’li kontrol grubunda da EF’de %2,48 3,85, FS’de 

%3,09 2,55 artma ve LVIDd’de 1,92 5,37 mm’lik azalma saptanmasına karĢın bu hasta 

grubundaki kadar belirgin değildi (p<0.05). Sağlıklı kontrol grubunda ise EF’de %0,84 2,34, 

FS’de %0,24 2,54 ve LVIDd’de ise 0,22 2,54 mm’lik LV fonksiyonlarını gösteren birim 

değiĢiklikleri hemen hemen yok denecek kadar azdı.  

Aynı dönem içinde balıkyağı alan DKMP’li olgularda SKB’da 5,22 12,96 mmHg, DKB’da 

1,06 9,45 mmHg, MAP değerinde ise 1,22 13,55 mmHg’lik artıĢ saptandı. KTA ise 

4,40 13,56/dk düĢme olduğu görüldü. Balıkyağı almayan DKMP’li grupta SKB’da 1,62 8,37 
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mmHg, DKB 1,00 8,96 mmHg, MAP 7,13 12,38 mmHg artma ve KTA’da 5,75 9,04/dk’lık 

azalma saptandı. Sağlıklı kontrol grubunda ise SKB’ında 0,75 11,33 mmHg, DKB’da 

0,75 7,31 mmHg, MAP’de 0,50 11,58 mmHg’lik, KTA’da ise 7,58 10,49/dk’lık azalma 

saptandı. 

Balıkyağı kullanımı ile DKMP’li olgularda 1,77 2,05 kg, sağlıklı kontrol grubunda 1,29 0,80 

kg, DKMP’li kontrol grubunda ise 0,28 2,11 kg tartı artıĢı belirlendi. Balıkyağı kullanan 

vakaların 4,28 cm uzadığı saptandı. Balıkyağı alan DKMP’li grupta 139,94 238,51 pg/mL, 

balıkyağı almayan grupta 303,13 614,70 pg/mL ve sağlıklı kontrol vakalarında ise VEGF’ün 

40 33,16 pg/mL azaldığı görüldü.  

Balıkyağının ventrikül fonksiyonları bozuk vakalarda ventrikül fonksiyonlarının 

düzeltilmesinde daha etkili olduğu, normal bireylerde ise ventrikül fonksiyonlarını 

etkilemediği gösterildi. Bu çalıĢma ile sol ventrikül fonksiyonlarının kötü olduğu DKMP’li 

vakalarda özgül nedenlerin tedavisinin yanısıra önerilen anti-konjestif tedavilerle birlikte 

balıkyağının da tedavide yararlı olabileceği sonucuna varıldı. Ayrıca bu çalıĢma balıkyağının 

taĢikardisi ve aritmisi olan DKMP vakalarında aritmiyi engellemek için diğer tedavilerle 

birlikte kullanılabileceği gibi aterosklerozis ve hiperlipidemilerin tedavisinde de 

uygulanabileceğini göstermiĢtir. Ancak bu görüĢlerin daha kapsamlı çalıĢmalarla 

desteklenmesi gerekmektedir.  

 

 

Anahtar Kelimeler: Kardiyomiyopati, balıkyağı, angiogenesis,  
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SUMMARY (ABSTRACT)  

Olgar, S. The effects of Omega-3 Fatty Acids on the children with dilated 

cardiomyopathy. Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of 

Child Health and Diseases, Specialization Thesis of Pediatric Cardiology, Istanbul, 2009. 

Dilated Cardiomyopathy (DCM) is a heart muscle disease which causes heart failure, and the 

causes unknown yet. It is specially characterized with enlargement of the left heart side and 

insufficient construction. On heart failure therapy; digoxin, diuretics, angiotensin converting 

enzyme (ACE) inhibitors, angiotensin receptor blockers (or angiotensin II receptor 

antagonists), vasodilators such as hydralazin, isosorbide combinations, symphatic nerves 

system antagonists, beta-adrenergic receptor blockers (meteprolol and carvedilol) are using 

with anti-arithmetic agents (amiodarone). However, heart transplantation is required when 

there is no response to these medications. Stem cells researches in the recent years also 

provided good results. In addition, fish-oil benefits for cardiac is more common in these 

years, which has been shown to have cardiac benefits like anti-hypertensive, anti-atherogenic 

and anti-arrhythmic and cardiac “remodeling” effects has also been observed. However, the 

effects of fish-oil in children with dilated cardiomyopathy were not researched previously. 

Therefore we aimed to investigate the effects of fish-oil on the patients who are receiving 

anti-congestive treatment and have been diagnosed with dilated cardiomyopathy.  

In the study, physical examination, echocardiographic, electrocardiographic and rhythm 

Holter examinations with biochemical analysis were carried on the 18 DCM cases and a 

control group of 12 healthy individuals. They were given 10 mL/day of fish-oil. In addition, 

11 DCM patients were not given fish-oil and called as a patient control group. Groups were 

evaluated about 6.57 1.33 months later and the results were compared between groups.  

LVEF of fish-oil was provided DCM patients’ had increases of 8,44 3,80%, LVFS had 

increased 6,04 4,86% and LVIDd had diminish of 4,37 4,86 mm at the end of the study. 

However, LVEF of fish-oil was not provided DCM groups’ had increase of 2,48 3,85%,  

LVFS had increased of 3,09 2,55% and LVIDd had decreased of 1,92 5,37 mm. The healthy 

control group LVEF had increased 0,84 2,34%, LVFS had increased 0,24 2,54% and LVIDd 

increased 0,22 2,54 mm during the study.  

At the same time, systolic blood pressure (SBP) of individuals with DCM who took fish-oil 

showed increased of 5,22 12,96 mmHg, diastolic blood pressure (DBP) had increased 

1,06 9,45 mmHg and mean arterial pressure (MAP) had increased of 1,22 13,55 mmHg. 

Furthermore, RPM of first group had reduced of 4,40 13,56/min. The SBP of DCM group 
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that did not have fish-oil had increased of 1,62 8,37 mmHg, DBP had increased of 1,00 8,96 

mmHg, MAP had increased of 7,13 12,38 mmHg and RPM had decreased of 5,75 9,04/min. 

But SBP of healthy control groups’ 0,75 11,33 mmHg, DBP 0,75 7,31 mmHg, MAP had 

decreased of 0,50 11,58 mmHg and RPM had decreased 7,58 10,49/min.  

DCM patients gained 1,77 2,05 kg, the healthy control group gained 1,29 0,80 kg and the 

DCM control group gained 0,28 2,11 kg in weight by having fish-oil. In spite of that the 

patients who had fish-oil got 4,28 cm tall in height. 

Vascular endothelial growth factor (VEGF) decreases were seen 139,94 238,51 pg/mL in 

first group, 303,13 614,70 pg/mL in second group and 40 33,16 pg/mL in healthy control 

group.  

Fish oil was shown to be very effective for correcting destroyed ventricle functions and not 

affecting ventricle functions in normal people. With this study, the fish-oil was determined to 

be useful with recommended anti-congestive treatments for the specific treatment of DCM 

cases with bad left ventricle functions. In addition, this study shows us that fish oil can be 

used in tachycardia and arrhythmia of DCM patients to hurdle arrhythmia with other 

treatments. Besides to these, this study supports that fish-oil can used at low doses for therapy 

of atherosclerosis and hyperlipidemia. However, it is necessary to more well planned studies 

for support these effects.  

Key-words:  Cardiomyopathy,  Fish-oil, Angiogenesis. 
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1-GİRİŞ 

Doğumsal kalp hastalığı (DKH), hipertansiyon, kapak hastalığı, koroner dolaĢım 

bozuklukları, enfeksiyon ve diğer bir sistemik hastalığa bağlı olmaksızın geliĢen kalbin kas 

hastalıkları; primer kardiyomiyopati olarak değerlendirilmektedir [1]. Primer 

kardiyomiyopatiler klasik olarak hipertrofik, dilate ve restriktif kardiyomiyopati olarak 

sınıflandırılırlar. Ġdiyopatik dilate kardiyomiyopatinin (DKMP) etiyopatogenezi tam olarak 

açıklanamamıĢtır ve özellikle kalbin sol tarafının sistolik iĢlevlerinin bozulması, geniĢlemesi 

ile değiĢik derecelerde hipertrofiye olmasıyla karakterize kalbin bir kas hastalığı olarak 

bilinmektedir. Tüm çocukluk dönemindeki prevelansı 36,5/100 000 olarak açıklanmıĢtır ve 

çocukluk dönemindeki vakaların büyük bir bölümünün nedeni bilinmemektedir. Ancak birçok 

vakada viral hastalık öyküsünün alınması ile viral hastalık sekeli olabileceğinden kuĢku 

duyulmakta ve vakaların yaklaĢık %2-15’inde aktif miyokardit tanımlanabilmektedir [1-3]. 

Vakaların yaklaĢık %20’ye yakınının ailevi, otozomal baskın, otozomal çekinik, X’e bağlı ve 

mitokondriyal kalıtım Ģeklinde geçtiği bildirilmektedir [1-3]. DKH ve enfeksiyonların dıĢında 

mezenkimal, endokrin, metabolik ve beslenme bozukluğuna bağlı hastalıklar ile nöromusküler 

ve kan hastalıkları, tümörler, hipertansiyon ve primer doğumsal bozukluklar da miyokard 

dokusunu etkilemektedir [1].  

Özellikle hastalığın erken dönemlerinde alınan miyokardiyal biyopsilerin özgül 

nedenlerin tanınmasında yardımcı olduğu bildirilmektedir. Biyopsi kesitlerinde genellikle 

miyokardiyal kas fibrillerinin zarar görmesine bağlı fibrozis alanları ile dengeli hipertrofi 

saptanmaktadır [1]. Ancak son yıllarda idiyopatik olarak tanınan birçok vakada PCR 

çalıĢmaları ile viral ajanların saptanabildiği bildirilmektedir [1]. Buna karĢın aile öyküsünün 

varlığında ise DNA çalıĢmaları hastalığın nedeninin tanınmasında yardımcı olabilmektedir. 

Ailevi ve viral hastalık sekeli dıĢında otoimmunite, pro-enflamatuar sitokinler, sempatik sinir 

sistemi patolojileri de hastalığın geliĢmesinden sorumlu tutulmaktadır [1-3].  

Hastalığın baĢlangıcı sinsi olabildiği gibi kalp yetersizliği tablosu ile ani olarak da 

geliĢebilmektedir. Huzursuzluk, iĢtahsızlık, karın ağrısı, akciğer ödemine bağlı öksürük ve 

dispne en sık görülen bulgularıdır ve fizik muayene bulguları ile birlikte elektrokardiyografi, 

telekardiyografi ve ekokardiyografik değerlendirmeler tanıda yardımcı olmaktadır [1].  

Son döneme gelmiĢ hastaların yıllık mortalitelerinin %50’den fazla olduğu, bu 

dönemdeki hastaların uzun süreli ve sık aralıklarla hastaneye yattıkları bildirilmektedir. 

DKMP’li hastalarda mortalite ve morbiditeyi azaltmak için geliĢen kalp yetersizliğinin 

öncelikle tedavi edilmesi gerekmektedir ve bu nedenle hastalara uygulanabilecek yeni tedavi 



 
 

2 

protokolleri araĢtırılmaktadır. Tedavide digoksin, diüretik, “angiotensin converting enzyme” 

(ACE) inhibitörleri, angiotensin II reseptör antagonistleri ile diğer vazodilatör ajanlar 

(hidralazin ve isosorbid kombinasyonları), sempatik sinir sistemi antagonistleri, beta-

adrenerjik reseptör blokörleri (metoprolol ve “carvedilol”) ile anti-aritmik ajan olan 

amiodaron kullanılmakta ve bu ilaçların belirtileri azalttığı, yaĢam kalitesini ve yaĢam 

beklentisini artırdığı, semptomatik ve asemptomatik sol ventrikül sistolik iĢlev bozukluğu 

olan hastalarda kardiyovasküler olayları ve hastaneye yatıĢları azalttığı gösterilmiĢtir [1-4]. 

Bütün bu ilaçlarla geçici iyileĢmeler sağlansa da zaman zaman tekrarlamalar görülür ve 

tekrarlayan remisyonlar bu ajanlara karĢı direnç sağlanmasına yol açmaktadır. Bazı vakalarda 

klinik bulgular uzun süreli stabil seyretse bile yıllar içinde prognoz kötü seyretmekte ve tüm 

bu ilaç tedavilerine yanıt alınamayan vakalarda kesin tedavinin kalp nakli olduğu ileri 

sürülmektedir [1-4]. Son yıllarda uygun vericilerden alınan ve uygun koĢullarda 

gerçekleĢtirilen kalp nakilleri ile yüz güldürücü sonuçlar alındığı da bildirilmektedir [1-4]. 

Ancak uygun kalp vericilerinin bulunamaması, teknik desteğin zor olması, araĢtırmaların 

devam etmesini sağlamıĢ ve bu araĢtırmalar sonucunda baĢarılı kök hücre nakilleri yapılmaya 

baĢlanmıĢtır [1-4]. Ancak teknik desteğin zor olması, maliyetinin yüksek olması, ucuz ve 

etkili tedavi yöntemlerinin arayıĢının devam etmesini gerektirmektedir [1-4]. Bu 

araĢtırmalarla özellikle Eskimo yerlilerindeki beslenme ve kardiyak bulgular incelendiğinde 

balıkyağının kardiyak yararları dikkat çekmiĢtir.  

Balıkyağı tüketiminin anti-enflamatuar, anti-hipertansif, anti-aterojenik ve antiaritmik 

gibi kardiyak yararları olduğu ve kardiyak yeniden yapılanmayı etkiledikleri gösterilmiĢtir ve 

kanser çalıĢmaları ile de balıkyağının angiogenezisi etkilediği saptanmıĢtır [5]. Balıkyağı ile 

eriĢkinlerdeki sayısız çalıĢmaya karĢın dilate kardiyomiyopatili çocuklarda angiogenezis ve 

angiogenezise etki eden faktörlerle ilgili literatür bilgisine rastlanmamıĢtır. Ayrıca 

balıkyağının dilate kardiyomiyopatili çocuklardaki etkisi araĢtırılmamıĢtır.  

Sunulan çalıĢmada halk arasında iĢtah açıcı, kemik geliĢimini artırıcı gibi amaçlarla 

yaygın olarak da kullanılan balıkyağının dilate kardiyomiyopati tanısı ile izlenen ve 

antikonjestif tedavi alan vakalardaki etkisinin incelenmesi amaçlandı. Bu noktadan hareketle 

kardiyomiyopati ile angiogenezis, balıkyağının angiogenezis ve kalp yetersizliğine olan 

etkilerinin incelenmesi planlandı. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. KARDİYOMİYOPATİ 

Kardiyomiyopati (KMP), kalp kasının doğrudan etkilenmesi ile karakterize bir grup 

hastalık olarak tanımlanmakta olup primer ve sekonder olarak iki grupta 

değerlendirilmektedir [1-4]. Doğumsal kalp hastalığı (DKH), hipertansiyon (HT), edinsel 

kapak hastalığı, koroner arter hastalığı, enfeksiyon veya sistemik bir hastalığa bağlı 

olmaksızın geliĢen kardiyomiyopatiler primer kardiyomiyopati olarak değerlendirilmektedir 

(Tablo 2.1) [1-3, 6]. Bunlar; hipertrofik (obstriktif ve non-obstriktif), dilate (idiyopatik, 

postenfeksiyöz, endokardiyal fibroelestozis) ve restriktif (endomiyokardiyal fibroelestozis, 

Löffler eozinofilik endomiyokardiyal sendrom, hemokromatozis, Fabry hastalığı, 

pseudoxantoma elastikum) olarak sınıflandırılmaktadır. Sekonder kardiyomiyopatiler arasında 

iskemik, hipertansif, enflamatuar, metabolik, endokrin, bağ dokusu hastalıkları ve aĢırı 

duyarlılık ya da toksik reaksiyonlar sonucu geliĢen sekonder kardiyomiyopatiler yer alır. 

Birçok durumda miyokard dokusu etkilenmektedir (Tablo 2.2). Primer kardiyomiyopati 

sıklığı yenidoğan dönemindeki 10/100 000 canlı doğum olarak açıklanırken, tüm çocukluk 

döneminde DKMP prevelansının 36,5/100 000, hipertrofik kardiyomiyopatinin ise 2,5/100 

000 sıklıkta olduğu açıklanmaktadır [1-3]. Bunların ortak klinik bulguları; sinsi baĢlangıçlı 

kalp yetersizliği, göğüs ağrısı, dispne, aritmi ve ani ölümle seyretmeleridir. 

Tablo.2.1. Kardiyomiyopatiler [6] 

 

Primer kardiyomiyopatiler 

 Dilate kardiyomiyopati               

 Hipertrofik kardiyomiyopati 

 Restriktif kardiyomiyopati 

 Aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisi 

 SınıflandırılmamıĢ kardiyomiyopatiler 

Sekonder kardiyomiyopatiler 

 Ġskemik kardiyomiyopatiler 

 Valvüler kardiyomiyopatiler 

 Hipertansif kardiyomiyopatiler 

 Enflamatuar kardiyomiyopatiler 

 Metabolik kardiyomiyopatiler 

 Genel sistemik hastalıklara bağlı kardiyomiyopatiler 

 Musküler distrofiler 

 Nöromusküler hastalıklar 

 AĢırı duyarlılık ve toksik reaksiyonlar 

 Peripartal kardiyomiyopatiler 
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2.1.1. Hipertrofik Kardiyomiyopati (HKMP) 

Toplumda yaklaĢık %0,2 prevelansı olan ve kalp kasının ailevi bir hastalığı olarak kabul 

edilmektedir [7]. Vakaların yaklaĢık %30-60’ı genetik olarak otozomal baskın geçmekte ve 

geriye kalan olgular ise sporadik olarak görülmektedir. Ayrıca Leopard sendromu gibi 

sendromlu çocuklarda da görülebilmektedir [4]. 

Tablo 2.2. Miyokardiyal hastalık nedenleri [2] 
1- Herediter-Familyal Nedenler:  2- Enfeksiyonlar  

Mitokondriyal miyopati sendromları  

Hipertrofik kardiyomiyopati  
Duchenne musküler distrofi  

Diğer kas distrofileri (Becker's, limb girdle) 

Miyotonik distrofi 
Kearns-Sayre hastalığı 

Friedreich's ataksisi 

Hemokromatozis  

Fabry's hastalığı 

Primer endokardiyal fibroelastosis 

Idiyopatik dilate kardiyomiyopati (ailevi, enteroviral, otoimmun) 
Aritmojenik sağ ventriküler displazisi (ailevi ve ailevi olmayan 

Virüs: Coxsackievirus A ve B, adenovirus, HIV, echovirus, rubella, 

varicella, influenza, mumps, Epstein-Barr, measles, poliomyelitis 
Rickettsiae: Psittacosis, Coxiella, Rocky Mountain spotted ateĢi 

Bakteriyel: Difteri, Mycoplasma, meningococcus, leptospirosis, Lyme 

hastalığı, typhoid fever, tuberculosis, Streptococcus, listeriosis 
Parazitler: Chagas hastalığı, Toxoplasmosis, Loa loa, Toxocara canis, 

Schistosomiasis, Cysticercosis, Echinococcus, Trichinosis 

Mantarlar: Histoplazmozis, Coccidioidomycosis, Actinomycosis 

 

 

3-Metabolik-Beslenme- Endokrin 

4- Bağ doku hastalıkları- Granulomatöz Hastalıklar- İnfiltratif  

    Hastalıklar 

Pompe's hastalığı 

Karnitin eksiklik sendromları 
Mucopolysaccharidosis 

Beriberi (thiamine eksikliği) 

Keshan's hastalığı (selenium eksikliği) 
Kwashiorkor 

Hipotirodizm 

Hipertiroidizm  
Carcinoid  

Pheochromocytoma 

Hiperkolesterolemi  
Diyabetik anne bebeği 

Sphingolipidozlar 

    SLE 

    SLE anne bebekleri 
    Scleroderma 

    Churg-Strauss vasküliti 

    Rheumatoid artrit  
    Akut romatizmal ateĢ 

    Sarcoidosis 

    Amyloidosis 
    Dermatomyositis 

    Periarteritis nodosa 

    Lösemiler 

 

 

5- İlaçlar-Toksinler 

 

6- Koroner arter Hastalıkları 

Adriamycin 

Siklofosfamid 
Klorokin  

Ipeka (emetine) Ģurubu 

AĢırı demir birikimi (hemosiderosis) 
Sulfonamidler 

Mesalezine 

Kloramfenikol 
AĢırı duyarlılık reaksiyonları 

Alkol 

Radyasyon  
Alternatif ot tedavileri (mavi cohosh) 

    Kawasaki's hastalığı 

    Medial nekroz 
    Sol koroner arter anomalileri  

 

                                                                  7- Diğer 

Anemi  

Orak hücreli anemi  

Hipereosinofilik sendrom (Loffler's sendromu) 

Endomyocardial fibrozis 

Ġskemi-hipoksi  

Peripartum kardiyomiyopati  

Uhl sağ ventriküler anomalisi  

Histiyositik (oncocytic, lipidotic) kardiyomiyopati 

Akut eosinofilik nekrotizan miyokardit  

Restriktif kardiyomiyopati  

Kronik taĢiaritmiler  
 

HKMP otozomal baskın geçiĢ göstermekle birlikte penetrasyonunun çoğu kez eriĢkin 

yaĢta tamamlandığına inanılmaktadır [8]. Ancak vakaların 2/3’si belirtisiz seyrettiğinden 

gerçek prevelansı bilinmemektedir. Beta-miyozin ağır zincir geninin mutasyonu ailevi 
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vakaların yaklaĢık yarısından sorumlu tutulmuĢsa da son yıllarda aktin genindeki 

mutasyonların ailevi HKMP’ye yol açtığı da gösterilmiĢtir [9].  

HKMP hastalarında anormal genin mRNA’sı, PCR reaksiyonlarıyla periferik 

lenfositlerde saptanabilir ve bu bulgu klinik bulgular ortaya çıkmadan önce elde edilebilir [8]. 

Etiyolojide anne tarafından taĢınan mitokondriyal bir hastalık da rol oynayabilir ve annenin 

mitokondriyal DNA’sı erkek ve kız tüm bebeklere geçerken babanın mitokondriyal DNA’sı 

ise nadiren geçmektedir [8]. HKMP olgularında sıklıkla otozomal baskın paterne benzer geçiĢ 

saptanır, ancak etkilenen her çocuğun hasta ebeveyni mutlaka annedir. Mitokondriyal geçiĢli 

formlarda hastalık genellikle erken yaĢta, hatta yenidoğan döneminde de ortaya çıkmaktadır 

[8].  

Diyabetik anne çocuklarında sol ventrikül çıkıĢ yolu tıkanıklığı olan veya olmayan ve 

birkaç ay içinde kendiliğinden gerileyen geçici hipertrofik kardiyomiyopatiler görülebilir [8]. 

Kronik akciğer hastalıkları nedeni ile kortikosteroid alan prematüre bebeklerde de geçici 

hipertrofik kardiyomiyopati görülebilmekte ve tedavi kesilir kesilmez hipertrofi 

gerilemektedir [8]. HKMP tanısı ancak sistemik hipertansiyon, koroner arter hastalığı, aortik 

kapak hastalığı, aort koarktasyonu ve hipertrofiye yol açabilecek bir konjenital kalp hastalığı 

varlığı dıĢlandıktan sonra konulmalıdır [1]. 

Hipertrofik obstriktif kardiyomiyopati tablosu mitral kapağın hipertrofik septuma doğru 

“sistolik anterior motion” (SAM) hareketinden kaynaklanmaktadır ve herhangi bir sol 

ventrikül sistolik volümünün azaldığı durumda (pozitif inotropik ajanlar, kan volümünün 

azalması, sistemik vasküler direnç azalması) tıkanıklığı artırır ve sol ventrikül sistolik 

volümünü artıran herhangi bir durumda (negatif inotropik ajanlar, bacak yükseltilmesi, kan 

transfüzyonu veya artmıĢ sistemik vasküler direnç) tıkanıklığı azaltır [4,8].  

2.1.1.1. Morfolojik değişiklikler:  

Karakteristik bulgu sol ventrikülün hipertrofisidir ve genellikle sol ventrikül (LV) 

boĢluğu küçük veya normal büyüklüktedir. LV kitlesinin artıĢı duvar kalınlığının artıĢına 

bağlıdır. Simetrik (konsantrik) LV hipertrofisi gözlenmesine karĢın hipertrofinin dağılımı 

neredeyse her zaman asimetriktir [10]. LV duvar kalınlığı her yerde benzer derecede değildir 

ve intraventriküler septum (IVS) oransız derecede hipertrofi gösterir. Kalp nekropsi 

örneklerinin incelenmesi ile tipik olarak atriyumların geniĢlemesi, mitral kapak 

yaprakçıklarının uzaması, geniĢlemesi ve LV duvarında fibrotik değiĢiklikler saptanmaktadır 

[11]. Ayrıca birçok kalpte LV çıkıĢ yolundaki kalınlaĢmıĢ ön mitral kapak karĢısındaki mural 

endokard dokusunda mitral kapak ile septum arasındaki sistolik veya diyastolik basınçtan 

kaynaklanan fibröz plaklar tespit edilmektedir. Sıklıkla LV duvar kalınlıkları heterojendir. 
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KalınlaĢmıĢ alanlardan normal bölgelere geçiĢ sıklıkla aniden kesilmektedir, duvarda sağ açılı 

kenarlar oluĢmamaktadır [10, 11]. Septum ve LV’ün lateral serbest duvarının önemli bir 

kısmında etkilenme görülürken serbest duvarın arka kısımları çok az hipertrofiden 

etkilemektedir [10]. Diğer vakalarda ise serbest duvardan ayrı olarak IVS hipertrofiden 

etkilenmektedir. Vakaların yaklaĢık 1/3’ünde duvar kalınlığı göreceli olarak hafif ve LV’ün 

tek segmenti ile sınırlıdır [10]. Segmental hipertrofi genellikle ön septumdadır [10]. Ancak 

bazen arka duvarda, anterolateral serbest duvarda, arka serbest duvar veya LV’ün apikal 

kısmında lokalize olarak da septal hipertrofi olabilir [10]. Bazı genç atletlerde IVS ön 

kısmında segmental hipertrofi (duvar kalınlığı 13 ile 15 mm), göreceli olarak hafif HKMP 

morfolojik değiĢiklikler görülebilmektedir. Bu fizyolojik değiĢiklikleri HKMP’den ayırmak 

bazen güçlüklere yol açabilmektedir [12]. 

Semptomlar hastanın yaĢına ve çıkıĢ yolunda tıkanıklığın varlığına bağlıdır [10-12]. 

Ergenlik dönemi çocuklarında pulmoner kongestiyon, yorgunluk, çarpıntı, göğüs ağrısı, 

senkop ve Ģuur bozukluğuna yol açabilir. Ciddi hipertrofisi ve tıkanıklığı olan vakalar 

aritmilere eğilimli olup özellikle ventriküler taĢikardi veya fibrilasyona bağlı ani ölümler 

olabilir [10-12]. 

2.1.2. Restriktif Kardiyomiyopati 

Oldukça nadir görülen bir kardiyomiyopati tipi olup çocukluk dönemi 

kardiyomiyopatilerin %5’ini oluĢturmaktadır [4]. Ġdiyopatik olabildiği gibi skleroderma, 

amiloidozis ve mukopolisakkaridoz gibi bir sistemik hastalığa bağlı da görülebilir. Restriktif 

KMP’ye yol açan nedenler tablo 2.3’de gösterilmiĢtir.  

Atriyumların geniĢliği ve normal boyutlardaki ventriküllerle karakterizedir. Ancak bu 

tip kardiyomiyopatide esas sorunun ventrikül kompliansın azalması ve ventriküllerin 

diyastolde dolmasındaki yetersizlik olduğu kabul edilmektedir [4]. Ventriküllerin kasılma 

iĢlevi normaldir, kalp hafif veya orta derecede geniĢlemiĢtir. Atriyumlar geniĢtir ve üfürüm 

sık değildir. Böylece konstriktif perikardite benzer klinik bulgular; dispne, ödem, asit, 

hepatomegali, artmıĢ venöz basınç ve pulmoner konjestiyon ortaya çıkar [4]. Konstriktif 

perikarditten ayırt edilmesi önemlidir, zira konstriktif perikardit tedavisi cerrahidir. 

Mikroskopik değerlendirmede; miyokardiyal fibrozis alanları ve miyosit hipertrofisi veya 

değiĢik infiltratif materyallerin olduğu alanlara rastlanmaktadır. Bu infiltratif maddeler; 

amiloidozis, sarkoidozis, hemokromatozis, glikojen depoları, Fabry’s hastalığı veya 

neoplastik infiltrasyonlardır [4]. EKG’de belirgin “P” dalgaları atriyal geniĢlemeye iĢaret 

eder. Sıklıkla “QRS” voltajları normaldir. “ST” depresyonu ve “T” dalga negatifliği 

görülebilir. Telegrafide hafif veya orta derecede kardiyomegali gözlenir.  
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Tablo 2.3. Çocuklarda ve erişkinlerde restriktif kardiyomiyopatiye neden olan 

durumlar [1]. 

 

Miyokardiyal Endomiyokardiyal 

Ġdiyopatik Endomiyokardiyal fibrozis 

Skleroderma Hipereozinofilik sendrom (Löffler) 

Amiloidozis Karsinoid sendrom 

Sarkoidozis Metastatik maligniteler 

Gaucher hastalığı Radyasyon 

Hurler hastalığı Antrasiklin toksisitesi 

Hemokromatozis Pseudoxanthoma elasticum 

Glikojen depo hastalıkları  

 

2.1.3. Aritmojenik Sağ Ventrikül Displazisi (ARVD) 

RV serbest duvarında displazik alanların varlığı ile karakterizedir. RV etkilenmesi 

iĢlevsel bozulmanın olmadığı vakalardan ciddi bozulmanın olduğu tiplere kadar değiĢkendir. 

Bu tip vakalarda displazik alanların yol açtığı sol dal bloğu (LBBB) morfolojisinden 

kaynaklanan ventriküler taĢikardiler nedeni ile senkop ve çarpıntıdan yakınırlar [1]. 

Gerçek sıklığı bilinmemekle birlikte ani ölen gençlerin %20’sinde ARVD tanısı 

konulmuĢtur [20]. Erkeklerde daha sık olduğu bildirilmiĢtir. BaĢka bir çalıĢmada ise VT’si 

olan 704 vakanın incelemesinde 18’inde ARVD bulguları saptanmıĢtır [21]. 

Patolojik değerlendirmede ise RV elementlerinde büyüme, RV serbest duvarlarının 

infindubulum, apeks ve alt duvarında incelmeye bağlı anevrizmatik geniĢlemeler 

saptanmaktadır. Bu displazik kısımlar endokard yüzeyinde beyaz, kalınlaĢmıĢ ve sklerotik 

olarak görülür [1]. Histolojik incelemelerde miyofibril sayısında değiĢiklikler, intersitisyel 

alanlarda lipoid, histiyosit ve lenfosit hücrelerinin birikimi görülür. Displazik alanda kalan 

çok az miyofibrillerde ise hipertrofi veya dejenerasyon bulguları saptanır [1]. DKMP 

vakalarında da benzer değiĢiklikler görülebilir. Ancak yağ depolanması ve fibrozis ARVD 

için patognomonik kabul edilmektedir. Serbest duvarın bütün tabakaları etkilenmektedir. 

Serbest duvarda adipoz doku birikiminin duvar kalınlığına yolu açmasından dolayı duvar 

kalınlığının derecesi tanı göstergesi olarak kullanılmamaktadır [1].  

Enfeksiyonlarla birlikteliği ve coxchackie B3 virüs suçlanmıĢ olmasına karĢın son 

yıllarda ailevi geçiĢ üzerinde durulmaktadır [1]. Yapılan incelemelerde kromozom 14 

üzerinde ARVD geni tanımlanmıĢtır [22]. Ayrıca “Uhl” anomalisinin ARVD’nin ciddi bir 

formu olabileceği düĢünülmektedir. “Uhl” anomalisi olan vakaların da %30’unda aritmi 

geliĢmesi ve bunların yaĢam sürelerinin benzer olması bu görüĢü desteklemektedir [1].  
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BaĢlıca semptomlar göğüs ağrısı, çarpıntı ve zaman zaman geliĢen senkop ataklarıdır ve 

genellikle 7 yaĢlarında baĢlar. Egzersiz ile ortaya çıkan VT atakları da görülebilir. Nadiren ani 

ölüm ilk baĢlangıç semptomu da olabilmektedir [1]. 

EKG’de genellikle normal sinüs ritmi ile beraber LBBB ve erken VES morfolojileri 

görülür. Vakaların %75’inden fazlasında PR uzaması, vakaların %30’unda tamamlanmamıĢ 

sağ dal bloğu (RBBB) görülür. Nadiren düĢük sağ ventrikül voltajı da bildirilmiĢtir [1]. V1 ile 

V4 arasında negatif T dalga genellikle görülür. EriĢkinlerde bu bulgu ARVD’yi güçlü bir 

Ģekilde desteklemesine karĢın 12 yaĢından küçük çocuklarda bu normal de olabilir.  

EriĢkin vakaların yaklaĢık %30’unda ST segment içinde “postexcitation” denilen 

“epsilon” dalgaları görülür. Bu “epsilon” dalgasının “signal average EKG” ile bütün 

vakalarda görüldüğü bildirilmektedir. Bu “epsilon” dalgasının miyokardiyumun “re-entry” 

taĢikardi için risk faktörü olduğu kabul edilmektedir. VES’ten baĢka bu dalgaların varlığı 

ARVD için tanı koydurucu olarak kabul edilmektedir.  VT,  LBBB morfolojisindedir ve hızı 

170-300/dk, QRS aksı normalden hafif sağa kaymıĢ olabilir.  

2.1.4. Dilate Kardiyomiyopati (DKMP) 

Özellikle sol ventrikül olmak üzere her iki ventrikülün ileri derecede dilatasyonu ve 

değiĢik derecelerde hipertrofisinin eĢlik ettiği belirgin kardiyomegali ve kalp yetersizliği ile 

karakterize kardiyomiyopati tipidir. Amerika ve Avrupa’daki yıllık insidansının 5-8/100 000 

arasında olduğu bildirilmektedir [23]. Özellikle beyazlara ve kadınlara göre siyahlarda ve 

erkeklerde DKMP’nin 3 kat fazla görüldüğü ve prognozunun daha kötü seyrettiği 

bildirilmektedir [24-29]. Etiyoloji tam olarak bilinmemektedir, ancak önceden geçirilmiĢ 

miyokarditin baĢlıca nedenlerden birisi olduğu ifade edilmektedir. Eskiden idiyopatik olarak 

değerlendirilen birçok olgu biyopsilerinde PCR çalıĢmaları ile viral etiyolojiye iliĢkin 

bulguların elde edilmesi bu tezi desteklemektedir [24-29].  

2.1.4.1. Patoloji; Kalp ağırlığında orta derecede ya da belirgin artıĢ ile bu artıĢa karĢın 

ventrikül duvar kalınlığının normal veya azalmıĢ olması ve kalp boĢluklarının orta derecede 

ya da belirgin dilatasyonu ile karakterizedir  [30]. Ventriküller atriyumlardan daha dilatedir ve 

koroner arterler normaldir. Bazı vakalarda ventrikül duvar kalınlıklarının artmıĢ olmasına 

karĢın hipertrofinin derecesi dilatasyondan daha azdır [30].  

Miyokard dokusu soluktur, buna karĢın ilginç olarak kapaklar normaldir ve özellikle 

ventrikül apekslerinde trombüs sıktır [23]. Hatta bu vakaların postmortem incelemelerinde 

olguların %75’inde sol ventrikül trombüsu saptandığı bildirilmektedir [23]. Ventrikül dıĢında 

atriyal appendikslerinde de sıklıkla trombüslere rastlandığı bildirilmiĢtir [2]. 
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Mikroskobik incelemelerde miyozit hipertrofisi ve dejenerasyonu saptanır [23].  

Özellikle sol ventrikül subendokardiyumunun etkilendiği yaygın intersitisyel ve perivasküler 

fibrozis görülürken çoğunlukla iltihaba iliĢkin bulguya rastlanmaz [2,27]. Elektron 

mikroskobu ile incelemelerde; değiĢken derecelerde miyofibril ve mitokondri zedelenmesi ile 

hipertrofiye iliĢkin değiĢiklikler dıĢında özgül değiĢiklikler saptanmamaktadır. Yalnızca 

eriĢkin olgularda hafif ya da orta derecede bir koroner ateroskleroz olduğu göze çarpar [2,27]. 

Bu bulgu KMP’nin kronik iskemik kalp hastalığından ayırt edilmesinde kullanılmaktadır. 

Lenfosit kümelerinin görülmesi miyokarditten ayırt edilmesi gerektirmektedir.  

2.1.4.2. Prognoz: Prognoz için birçok risk faktörleri tanımlanmıĢtır. Bu risk faktörleri; 

S3 gallop ritmi ve ventriküler aritmi varlığı, ileri yaĢ ve spesifik endomiyokardiyal biyopside 

intrasellüler miyofilament kaybı olarak özetlenebilir. Tek bir bulgu ile prognoz tahmini 

yapılamayacağı, ancak sol ve sağ ventrikülde geniĢleme ve fonksiyon bozukluğunun kötü 

prognoza iĢaret edebileceği gösterilmiĢtir [28]. Bunlara ilave olarak kardiyopulmoner egzersiz 

testi de prognostik bilgi vermektedir [26]. Egzersiz sırasındaki maksimal sistemik oksijen 

tüketimi (10-12 mL/kg/dk altındaki) mortalitenin önemli bir göstergesi olarak kabul 

edilmektedir. Ayrıca bu değerler kalp nakli için de bir gösterge olarak kullanılmaktadır [26].  

DKMP vakalarının gidiĢi tam olarak aydınlatılamamıĢtır [2]. Birçok hastada hiç belirti 

olmadığı veya çok az olduğu bildirilmektedir [23]. Büyük sağlık merkezlerine gönderilen ve 

yeni tanı alan hastaların ¼’ünün bir yıl içinde, %50’sinin ise 5 yıl içinde ölmesine karĢın 

vakaların çok az bir bölümünde kalp boyutlarının azalarak uzun süre yaĢadıkları 

bildirilmektedir [23]. Hafif sol ventrikül dilatasyonu olan ve bir tıbbi merkeze gönderilmeyen 

eriĢkin vakalarla ilgili son bilgilerde, bu olguların prognozunun daha olumlu olduğu 

Ģeklindedir [29]. Hatta kalp nakli düĢünülecek kadar ciddi KMP’si olan vakaların ¼’ünün 

kendiliğinden düzeldiği de bildirilmiĢtir [30]. Bazı vakalarda klinik ve iĢlevsel düzelme 

baĢlangıç bulgularından yıllar sonra da görülebilmektedir. Olguların ancak %20-25’inde 

hastalık tedavi edilebilmektedir [1,2]. 

2.1.4.3. Etiyoloji: ABD’de konjesitif kalp yetersizliği olan eriĢkin vakaların dörtte 

birini idiyopatik DKMP oluĢturduğu ve geriye kalanların büyük bir kısmının da koroner arter 

hastalığına veya hipertansif kalp hastalığına bağlı geliĢtiği bildirilmektedir [31]. Neden olan 

faktörlerin tam olarak açıklanamamasına karĢın olayın geliĢmesi üç esas mekanizmaya 

dayandırılmaktadır. Bunlar; ailevi ve genetik faktörler, viral miyokardit ve diğer sitotoksik 

faktörler ile immünolojik bozukluklar olarak kabul edilmektedir  [32].  

Vakaların %20’sinden fazlasında birinci derece akrabalarda DKMP gösterilmesi ailevi 

geçiĢin sık olduğunun bir göstergesi olarak görülmektedir [2]. DKMP vakalarının bazı 
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asemptomatik akrabalarında subklinik sol ventrikül geniĢlemesi ve/veya disfonksiyonu 

saptanması ile bu bulguların ilerleyerek aĢikar DKMP’ye dönüĢebildiği ileri sürülmektedir 

[33]. Birçok ailevi olgu otozomal dominant geçiĢ gösterilmiĢ ve bu genin 6 kromozomda 

yerleĢtiği saptanmıĢtır [34]. Bu 6. kromozom üzerindeki HLA-DR4 ve HLA/DQB1 

lokalizasyonlarının DKMP’ye eğilimde genetik iĢaret olabileceğini düĢündürmüĢtür [33,34]. 

Ayrıca bu kromozom bölgesinin immun sisteme iliĢkin genetik kodlamanın yapıldığı bölge 

olması nedeni ile de immun yanıttaki kiĢiye özgü farklılıkların da miyokarditten 

kardiyomiyopatiye geçiĢte önemli olduğu belirtilmektedir [34]. Bununla birlikte; hastalığın 

genetik olarak heterojen geçiĢ gösterdiği ve otozomal çekinik, X kromozomu ile taĢınan ve 

mitokondriyal kalıtım biçimleri ile de geçen vakalar gösterilmiĢtir [8]. X ile taĢınanlarda 

Xp21 “distrofin” genini kodlayan genin “promotor” bölgesinin ve birinci “exonun” delesyonu 

sorumlu tutulmaktadır [8,35]. Bu da distrofin yokluğu veya eksikliği ile iliĢkili DKMP 

geliĢmesi yönünde teorilerin ileri sürülmesine neden olmuĢtur. Ayrıca mitokondriyal DNA 

mutasyonları da bildirilmiĢtir [8,34,35].  

DKMP vakalarında “angiotensin-konverting enzim DD genotipinin” artması da diğer 

bir suçlanan faktördür [36]. Bunların dıĢında etiyolojide diğer bir ilgi çeken olay ise karnitinin 

ailevi metabolik eksikliğidir ve karnitin verilmesi ile hastalığın düzelmesidir [37]. 

2.1.4.3.1.Viral miyokardit sekeli; Dünya sağlık örgütünün (WHO) kardiyomiyopati 

sınıflandırmasına göre “miyokardit” kardiyak disfonksiyon ve kronik fazda dilate 

kardiyomiyopati ile seyreden enflamatuar bir kalp kas hastalığı olarak tarif edilmektedir [6]. 

Miyokardit tanısı için birçok yeni tanı yöntemi geliĢtirilmesine karĢın erken ve kesin tanı 

“Dallas kriterlerine” göre hazırlanmıĢ endomiyokardiyal biyopsi (EMB) örneklerinde 

enflamatuar infiltrasyonların saptanmasına dayanmaktadır [38, 39].  

Çocuklarda non-enfeksiyöz  (Tablo 2.2) ve enfeksiyöz miyokardite (Tablo 2.4) neden 

olan birçok etken gösterilmiĢtir [40]. Ancak en sık suçlanan faktörler viral enfeksiyonlardır. 

Viral enfeksiyonların DKMP’ye neden oldukları kesin olarak gösterilemese de subklinik 

seyreden viral enfeksiyonların otoimmun reaksiyonu baĢlatarak DKMP oluĢumuna neden 

olduğu görüĢü ileri sürülmektedir [41]. Ancak bu varsayıma karĢın yalnızca %15 miyokarditli 

olgunun DKMP’ye ilerlediği gösterilmiĢtir [42]. Klinik bulguları DKMP’yi gösteren bazı 

hastaların EMB’leri enflamatuar miyokardit ile ilgili bulgular kanıtlamaktadır [43]. 

BildirilmiĢ olan çalıĢmalarda DKMP vakalarında enflamatuar infiltrasyon bulguları farklılık 

gösterdiği, seçilen hasta ve tanı kriterlerine göre değiĢtiği bildirilmektedir. Ciddi kriterler 

kullanılarak yapılan EMB değerlendirmelerinde DKMP’li vakaların yalnızca %10’undan 

azında miyokardit desteklenmiĢtir [43].  
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DKMP’nin postviral hastalık olduğunun diğer göstergeleri ise viral ajanların yüksek 

antikor titresi, viral spesifik RNA zincirleri ve DKMP’li hastalardaki virüslere iliĢkin özgül 

partiküllerdir [44]. Diğer yandan çok titiz PCR yöntemleri kullanılarak yapılan çalıĢmalarda 

ise hastaların çoğunda miyokardiyumda viral artıkları kanıtlayamadığı bildirilmektedir [45].  

Eskiden enteroviruslar kardiyomiyopatiden sıklıkla sorumlu tutulan virüsler olarak 

kabul edilmekte ve bu virüslerin kötü klinik ve hemodinamik bozukluğa neden olduğu 

bildirilmekteydi [45]. Ancak son yıllarda DKMP’li vakaların EMB örneklerinde viral genom 

çalıĢmaları ile vakaların yaklaĢık %67’sinde parvovirus B-19 ve human herpesvirus tip-6 

saptanan patojenler olmuĢtur [46-48]. Farklı bir çalıĢmada ise EMB ile %32.6 enterovirus, 

%8.1 adenovirus, %36.6 parvovirus B-19 ve %10.5 human herpesvirus tip-6 saptanan 172 

kiĢilik bir vaka serisinin 6.8 aylık hemodinamik izleminde bu vakalarda viral ajanların doku 

devamlılığının devamında LV fonksiyonlarının kötü seyrettiği, ancak bu ajanların spontan 

kaybolmasının ise iyileĢme ile beraber olduğu saptanmıĢtır [49]. Ayrıca son yıllarda DKMP 

etiyolojisinde hepatit-C virüs prevelansının da DKMP’li vakalarda yüksek olduğu [50] ve 

HCV pozitif DKMP’li vakaların LVIDd ve LVIDs çaplarının daha geniĢ olduğu gösterilmiĢtir 

[51].  

2.1.4.3.2. Otoimmunite; DKMP’li vakalarda bulgular tam olarak açıklanamamasına 

karĢın hem humoral ve hem de sellüler bozukluklar bulunmuĢtur. Spesifik HLA class II 

antijenleri (özellikle DR4) ile immunregülasyon bozukluklarının DKMP geliĢiminde önemli 

rol oynadıklarından kuĢkulanılmaktadır [52]. DeğiĢik antijenlere (miyozinin ağır zinciri, beta 

adrenoreseptörler, muskarinik reseptör, laminin ve mitokondriyal proteinler) anti-

miyokardiyal antikorların varlığı gösterilmiĢtir [53-55]. Ayrıca küçük sayıda kalp yetersizliği 

kliniği olan hastada dolaĢan antimiyokardiyal antikorların immunoadsorbsiyon ve anti-beta1-

adrenerjik reseptör antikorları ile temizlenmesi ile kısa sürede kalp yetersizliği kliniğinin 

düzeltilmesi bu teoriyi kanıtlamaktadır [56,57]. Bazı çalıĢmalarda T hücrelerin farklı 

anormallikleri (sitotoksik T hücreleri, supressör T lenfositleri ve NK hücreleri) bulunmuĢtur 

[58]. Bu immünolojik problemlerin viral miyokarditlere öncülük edebileceği belirtilmektedir 

[58]. Viral parçaların kardiyak sarkolemmanın yapısına karıĢtığı, antijenik özellik alarak 

direkt miyokardiyuma karĢı immun yanıt geliĢmesini sağladığı da kabul edilmektedir [23]. 

Yine de ne humoral, ne de sellüler immunomodulasyonun DKMP patogenezindeki rolü tam 

olarak açıklanamamıĢtır [23,32]. Ancak antikorların miyokard hasarının nedeni değil hasarın 

sonucu olduğu ileri sürülmektedir [59]. 

2.1.4.3.3. Proinflammatuar sitokinler; Viral enfeksiyon, otoimmun sorunlar veya diğer 

faktörlerin sitokilerin salınımını etkilemesi tam olarak bilinmemesine karĢın TNF-  ve “TNF 
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alpha converting enzim” gibi değiĢik proenflamatuar sitokinlerin DKMP vakalarında 

gösterilmesinin kontraktilite disfonksiyonunda rol oynadıkları fikrini ileri sürülmesine yol 

açmıĢtır [60,61]. Benzer olarak bir vazokonstriktör peptid olan “endotelin” dekompanse 

DKMP vakalarında artmakta ve konjestif kalp yetersizliğine eĢlik eden artmıĢ vasküler tonüse 

neden olduğuna inanılmaktadır [61]. 

2.1.4.3.4. Sempatik sinir sistemi patolojileri; DKMP’li vakalarda sempatik sinir 

sisteminin birçok ciddi bozuklukları gösterilmiĢtir. Ancak bunların DKMP nedeninden çok 

sonucu olduğu gösterilmiĢtir [62]. “Membrane-associated beta adrenoreceptors” miktarının 

azalmasının anti-beta-adrenoreseptör antikorların geliĢiminin sonucu olduğuna inanılmaktadır 

[63]. Sinyal taĢınmasında önemli rol oynayan beta adrenoreseptör uyaran kontraktil 

aparatusun (G-protein sistem) inhibisyonun DKMP vakalarında kontraktil fonksiyonun 

depresyonuna neden olduğu ileri sürülmüĢtür. “Ġnhibitör Guanin nukleotid binding protein 

(Gi) subünit” miktarının kalp yetersizliğindeki miyositlerin duvarında arttığı belirtilmektedir 

[64]. Bu “Gi” artıĢı basal adenilat siklaz aktivitesi ile birlikte izopreterenolun, 

“phosphodiesteraz inhibitor” olan “milrinonun” pozitif inotropik etkisinin azalması ile 

birliktedir. Bu bulgular DKMP vakalarında artmıĢ “Gi” endojen katekolamin etkisinin 

azalmasına katkıda bulunduğuna iĢaret etmektedir. Ancak DKMP vakalarındaki hücresel 

düzeydeki kontraktil disfonksiyon hala tam açıklanamamıĢtır [65].    

2.1.4.3.5. Diğer potansiyel nedenler; DKMP geliĢiminde hiçbiri tam olarak kabul 

edilmemiĢ olmasına karĢın değiĢik nedenler de ileri sürülmektedir. Kimyasal ve toksik 

nedenler, endokrin bozukluklar da etiyolojik faktör olarak düĢünülmektedir [66]. Ayrıca 

mikrovasküler hiperreaktivitenin (spazm) miyosellüler nekroz ve skar geliĢimine neden olarak 

kalp yetersizliğinin geliĢimine neden olduğu ileri sürülmektedir [66]. Bazı DKMP vakalarında 

aksine bulgular olmasına karĢın aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisi ve DKMP 

vakalarında apopitozis da suçlanmıĢtır [67]. Doğru olsa bile bu bulguların primer veya 

sekonder kardiyomiyopati geliĢimindeki yeri tam olarak açıklanamamaktadır. Bir klinik 

görüĢe göre de eriĢkinlerdeki çok önemli idiyopatik olmayan DKMP nedenleri; alkol ve 

kokain kötüye kullanımı, HIV enfeksiyonları, metabolik bozukluk ve antikanser ilaçların 

kardiyotoksisiteleridir [68].  

2.1.4.3.5.1. Doxorubicin; çocukluk dönemi kanser tedavilerinde kullanılan ilaçlardan 

biridir ve C-13 metaboliti sarkoplazmik retikülümun, mitokondria ve sarkolemmanın 

ATP’azını inhibe ederek kardiyotoksisiteye yol açmaktadır. Özellikle doxorubicin 

kullanımına bağlı KMP çocuklardaki çok önemli kronik kalp yerersizliğinin nedeni olarak 

kabul edilmektedir. Kümülatif dozu 400 ile 500 mg/m
2 

ulaĢan vakalardaki prevelansı %2-5 
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olarak açıklanırken, 1000 mg/m
2
’ ye ulaĢan olguların ise %50’sinde görülmektedir [4]. Risk 

faktörleri yaĢın 4’den küçük olması ve kümülatif dozun 400 ile 600 mg/m
2
’in üzerine çıkması 

olarak kabul edilmektedir. Bu vakalarda semptomatik KMP geliĢtiğinde mortalite hızı 

artmaktadır [4]. KMP geliĢen vakalarda 2 yıllık yaĢam beklentisi yaklaĢık %20 iken, hastalık 

oluĢtuktan sonra ise bütün hastaların 9 yıl sonra öldüğü belirtilmektedir [4].   

2.1.4.3.5.2. “Desmin” eksikliğinin de miyozit ölümüne neden olarak miyokardiyal 

dokuda fibrozis ve kalsifikasyon geliĢmesine neden olduğu gösterilmiĢtir. Aynı araĢtırıcılar 

“desmin” eksikliğinde kalp boĢluklarında geniĢleme ve miyosit ölümüne bağlı kalp 

yetersizliğini saptamıĢtır [69]. Ayrıca desminden yoksun farelerde yapılan çalıĢmalarda 

kardiyomiyositlerde yaklaĢık %24 oranında hücre hacminin artığı saptanmıĢ ve bunun geçiĢ 

alanının artması sonucu “consentric” kariyomiyosit hipertrofisine neden olduğu ifade 

edilmiĢtir [70]. Son yıllarda kardiyomiyopatili vakalarda yapılan “desmin” gen mutasyon 

analizlerinde kardiyak disfonksiyonlarından “Desmin” gen mutasyonlarının sorumlu 

tutulmasına yol açmıĢtır [36]. Ancak kardiyomiyopati aile bireyleri olanlarda yapılan 

çalıĢmalarda aynı aile içinde birçok “desmin” gen mutasyonu tarif edilmiĢtir [70].  

2.1.4.3.5.3. Angiogenesis: doku iskemisinin bir yanıtıdır. Ġskemi, dokuların damar 

disfonksiyonuna bağlı kan akımının azalması, besin dağılımının ve artık maddelerin 

birikmesidir [71]. Ġskelet, kalp kası gibi yüksek metabolik döngüye sahip hücrelerde hafif 

iskeminin bile hipoksi, asidoz ve özellikle kasılma iĢlevlerinin baskılanmasına ve hatta hücre 

yaĢamının yitirilmesine, organ fonksiyonlarının bozulmasına neden olabildiği kabul 

edilmektedir [71]. Ayrıca iskemi kadar tekrar oksijenlenmenin de hücre yaĢamını ve 

iĢlevlerini etkilediği, tekrar perfüzyon döneminde oluĢan serbest oksijen radikallerinin iskemi 

kadar hücreye ve dokulara zarar verdiği de bilinmektedir [71]. Damar hastalıklarına bağlı 

iskemilerde esas tedavi tıkanıklığın ve doku hipoksisinin giderilmesidir [71]. Son yıllarda 

doku hipoksisinin giderilmesinde cerrahi giriĢime tek alternatifin doku kanlanması için 

endojen “angiogenik” veya “arteriogenik” yolların uyarılması ile yeni damar geliĢimini 

sağlamak olduğu ileri sürülmektedir [71]. Bu yeni damar geliĢiminin vaskülogenesis, 

angiogenesis ve arteriogenesis basamaklarından oluĢtuğu kabul edilmektedir [72]. 

Vaskülogenesis embriyogenesis dönemindeki kök hücrelerinden yeni damarsal yapının 

oluĢumu olup eriĢkin neovaskülarizasyonunu etkilemektedir [72]. Angiogenesis; ince duvarlı 

endotel tabakasından oluĢan ve düz kas tabakasından yoksun (postkapiller venüllerden 

filizlenen) damarlara denilmektedir. Miyokardiyal enfarkt sonrası enfarkt alanı kenarı 

boyunca uzanan yeni kapiller damarlar angiogenesise en iyi örnek olarak gösterilmektedir 

[72]. Arteriogenezis ise düz kas içeren damar oluĢumu olup özellikle post-obstriktif damar 
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hastalıklarında anjiografik olarak görülen kolleterallerdir [72]. Arteriogenesisin önceki 

kolleteral damarların yeniden yapılaĢmasından geliĢtiğine, bazı eriĢkin çalıĢmalarında ise 

damarların kapiller tomurcuklanması veya öncül arteriolar bileĢkelerin yeniden yapılanması 

sonucu geliĢtiğine inanılmaktadır [72, 73].  

Yeni damar geliĢimi embriyonik geliĢme, yara iyileĢmesi, organ hipertrofisi gibi 

fizyolojik ve diyabetik retinopati, ateroskleroz, kronik enflamasyon, tümör büyümesi ve 

metastazı gibi patolojik durumlarından da sorumlu tutulmaktadır [74]. 

  Damar Tıkanıklığının Varlığında 

 

ġekil-2.1. Hipoksik ve tahrip olmuĢ endotel tabakasında CD34+ endoteliyal progenitör 

hücrelerin rolü [89]  

 

Yeni damar geliĢiminin birçok basamaktan oluĢan karmaĢık bir iĢlem olduğu kabul 

edilmektedir [71-75]. Hücre dıĢı matriks yıkımı endoteliyal hücre proliferasyonu ve 

migrasyonuna yol açarak perisit ve makrofajların çekilmesini sağlayıp düz kas hücre 

proliferasyonu ve migrasyonuna yol açmaktadır. Bu basamakları takiben yeni matriks ve 

damarların geliĢtiği de ileri sürülmektedir [72-75]. Bu karmaĢık iĢlemin oluĢabilmesi için 

birçok “mitogen”, kaskad ve inhibitör maddenin koordinasyonuna gereksinim olduğuna 

inanılmaktadır. Ancak bu karmaĢık iĢlemi baĢlatan asıl uyarıcının iskemi ve hipoksi olduğu, 

iskeminin büyüme faktörleri ve kemoatraktan maddelerin iskemi süresince sayısal ve miktar 

olarak artmasını sağladığı göstermiĢtir [71-73]. Yeni damar oluĢumu “pro-angiogenik” ve 

“angiogenik” olan ajanlar ile anti-angiogenik ajanlar arasındaki dengeye bağlanmaktadır 

[71,72]. Hipoksinin endoteliyal hücrelerin mitokondrialarında nitrik oksiti (NO) artırarak 

elektron transport sistemindeki “complex IV”ü azalttığı ve bunların sonucunda 

mitokondrialarda ara radikal ürünleri olan hidrojen peroksitler ve reaktif nitrojen ürünlerinin 

arttığı ileri sürülmektedir [75, 89]. Bu ara radikal ürünlerin redoks uyarılarının da endoteliyal 

hücreleri aktifleĢtirdikleri varsayılmaktadır [75]. Hipoksinin etkisi ile oluĢan bu ürünlerin 

birlikte uyarılarıyla ve kemokin, adezyon molekülleri ile “growth” faktörlerinin etkisiyle 
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“okluzif” vasküler hastalıklarında enflamasyonun geliĢtiği ileri sürülmektedir (ġekil-2.2.) 

[75,76]. BaĢka bir görüĢe göre ise vasküler tıkanıklığa bağlı geliĢen hipoksi durumunda 

endotel hücreleri oluĢan stresi algılayarak vaskülogenezisi ve yeni damar geliĢimini baĢlatarak 

yeni damar geliĢiminde anahtar rol oynamaktadırlar (Şekil-2.1.)[77, 89]. Ayrıca hipoksiyle 

oluĢan stres durumlarında “NADH oksidaz” gibi “pro-oxidant” enzimlerde artma, 

“manganeze superoxide dismutaz”, “thioredoxin redüktaz” ve “glutatyon redüktaz” gibi anti-

oxidan enzimlerde ise azalmanın oluĢtuğu ve bunların etkisi ile yeni damar geliĢiminin 

baĢladığı kabul edilmektedir [77].  

NF-kB isimli transkripsiyon faktörünün ise enflamatuar yanıtta kilit rol oynadığı ve bu 

ajanın endotelyumda aktivasyonu sonucu “adezyon” moleküllerinin ve enflamatuar hücreler 

için kemotaktik faktörlerin açığa çıktığı ileri sürülmektedir (Şekil-2.1) [77]. Ayrıca 

monositlerin enflamasyonun oluĢmasında rol aldığı ve oluĢan enflamasyonun yalnızca 

kolleteral geliĢimini uyarmakla kalmayıp aynı zamanda angiogenesisi de baĢlattığı, 

angiogenesisin gerçekleĢebilmesi için hematopoetik kök (CD34
+
) hücrelerinin varlığının da 

esas olduğu belirtilmektedir [77-80].  

 

Şekil. 2.2. Miyokardiyal enfarkt sonrası modelde enflamatuar sitokinler (76) 

  

Angiogenik potansiyeli olan ve en sık incelenmiĢ faktörler; “fibroblast growth faktör” 

(FGF), VEGF, “hepatocyte growth faktör/scatter faktör” (HGF/SF) ve kemokinlerden IL-8 ve 

MCP-1’dir. Bu büyüme faktörleri vasküler ağacın olgunlaĢmasını etkileyen angiopoetin ve 

“platelet derived growth faktörleri” (PDGF), angiogenic sitokin ve onların reseptörleri olan 

HIF-1  ve hücre bazlı oluĢumların transkripsiyonunu etkiler [72,73]. Bu faktörlerden en iyi 

bilineni ve güçlü olanı VEGF olup bir heparine bağlı glikoproteyindir [72,73]. VEGF’nin 

endoteliyal progenitör hücrelerin mobilizasyonunu sağladığı, vasküler yapı hasarı ile akut, 

kronik iskemi ve hipoksi sonucu kardiyak miyozitlerden ve vasküler düz kas hücrelerinden 
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salgılandığı gösterilmiĢtir [77-82]. VEGF’ün birçok izoformu gösterilmiĢtir ve bu 

izoformlarından VEGF 120 serbest, VEGF 188 matrikse bağlı, VEGF 164 ise ara özellikte 

kabul edilmektedir [81]. VEGF 164 izoform yokluğunun kardiyovasküler malformasyonlara 

ve kraniyofasiyal, timik ve paratiroid defektleri gibi Di-George Sendromunu andıran 

bulgulara neden olduğu saptanmıĢtır [83]. VEGF 165 izoformunun ise angiopoietin-1 ile yeni 

damar geliĢimini ve iĢlevsel olgun damar oluĢumlarını arttırdığı gösterilmiĢtir [82]. VEGF 

aracılığı ile oluĢan bu yeni damar geliĢimleri doğumsal kalp hastalıklarında akciğer kan 

akımını ve basıncını arttırması ile akciğerlerde geliĢen “plexogenic arteriopathy” den ve kava-

pulmoner anastamoz operasyonlarından sonra geliĢen arteriovenöz Ģantlardan da sorumlu 

tutulmuĢtur [84,85]. Çocuk kalp örneğinden yapılan çalıĢmalarda allogreft ve yaĢa bağlı 

vaskülopatiden, kava-pulmoner anastamoz uygulanmıĢ olan çocuklarda ise siyanoza neden 

olan pulmoner arteriovenöz malformasyonlardan da sorumlu tutulmuĢtur [84,85]. Ayrıca bu 

tip operasyon uygulanmıĢ ve pulmoner arteriovenöz malformasyon geliĢmiĢ olan vakaların 

akciğer örneklerinden yapılan incelemelerde kava-pulmoner anastamoz sonrası VEGF ve 

onun reseptörünün artıĢı saptanmıĢtır [84-86]. VEGF gibi bFGF, angiopoetin-1, PGF, 

“stromal cell-derived growth factor-1” (SDF-1 ) gibi ajanların da endotelial progenitör 

hücrelerin hareketine, sayıca artmasına neden oldukları ve bunların okluzif hastalıkların 

tedavisinde de kullanılabileceği ileri sürülmüĢtür [76, 77].  

Akciğer, kalp veya damar hastalıklarına bağlı hipoksi durumlarında HIF salgılandığı ve 

bu faktörün bir “heterodimeric” transkripsiyon faktörü olduğu, hipoksi durumunda HIF-

1 ’nın birikimi ile VEGF, EPO ve NOS gen transkripsiyonunu aktifleyerek yeni damar 

geliĢimine neden olduğu da ileri sürülmektedir [72,79,87-89]. Hücre düzeyindeki normal 

oksijen durumunda ise HIF-1 ’nın hızla hidroksilaz enzimleri tarafından oksidize olduğu ileri 

varsayılmaktadır [79]. Plasental growth faktörün (PIGF) de mononükleer hücreleri ve yeni 

damar geliĢimini uyardığı kabul edilmektedir [81].  

OluĢan yeni damarın bir proangiogenik faktör olan “Signal transducer and activator of 

transcription 3” (STAT3)’e gereksinim olduğu belirtilmektedir [81]. STAT3 VEGF 

salgılanmasını düzenlemekte, otokrin ve parakrin dolaĢımı kontrol ederek postnatal kalpte 

anti-angiogenik ve profibrotik gen programını baskılayıp kardiyomiyozit ve endoteliyal 

hücrelerin yaĢamasını sağlamaktadır [81]. Yani oluĢan damar devamlılığı için bu ajanın signal 

devamlılığına gereksinim olduğu da belirtilmektedir [81]. 

EPO’in de iskemi durumunda proangiogenik özelliği nedeni ile kardiyoprotektif olduğu, 

apopitozisi azalttığı ve kardiyak yeniden yapılanmayı önlediği saptanmıĢtır [88].  
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Ayrıca SDF-1 ’nın kendi özel reseptörü olan CXCR4’e bağlanarak iskemiye bağlı 

angiogenesisi uyardığı ve kardiyopleji ile kardiyopulmoner baypasın “mitogen-activated 

protein kinase” (MAPK) signal yolunun p38, ERK1/2 ve JNK’leri uyardığı belirtilmektedir 

[88]. “Videomicroscopy yöntemi” ile SDF-1 ’ya koroner “mikrovessel” yanıtı 

araĢtırıldığında kardiyopleji ve kardiyopulmoner bypass sonrası SDF-1 ’nın arttığı ve artan 

SDF-1 ’nın özellikle endoteliyal, düz kas ve miyosit hücrelerinde biriktiği, bu birikimin 

MAPK, ERK½, p38 ve JNK kaskadını inhibe ederek mikrovessel kasılmasını sağladığı 

gösterilmiĢtir [89].  

Doku kallikreini (hK1) ve kinin’nin de angiogenesis üzerinden etkilerini gösterdiği; 

hipertansiyon, kardiyovasküler ve böbrek hastalığı olan bireylerde de doku kallikrein 

düzeyinin azaldığı saptanmıĢtır [90]. Birçok farklı hayvan model çalıĢmasında kallikrein gen 

veya protein infüzyonunun kalp, böbrek ve sinirsel iĢlevleri kan basıncını düĢürmeden 

düzelttiği, “pleiotropic” etkisi ile apopitozisi, enflamasyon, proliferasyon, hipertrofi ve 

fibrozisi önlediği ve angiogenesis ile neurogenezisi ilerlettiği gösterilmiĢtir [90]. Ayrıca 

kallikrein/kinin NO seviyesini artırdığı ve reaktif oksijen ürünlerini, TGF-β1 salınımını, 

MAPK ve nükleer faktör KappaB aktivasyonunu azalttığı, ancak Kallikreinin bu etkilerinin 

kininin B2 reseptör antagonistleri tarafından bloke edilebildiği ileri sürülmüĢtür [90]. 

Hiperkolesterolemi tedavisinde kullanılan “3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A 

reductase inhibitors” veya “statinlerin” de kardiyak hipertrofiyi önledikleri ve kolesterole 

bağlı mekanizma ile kalp yetersizliği semptomlarını düzelttikleri, “isoprenylation” ve “Rho 

guanosine triphosphatase” ailesinin (Rac1 ve RhoA) fonksiyonlarını bloke ettikleri ileri 

sürülmektedir [91]. Rac1’in kardiyovasküler hücrelerdeki majör reaktif oksijen türü olan 

“nicotinamide adenine dinucleotide phosphate oxidase” düzeyini azalttığı ve statinlerin 

Rac1’e bağlı oksidatif strese bağlı kardiyak hipertrofiyi engellediği bildirilmektedir [91]. 

Ayrıca RhoA’nın statinler tarafından inhibisyonunun protein kinaz B/Akt aktivasyonuna ve 

endotel ile kalpteki endoteliyal NOS enziminin düzenlemesine yol açtığı, bunun sonucunda 

angiogenesis ve miyokardiyal perfüzyonunu artırdığı, miyokardiyal apopitozisi azalttığı ve 

endotel ile kardiyak fonksiyonları düzelttiği, özellikle hiperlipidemik olmayan hastalardaki 

kardiyak hipertrofiyi ve kalp yetersizliğinde yararlı olacağı bildirilmektedir [91]. 

Yeni damar oluĢumu; miyokardiyal yeniden yapılanmasının sağlanması (kardiyak 

hipertrofi, fibroblast proliferasyonu ve hücre dıĢı matriks üretimi ve kalp yetersizliğinde 

iyileĢmedir) ve miyokardiyumun kronik iskemisi sırasında önemli bir fizyolojik iĢlem olarak 

görülmüĢtür [92,93]. Yeni damar oluĢumunu etkileyen büyüme faktörlerinin tanınması ve 
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rollerinin aydınlatılmasından sonra bu faktörlerle özellikle MĠ olmak üzere iskemi-

reperfüzyon olaylarının tedavisi için çalıĢmalar yapılmıĢtır. Ayrıca diğer kardiyak 

hastalıkların tedavisinde angiogenesisi uyaran ajanlar ile deneysel çalıĢmalar yapılmaya 

çalıĢılmıĢtır. LV hipertrofisi oluĢturulmuĢ deneklerde perikard içine VEGF verilmesinden 

sonra “microvessel” yoğunluğunun (MVD), glukoz up-take’nin ve koroner kan akımının 

arttığı ve kasılma iĢlevlerinin düzeldiği, “rekombinant” angiogenik VEGF ve FGF ile yapılan 

çalıĢmalarda ise bacak ve miyokard iskemisi olanlarda angiogenesisin artırılabileceği 

gösterilmiĢtir [93,94]. Bir baĢka VEGF mediatörü olan Angiopoietin-1’nin de iskemiye bağlı 

kardiyak hasarı engellediği ve tie2 reseptörün endoteliyal dokuya spesifik olduğu saptanarak 

bunun miyosit yaĢamını desteklemesi ve pompa fonksiyonlarını koruması nedeni ile tedavide 

kullanılabileceği belirtilmektedir [95].  

Diğer büyüme faktörlerinden FGF’nin iki subünitinin (b-FGF ve a-FGF) fare modelinde 

kalbe intramusküler verilmesi ile günlük egzersiz yapan farelerle kıyaslama yapıldığında hem 

egzersizin hem de b-FGF’lerin angiogenesisi arttırdığı, a-FGF’ün ise etkisiz olduğu 

gösterilmiĢtir [96]. FGF’in kardiyolojik etkileri Şekil 2.3.’te Ģematize edilmiĢtir. LAD’si 

bağlanmıĢ köpeklerin enfarkta uğramıĢ miyokard alanın çevresine yavaĢ salınan b-FGF 

“microspherleri” enjekte edilerek “cine MRI” ile kardiyak fonksiyonlar değerlendirildiğinde 

LVEF’in iĢlemden 10 ile 17 gün sonra belirgin olarak düzeldiği, MVD’nin arttığı saptanmıĢtır 

[97]. FGF-4 subünitinin de miyokardiyal iskemi oluĢturulmuĢ domuz modelde koroner arter 

içine infuze edildiğinde kalp kasılmasında iyileĢme, iskemik bölge kan akımında artma ve 

kapiller angiogenesiste artma saptanmıĢtır [98]. 

 

 Şekil 2.3. FGF’in kardiyolojik etkileri (172) 

 Ayrıca plesebo-kontrollü kronik “stable anjinalı” çalıĢmada “single-photon emission 

computed tomography” (SPECT) ile değerlendirmede “treadmill egzersiz” süresinin uzadığı 

ve strese bağlı iskeminin düzeldiği saptanmıĢtır [98]. HGF de güçlü bir angiogenik ve anti-

apopitotik protein olarak tanınmakta olup miyokard enfarktüsünden (MĠ) sonra 3 hafta süre 

ile kullanımında angiogenesisi artırdığı, apopitozisi azalttığı, ventriküler geometriyi ve 

kardiyak kasılma fonksiyonunu koruduğu saptanmıĢtır [99]. Fare modelinde koroner arter 
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okluzyonu ve rekanalizasyonu oluĢturularak yapılan çalıĢmada PIGF’ün rekanalizasyondan 

sonra yüksek seyrettiği, PIGF’nin MI sonra akut faz döneminde endoteliyal hücreler 

tarafından salgılandığı ve kronik fazda ise LVEF’nunu düzelttiği gösterilmiĢtir [80]. MI 

oluĢturulmuĢ farelere EPO verilerek yapılan çalıĢmada ise EPO verilen olgularda MI’den 5 

gün sonra aktive caspase 3, metalloproteinase-2’yi MI geliĢmeyen bölgede artmasını 

engellediği saptanmıĢtır [100]. Ayrıca MI’den dört hafta sonra ise LV ağırlığı, LV diyastol 

sonu basınç ve LV çapı artmıĢ, EF ve E dalga “deceleration” zamanının azaldığı, enfarkt 

etrafındaki miyokardiyumda angiogenesisin arttığı, apopitozisin azaldığı ve kardiyak yeniden 

yapılanmaının önlendiği saptanmıĢtır [100]. DKMP oluĢturulmuĢ fare kalplerinde 

“amlodipine” ve bir Ca(2+)
 
hassaslaĢtırıcı olan MCI-154 etkileri incelendiğinde amlodipin ve 

MCI-154’ün LVFS artmasına, LVIDd’ün azalmasına ve “isovolumic relaksasyon zamanın” 

kısalmasına neden olduğu ve histolojik kesitlerde her iki ajanın da total MVD artırdığı, artmıĢ 

angiogenesis yolu ile LV sistolik ve diyastolik iĢlevleri iyileĢtirdikleri ileri sürülmüĢtür [101]. 

Ayrıca renin-angiotensin sisteminin (RAS) lokal ve sistemik aktivasyonunun kardiyak 

yeniden yapılanma ile birlikte olduğu gösterilmiĢtir (Şekil-2.4.) [102,103].  

 

Şekil 2.4. Angiotensinin doku remodelingindeki rolü (102,103). 
 

  Angiotensin-II’nin neovaskülarizasyon faktörleri içerisinde de bilinen etkili bir faktör 

olduğu ve bunun iskemi sırasında VEGF üretimini artırdığı saptanmıĢtır [102,103]. Ancak 

enalapril tedavisinin VEGF’e bağlı angiogenesisde nötral etkisinin olduğu, kardiyak yeniden 

yapılanmayı baskıladığı ve yaĢam süresini de uzattığı da ifade edilmektedir [102]. MI’den 

sonra Resveratrol (polyphenol) verilerek yapılan çalıĢmada yeni damar geliĢimini uyardığı, 

VEGF ve onun “tyrosine kinase” reseptörü olan Flk-1’ni arttığı saptanmıĢtır [104]. Ayrıca 

angiogenesisi uyarıcı bir Çin otu olan “Geum japonicum” kullanılarak yapılan çalıĢmada 

enfarkt sahasını %35-45 ile sınırladığı, ilk 24 saat içinde yeni damarları ve miyokard 

dokusunun rejenerasyonu uyardığı ve iki hafta içinde total enfarkt sahasının yaklaĢık 

%49’unu yerini aldığı ve LV fonksiyonlarının yaklaĢık bir aydan sonra düzeldiği 
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gösterilmiĢtir [105]. Hatta “transmiyokardiyal XeCl excimer” lazerin de endokardiyal ve 

epikardiyal yeni damar oluĢumuna neden olduğu saptanmıĢtır [106]. 

Son yıllarda kök hücre nakli ile yeni damar oluĢumu arasında da iliĢkiler kurulmuĢtur. 

CD34
+
 kök hücrelerinin yeni damar oluĢumu baĢlangıcında normal endotele yapıĢma yerine 

aktive endotel tabakasına yapıĢtıkları ve bu yapıĢmada trombositlerin enflamasyona uğramıĢ 

endotel tabakasına yapıĢarak burada “p-selektin” açığa çıkardıkları ve böylece endotel 

hücrelerde yapıĢkan yüzey oluĢmasında önemli rol oynadıkları ileri sürülmektedir [89]. 

Ayrıca EPO’nun neovaskülarizasyondaki rolünün de CD34
+
 hücrelerini artırması olduğu ileri 

sürülmektedir [89,100]. Bunlarla birlikte mezenkimal kök hücre naklinin de “myogenesis” ve 

angiogenesisi indüklediği de gösterilmiĢtir [107].  

Ġntramiyokardiyal otolog kemikiliği mononükleer hücre enjeksiyonunun iskemik 

miyokard dokusunda yeni damar geliĢimini uyardığı, ciddi koroner arter hastalığı olan 

bireylerde koroner arter bypass cerrahisi ile birlikte veya cerrahi olmaksızın miyokard içine 

yapılan otolog kemikiliği mononükleer hücre enjeksiyonun yeni damar oluĢumunu artırdığı ve 

kardiyak fonksiyonların iyileĢtirdiği gösterilmiĢtir [108]. Ayrıca kök hücre naklinin DKMP 

oluĢturulmuĢ farelerde miyokardiyal fibrozisi önleyerek angiogenesis ve miyogenezisi 

uyardıkları ve kalp iĢlevlerini düzelttikleri gösterilmiĢtir [109]. Kök hücre naklinin rolünün 

sadece kardiyomiyositlere ve vasküler hücrelere “differansasyonu” olmadığı ve aynı zamanda 

birçok angiogenik, anti-apopitotik ve mitojenik faktörleri destekledikleri de ileri 

sürülmektedir [109]. Farklı bir çalıĢmada ise; LAD arterin 60 dakika süre ile iskemi-

reperfüzyon iĢlemine tabi tutulması ile oluĢturulan bir fare çalıĢmasında 6-diamidino-2-

phenylindole (DAPI)-iĢaretlenmiĢ kök hücreleri enfarkt alanına enjekte edildiğinde iĢlemden 

dört hafta sonra LV fonksiyonlarının kök hücre enjekte edilen grupta iyi olduğu, enfarkt 

sahasının küçük kaldığı, LV duvarının kalın olduğu saptanmıĢtır [107]. Ayrıca 

immunofloresans çalıĢmaları ile verilen kök hücrelerin bir kısmının kardiyomiyositlere 

dönüĢtüğü ve kök hücre verilen grupta yeni damar oluĢumunu arttığı saptanmıĢtır [107]. 

Benzer bir fare çalıĢma modelinde de kemikiliği implantasyonundan 3 hafta sonra bölgesel 

kan akımının ve kapiller yoğunluğunun yaklaĢık 4.6 ve 2.8 kat arttığı, kardiyak fonksiyonların 

düzeldiği, anjiyografik değerlendirmede ise kolleteral damarların 5.7 kat arttığı saptanmıĢtır 

[109].  

Sol ventrikül yeniden yapılanması (remodeling) miyokard MĠ sonrası ilerleyici kalp 

yetersizliğinin ve ölümün ana nedenlerinden birisidir [110]. Bunun nedeni enfarkt alanındaki 

yeni damar oluĢumuna karĢın ilerleyici doku kaybına uğramıĢ kalpte hipertrofiye olmuĢ 

miyokarda destek gereksiniminin karĢılanamamasıdır [110]. Deneysel çalıĢmada; kemik 
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iliğinin insan endoteliyal öncü hücreleri ve tipik hemangioblastları içerdiği ve bunların enfarkt 

sahasında vaskülogenezisi ve öncül vasküler yapılardan farklılaĢmayı (angiogenesisi) 

uyardıkları gösterilmiĢtir [110]. Aynı çalıĢmada kemikiliği naklinin enfarkt etrafındaki 

bölgelerde hipertrofiye olmuĢ miyositlerin apopitozisinde azalmaya, yaĢayabilen miyokardın 

ömrünün uzamasına, kollojen deposunda azalmaya ve kardiyak iĢlevlerde düzelmeye de 

neden olduğu saptanmıĢtır [110]. Kemikiliğinden oluĢturulan endoteliyal progenitör hücreler 

(EPCs) iskemik organlara göçebilmektedirler ve buna neden olan sinyalin oluĢumunda CD18 

ve onun ligandı olan ICAM-1’in özellikle rol oynayabileceği ileri sürülmektedir [110, 111]. 

MĠ ve damar tıkanıklıkları sonrası; dolaĢımda CD34
+
 hücrelerinin arttığı ve VEGF düzeyleri 

ile korelasyon gösterdiği saptanmıĢtır [112]. Seko ve arkadaĢlarının [54] çalıĢmasında 

VEGF’nin miyokard enfarktüsü sonrası kanda hızla yükseldiği, reperfüzyon ile tekrar hızla 

normal düzeye döndüğü ve MĠ’nı yansıttığı gösterilmiĢtir. Doku düzeyinde çok sayıda kök 

hücre varlığının yeni damar oluĢumunu kolaylaĢtıracağı fikri ileri sürülmüĢ ve bu nedenle 16 

ciddi iskemik kalp hastalığı olan vakaya intramiyokardiyal VEGF-165 ve G-CSF verilmiĢ 

ancak G-CSF verilen grupta CD34
+
 hücrelerinin kontrol grubundan yaklaĢık 10 kat artmasına 

karĢın 3 ay sonraki değerlendirmede her iki grupta da miyokardiyal perfüzyonda ve klinik 

semptomlarda değiĢiklik olmadığı saptanmıĢtır [111]. Buna karĢın özellikle eriĢkin 

aterosklerozlu olgularında yavaĢ geliĢen koroner arter tıkanıklıklarının sıklıkla kolleteral 

geliĢimi ile birlikte olduğu ve bu kolleteral arterlerin geliĢiminin klinik iyileĢmeye yol açtığı 

kabul edilmektedir [71-73]. Ayrıca miyokardiyal iskeminin de bu yeni kolleteral geliĢimini 

uyardığı ve özellikle büyüme faktörleri ve kemo-atraktan maddelerin iskemi süresince sayısal 

ve miktar olarak artığı gösterilmiĢtir [71-73].  

Kardiyomiyopati vakalarında kardiyak fonksiyonlarının bozulması miyokard dokusunda 

kan akımının bozulması ve kollojen sentezinin artmasına bağlanmaktadır [75].  

Miyokardiyumun serbest radikalleri nötralize etmede diğer dokulara benzediği 

bildirilmektedir [113]. Bununla birlikte “superoxide dismutase”, katalaz, glutatyon peroksidaz 

ve glutatyon redüktaz enzimlerinin “vitamin E” ve “ascorbic acid dıĢı” en iyi bilinen 

antioksidanlar olduğu ve bu ajanların “superoxide” radikalleri, “hidrojen peroksit” ile organik 

“hyperoksidlerin” kalbe zarar vermesini önlediği gösterilmiĢtir [113]. Bu antioksidan 

ajanların bozukluğu ile DKMP arasında da iliĢki olduğu ifade edilmektedir [113]. Antioksidan 

ajanların dıĢında kalp nakli uygulanmıĢ DKMP olgularında ve mitokondriyal disfonksiyonun 

neden olduğu DKMP’li hayvan modeli ile yapılan çalıĢmalarda VEGF-A ve onun reseptörü 

olan VEGFR1 düzeyinde düĢüklük bulunması angiogenesisteki değiĢikliklerin DKMP’nin 

ilerlemesine katkıda bulunabileceği kuĢkusunu uyandırmıĢtır [114, 115].  
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Miyokard dokusundaki hipoksi-reoksijenasyon olaylarının birçok endojen enzim ve 

özellikle hücre dıĢı matriksi parçalayan, hücre hasarına ve parçalanmasına neden olan 

“matrix-metalloproteinazların” (MMP) kontrolünde gerçekleĢtiği kabul edilmektedir [116]. 

Bu enzimlerin miyokardiyal hücreler tarafından salgılanarak apopitozisi etkiledikleri ve 

kardiyak disfonksiyona neden oldukları da ileri sürülmektedir [71, 117]. Bu nedenle 

MMP’nin etkisinin veya salgılanmasının inhibisyonun akut ve kronik iskemiden miyokardı 

koruyabileceği görüĢü de ileri sürülmektedir [116,117].  

2.2. FİZİK MUAYENE 

Fizik muayene bulguları patolojinin tipine, kardiyak büyümenin derecesine ve konjestif 

kalp yetersizliğinin bulgularına göre değiĢir (Tablo 2.5.) [3]. Sistolik kan basıncı genellikle 

normal veya düĢüktür, nabız basıncı dardır ve azalmıĢ atım hacmini gösterir. Sol ventrikül 

yetersizliği varsa “Pulsus alternans” sıktır. “Cheyne-Stokes” solunumu olabilir ve varlığı kötü 

prognoz göstergesi olarak kabul edilmektedir [1,2]. Sağ kalp yetersizliği varsa juguler venler 

dilatedir ve çoğu hastada baĢlangıçta bu bulgu olmayabilir. Belirgin “a” ve “v” dalgaları 

görülebilir. Juguler venlerin belirgin, pulsatil olması ve yetersizlik dalgalarının varlığı 

trikuspid kapak yetersizliğine iĢaret eder ve istenmeyen bir bulgudur [1,2]. Karaciğer 

büyümüĢ ve pulsatil olabilir, periferik ödem ve asit ilerlemiĢ sağ kalp yetersizliğinde görülür. 

Apikal atımlar genellikle laterale doğru kayar ve sol ventrikül dilatasyonunu gösterir. 

Presistolik “a” dalgası palpe edilebilir ve dinlemekle presistolik gallop (S4) Ģeklinde 

iĢitilebilir. Ġkince kalp sesi (S2) normal olarak çiftleĢmiĢtir, sol dal bloğu varlığında 

“paradoksal çiftleĢme” de görülür. Pulmoner hipertansiyon varlığında ise S2’nin pulmoner 

komponenti önem kazanabilir ve çiftleĢme daralabilir. Presistolik gallop sesi (S4) genellikle 

vardır ve sıklıkla belirgin kalp yetersizliği geliĢmeden önce görülür. Ventriküler gallop (S3) 

kardiyak dekompansasyon oluĢtuğunda görülür ve taĢikardi ile birlikte görülür. Sistolik 

üfürümler sıktır ve genellikle mitral, daha az olarak da trikuspid kapak yetersizliğine bağlıdır. 

Mitral yetersizlik mitral annulusun anormal hareketine ve geniĢlemesine bağlıdır. Ventrikül 

dilatasyonu ve subvalvuler aparatus (papiller kas disfonksiyonu) geometrisinin bozulması 

daha az rol oynamaktadır. Gallop sesi ve yetersizlik üfürümleri izometrik egzersiz ile sistemik 

vasküler direncin artması ve sol ventrikül dıĢ akım yolu engeline bağlı artar ve yoğunlaĢır. 

Geç dönemde atriyum ve ventriküllerden kaynaklanan trombüslerin yer değiĢtirmesine bağlı 

pulmoner ve sistemik emboliler görülebilir [1-4]. 
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2.3. LABAROTUVAR 

2.3.1. Ekokardiografik İnceleme: Ġki boyutlu (2D) ve Doppler ekokardiyografi 

aracılığı ile sol ventrikül iĢlevlerinin, perikard ve kapak patolojilerinin değerlendirilir. Ayrıca 

dört kalp kapağının yapısal ve iĢlevsel bozukluklarının tanısında, ventrikül boĢluklarının 

büyüklüğü ve ventrikül duvar kalınlıklarının saptanmasında ve perikardiyal efüzyonun 

gösterilmesinde yardımcıdır. Doppler çalıĢmaları mitral ve trikuspid kapak yetersizliklerinin 

ciddiyetinin saptanmasında çok yararlıdır. Ekokardiyografinin dobutamin infüzyonu ile 

birlikte kullanımı ile duvar hareketleri farklılıkları incelenerek koroner arter hastalığına bağlı 

sol ventrikül disfonksiyonun tanınmasında ve idiyopatik DKMP’den ayırt edilmesinde 

yardımcıdır. Ayrıca tam olarak üzerinde görüĢ birliğine varılmamakla birlikte “Thallium-201” 

görüntülemenin de DKMP’ye bağlı ventrikül geniĢlemesinin koroner arter hastalığına bağlı 

geliĢenden ayırt etmede kullanılabilir. Klinik olarak tam olarak daha ayırt edilmese de 

“Gallium” veya “antimyosin” antikorları ile yapılan sintigrafik çalıĢmaların miyokarditli 

olguların tanınmasında yardımcı olduğu belirtilmektedir [1-4]. 

2.3.2. Elektrokardiyografik Bulgular: 

Kalp yetersizliği geliĢtiğinde EKG’de sıklıkla sinüs taĢikardisi saptanır. Tüm atriyal ve 

ventriküler taĢiaritmiler görülebilir. Zayıf “R” dalgası, intraventriküler iletim anormallikleri 

ve özellikle sağ dal blokları sıktır [23]. AĢırı sol ventriküler fibrozis varlığında koroner arter 

hastalığı ve miyokardiyal skar dokusu olmaksızın anterior “Q” dalgası görülebilir [23]. “ST” 

segment ve “T” dalga anormallikleri ve özellikle sol atriyal anormalliğini gösteren “P” dalga 

değiĢiklikleri sıktır. Özellikle Holter kayıtları vakaların yarısına yakınında çeĢitli sayı ve 

sıklıkta ventriküler aritmiler saptanmıĢtır [23]. Kompleks veya sık ventriküler aritmilerin ani 

ölüme veya total mortaliteye ait ortak fikir yoktur [118]. Ancak bunların yaygın olarak 

saptanması miyokardiyal hasarın büyüklüğü hakkında bilgi verebileceği konusunda yorumlar 

yapılmaktadır [118]. Nadiren özellikle çocuk vakalarda tekrarlayıcı ve/veya sürekli 

supraventriküler veya ventriküler taĢiaritmiler ventriküler disfonksiyonun nedeni olabilirler 

[119,120]. Böylesi vakalarda sinüs ritmine dönülmesi veya kalp hızının yavaĢlaması 

kardiyomiyopatiyi geri çevirebildiği bildirilmektedir [121]. 

2.4. TEDAVİ 

Kalp yetersizliği dünyadaki yaklaĢık 22 milyon insanı etkileyen ilerleyici bir hastalıktır 

[122]. Kalp yetersizliğinin saptanması kötü prognoz ile birlikte olup eriĢkin vakaların ancak 

%35’i 5 yıl yaĢayabilmektedir [123]. Kalp yetersizliği ilerlemiĢ olan vakalarda kalp nakli 

yaĢam kalitesini ve yaĢam beklentisini artıran tedavi yöntemidir. Ancak yetersiz verici nedeni 

ile bu da kısıtlı sayıda hastaya uygulanabilmektedir [124]. 
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Tablo 2.5. Kardiyomiyopatilerin fonksiyonel sınıflandırması [2] 
 Dilate Kardiyomiyopati Restriktif  Kardiyomiyopati Hipertrofik Kardiyomiyopati 

Semptom Konjestif kalp yetersizliği Dispne, yorgunluk Dispne, angina pektoris 

Yorgunluk ve halsizlik Sağ taraf konjestif kalp yetersizliği Yorgunluk, senkop, çarpıntı 

Sistemik ve pulmoner emboli Sistemik hastalığa ait semptom ve bulgular 

(amiloidozis, demir birikmesi, vb.) 

 

Fizik  

Muayene 

Hafiften ciddiye kadar kardiyomegali  

S3 ve S4 

Hafif-orta kardiyomegali  

S3 ve S4 

Orta derecede kardiomegali 

AV kapak kaçakları (öz: Mitral) AV kapak kaçakları, venöz basıncın inspiratuar 

yüksekliği (Kussmaul bulgusu) 

Apikal sistolik trill,  

Fırlatıcı karotik akım 

  S4 ve Valsalva manevrası  ile artan sistolik üfürüm 

Tele Orta-ileri derecede kardiyomegali Hafif derecede kardiyomegali Hafif-orta kardiyomegali 

Pulmoner venöz hipertansiyon Pulmoner venöz hipertansiyon Sol atriyal geniĢleme 

EKG Sinuzal TaĢikardi DüĢük voltaj Sol ventriküler hipertrofi 

Atriyal ve ventriküler aritmi Ġntraventriküler iletim defektleri ST segment ve T dalga değiĢiklikleri 

ST segment ve T dalga değiĢiklikleri Atriyoventriküler iletim defektleri Anormal Q dalgası 

Ġntraventriküler iletim defektleri  Atriyal ve ventriküler aritmi 

EKO Sol Ventriküler dilatasyon ve disfonksiyon ArtmıĢ sol ventriküler duvar kalınlığı Asimetrik septal hipertrofi 

Anormal komplians ve basınca sekonder mitral 

kapak hareketleri 

Küçük veya orta sol ventrikül kavitesi Dar sol ventriküler çıkıĢ yolu 

 Normal sistolik fonksiyon Mitral kapağın anterior hareketi (SAM) 

 Perikardiyal efüzyon Küçük veya normal büyüklükte sol ventrikül kavitesi 

Radionukleid 

Ġncelemeler 

Sol Ventriküler disfonksiyon ve dilatasyon Miyokardiyal infiltrasyon Küçük veya normal büyüklükte sol ventrikül 

 Küçük veya normal büyüklükte sol ventrikül Güçlü sistolik fonksiyon 

 Normal sistolik fonksiyon Asimetrik septal hipertrofi 

Kardiyak 

Kateterizasyon 

Sol ventrikül disfonksiyonu ve dilatasyonu AzalmıĢ sol ventrikül kompliansı AzalmıĢ sol ventrikül kompliansı 

Mitral ve/veya triküspid yetersizlikleri Ventriküler basınç kayıtlarında "Square root sign" Mitral yetersizlik 

ArtmıĢ sol ve sağ ventrikül doluĢ basıncı KorunmuĢ sistolik fonksiyonlar Güçlü sistolik fonksiyon 

AzalmıĢ kardiyak output ArtmıĢ sol ve sağ ventrikül  dolum basıncı  Dinamik sol ventriküler çıkıĢ yolu gradiyenti 
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Kritik akut durumlarda hastaların stabilizasyonu gereklidir ve bu kritik durumlarda 

intübasyon, mekanik ventilasyon gerekebilmektedir. Bunun için sedatizasyon, kas gevĢeticiler 

kullanılabilmektedir [1].  

Hızlı etkili intravenöz inotropik ajanları baĢlangıçta kardiyak debiyi ve iĢlevleri 

sağlamada yardımcı alabilmektedir. Bunun ana basamağını dopamin ve dobutamin 

oluĢturmaktadır [1-4,8]. Bunların dıĢında amrinon, milrinon gibi fosfodiesteraz inhibitörleri 

de pozitif inotropik etkileri, “ard” yükü azaltmaları ve sol ventrikül gevĢemesini sağlamaları 

nedeni ile de yardımcıdır. Bu ajanların birlikte kullanımlarının daha çok tedavi etkinliğine 

sahip olduğu bildirilmektedir. Ancak bu ajanların kan basıncını düĢürdükleri de bilinmektedir. 

Ayrıca bu ajanlar dıĢında “ard” yükü düĢürmede Na-nitroprussid’in de etkili olduğu, yalnız 

doza bağlı olarak milrinon ve amrinondan daha fazla kan basıncını düĢürdüğü bilinmektedir 

[1].  Hastalar biraz iyileĢtiğinde ve ağızdan ilaçları tolere edebildiklerinde ise damardan 

verilen inotropik ilaçlar azaltılarak yerine ağızdan kaptopril veya enalapril gibi vasodilatör 

ajanlar kullanılmaktadır [1-4,8].  

BaĢlangıçta diüretik ajanlar diürezisi sağlamak ve semptomları düzeltmek için 

intravenöz kullanılabilmektedir. Sistemik ve pulmoner konjestiyon bulguları azaldığında ise 

ağızdan güvenle kullanılabilmektedir. Ancak elektrolit kayıplarına neden olduklarından 

elektrolitlerin izlenmesi gerekmektedir.  

Aritmisi olan vakalarda ise amiodaron gibi bir antiaritmik ajan ile tedavi gerekebilir. 

Özellikle amiodaron’nun çocuk vakalarda güvenli ve etkili olduğu bildirilmektedir. Bazı 

vakalarda ise semptomatik bradikardi durumlarında kardiyak “pace-maker” gerekebilir. 

Ayrıca “automatic implantable cardioverter-defibrilator” (ICD) desteği de gerekebilir. Ancak 

çocuklarda çok sınırlı sayıda çalıĢma yapılmıĢtır [1-4,8].   

Kalp yetersizliği tablosunda adrenerjik veya sempatik sinir sisteminin aktive olduğu 

saptanmıĢtır [125]. BaĢlangıçta dengeleyici mekanizmalarla bunun kalp hızını ve kasılmasını 

artırdığı buna karĢın uzamıĢ aktivasyonunun kalp yetersizliğinden korumadığı, hatta 

dekompansasyona katkıda bulunduğu savunulmaktadır [1]. Bu nedenle yapılan çalıĢmalarda 

-adrenerjik blokörlerin negatif koronotrop etkisi ile oksijen gereksinimini azaltması, 

katekolamin toksisitesini azaltması, sempatik sisteme bağlı vezokonstruksiyonu inhibisyonu 

ve ölümcül ventriküler aritmiyi azaltması ile DKMP vakalarının tedavisinde yararlı olduğu 

gösterilmiĢtir [4]. EriĢkinlerde kalp yetersizliğinin tedavisinde -adrenerjik blokörler 1975 

yılından beri kullanılmaktadır [1-4]. Daha sonra özellikle DKMP’ye bağlı kalp yetersizliğinin 

tedavisinde çocuklarda da kullanılmaya baĢlanmıĢtır [126]. 
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Steroid, siklosporin ve “azathioprine” gibi immunsupressif tedavilerin kullanılması 

henüz kanıtlanamamıĢtır [1-4]. Ancak miyokarditli vakalarda baĢarılı sonuçlar bildirilmiĢ 

olmasına karĢın DKMP vakalarında ciddi çalıĢmalar yapılamamıĢtır. 

Yedi ile 20 yaĢ arasındaki DKMP nekropsi çalıĢmalarında vakaların %84’ünde kalp 

içinde trombüsler bildirildiğinden dolayı trombüs saptandığından heparin ve varfarin gibi 

anti-koagülan tedaviler de yardımcıdır [1-4].   

EriĢkinlerde büyüme hormonu (BH) tedavisinin de kardiyak hipertrofiyi artırarak sol 

ventrikül duvar kalınlığını artırdığı ve odacık ventrikül odacıklarının büyüklüklerini azalttığı 

ve kardiyak debiyi artırdığı bildirilmiĢtir [4]. Ayrıca DKMP vakalarında BH tedavisinin 

dolaĢımda TNF’ı ve apopitozisi azaltarak egzersiz kapasitesini artırdığı saptanmıĢtır [127]. 

Bunun LV boĢluğunu azaltmakla birlikte miyokard kitlesini artırdığı, miyokardiyal enerji 

metabolizmasının ve hemodinaminin düzelmesine yardımcı olarak kliniği iyileĢtirdiği 

savunulmaktadır [128]. Ancak çocuk vakalarda yararı net olarak gösterilememiĢtir [129]. 

Son yıllardaki çalıĢmalarda kalp yetersizliği tedavisine “pentoksifilin” ilavesinin yararlı 

etkileri de gösterilmiĢtir [129,130]. Pentoksifilin bir periferal vazodilatatör ajan olup eritrosit 

esnekliğini arttırmakta, trombosit kümeleĢmesini düĢürmekte, kan viskozitesini azaltmakta ve 

mikrosirkülasyonel kan akımını düzeltmektedir. Ayrıca TNF-  gibi pro-enflamatuar 

sitokinleri ve kardiyak hücrelerin apopitozisini invitro ve invivo inhibe ederek etki 

gösterdiklerine inanılmaktadır [131]. 

Özellikle mitokondriyal enerji üretiminin etkilenmiĢ olduğu beta-oksidasyon, karnitin 

transport ve elektron transport zincirindeki hataların varlığında KMP kliniği oluĢumundan 

dolayı L-karnitinin mitokondriyal transport sistemi veya yağ asitlerinin etkilendiği hastaların 

tedavisinde kullanımı önerilmektedir [132]. Bunun “koenzim-A” veya mitokondri desteğini 

sağlayarak etkili olduğu ifade edilmektedir.  

Kardiyomiyopatik hamsterlerde “propionyl-L-carnitine”, “coenzyme Q(10)” ve 

“omega-3” yağ asitlerinden oluĢan karıĢımın kullanılmasının sarkomer uzunluğundaki 

değiĢiklikleri koruduğu, LAD bağlanarak iskemi-reperfüzyon modeli oluĢturulduğunda ise 

omega-3 infüzyonunun enfarkt sahasını azalttığı saptanmıĢtır [133, 134]. 

2.4.1. Balıkyağı Tedavisi; 

Son yıllarda beslenme tipinin sağlığımız üzerine etkilerini içeren araĢtırmalar hız 

kazanmıĢtır. Bu araĢtırmalardan n-3 ve n-6 “polyunsatureted” yağ asitleri (PUFAs) arasındaki 

farklılıkların, bu yağ asitlerinin sağlığımıza ve özellikle kanser geliĢimine etkileri günceldir 

[135,136] (Şekil-2.5 a). Eskimolardan edinilen sağlık verileri ve kanser çalıĢmalarından sonra 

n-3 PUFAs metabolizmasının kalp üzerine etkileri ile ilgili bir çok çalıĢma yapılmıĢtır   
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(Şekil-2.5 b). “Eicosapentaenoic acid” (EPA) ve “Docosahexaenoic acid” (DHA) ten oluĢan 

bu yağların kanserde kullanımının; tümör büyümesini azalttığı, metastaz geliĢimini ve 

kaĢeksiyi önlediği, birçok kemoterapötik ajanın yan etkilerini azalttığı gösterilmiĢtir 

[135,136]. Ayrıca kanserli olgularda artmıĢ VEGF ve neovaskülogenezisin kötü prognoz 

göstergesi olduğu, PUFAs’ın VEGF salınımını önleyerek etkilerini gösterdiği ileri 

sürülmektedir [135,136].  

 Omega-3 yağ asitleri ile beslenmenin kalp etkileri genel olarak; anti-aterotrombojenik, 

anti-aritmik ve anti-hipertansif olarak kabul edilmektedir [135-139]. Ayrıca bu yağ asitlerinin 

tüketiminin IL-1, IL-2, IL-4, TNF veya bakteriyel endotoksinlere bağlı endotelden 

kaynaklanan VCAM-1, E-selektin, ICAM-1, IL-6 ve IL-8 gibi ajanları azaltarak kalbi 

etkiledikleri gösterilmiĢtir [117,140-142]. 

         

Şekil.2.5. Esansiyel yağ asitleri metabolizması ile çeĢitli kofaktörlerin etkileĢimi (a) ve 

EPA/DHA etkisi ile vagal tünüsün sağlanması ve farklı sitokinlere karĢı miyokardiyal 

korunma (b) [92] 

 Bu yararlarına karĢın omega-3 yağ asitlerinin ICD takılmıĢ vakalarda ventriküler 

aritmilerin oluĢumunu artırmaya eğilimli oldukları fikri ileri sürülmüĢ, ancak ICD takılmıĢ 

olgularda yapılan çalıĢmalarda n-3 PUFA’nın mortaliteyi artırmadıkları saptanmıĢtır [143]. 

Ayrıca miyokardiyal iskemi-reperfüzyonlarında Na/H değiĢiminin aritmiyi, hücre hasarını ve 

ölümünü uyardığı belirtilmektedir [144]. Bu değiĢimin engellenmesinin iskemi-reperfüzyon 

sonrası aritmi insidansını ve hücre ölümünü azaltacağı ileri sürülmüĢ ve omega-3 verilerek 

yapılan çalıĢmada ise sarkolemmal Na/H değiĢiminin fizyolojik olarak engellediği 

saptanmıĢtır [144]. Ayrıca balıkyağı bileĢenlerinin direkt Na kanal proteinlerine bağlanarak 

bu proteinlerin yapısını değiĢtirdikleri ve iskemiye bağlı ventriküler fibrilasyonu ile ani ölümü 

azalttıkları da iddia edilmektedir [141-149].  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Araştırma Tipi 

ÇalıĢma prospektif ve ilaçla yapılan kontrollü bir çalıĢmadır. 

3.2. Proje Desteği; 

Bu çalıĢma Ġstanbul Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonunca 

desteklendi. Proje No: 208/29022004”. Balıkyağı (Seven Seas Cherry ) desteği Tay-Med 

firması tarafından sağlandı. 

3.3. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurul Onayı 

Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Yerel Etik kurul onayı ile gerçekleĢtirildi. 

3.4. Çalışma Grubu 

ÇalıĢmaya hasta ve kontrol grubu olarak alınan tüm olgulara çalıĢma baĢında ve 

sonunda fizik muayeneleri, boy, vücut ağırlığı, kan basıncı, 12 kanallı EKG, 24 saatlik ritim 

Holter EKG ve EKO incelemeleri yapıldı. Enfeksiyon ölçütleri ve biyokimyasal ölçümleri 

(ALT, AST, Ca, P, ALP, LDH, CPK, total protein, albumin, T. Kolesterol, trigliserid, VLDL, 

LDL, HDL, demir, serum total demir bağlama kapasitesi) için 5 mL kan alındı. Alınan kan 

örneğinden 2 mL santrifüj edilip serumu ayrıĢtırılıp –38 ile -40 derecede dondurularak 

saklandı. Günlük saklama sıcaklığı kayıtları alınarak uygun depolama ısısı sağlanmaya 

çalıĢıldı. 

3.4.1. Balıkyağı uygulanacak DKMP’li hasta grubu (G1) 

Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Yerel Etik kurul onayı ile gerçekleĢtirildi. 

ÇalıĢmada bir üçüncü basamak kardiyak referans merkezi olan Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul 

Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalında DKMP tanısı ile izlenen olgular incelendi.  

ÇalıĢmaya alınan tüm olgular tanı anında hastaneye yatırılarak tetkik edilmiĢ 

(Metabolik, enfeksiyon, endokrin, vb) ve diğer primer ve sekonder kardiyomiyopatiler 

dıĢlanmıĢ olan ve idiyopatik DKMP tanısı ile izlenen olgulardan seçildi. Hiçbir olguya 

endomiyokardiyal biyopsi uygulanmadı. ÇalıĢmada, immunoregulator ilaç almayan ve daha 

önce balıkyağı kullanmayan hastalar seçildi. Vakaların kullanmıĢ olduğu antikonjestif ve 

inotropik tedaviye devam etmeleri istendi.  

ÇalıĢmaya 18 olgu alındı. Bu olguların 10’u kız, 8’i ise erkek çocuklardan 

oluĢmaktaydı. Ortalama yaĢları 9,6  4,86 yıl’dı. Bu grup balıkyağı kullanan DKMP grubu 

(G1) olarak adlandırıldı.  

3.4.2.Balıkyağı almayacak DKMP’li kontrol grubu (G2) 

ÇalıĢmaya daha önceki incelemelerde DKMP tanısı konulmuĢ, halen klinikte sol 

ventrikül fonksiyonlarının bozuk olması nedeni ile izlenen ve antikonjestif tedavi 
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uygulanmakta olan vakalar alındı. Bunlar; balıkyağı kullanmak istemeyen veya balıkyağı 

tadını beğenmemiĢ olan çocuklardı. G2 olarak adlandırılan bu grup 6’sı erkek, 5’i kız olmak 

üzere 11 vakadan oluĢuyordu. Grubun yaĢ ortalaması 10,28 6,63 yıl olarak saptandı. 

3.4.3-Sağlıklı kontrol grubu (G3) 

G3 olarak adlandırılan bu gruba benzer yaĢ grubundan sağlıklı, kardiyak patolojisi 

olmayan ve ilaç kullanmayan 4 erkek, 8’i kız olmak üzere toplam 12 olgu seçildi. Denekler 

sağlık personelinin yakınlarından veya çocuklarında oluĢmaktaydı. Olguların yaĢ ortalamaları 

8,17 2,52 yıl olarak belirlendi. 

3.5. Balıkyağı Tedavisi 

Olgulara daha önceden hazırlanmıĢ olan ve oda ısısında saklanmıĢ balıkyağı prepratları 

(Seven Seas Cherry ) (170 mL/ĢiĢe) kullanıldı. Annelerden çocuklarına 10 mL/gün balıkyağı 

içirilmeleri istenildi. Kontrol dönemlerinde ĢiĢelerin getirilmesi sağlandı. Her kontrolde 

ĢiĢelerde kalan ilaç miktarları belirlenerek gelecek buluĢmaya kadar yetecek miktarda 

(ortalama 2 ĢiĢe) balıkyağı verildi. Ġlaç prospektüsünde her 10 mL Seven Seas Cherry  

örneğinde; 9.2 g Cod Liver oil, 828 mg EPA, 736 mg DHA, 4000 IU A-Vitamini, 400 IU D 

vitamini, 10 IU E Vitamini içerdiği belirtilmektedir. 

3.6. Laboratuvar İncelemeleri 

3.6.1. Kardiyak değerlendirme 

3.6.1.1. Ekokardiyografik inceleme 

ÇalıĢma baĢında, kontrollerde ve çalıĢma sonunda hastalara Vivid-3 Expert (General 

Electric, USA) marka aleti ile ekokardiyografik inceleme yapıldı. Ġnceleme sırasında 

hastaların kardiyak debileri, kalp hızları, fraksiyonel kısalma (FS), ejeksiyon fraksiyonları 

(EF), sol ventrikül dilatasyon sonu çapı (LVIDd), atım hacmi incelendi. EĢlik eden kardiyak 

patolojiler saptanmaya çalıĢıldı. 

Hastaların sol ventrikül fonksiyonları sol ventrikül uzun eksen ve sol ventrikül kısa 

eksen görüntülerinden hesaplandı (4).  

FS ölçümü için; 

  FS(%) = Dd − Ds/Dd × 100 formülü uygulandı. 

Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu;  

  EF(%) = (Dd)
3
 − (Ds)

3
 /(Dd)

3
 × 100 formülü kullanıldı. 

Ġnceleme bütün hastalarda aynı kiĢi tarafından gerçekleĢtirildi. Normal değer olarak 

tablo-3.1 ve 3.2 deki değerler kullanıldı (4).  

3.6.1.2. Elektrokardiyografik inceleme; 
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Hasta ve kontrol gruplarına çalıĢma baĢında, kontrollerde ve çalıĢma sonunda 12 

derivasyonlu elektrokardiyografi incelemesi yapıldı. ÇalıĢma için Harvard Packard 4760A 

Cardiograph kullanıldı. 12 kanallı kayıt yapılarak inceleme yapıldı. Değerlendirmeler aynı 

ekip tarafından gerçekleĢtirildi. 

 3.6.1.3. Holter EKG monitorizasyonu 

         Hasta ve kontrol gruplarına iĢlemden önce ve kontrollerde Schiller 104 cihazı ile 24 

saatlik Holter EKG ile aritmi yönünden monitorizasyon uygulandı. Ailelerden semptomları 

kaydetmeleri istenildi  

 3.6.1.4. Kan basıncını inceleme 

Hasta ve kontrol grubuna çalıĢma baĢlangıcında, aylık kontrollerde ve çalıĢma sonunda 

Critikon Inc. TAMPA Fla Dinamp
TM

 Vital Signs Monitor 1846 SX kullanıldı. YaĢa uygun 

manĢonlar kullanılarak ölçümler yapıldı. Ölçümler yaĢa uygun hazırlanmıĢ cetvellerle 

değerlendirildi [150]. Ölçümlerde; sistolik KB (SKB), ortalama tansiyon değeri (MAP) ve 

diyastolik KB (DKB) kayıtları alındı. Anormal değerlendirmelerinde ölçümler tekrarlandı ve 

ölçümler mmHg olarak değerlendirildi.   

3.6.2. Hematolojik ve biyokimyasal incelemeler 

DKMP tanısı ile izlenen vakalarda ve kontrol gruplarından çalıĢma baĢlangıcında ve 

aylık kontrollerde yaklaĢık 5 mL kan örnekleri alınarak bu örneklerden; tam kan sayımı 

(TKS), CRP, Sedimantasyon ve biyokimya değerlendirmeleri yapıldı. Biyokimya 

değerlendirilmesinde; ALT, AST, ALP, BUN, kreatinin, ürik asid, Ca, P, ALP, CPK, total 

kolesterol, trigliserid, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, VLDL-kolesterol incelemeleri yapıldı 

(151). Aynı anda tam idrar tetkiki incelemeleri yapıldı. 

Laboratuvar incelemeleri Ġstanbul Üniversitesi, Ġstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Biyokimya laboratuvarında yapıldı. 

3.6.3. Vasküler endoteliyal büyüme faktörü (VEGF) çalışılması: 

Daha önce çalıĢma baĢında ve sonunda hasta ve kontrol grubundan alınarak 

epandorflarda -38 ile -40 derecede bekletilen serum örnekleri human VEGF kiti temininden 

sonra oda sıcaklığında bekletildi (BIOSOURCE
 
International, Inc, California USA). 

Ġnceleme için ELISA yöntemi kullanıldı. Öncelikle standartlar çalıĢılarak kitin doğruluğu 

saptandı ve önerilen “natural Hu VEGF eğrisine” paralellik gösterdiği saptandı. Daha sonra 

50 L serum örneğine 50 L standart tampon solüsyonu ve 50 L örnek ile 100 L 

“incubation bufferi” ilave edilerek 2 saat oda ısısında bekletildi. Inkubasyon sonrası aspire 

edilerek 4 kez yıkama iĢlemi gerçekleĢtirilip “Biotine Conjugate”tan 100 L alınarak 1 saat 
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oda ısısında inkübe edildi. Tekrar aspire edilerek 4 kez yıkandı. “Streptovadin-HRP” den 100 

L ile inkübe edilerek 30 dakika oda ısısında bekletildikten sonra tekrar 4 kez yıkanarak 100 

L “stabilized chromogen” ilave edilip 30 dakika oda ısısında bekletildi. Daha sonra 100 L 

“stop solüsyonu” ilave edilerek 450 nm optik dansitede doğrusal olarak okutuldu. Okunan 

değerler Y=0.092004+0.0006894X denklemi ile hesaplanarak VEGF değerleri pg/mL olarak 

saptandı.  

3.7. İstatistiki Değerlendirme: 

Ġstatistiki değerlendirme “SPSS for Windows” programı kullanılarak yapıldı. Vaka ve 

kontrol kayıtları SPSS datası olarak kaydedilerek değerlendirme yapıldı. Gruplar arasındaki 

farklılığı belirlemek amacı ile “student T test”, iĢlem önce ve sonrası farklılıkları tespit etmek 

için “Paired sample T test” ve “Repeated Measures” incelemeleri kullanıldı. Korelasyon 

analizleri için “Pearson Korelasyan” analizi kullanıldı. Anlamlı değer olarak p<0.05 kabul 

edildi [152]. 
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4- BULGULAR 

4.1. Balıkyağı Tedavisi Öncesi Başlangıç Bulguları: 

Balıkyağı önerilen grubun yaĢ ortalaması (G1) 9,67  4,86 yıl (6 ay ile 15 yaĢ), DKMP 

tanısı ile izlem süreleri ise 4,51  4.15 yıldı (1 yıl ile 15 yaĢ). G1 olgularına digoksin-kaptopril-

furasemid (n=13), kaptopril (n=3), “carvedilol” (Dilatrend®) ile beraber digoksin-kaptopril-

furasemid (n=1) ve digoksin-kaptopril-furasemid-amiodaron (n=1) tedavi kombinasyonları 

uygulanmaktaydı (Tablo 4.1.). 

 

 

Tablo 4.1. ÇalıĢmaya katılanların demografik özellikleri  
 Group I 

(n=18) 

Group II 

(n=11) 

Group III  

 (n=12) 

YaĢ (yıl) (ortalama SS) 9.6  4.86 10.28 6.63 8.17 2.52 

Cinsiyet Erkek 8 6 4 

Kız 10 5 8 

Tanı yaĢı (yıl) (ortalama SS) 4.95 4.72 3.19 2.67 - 

Izlem süresi (yıl) (ortalama SS) 4.51 5.15 5.49 5.53 - 

Anti-konjestif tedavi DKF 13 10 - 

DKF-“Carvedilol” 1 1 - 

Kaptopril 3 - - 

DKF-Amiodaron 1 - - 

DKF: Digoksin-kaptopril-furasemid 

 

DKMP’li hastaların tanı sonrası izlem süreleri ile EF, FS ve LVIDd arasında da pozitif 

iliĢki bulundu (p:0.005) (Şekil 4.1.).  
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Şekil 4.1. DKMP’li olguların izlem sürelerinin artması ile LVEF, LVFS ve LVIDd’indeki 

değiĢim grafikleri  

 

G1 vakaların ortalama vücut ağırlıkları (VA) 29,60 19,87 kg, boyları 124,94 25,89 cm, 

SKB 102,17 15,65 mmHg, DKB 60,83 9,51 mmHg, MAP 75,56 11,31 mmHg ve KTA 

96,89 15,21/dk olarak saptandı (Tablo 4.2.). Bu grubun çalıĢma baĢlangıcında ortalama 

LVIDd değeri 50,08 9,81 mm olarak ölçülürken, ortalama EF değeri (%) 47,46  6,21, FS 
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(%) 23.38 4,98 hesaplandı (Tablo 4.3.). BaĢlangıç total kolesterol değeri 158,53 35,85 

mg/dL, trigliserid; 141,59 55,59 mg/dL, HDL; 46,53 15,49 mg/dL, LDL-kolesterol; 

85,79 24,88 mg/dL, VLDL; 33,93 15,92 mg/dL olarak ölçüldü (Tablo 4.4). 

 

Tablo 4.2. BaĢlangıç antropometrik, kan basıncı göstergeleri  
Değer G1  

(Ort SS) 

(n=18) 

G2 

(Ort SS) 

(n=11) 

G3 

(Ort SS) 

(n=12) 

YaĢ (yıl) 9,6  4,86 10,28 6,63 8.17 2.52 

Hastalık baĢlama yaĢı (yıl) 4,95 4,72 3,19 2,67 - 

Önceki süre (yıl) 4,51 5,15 5,49 5,53 - 

VA (Kg) 29,6 19,87 28,19 18,85 32.5 9.80 

Boy (cm) 124,94 25,89 124,82 29,69 129.84 12.58 

Sistolik KB (mmHg) 102,17 15,65 99,55 10,80 110.50 10.96 

Diyastolik KB (mmHg) 60,83 9,51 59,91 11,61 65.08 5.73 

MAP (mmHg) 75,56 11,20 71,36 4,74 82,17 8,17 

Nb/dk 96,89 15,21 95,63 15,10 89.84 13.99 
G1; Balıkyağı kullanan DKMP grubu, G2; Balıkyağı kullanmayan DKMP grubu, G3; Sağlıklı kontrol grubu 

 

DKMP kontrol grubunun (G2) ortalama yaĢları 9,89 6,42 yıl, izlem süreleri 5,49 5,53 

yıldı.  Bu gruptaki olguların 10’u digoksin-kaptopril-furasemid, tek vaka ise “carvedilol” 

tedavisi almaktaydı (Tablo 4.1.). Olguların ortalama vücut ağırlıkları 28,19 18,85 kg, boyları 

ise 124,82 29,69 cm olarak ölçüldü. Bu grubun SKB 99,55 10,81 mmHg, DKB 59,91 11,62 

mmHg, MAP değeri ise 71,36 4.74 mmHg olarak saptandı (Tablo 4.2.). Bu grubun çalıĢma 

baĢlangıcında ortalama LVIDd 50,74 6,22 mm olarak ölçülürken, EF (%) 42,52 8,79 ve FS 

%20,63 5,95 olarak hesaplandı (Tablo 4.3.). Total kolesterol değeri 151,75 27,42, trigliserid 

89,50 40,11, HDL; 45,63 10,71, LDL 101,15 37,49, VLDL 19,32 8,75 mg/dL olarak 

saptandı (Tablo 4.4.). 

 

Tablo 4.3. BaĢlangıçtaki sol ventrikül sistolik fonksiyon göstergeleri  
Değer G1  

(Ort SS) 

(n=18) 

G2  

(Ort SS) 

(n=11) 

G3 

(Ort SS) 

(n=12) 

LVID (mm) 50,08 9,81 50,74 6,22 39.34 3.27 

EF (%) 47,46 6,20 42,53 8,80 68.14 2.51 

FS (%) 23,38 4,98 20,63 5,95 38.05 2.14 
G1; Balıkyağı kullanan DKMP grubu, G2; Balıkyağı kullanmayan DKMP grubu, G3; Sağlıklı kontrol grubu 

 

Sağlıklı kontrol grubundaki (G3) olguların yaĢ ortalaması 8.17 2.52 yıldı (Tablo 4.1.). 

Bu grubun çalıĢma baĢlangıcında ortalama vücut ağırlığı 28.50  9.75 kg, boyları 126  12.57 

cm, SKB 110  10.96 mmHg, DKB 64.50  5.73 mmHg, MAP 82.0  8.17 mmHg olarak 

ölçüldü (Tablo 4.2.). G3 olgularının ortalama LVIDd 39.34  3.28 mm olarak ölçülürken, EF 
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% 68.42 2.5 ve FS % 38.55 2.41 olarak hesaplandı (Tablo 4.3.). BaĢlangıç kolesterol değeri 

162.0  39.0 mg/dL, trigliserid 87.50  50.62 mg/dL, HDL-kolesterol 55.5  13.30 mg/dL, 

LDL-kolesterol 83.5  33.80 mg/dL ve VLDL-kolesterol değeri ise 17.8  10.03 mg/dL 

olarak saptandı (Tablo 4.4.). 

 

Tablo 4.4. BaĢlangıç biyokimyasal ve enflamasyon göstergeleri 
Değer G1 

(Ort SS) 

(n=18) 

G2  

(Ort SS) 

(n=11) 

G3 

(Ort SS) 

(n=12) 

VEGF (pg/mL) 402,50 305,36 494,88 680,56 312.25 176.71 

Glukoz (mg/dL) 88,53 10,91 89,12 8,44 93,33 15,25 

T-kolesterol (mg/dL) 158,53 35,85 151,75 27,42 178.54 38.99 

Trigliserid (mg/dL) 141,59 55,59 89,50 40,11 98.17 50.62 

LDL-kolesterol (mg/dL) 85,79 24,88 101,15 37,49 100.67 33.79 

HDL-Kolesterol (mg/dL) 46,53 15,49 45,63 10,70 58.42 13.30 

VLDL-Kolesterol (mg/dL) 33,92 15,92 19,33 8,75 19.67 10.03 

Kreatinin (mg/dL) 0,41 0,13 0,39 0,22 0.46 0.11 

Üre (mg/dL) 23,29 9,60 23,25 8,22 28.75 7.78 

Ürik asit (mg/dL) 4,89 1,12 4,63 1,96 3.96 0.69 

Kalsiyum (mg/dL) 9,55 0,88 9,7 0,66 10.02 0.31 

Fosfor (mg/dL) 4,48 0,91 4,23 0,64 4.83 0.31 

Alkalen Fosfataz (mg/dL) 259,94 138,04 215,25 107,19 244.83 63.84 

Total protein (mg/dL) 7,13 0,81 7,43 0,63 7.37 0.54 

Albümin (mg/dL) 4,19 0,63 4,59 0,33 4.48 0.20 

Globülin (mg/dL) 2,99 0,85 2,84 0,52 2.88 0.44 

CPK (mg/dL) 113,65 59,68 209,75 141,43 110.08 45.87 

AST (IU) 29,00 12,57 31,25 19,16 25.50 6.40 

ALT (IU) 23,06 15,91 33,38 29,70 17.33 4.25 

GGT  17,60 8,42 19,38 6,99 13.92 3.80 

LDH (IU) 306,35 138,55 385,38 204,14 266.08 72.89 

Demir (mg/dL) 73,94 27,43 114,50 46,03 78.60 36.74 

TDBK 310,50 69,38 387,83 82,49 357.67 41.30 

Hb (gr/dL) 12,13 1,72 13,27 2,24 12.52 0.62 

WBC (mm
3
) 9545,88 2140,80 8366,25 3234,29 7458.34 1406.78 

CRP (mg/dL) 4,58 18,15 6,36 18,03 3.71 76 

Sedim (mm/h) 15,77 11,00 9,50 9,30 14.00 5.64 
G1; Balıkyağı kullanan DKMP grubu, G2; Balıkyağı kullanmayan DKMP grubu, G3; Sağlıklı kontrol grubu 

 

 

G1 ile G2 arasında çalıĢma baĢlangıcında yaĢ, vücut ağırlığı, boy ve DKMP tanıları ile 

izlem süreleri arasında istatistiki olarak fark saptanmadığı gibi sol ventrikül fonksiyonları 

arasında da fark yoktu (p>0.05) (Tablo 4.5. ve Tablo 4.6.). Benzer Ģekilde SKB, DKB, 

trigliserid ve LDL değerleri arasında da istatistiki olarak önemli bir fark bulunmadı (p>0.05) 

(Tablo 4.7). G2 grubunun da ortalama BUN (p:0.017), VLDL (p:0,07), CPK (0,024), demir 

(p:0.019) ve TDBK (p:0.038) düzeyleri G1’e göre yüksek olduğu belirlendi (Tablo 4.7.).  



 

 
 

 

35 

Tablo 4.5. Gruplar arası baĢlangıç antropometrik, kan basıncı göstergelerinin “p” değerleri  
Değer G1 ile G2 arasında  

P 

G1 ile G3 arasında  

P 

G2 ile G3 arasında  

P 

YaĢ (yıl) 0.916 0.335 0.398 

Hastalık baĢlama yaĢı (yıl) 0.269 - - 

Önceki süre (yıl) 0.591 - - 

VA (Kg) 0.852 0.644 0.493 

Boy (cm) 0.990 0.550 0.598 

Sistolik KB (mmHg) 0.630 0.121 0.025 

Diyastolik KB (mmHg) 0.817 0.177 0.184 

MAP (mmHg) 0.255 0.093 0.001 

Nb/dk 0.831 0.541 0.731 
G1; Balıkyağı kullanan DKMP grubu, G2; Balıkyağı kullanmayan DKMP grubu, G3; Sağlıklı kontrol grubu 

 

G1 ile G3 gruplarının baĢlangıç antropometrik değerleri kıyaslandığında ortalama yaĢ, 

vücut ağırlığı, boy değerleri arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). 

Buna karĢın G1 grubunun SKB (p:0.025) ve MAP (p:0.001) değerlerinin G3 grubundan düĢük 

olduğu belirlendi (Tablo 4.5.). Ayrıca G1 grubunun LVIDd’i G3 grubundan büyük (p:0.0001) 

ve sol ventrikül fonksiyonlarından EF ve FS’in de (p:0.0001) düĢük olduğu saptandı (Tablo 

4.6.). Biyokimyasal değerlendirmelerde ise G1 grubunda fosfor (p:0.011) ve HDL 

düzeylerinin düĢük olduğu (p:0.036), buna karĢın CPK (p:0.034) ve GGT (p:0.036) 

düzeylerinin ise yüksek olduğu belirlendi (Tablo 4.7.).  

 

Tablo 4.6. BaĢlangıçtaki gruplar arasındaki sol ventrikül sistolik fonksiyon göstergelerinin 

“p” değerleri 
 

Değer G1 ile G2 arasında  

P 

G1 ile G3 arasında  

P 

G2 ile G3 arasında  

P 

LVID (mm) 0.845 0.001 0.0001 

EF (%) 0.087 0.0001 0.0001 

FS (%) 0.192 0.0001 0.0001 
G1; Balıkyağı kullanan DKMP grubu, G2; Balıkyağı kullanmayan DKMP grubu, G3; Sağlıklı kontrol grubu 

 

G2 ile G3 grupları arasında yapılan değerlendirmede de ortalama yaĢ, vücut ağırlığı ve 

boy değerleri arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık bulunmazken, G2 grubunun SKB 

(p:0.025) ve MAP (p:0.001) değerlerinin düĢük olduğu görüldü (Tablo 4.5.). Ayrıca G1 

grubunun LVIDd çapının geniĢ (p:0.0001), sol ventrikül fonksiyonlarından EF (p:0.0001) ve 

FS’nin (p:0.0001) düĢük olduğu saptandı (Tablo 4.6.). G2 grubunun ortalama fosfor (p:0.011) 

ve HDL (p:0.036) düzeylerinin G3 grubundan düĢük olduğu belirlendi. Buna karĢın G2 

grubunun CPK (p:0.034) ve GGT (p:0.036) düzeylerinde artma bulundu (Tablo 4.7.).  

Gruplar arasında angiogenesise yönelik yapılan değerlendirmede G1 ve G2’nin VEGF 

değeri G3’ten yüksek ölçülmesine karĢın istatistiki olarak anlamlı farklılık saptanmadı 

(p:0.382 ve p:0.364) (Tablo 4.7.). Ayrıca baĢlangıç VEGF ile tanı yaĢı, vücut ağırlığı, boy, 
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sol ventrikül fonksiyonları, CRP ve diğer enfeksiyon belirteçleri ile anlamlı istatistiksel iliĢki 

kurulamadı (p>0.05). 

 

Tablo 4.7. BaĢlangıç gruplar arası biyokimyasal ve enflamasyon göstergelerinin “p” değerleri 
Değer G1 ile G2 arasında  

P 

G1 ile G3 arasında  

P 

G2 ile G3 arasında  

P 

VEGF 0.632 0.364 0.382 

Glukoz (md/dL) 0.893 0.330 0.488 

T-kolesterol 0.641 0.164 0.110 

Trigliserid 0.027 0.041 0.690 

LDL-kolesterol 0.234 0.183 0.976 

HDL-Kolesterol 0.883 0.040 0.036 

VLDL-Kolesterol 0.024 0.011 0.938 

Kreatinin 0.875 0.209 0.346 

Üre 0.991 0.116 0.147 

Ürik asit 0.245 0.862 0.288 

Kalsiyum 0.679 0.088 0.152 

Fosfor 0.491 0.205 0.011 

Alkalen Fosfataz 0.429 0.728 0.447 

Total protein 0.361 0.383 0.809 

Albümin 0.107 0.128 0.386 

Globülin 0.638 0.682 0.837 

CPK 0.024 0.864 0.034 

AST 0.728 0.385 0.344 

ALT 0.266 0.237 0.078 

GGT 0.616 0.174 0.036 

LDH 0.265 0.372 0.080 

Demir 0.019 0.704 0.090 

TDBK 0.038 0.047 0.309 

Hemoglobin 0.176 0.463 0.284 

WBC 0.287 0.006 0.398 

CRP 0.826 0.470 0.285 

Sedim 0.178 0.615 0.192 
G1; Balıkyağı kullanan DKMP grubu, G2; Balıkyağı kullanmayan DKMP grubu, G3; Sağlıklı kontrol grubu 

 

4.2. Balıkyağı Tedavisi Sonrası Bulgular 

ÇalıĢmada DKMP’li balıkyağı verilen G1 grubuna 6,67 1,60 ay, sağlıklı G3 kontrol 

grubuna ise 6,46 0,79 ay süre ile balıkyağı verildi. Balıkyağı verilme süreleri yününden 

gruplar arasında istatistiksel farklılık saptanmadı (p>0.05). Bu sürenin sonunda olguların   

(G1, G2 ve G3) antropometrik değerleri (Tablo 4.8.), sol ventrikül sistolik fonksiyon bulguları 

(Tablo 4.9.) ve biyokimyasal ile enflamasyon bulguları (Tablo 4.10.) tekrar değerlendirildi. 

ÇalıĢma sonundaki antropometrik, sol ventrikül sistolik fonksiyonları, biyokimyasal ve 

enflamasyon bulgularına ait istatistiksel değerlendirme sonuçları tablo 4.11., tablo 4.12. ve 

tablo 4.13’te gösterilmiĢtir.    

 ÇalıĢma sonunda G1 olgularının vücut ağırlığının 1,77 2,05 kg arttığı ve boylarının 

4,28 cm uzadıkları saptandı. Ayrıca SKB’da 5,22 12,96 mmHg, DKB’da 1,06 9,45 mmHg, 

MAP değerinde ise 1,22 13,55 mmHg’lik artıĢ olduğu belirlendi. G1 olgularında LVIDd 
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çapında 4,37 4,86 mm’lik azalma (p:0.0001) görüldü. Ayrıca sol ventrikül fonksiyonlarından 

EF’de %8,44 3,80 (p:0.0001) ve FS’de %6,04 4,86 artıĢ saptandı (p:0.006). Aynı dönem 

içinde KTA ise 4,40 13,56/dk düĢme olduğu belirlendi (Tablo 4.14.). 

 
Tablo 4.8. Balıkyağı desteği sonrası antropometrik, kan basıncı göstergeleri 
Değer G1 

(Ort SS) 

(n=18) 

G2 

(Ort SS) 

(n=11) 

G3 

(Ort SS) 

(n=12) 

Ġlaç kullanma ve izlem süresi (ay) 6,67 1,61 6,55 1,92 6,42 0,79 

VA (Kg) 31,37 18,94 28,47 18,19 33,79 9,75 

Boy (cm) 129,22 24,74 128,00 29,10 131,93 12,59 

Sistolik KB (mmHg) 107,39 13,80 100,64 11,60 109,75 8,08 

Diyastolik KB (mmHg) 59,78 7,80 61,36 8,58 65,83 4,91 

MAP (mmHg) 76,78 10,72 76,64 10,80 82,67 9,38 

Nb/dk 92,50 14,38 91,27 17,00 86,17 11,30 
G1; Balıkyağı kullanan DKMP grubu, G2; Balıkyağı kullanmayan DKMP grubu, G3; Sağlıklı kontrol grubu 

 

Tablo 4.9. Balıkyağı desteği sonrası sol ventrikül sistolik fonksiyon göstergeleri 
Değer G1 

(Ort SS) 

(n=18) 

G2 

(Ort SS) 

(n=11) 

G3 

(Ort SS) 

(n=12) 

LVID (mm) 45,72 9,44 48,82 5,08 39,58 3,68 

EF (%) 55,90 6,77 45,00 8,48 68,97 2,87 

FS (%) 29,42 5,01 23,73 5,69 37,88 3,08 
G1; Balıkyağı kullanan DKMP grubu, G2; Balıkyağı kullanmayan DKMP grubu, G3; Sağlıklı kontrol grubu 

  

Tablo 4.10. Balıkyağı desteği sonrası biyokimyasal ve enflamasyon göstergeleri 

Değer G1 

(Ort SS) 

(n=18) 

G2 

(Ort SS) 

(n=11) 

G3 

(Ort SS) 

(n=12) 

VEGF (pg/mL) 262,56 171,71 191,75 100,43 272,25 172,76 

Glikoz (mg/dL) 87,61 6,60 86,15 8,01 92,25 11,53 

T-kolesterol (mg/dL) 157,33 24,49 138,15 32,64 181.58 60,39 

Trigliserid (mg/dL) 87,11 40,63 86,29 30,04 80,33 51,48 

LDL-kolesterol (mg/dL) 87,19 24,01 78,74 31,07 110,58 52,35 

HDL-Kolesterol (mg/dL) 53,44 16,58 46,57 10,67 57,92 12,00 

VLDL-Kolesterol (mg/dL) 16,48 6,97 15,69 5,67 15,75 10,37 

Kreatinin (mg/dL) 0,42 0,19 0,53 0,20 0.47 0.12 

Üre (mg/dL) 23,02 8,95 20,00 6,76 28.75 7.78 

Ürik asit (mg/dL) 3,87 0,81 3,71 1,30 3.96 0.70 

Kalsiyum (mg/dL) 9,83 0,62 9,79 0,45 10.03 0.31 

Fosfor (mg/dL) 4,52 0,80 4,39 0,42 4.83 0.31 

Alkalen Fosfataz (IU) 289,40 238,49 210,29 142,64 244.83 63.84 

Total protein (mg/dL) 7,33 0,75 7,10 0,32 7.37 0.54 

Albümin (mg/dL) 4,38 0,47 4,31 0,27 4.48 0.20 

Globülin (mg/dL) 2,89 0,49 2,79 0,30 2.90 0.44 

CPK (mg/dL) 117,78 48,05 375,71 621,68 110.08 45.87 

AST (IU) 29,94 10,42 35,29 14,29 25.50 6.40 

ALT (IU) 25,78 19,49 35,57 25,25 17.33 4.25 

GGT (mg/dL) 16,44 5,51 16,71 4,57 13.92 3.80 

LDH (mg/dL) 331,89 115,20 314,86 163,40 266.08 77.88 

Demir (mg/dL) 76,33 30,17 93,20 35,55 78.58 36.74 

TDBK  286,11 66,47 344,80 84,14 357.67 41.29 

Hemoglobin (g/dL) 12,71 1,44 12,17 1,61 12,86 0,61 

WBC (mm3) 8368,89 2264,62 8521,43 3894,85 7383,33 1260,47 

CRP (mg/dL) 5,07 20,21 5,86 15,50 1,10 1,67 

Sedim (mm/s) 14,39 9,32 11,57 4,86 12,00 4,39 
G1; Balıkyağı kullanan DKMP grubu, G2; Balıkyağı kullanmayan DKMP grubu, G3; Sağlıklı kontrol grubu 
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DKMP’li G2 kontrol grubundaki olguların çalıĢma süresi sonunda vücut ağırlıklarının 

0,28 2,11 kg arttığı ve boylarının ise 3,18 2,32 cm uzadığı belirlendi.  Ayrıca bu olguların 

SKB’da 1,62 8,37 mmHg, DKB 1,00 8,96 mmHg ve MAP 7,13 12,38 mmHg artma 

görülürken, KTA’da 5,75 9,04/dk’lık azalma olduğu saptandı. Sol ventrikül fonksiyonlarına 

yönelik yapılan değerlendirmede LVIDd çaplarında 1,92 5,37 mm’lik azalma görülürken, 

EF’de %2,48 3,85 ve FS’de %3,09 2,55 artma belirlendi (Tablo 4.14.).  

ÇalıĢma süresi içerisinde sağlıklı G3 kontrol grubundaki olguların vücut ağırlıklarında 

1,29 0,80 kg artma belirlenirken, boylarında ise 2,10 0,65 cm uzama olduğu saptandı. 

ÇalıĢma sonunda baĢlangıcına göre SKB’ında 0,75 11,33 mmHg, DKB’da 0,75 7,31 mmHg, 

MAP değerinde 0,50 11,58 mmHg’lik ve KTA’da 7,58 10,49/dk’lık azalma belirlendi.  Sol 

ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesinde LVIDd’inde 0,22 2,54 mm, EF’de 

%0,84 2,34 ve FS’de %0,24 2,54 artıĢ saptandı (Tablo 4.14.). 

 Balıkyağı tedavisinin lipitler üzerine etkisi incelendiğinde G1 olgularında total 

kolesterol düzeyinde 2,67 32,19 mg/dL, trigliserid düzeyinde 52,50 47,32 mg/dL, VLDL 

düzeyinde 16,83 15,48 mg/dL’lik azalma saptanırken LDL düzeyinde 0,78 28,59 mg/dL, ve 

HDL düzeyinde 5,89 13,07 mg/dL’lik artma saptandı (Tablo 4.14.). Balıkyağı kullanmayan 

G2 kontrol grubunda total kolesterol düzeyinde 17,00 31,57 mg/dL, trigliserid düzeyinde 

0,88 20,90 mg/dL, LDL düzeyinde 18,75 35,87 mg/dL, VLDL düzeyinde 5,60 9,72 

mg/dL’lik azalma saptanırken, HDL düzeyinde ise 0,88 9,17 mg/dL’lik artıĢ belirlendi 

(Tablo 4.14.).  

 Balıkyağı alan G3 sağlıklı kontrol olgularında ortalama total kolesterol düzeyinde 

3,00 33,66 mg/dL, LDL’de 9,92 24,32 mg/dL artıĢ saptanırken, ortalama HDL düzeyinde 

0,50 13,83 mg/dL, trigliserid 17,33 29,28 mg/dL ve VLDL düzeyinde 3,92 5,76 mg/dL’lik 

azalmalar belirlendi (Tablo 4.14.).      

 

Tablo 4.11. Balıkyağı desteği sonrası gruplar arası antropometrik, kan basıncı göstergelerinin 

“p” değerleri 
Değer G1 ile G2 

arasında 

P 

G1 ile G3 

arasında 

P 

G2 ile G3 

arasında 

P 

Ġlaç kullanma ve izlem süresi (ay) 0.856 0.623 0.833 

VA (Kg) 0.689 0.687 0.386 

Boy (cm) 0.905 0.729 0.673 

Sistolik KB (mmHg) 0.187 0.598 0.039 

Diyastolik KB (mmHg) 0.613 0.024 0.136 

MAP ((mmHg) 0.973 0.133 0.167 

Nb/dk 0.837 0.210 0.402 
G1; Balıkyağı kullanan DKMP grubu, G2; Balıkyağı kullanmayan DKMP grubu, G3; Sağlıklı kontrol grubu 
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Tablo 4.12. Balıkyağı desteği sonrası sol ventrikül sistolik fonksiyon göstergelerinin “p” 

değerleri 
Değer G1 ile G2 

arasında  

P 

G1 ile G3 

arasında  

P 

G2 ile G3 

arasında  

P 

LVID (mm) 0.326 0.042 0.0001 

EF (%) 0.001 0.0001 0.0001 

FS (%) 0.009 0.0001 0.0001 

G1; Balıkyağı kullanan DKMP grubu, G2; Balıkyağı kullanmayan DKMP grubu, G3; Sağlıklı kontrol grubu 

Gruplar arasında çalıĢma baĢlangıcı ile sonundaki glükoz, kalsiyum, fosfor, alkalen 

fosfataz, total protein düzeyi, albümin, globülin, CPK, demir, demir düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). ÇalıĢma süresince yalnızca G2 

vakalarında G1 ve G3 vakalarına göre demir bağlama kapasitesinde artıĢ belirlendi (p:0.010). 

Ayrıca çalıĢma sonunda G2 vakalarında sağlıklı kontrol gruba göre ALT ve AST değerlerinde 

anlamlı istatistiksel yükseklik saptandı (p<0.05) (Tablo 4.14.). LDH düzeyinin G1 

vakalarında 17,61 129,17 IU, G2 vakalarında ise 81,38 162,68 IU’lik azalma saptanırken, G3 

vakalarında 80,83 88,02 IU’lik artma olduğu belirlendi.  

 

Tablo 4.13. Balıkyağı desteği sonrası biyokimyasal ve enflamasyon göstergelerinin “p” 

değerleri 
Değer G1 ile G2 arasında  

P 

G1 ile G3 arasında  

P 

G2 ile G3 

arasında  

P 

VEGF (pg/mL) 0.291 0.881 0.252 

Glikoz (mg/dL) 0.642 0.171 0.235 

T-kolesterol (mg/dL) 0.122 0.136 0.099 

Trigliserid (mg/dL) 0.962 0.712 0.802 

LDL-kolesterol (mg/dL) 0.474 0.108 0.164 

HDL-Kolesterol (mg/dL) 0.322 0.429 0.054 

VLDL-Kolesterol (mg/dL) 0.792 0.819 0.988 

Kreatinin (mg/dL) 0.219 0.658 0.056 

Üre (mg/dL) 0.429 0.541 0.116 

Ürik asit (mg/dL) 0.722 0.956 0.693 

Kalsiyum (mg/dL) 0.855 0.670 0.467 

Fosfor (mg/dL) 0.686 0.773 0.361 

Alkalen Fosfataz 0.423 0.461 0.585 

Total protein (g/dL) 0.453 0.812 0.415 

Albümin (mg/dL) 0.746 0.994 0.576 

Globülin (mg/dL) 0.593 0.622 0.901 

CPK (mg/dL) 0.084 0.820 0.168 

AST (IU) 0.310 0.052 0.015 

ALT (IU) 0.309 0.085 0.014 

GGT (mg/dL) 0.910 0.120 0.104 

LDH (mg/dL) 0.770 0.714 0.597 

Demir (mg/dL) 0.298 0.529 0.562 

TDBK  0.113 0.010 0.985 

Hemoglobin (g/dL) 0.427 0.732 0.167 

WBC (mm3) 0.903 0.182 0.357 

CRP (mg/dL) 0.927 0.505 0.297 

Sedim (mm/s) 0.458 0.416 0.846 
G1; Balıkyağı kullanan DKMP grubu, G2; Balıkyağı kullanmayan DKMP grubu, G3; Sağlıklı kontrol grubu 
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Tablo 4.14. Balıkyağı tedavi öncesi ve sonrası değerler arasındaki farklılıklar  

Değer G1 

(n=18) 

G2 

(n=11) 

G3 

(n=12) 

VA (Kg) 1,77±2,04 0,28±2,11 1,29±0,80 

Boy (cm) 4,28±2,82 3,18±2,31 2,10±0,66 

Sistolik KB (mmHg) 5,22±12,96 1,63±8,37 -0,75±11,33 

Diyastolik KB (mmHg) -1,06±9,45 1,00±8,96 0,75±7,31 

MAP (mmHg) 1,22±13,56 7,13±12,40 0,50±11,53 

Nb/dk -4,34±13,17 -5,75±9,04 -7,58±10,49 

LVID (mm) 4,37±4,86 1,91±5,36 -0,24±2,54 

EF (%) 9,37±4,05 2,47±3,85 0,84±2,34 

FS (%) 6,04±3,62 3,09±2,56 -0,16±2,24 

VEGF (pg/mL) 139,94±238,51 303.13±615,00 40,00±33,15 

Glikoz (mg/dL) -1,00±10,91 -4,30±8,06 -1,08±16,16 

T-kolesterol (mg/dL) 2,67±32,20 17,00±31,57 -3,00±33,67 

Trigliserid (mg/dL) 52,50±47,32 0,87±20.9 17,33±29,28 

LDL-kolesterol (mg/dL) -0,78± 28,59 18,75±35.87 -9,95±24,32 

HDL-Kolesterol (mg/dL) 5,89±13,07 -0,88±9.20 -0,50±13,83 

VLDL-Kolesterol (mg/dL) 16,83±15,48 5.60±9.70 3,92±5,76 

Kreatinin (mg/dL) 0,02±0,12 0,19±0.22 -0,07±0,10 

Üre (mg/dL) -0,08±13,35 0,19±0,22 3,92±5,90 

Ürik asit (mg/dL) -0,02±0,89 1,00±1,20 0,08±0,49 

Kalsiyum (mg/dL) -0,30±0,93 -0,11± 0,54 0,11±0,32 

Fosfor (mg/dL) -0,05±0,80 -0,13±0,05 0,24±0,59 

Alkalen Fosfataz -35,18±249,04 2,23±142,80 8,48±30,79 

Total protein (g/dL) -0,22±1,02 0,17±0,58 0,10±0,41 

Albümin (mg/dL) 0,20±0,80 -0,23±0,50 -0,11±0,22 

Globülin (mg/dL) -0,10±1,06 0,06±0,57 -0,08±0,52 

CPK (mg/dL) 0,71±57,29 -170,71±600,11 -11,67±43,44 

AST (IU) -1,00±7,41 -3,00±9,11 2,08±7,96 

ALT (IU) -2,83±12,07 0,43±9,00 1,84±5,84 

GGT (mg/dL) 0,53±6,77 2,15±6,33 0,33±2,57 

LDH (mg/dL) -17,61±129,17 81,38±162,69 -80,84±88,02 

Demir (mg/dL) -4,81±32,42 21,60±48,67 -4,83±28,68 

TDBK  30,88±55,65 67,60±57,20 13,42±36,89 

Hemoglobin (g/dL) -0,72±1,27 0,71±2,44 -0,34±0,54 

WBC (mm
3
) 1084,71±1890,80 227,14±3372,46 75,00±1525,61 

CRP (mg/dL) -0,60±2,77 1,43±26,67 -0,39±1,92 

Sedim (mm/s) 2,59±9,69 -1,00±7,68 2,00±5,22 

G1; Balıkyağı kullanan DKMP grubu, G2; Balıkyağı kullanmayan DKMP grubu, G3; Sağlıklı kontrol grubu 

 

Hasta ve kontrol grupları arasında, çalıĢma baĢlangıcı ile sonrası değerlendirmelerde 

CRP, sedimantasyon, lökosit sayımı gibi akut faz reaktanları ile hemoglobin, hematokrit, 
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MCV, RDW, polimorf nüveli lökosit, lenfosit, monosit, eozinofil, bazofil gibi hematolojik 

verilerde de anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05).  

Balıkyağı tedavisinden sonra ortalama VEGF düzeylerinde G1 vakalarında 

139,94 238,51 pg/mL, G2 vakalarında 303,13 614,70 pg/mL G3 vakalarında ise 40 33,16 

pg/mL azaldığı görüldü (Şekil. 4.2).  VEGF düzeylerine etki eden faktörler araĢtırıldığında 

yalnızca boy uzaması ile pozitif bir iliĢki olduğu (p:0.039) saptandı.  
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Şekil 4.2.Grupların çalıĢma baĢında ve balıkyağı sonrası VEGF değerleri (1; Balıkyağı kullanan DKMP grubu, 

2; Balıkyağı kullanmayan DKMP grubu, 3; Sağlıklı kontrol grubu VEGF1; Tedavi öncesi VEGF, VEGF2; 

Tedavi sonrası VEGF).   
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5- TARTIŞMA 

DKMP tanısı konulan çocukların 1/3’nün öldüğü, 1/3’ünün bazı kardiyak fonksiyon 

bozuklukları ile birlikte yaĢamlarını sürdürdükleri ve yaklaĢık 1/3’ünün de tamamen iyileĢtiği 

yapılan çalıĢmalarda gösterilmiĢtir [1-4]. Ayrıca çocuklarda bir yıllık yaĢam beklentisinin 

%63-70, 5 yıllık yaĢam beklentisinin %34 ile %66 arasında değiĢtiği, 10 ile 11 yıl yaĢam 

beklentisinin ise %50’lerde olduğu bildirilmiĢtir [153]. Bir baĢka çalıĢmada ise mortalite oranı 

%16 gibi çok düĢük olarak bildirilmiĢtir [154]. Ancak mortalite oranının özellikle 

semptomların baĢlamasından sonraki ilk 1-2 yıl içinde yüksek olduğu da bilinmektedir [1]. 

Prognozun kötü seyretmesi nedeni ile hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlara (digoksin, 

ACE inhibitörleri, diüretikler, beta-blokerler, dopaminerjik ajanlar, vb) ilave birçok yeni 

tedavi yöntemleri üzerinde çalıĢmalar devam etmektedir. Bu çalıĢmalar; TNF-α antagonistleri, 

endotelin antagonistleri, büyüme hormonu, karnitin, koenzim-Q ve omega-3 gibi faktörlerle 

ilgilidir [3].  

ÇalıĢmamızda ortalama 4,51±4.15 yıldan beri kliniğimizde idiyopatik DKMP tanısı ile 

izlenen ve anti-konjestif ilaçlarla semptomsuz olarak yaĢam fonksiyonlarını devam ettiren 

vakalarda (G1, n=18) balıkyağının etkinliği araĢtırıldı. Bu denekler  (G1) ortalama 5,49±5,53 

yıldan beri DKMP tanısı ile izlenen ancak balıkyağı almayan çocuklar (G2, n=11) ve 

balıkyağı verilen sağlıklı kontrol grubu (G3, n=12) ile kardiyak fonksiyonları, lipid profilleri 

ve angiogenesisin göstergesi olan VEGF yönünden kıyaslandı.  

BaĢlangıçta DKMP’li grupların (G1 ve G2) sol ventrikül fonksiyonları (LVIDd, EF, FS) 

G3 kontrol grubundan düĢük ve LVIDd çapları ise geniĢ bulundu (p<0.05). Oysa bu hastaların 

semptomsuz olmaları konjestif kalp yetersizliğine yönelik kullanılan ilaç kombinasyonlarına 

bağlanabilir [1]. ÇalıĢmamızda DKMP’li olgularda (G1 ve G2) balıkyağı alsın veya almasın 

sol ventrikül fonksiyonlarında izlem boyunca süreçle orantılı belirgin bir düzelme gözlendi 

(p<0.05). Bu düzelmenin nedeni akut hipoksi döneminde artmıĢ angiogenesisin dokularda ve 

kalpte vasküler kolleteralleri artırmasına bağlı kardiyak yeniden yapılanma ile açıklanabilir 

[71,72,92,93]. Ayrıca vücutta bulunan ve DKMP tablosuna yol açan sitokinlerin kandan 

temizlenmesine de bağlanabilir [41,53-55]. DKMP’li olgularda bildirilen humoral ve immun 

sistem bozukluklarının zamanla düzelmesi ile birlikte uygulanan tedavi kombinasyonları ile 

konjestif kalp yetersizliğinin daha iyi kontrol altına alınması da katkıda bulunmuĢ olabilir [1-

4, 56-58]. 

Bu olgularda (G1 ve G2) sol ventrikül fonksiyonlarındaki düzelmenin yanı sıra hastaların 

izlem süreleri ile sistolik kan basınçları arasında pozitif iliĢki saptanması (p<0.05) uygulanan 

tedavi ile birlikte zaman içinde sol ventrikül fonksiyonlarının iyileĢmesi sonucu kardiyak 
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debinin artmasına bağlanabilir. Ayrıca zaman içinde kardiyotoksik ajan ve sitokinlerin 

dolaĢımdan temizlenmesi, yaĢla birlikte vasküler direncinin artması da kan basıncındaki artıĢı 

açıklayabilir [1-5,53-55].  

YaĢları arasında istatistiksel yönden farklılık olmayan DKMP tanısı ile izlenen G1 ve G2 

olguları ile sağlıklı G3 olguları arasında çalıĢma baĢlangıcında vücut ağırlığı ve boy uzunluğu 

yönünden de anlamlı farklılık yoktu (p>0.05). Zira DKMP’li olguların sol ventrikül 

iĢlevlerinin doku düzeyinde ciddi hipoksiye neden olacak kadar kötü olmamasına, sınırda kalp 

fonksiyonlarına bağlı dokularda artık maddelerin birikiminin önlenmesine, etkili medikal 

tedaviye, ailelerin eğitiminin artmasına, egzersizin ve sosyal aktivitelerin kısıtlanması gibi 

doku oksijen gereksinimini artıran iĢlevlerin baskılanmasına bağlanabilir [1-4].  

ÇalıĢma baĢlangıcında G1, G2 ve G3’ün DKB ve MAP arasında farklılık yoktu. Yalnızca 

G2’nin ortalama SKB G3’kinden istatistiki olarak anlamlı derecede düĢük olduğu belirlendi 

(p<0.05). Bu vakalarda SKB’nin düĢük olmasının nedeni sol ventrikül fonksiyonlarının 

bozukluğuna ve bu olgulara uygulanan vazodilatör ilaçların etkilerine bağlanabilir [1-4]. 

Çocukluk dönemi DKMP vakalarında aritmilerin sık olduğu, aritmi tedavisi için verilen 

ilaçların ventrikül iĢlevlerini bozduğu ve yeni aritmilere de neden oldukları bilinmektedir [1, 

154]. Bizim çalıĢmamızın baĢlangıcında iki vakada VT saptanmıĢ ve amiodoran tedavisi ile 

kontrol altına alınmıĢtır. VT’nin dıĢında G1 grubunun ortalama PR süresinin G2 ve G3 

gruplarından uzun olduğu belirlendi (p<0,05).  PR süresinin artması LV fonksiyonlarındaki 

bozulma ile birlikte olguların tamamına yakınına uygulanan antikonjestif ilaçlardan da 

kaynaklanabilir. Ayrıca DKMP’li olguların (G1 ve G2) KTA’ları sağlıklı G3 kontrol 

grubundan yüksek olarak bulunmuĢsa da aradaki fark istatistiki olarak anlamsızdı (p>0,05). 

Bu olguların ortalama KTA’larındaki yükseklik sol ventrikül fonksiyonlarındaki yetersizliğe 

bağlanabilir [1-4]. Ancak aradaki farklılığın anlamlı olmamasının nedeni kullanılan 

antikojestif ve negatif kronotrop ilaçlara bağlanabilir.  

ÇalıĢma baĢlangıcında G1 ve G2 olgularının total kolesterol, trigliserid, LDL ve HDL 

değerleri arasında da istatistiki olarak önemli bir fark bulunmadı (p>0.05). Ancak G2 

olgularında VLDL düzeyinin G1 olgularının düzeyinden yüksek olduğu saptandı (p<0,05). 

Ayrıca G1 ve G2 olgularının HDL düzeylerinin G3 olgularından düĢük olduğu belirlendi 

(p<0.05). Lipid düzeylerindeki bu değiĢiklikler ergenliğe geçiĢ dönemindeki çocukların 

düzensiz ve okulda beslenmelerine bağlanabilir. 

Biyokimyasal göstergelerin değerlendirmelerde G1 ve G2 olgularının fosfor düzeylerinin 

G3 olgularından düĢük olduğu, buna karĢın CPK ve GGT düzeylerinin ise yüksek olduğunun 

belirlendi (p<0.05). Ayrıca G2 olgularının BUN değerlerinin G1 olgularından yüksek olduğu 
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saptandı (p<0.05). Fosfor düzeylerindeki düĢüklük olguların tamamına yakınında diüretiklerin 

kullanılmasına bağlanabilir. Hiçbir olguda böbrek fonksiyonlarında bozukluk bulunmamasına 

karĢın bu olgularda sınırda yüksek olan ortalama BUN, CPK ve GGT düzeyleri sol ventrikül 

fonksiyonlarının bozukluğu ile açıklanabilir [1-4]. 

ÇalıĢmada G1 grubuna 6,67±1,60 ay, sağlıklı kontrol grubuna ise 6,46±0,79 ay süre ile 

balıkyağı verildi (p>0.05). Bu süre içinde G1 olgularının vücut ağırlıkların 1,77±2,05 kg, 

G2’nin 0,28±2,11 kg, G3’ün ise 1,29±0,80 kg arttığı saptandı (p>0.05). ÇalıĢma süresince 

öncelikle G1 vakalarında baĢlangıçta kilo kaybı gözlenirken, ileriki kontrollerde kilo aldıkları 

belirlendi. Aynı süre içinde G1’in boyu ortalama 4,28 cm, G2’nin 3,18±2,32 cm, G3’ün ise 

2,10±0,65 cm uzadıkları saptandı (p<0,05). Balıkyağının malign hastalıklara bağlı kaĢeksi 

tedavilerinde yararlı olduğu bildirilmekte iken son yıllarda yapılan bazı çalıĢmalarda da 

etkisiz kaldığı ifade edilmektedir [155-157]. Ancak bizim çalıĢmamızda bu süre içinde hasta 

aileleri tarafından balıkyağının hasta ve kontrol grubunda belirgin iĢtah artıĢına, kilo alımına 

ve boy uzamasına neden olduğu fark edilmiĢtir. Özellikle G1 olgularında belirgin olan boy 

uzaması ve kilo artıĢı olguların sol kalp fonksiyonlarındaki iyileĢmeye bağlanabilir. Sol kalp 

fonksiyonlarındaki düzelme ile doku ve organ iĢlevleri için gerekli oksijen ve dolaĢım desteği 

artması metabolizmayı desteklemektedir. Ayrıca KTA’larının düĢmesi ile kalbin enerji 

tüketiminin azalması, hastaların bulundukları yaĢları ile beraber balıkyağının içerdiği A, D ve 

E vitaminlerinin de katkısına da bağlanabilir [1]. Ailelerin yeni bir tedaviyle çocuklarına olan 

desteklerinin artması, ergenlik dönemindeki olan vakalarda artan hormonal uyarılara bağlı 

beslenmenin artması ile de açıklanabilir. Özellikle ileri derecede kalp yetersizliğine bağlı 

kaĢeksi geliĢen vakalarda da balıkyağının TNF-  ürünlerini azaltarak vücut ağırlığını 

düzelttiği de gösterilmiĢtir [158]. Ayrıca balıkyağının leptinin iĢlevlerine de etkili olduğu 

saptanmıĢtır [159]. Bu bulgular DKMP’li olgularda ve sağlıklı kontrol gruplarında 

balıkyağının antropometrik geliĢmenin sağlanmasına katkıda bulunduğunu göstermiĢtir.  

Balıkyağı tedavisinden sonra G1 olgularının ortalama LVIDd 50,08±9,81 mm’den 

45,72±9,44 mm’ye düĢerken, balıkyağı almayan G2 olgularda ise 50,74±6,22 mm’den 

48,82±5,08 mm’ye düĢmüĢtür. Ancak aradaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıĢtır (p>0.05). DKMP olgularındaki bu azalmaya karĢın, sağlıklı kontrol grubunda 

ise 0,22±2,54 mm’lik artıĢ saptanmıĢtır. Ayrıca balıkyağı alan DKPM’li G1 olgularının sol 

ventrikül EF’ları % 47,46±6,20’dan 55,90±6,77’ye yükselirken balıkyağı almayan kontrol G2 

olgularının EF’larının ise %42,53±8,80’den 45,00±8,48’ye yükseldiği saptandı (p<0.05). 

Sağlıklı kontrol G3 olgularında ise EF’de % 0,84±2,34’lik artıĢ olmasına karĢın saptanmıĢtır. 

Aynı dönem içinde G1 olgularının FS’u %23,38±4,98’den 29,42±5,01’e yükselirken, G2 
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kontrol grubunda ise 20,63±5,95’den 23,73±5,69’ye yükselmiĢtir (p<0,05). Bu dönem içinde 

sağlıklı G3 grubunda ise 0,24±2,54’lik artıĢ görülmüĢtür. BaĢka bir deyiĢle G1 grubunda EF’de 

%8,44±3,80, FS’de ise %6,04±4,86 artıĢ saptanırken (p<0,05), LVIDd’de ise 4,37±4,86 

mm’lik küçülme (p<0,05) belirlendi. Buna karĢın balıkyağı almayan DKMP grubunda ise 

EF’nin 2,48±3,85, FS’nin 3,09±2,55 arttığı ve LVIDd’de ise 1,92±5,37 mm azaldığı saptandı. 

Sağlıklı kontrol grubunda ise EF’de % 0,84±2,34, FS’de %0,24±2,54 ve LVIDd’de ise 

0,22±2,54 mm’lik artıĢ görüldü. Sol ventrikül fonksiyonlarının özellikle viral hastalıklardan 

ve bunların salgıladığı sitokinlerden etkilendiği bilinmektedir [56-61]. ÇalıĢmaya alınan 

olgular da tanı aĢamasında bütün viral ve serolojik çalıĢmalar yapılmıĢ olan ve idiyopatik 

kabul edilmiĢ olan vakalardan oluĢmasına karĢın son yıllardaki çalıĢmalarda viral ajanların 

ancak endomiyokardiyal biyopsilerin değerlendirilmesi ile dıĢlanabileceği de 

vurgulanmaktadır [45-51]. Yine de geçen süre içinde viral sitokinlerin vücuttan atılmıĢ 

olmasının bu iyileĢmeye katkısı olmuĢ olabilir [56-61]. Ancak G1 olgularında sol ventrikül 

fonksiyonlarındaki belirgin iyileĢmeye balıkyağının katkıda bulunduğunu düĢünüyoruz. Zira 

kanser çalıĢmaları balıkyağının güçlü antioksidan özelliğine sahip olduğunu göstermiĢtir 

[135,136]. Ayrıca balıkyağının IL-1, IL-2, IL-4, TNF veya bakteriyel endotoksinlere bağlı 

endotelden kaynaklanan VCAM-1, E-selektin, ICAM-1, IL-6 ve IL-8 gibi ajanları azalttığı 

gösterilmiĢtir [140, 141]. Özellikle IL-2 olmak üzere bu sitokinlerin iskemi-tekrar kanlanma 

döneminin erken fazlarında salgılanarak serbest oksijen ürünlerinin ortaya çıkmasını 

sağladıkları ve miyokardın kasılması ile miyozitlerin zarar görmesini sağladığı belirlenmiĢtir 

[141]. Vakalarımızdaki balıkyağına bağlı iyileĢme çeĢitli faktörlere bağlı salgılanmıĢ olan ve 

sol ventrikül fonksiyonlarını bozan bu sitokinleri baskılamasına (IL-1, IL-2, IL-4, TNF veya 

VCAM-1, E-selektin, ICAM-1, IL-6 ve IL-8) bağlanabilir. Ayrıca balıkyağının MMP 

iĢlevlerini önleyerek miyokard hücrelerini hipoksi-tekrar oksijenlenme olaylarından koruduğu 

da gösterilmiĢtir [117]. Bunlarla birlikte yüksek dozdaki EPA’nın LDH’ı düĢürdüğü, hipoksi-

tekrar oksijenlenmeye bağlı lipid peroksidasyonunu azalttığı, p38MAPK fosforilasyonunu ve 

MMP-1 regülasyonunu sağlayarak hücreleri zararlardan koruduğu da gösterilmiĢtir 

[136,141,142]. Vasküler tonüsü etkileyen sitokinlerin etkilerinin nötralize ederek koroner kan 

akımını artırmasına bağlı kalp doku perfüzyonun artması da iyileĢtirmeyi hızlandırmıĢ olabilir 

[136-141]. Bunlarla birlikte balıkyağının eNOS’u yükselterek oksidatif stresi azaltması ve 

vasküler dokulardaki vasküler tonüsün parasempatik uyarılarını artırmasına da bağlanabilir 

[136-141]. Ayrıca miyokardiyal iskemi-tekrar kanlanmasında Na/H değiĢiminin aritmiyi 

uyardığı gösterilmiĢ ve balıkyağının sarkolemmal Na/H değiĢiminin fizyolojik olarak 

engellediği de saptanmıĢtır [144]. Bunların dıĢında balıkyağı bileĢenlerinin direkt Na kanal 
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proteinlerine bağlanarak bu proteinlerin yapısını değiĢtirdikleri ve iskemiye bağlı ventriküler 

fibrilasyonu ile ani ölümü azalttıkları da belirlenmiĢtir [141]. Bu etkilerinden baĢka 

balıkyağının parasempatik tonusu artırarak nörotransmitterler yoluyla kalp “rate 

variabilitesini” etkiledikleri ve miyokardı ventriküler aritmilerden korudukları da ifade 

edilmektedir [141]. Diyabetik kardiyomiyopati oluĢturulmuĢ farelerde yapılan çalıĢmada 

omega-3 verilmeyen grupta kalp boyutlarında artıĢ ve miyokardiyal instertisiyumunda PAS 

birikimi saptanırken omega-3 ile beslenen grupta bu değiĢiklikler saptanmamıĢtır [148]. 

Farelere 1 g/kg/gün ağızdan EPA verilerek yapılan çalıĢmada EPA’nın iskemi sonrası kasılma 

iĢlevini etkilemediği, ancak iskemi sırasında prostaglandin salgılanmasını etkilediği de 

gösterilmiĢtir [148]. Ayrıca diyabetik kardiyomiyopatilerde membran lipid bileĢiminin 

değiĢtiği, Na,K-ATPase aktivitesi ve expressionunun azaldığı bildirilmiĢtir ve 

“streptozotosin” ile oluĢturulmuĢ diyabetik vakalarda diyabetin Na,K-ATPase alfa-1 ve alfa-2 

izoformlarını, alfa-2 ve beta-1 mRNA’larını azalttığı saptanmıĢtır [149]. Balıkyağının 

membran EPA bileĢimini ve beta-1 izoformunu artırdığı, -2 izoenzim aktivitesini 

düzenlediği saptanmıĢtır [149]. Balıkyağının apopitozisi engellemesi, antiaritmik etkisi, 

miyokardiyal hücreleri hipoksi-tekrar kanlanmanın zararlarından korumuĢ olması da bu 

iyileĢmeye katkıda bulunmuĢ olabilir [141]. Ayrıca hayvan çalıĢmasında; omega-3 yağ 

asitlerinden zengin diyet ile beslenmenin antrasiklin grubu kemoterapötiklere bağlı kardiyak 

toksisiteyi artırmadığı gösterilmiĢtir [143]. Bunların dıĢında ACE inhibitörlerinin VEGF’e 

bağlı angiogenesisde nötral etkisinin olduğu, kardiyak yeniden yapılanmayı baskıladığı ve 

yaĢam süresini de uzattığı da ifade edilmektedir [160]. Bizim vakalarımızın tamama yakınının 

ACE inhibitörü kullanmıĢ olması da iyileĢmeye katkısını açıklayabilir. Balıkyağı alan G1 

grubunda balıkyağının bu kalbi koruyucu etkileri ve kardiyak yeniden yapılanmayı 

düzenlemesi ile daha hızlı iyileĢmeye katkıda bulunduğunu düĢünüyoruz. Bu sonuçlar sol 

ventrikül fonksiyonlarının bozuk olduğu DKMP’li vakalarda özgül nedenlerin tedavisi ve 

anti-konjestif tedavilerle birlikte balıkyağının da tedavide yararlı olabileceğini göstermiĢtir.  

Balıkyağının kalbe yararlı etkilerinden birinin de anti-aritmik etkileri olduğu 

bilinmektedir [144]. Miyokardiyal iskemi-tekrar perfüzyon olaylarında sarkolemmal Na/H 

değiĢimi aritmiden sorumlu tutulmaktadır ve balıkyağının sarkolemmal Na/H değiĢiminin 

fizyolojik olarak engellediği de gösterilmiĢtir [144]. Ayrıca balıkyağının Na kanal 

proteinlerine bağlanarak bu proteinlerin yapısını değiĢtirmesi, parasempatik tonusu artırarak 

“nörotransmitterler” yoluyla kalp “rate variabilitesini” etkilemeleri de diğer yararlı yönleri 

olarak kabul edilmektedir [141]. Bunların dıĢında hücre içi Ca(2+) regülasyonunu 

sağlamaları, iskemi sırasında oluĢan prostaglandin salgılanmasını etkilemeleri ve membran 
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lipid bileĢimi, Na,K-ATPase alfa-1 ve alfa-2 izoformlarını, alfa-2 ve beta-1 mRNA’larını 

azaltmaları da diğer yararları olarak bilinmektedir [145,148,149]. Ayrıca balıkyağının 

membran EPA bileĢimini ve beta-1 izoformunu artırdığı, -2 izoenzim aktivitesini 

düzenlediği de belirlenmiĢtir [149]. ÇalıĢmamızda izlem süresince aritmiye iliĢkin olgulardan 

herhangi bir yakınma görülmemiĢ ve balıkyağının aritmiyi tetiklemediği, düĢük dozda alınmıĢ 

olmasına karĢın KTA’nı 96,89±15,21’ından 92,50±14,38’ye düĢürdüğü saptanmıĢtır (p>0.05). 

KTA’ındaki bu azalma kalp fonksiyonlarındaki iyileĢme ile beraber Ca(2+) regülasyonu,  

Na,K-ATPase aktivitesinin etkilenmesi ile IL-1, IL-4, TNF, VCAM-1, E-selektin, ICAM-1, 

IL-6 ve IL-8 gibi sitokinlerin azaltması ile açıklanabilir [140,141,150,161]. Ayrıca 

balıkyağının hipotalamik-pituitary-adrenal anti-enflamatuar yanıt ile birlikte asetil kolin 

yoluyla nörotransmitter salgılanması da KTA’daki bu azalmaya katkıda bulunmuĢ olabilir 

[141]. Bu çalıĢma ile balıkyağının taĢikardik ve aritmisi olan DKMP olgularında aritmiyi 

engellemek için diğer tedavilerle birlikte kullanılabileceği gösterilmiĢtir. 

ÇalıĢmamızda balıkyağının DKMP’li olgularda lipitlere etkisi incelendiğinde ise G1 

grubunun baĢlangıç total kolesterol değerinin 158,53±35,85 mg/dL, trigliserid; 141,59±55,59 

mg/dL, HDL; 46,53±15,49 mg/dL, LDL-kolesterol; 85,79±24,88 mg/dL, VLDL; 33,93±15,92 

mg/dL olduğu görüldü. Balıkyağı kullanmayan G2 grubunda total kolesterol değerinin 

151,75±27,42, trigliserid 89,50±40,11, HDL; 45,63±10,71, LDL 101,15±37,49, VLDL 

19,32±8,75 mg/dL olduğu saptandı. ÇalıĢma baĢlangıcındaki değerlendirmelerde G1 

olgularında TG ve VLDL düzeylerinin G2 olgularından yüksek olduğu bulundu (p<0.05). 

Ancak LDL kolesterol değerinin ise G2 olgularında G1 olgulardan daha yüksek olduğu 

saptandı (p>0.05). Ayrıca HDL düzeyinin G1 ve G2 kontrol olgularının sağlıklı kontrol G3 

grubundan düĢük olduğu belirlendi. Aradaki farklılıklar bu yaĢ grubu çocukların beslenmede 

seçici davranmamalarına bağlanabilir. Hasta çocukların aileleri tarafından çocuklarının 

hastalığı nedeni ile aĢırı beslemeleri de etkili olmuĢ olabilir. Bu yüksek lipid değerleri sol 

ventrikül iĢlevlerinin bozuk olduğu vakalarda düĢük HDL ve yüksek trigliserid, VLDL 

düzeylerinin koroner arter hastalığı için risk faktörü oluĢturduğunu gösterdiğinden bu yönden 

ayrıntılı kontrollü çalıĢmaların yapılması gerekmektedir [91]. Balıkyağı tedavisinden sonra G1 

olgularında total kolesterol düzeyinde 2,67±32,19 mg/dL, trigliserid düzeyinde 52,50±47,32 

mg/dL, LDL düzeyinde 0,78±28,59 mg/dL, VLDL düzeyinde ise 16,83±15,48 mg/dL’lik 

azalma görülürken HDL düzeyinde 5,89±13,07 mg/dL’lik artma saptandı. G2 kontrol 

grubunda total kolesterol düzeyinde 17,00±31,57 mg/dL, trigliserid düzeyinde 0,88±20,90 

mg/dL, LDL düzeyinde 18,75±35,87 mg/dL, VLDL düzeyinde 5,60±9,72 mg/dL’lik azalma 

saptanırken, HDL düzeyinde ise 0,88±9,17 mg/dL’lik artıĢ saptandı. Sağlıklı G3 kontrol 
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olgularında ise total kolesterol düzeyinde 3,00±33,66 mg/dL, LDL düzeyinde 9,92±24,32 

mg/dL ve HDL düzeyinde 0,50±13,83 mg/dL’lik artıĢ saptanırken trigliserid düzeyinde 

17,33±29,28 mg/dL ve VLDL düzeyinde 3,92±5,76 mg/dL’lik artıĢ saptanmıĢtır. DüĢük 

dozda balıkyağı kullanılmıĢ olmasına karĢın lipitlerdeki bu değiĢiklikler; EPA ve DHA 

tüketiminin serum trigliserid ve VLDL düzeyinde düĢmeye neden olduğunu desteklemiĢtir 

[141,149,162]. Ayrıca sağlıklılarda yüksek dozda balıkyağı kullanıldığında da kolesterol ile 

apolipoprotein-B konsantrasyonunu azalttığı da gösterilmiĢtir [162]. ÇalıĢmamızda LDL, 

HDL ve total kolesterol düzeyinde belirgin farklılığın olmaması da balıkyağının düĢük dozda 

kullanılmıĢ olmasına bağlanabilir. Özellikle VLDL ve trigliserid düzeyindeki düĢmelerin 

saptanması balıkyağının yüksek dozlarda aterosklerozise neden eden hiperlipidemilerin 

tedavisinde de kullanılabileceğini desteklemiĢtir [141,149,162-164]. 

Balıkyağının kardiyovasküler yararlarından biri de eriĢkinlerde ve çocuklarda tansiyonu 

düĢürmesi olarak kabul edilmektedir [5,131,146,147,151]. Buna karĢın son yıllarda yapılan 

bazı eriĢkin ve çocuk çalıĢmalarında balıkyağı ile zenginleĢtirilmiĢ beslenme tipinin kan 

basıncını etkilemediği yönündedir [135,152,153,165]. Ancak çalıĢmamızda balıkyağı alan G1 

DKMP grubunda SKB 5,22±12,96 mmHg, DKB 1,06±9,45 mmHg, MAP 1,22±13,55 

yükselme gözlenirken balıkyağı almayan DKMP grubunda (G2) SKB’da 1,62±8,37 mmHg, 

DKB 1,00±8,96 mmHg, MAP 7,13±12,38 mmHg artma saptandı (p>0.05). Aynı dönem 

içinde sağlıklı G3 kontrol grubunda ise SKB’ında 0,75±11,33 mmHg, DKB’da 0,75±7,31 

mmHg, MAP ise 0,50±11,58 mmHg’lik azalma saptandı. Bu sonuçlar balıkyağının DKMP’li 

olgularda kan basıncını artırdığını, buna karĢın sağlıklı bireylerde ise kan basıncını 

düĢürdüğünü göstermiĢtir. Kan basıncındaki bu değiĢiklikler balıkyağının vasküler yapılarda 

eNOS’u yükseltip oksidatif stresi azaltarak vasküler disfonksiyonu önlemesine bağlanabilir 

[166]. Ayrıca balıkyağının vasküler tonusu etkileyen çeĢitli sitokinlerin (IL-1, IL-2, IL-4, 

TNF veya VCAM-1, E-selektin, ICAM-1, IL-6 ve IL-8 gibi) etkilerinin baskılamasına da 

bağlanabilir [141]. Ancak çalıĢmamızda sağlıklı G3 kontrol grubunda kan basıncında düĢme 

görülmesine karĢın DKMP’li vakalarda kan basıncındaki artıĢın görülmesi sol ventrikül 

fonksiyonlarındaki düzelmeye ve kalp tepe atımlarının azalması ile açıklanabilir.  

Bu çalıĢmada balıkyağının enflamasyona etkileri de incelendi. Özellikle angiogenesise 

etki eden CRP, sedimantasyon, lökosit sayısı ve lökosit alt grupları olan polimorf nüveli 

lökosit, lenfosit, monosit, eozinofil ve bazofil gibi enflamasyon göstergelerinde farklılık 

saptanmadı (p>0.05). Balıkyağının immun sistemi etkilemediği ve T hücre fonksiyonlarının 

iyileĢmesine, IL-1, IL-4, TNF veya VCAM-1, E-selektin, ICAM-1, IL-6 ve IL-8 gibi 

sitokinlerin etkilerinin baskılamasına yol açtığı da bilinmektedir [167]. Enflamasyona yol 
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açan sitokinleri düĢürücü etkilerinin yanında miyelopoezisi uyardığı da ileri sürülmektedir 

[167]. Bu sitokinlerle birlikte balıkyağının CRP’yi direkt olarak düĢürücü etkisi de 

gösterilmiĢtir [168]. Bu çalıĢma ile özellikle DKMP’li olgularda balıkyağının enflamasyona 

yol açmadığı, immun sistemin iĢlevlerini etkilemediği de saptanmıĢtır. 

Balıkyağının hematopoezisi uyardığı ve immun sistemi desteklediği de gösterilmiĢtir 

[169, 170]. Orak hücreli anemili vakalarda balıkyağının eritrosit patolojilerini de engellediği 

saptanmıĢtır [171]. Bunlarla birlikte demir eksikliğinin tedavisinde de etkin bulundukları ileri 

sürülmektedir [172]. ÇalıĢmamızda balıkyağı tedavisinin kan parametreleri olan hemoglobin, 

hematokrit düzeyleri ile eritrosit morfolojilerinin göstergeleri olan MCV ve RDW düzeylerini 

etkilemediği saptandı (p>0.05). Ayrıca G2 olgularında balıkyağı kullanan gruplara (G1 ve G3) 

göre demir bağlama kapasitesinde artıĢ belirlendi (p<0.05). Bu artıĢ balıkyağının demir 

emilimini artırdığını desteklemekledir [172]. Ergenliğe geçiĢ dönemindeki olgularda demir 

gereksiniminin artması, doku düzeyinde perfüzyonun yetersizliğine bağlı olarak eritropoezisin 

artıĢına iĢaret edebilir. Balıkyağı alanlardan total demir bağlama kapasitesinin fazla olması 

ayrıca balıkyağındaki A, D, E vitaminlerinin hematopoezis üzerine etkisine iĢaret edebilir. 

Ergenliğe geçiĢ dönemindeki vakaların dengesiz beslenmeleri de katkıda bulunmuĢ olabilir. 

ÇalıĢmamızda LDH düzeyinin G1 vakalarında 17,61±129,17 IU, G2 vakalarında ise 

81,38±162,68 IU’lik azalma saptanırken, G3 vakalarında 80,83±88,02 IU’lik artma olduğu 

saptandı. Diyete yeterli balıkyağının ilave edildiği durumlarda karaciğerden kaynaklanan 

enzim aktivitelerinin arttığı ve kültüre edilmiĢ hücrelerde balıkyağının LDH’ı düĢürdüğü de 

gösterilmiĢtir [136,173]. Bizim çalıĢmamızda DKMP’li gruplarda LDH değerinin düĢmüĢ 

olması artmıĢ sol ventrikül fonksiyonları sonucu doku perfüzyonlarının artmasına 

bağlanabilir. Ayrıca sağlıklı kontrol grubunda LDH değerinin artması bu çocukların fizik 

aktivitelerinin kısıtlanmamıĢ olması ile açıklanabilir.  

ÇalıĢma sonunda G2 vakalarında sağlıklı kontrol grubuna (G3) göre ALT ve AST 

değerlerinde anlamlı istatistiksel yükseklik tespit edilmesi (p<0.05) balıkyağının karaciğer 

enzim aktivitelerini artırmasını desteklemektedir [136,173]. Bu dönemde herhangi bir 

enfeksiyon bulgusu saptanmamsına karĢın ALT ve AST’deki yükseklik kullanılmakta olan 

ilaçlarla birlikte sınırdaki sol kalp fonksiyonlarına bağlanabilir.  

Balıkyağı tedavisinden sonra G1 grubunda VEGF’nin 139,94±238,51 pg/mL, balıkyağı 

almayan DKMP (G2) kontrol grubunda 303,13±614,70 pg/mL, sağlıklı kontrol grubunda (G3) 

ise 40±33,16 pg/mL azaldığı saptandı. Özellikle G2 grubundaki bu azalma LV 

fonksiyonlarındaki iyileĢmeye bağlanabilir. Ayrıca ilk ölçüme göre VEGF düzeyindeki bu 

düĢük değerler LV fonksiyonlarının doku düzeyinde ciddi hipoksi oluĢturamayacak düzeyde 
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sınırda kötü olduğunu da göstermektedir [76,89]. Bu düĢük VEGF düzeyleri seçilen olgularda 

ciddi bir vasküler obstriktif patolojinin olmadığını, çeĢitli sitokinlerce oluĢturulmuĢ olan 

enflamasyonun azaldığını da göstermektedir [74]. Viral ajanlara ve onların dokularda yapmıĢ 

oldukları (IL-1, IL-4, TNF veya VCAM-1, E-selektin, ICAM-1, IL-6 ve IL-8) gibi 

angiogenesisi uyaran sitokinlerin etkilerinin baskılamasına da bağlanabilir [140,141]. 

Balıkyağının angiogenesisi uyarıcı faktörlerden MMP iĢlevlerinin önlemesi de VEGF 

düzeyindeki düĢmeye katkıda bulunmuĢ olabilir [117]. Genel olarak ülkemizde Akdeniz tipi 

beslenme Ģeklinin yaygın kullanılmıĢ olması da G2 vakalarındaki VEGF düzeyindeki belirgin 

düĢmede etkili olmuĢ olabilir. Bunların dıĢında ACE inhibitörlerinin VEGF’e bağlı 

angiogenesisde nötral etkisinin olduğu, kardiyak yeniden yapılanmayı baskıladığı ve yaĢam 

süresini de uzattığı da ifade edilmektedir [160]. Bizim vakalarımızın tamama yakınının bir 

ACE inhibitörü olan kaptoprili kullanmıĢ olması da VEGF düzeyinde düĢme nedeni olabilir. 

Benzer yapılacak çalıĢmalarda beslenmenin sınırlarının da belirlenebildiği planlamalar yararlı 

olacaktır. Bu çalıĢma ile angiogenesisteki farklılık ile boy uzaması arasında pozitif iliĢkili 

olduğu saptandı (p<0.05).  
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalıĢmada DKMP tanısı ile 4,51± 4.15 (1-15 yıl) yıldan beri izlenen ve yaĢları 

9,89±6,42 yıl olan 18 çocuk ile izlem süreleri 5,49±5,53 yıl olan 11 DKMP’li vaka 

incelenerek benzer yaĢ grubundaki 12 sağlıklı olgu ile kıyaslanmıĢlardır. Hastalara almakta 

oldukları ilaç tedavilerine aynen devam etmeleri istenmiĢtir. Balıkyağı kullanan vakalara 

digoksin-kaptopril-furosemid (n=13), kaptopril (n=3), “carvedilol” ile beraber digoksin-

kaptopril-furosemid (n=1) ve digoksin-kaptopril-furosemid-amiodaron (n=1) tedavi 

kombinasyonları uygulanmaktaydı. Balıkyağı kullanmayan DKMP’li olguların 10’una 

digoksin-kaptopril-furosemid ve birine ise yalnızca “carvedilol” verilmekteydi. 

1-  DKMP’li olgularda balıkyağı alsın veya almasın izlem süresince sol ventrikül 

fonksiyonlarında belirgin bir düzelme saptandı (p<0.05).  

2-  DKMP olgularında izlem süresi ile sistolik kan basıncındaki artıĢ arasında pozitif iliĢki 

saptandı (p<0.05).  

3-  DKMP tanısı ile izlenen G1 ve G2 olguları ile G3 arasında çalıĢma baĢlangıcındaki vücut 

ağırlığı ve boy arasında anlamlı istatistiksel farklılık saptanmadı (p>0.05). 

4-  DKMP’li G1 olgularında SKB 102,17±15,65 mmHg, DKB 60,83±9,51 mmHg, MAP 

75,56±11,31 mmHg olarak saptandı. DKMP’li G2 olgularında ise SKB 99,55±10,81 

mmHg, DKB 59,91±11,62 mmHg, MAP değeri ise 71,36±4.74 mmHg olarak 

değerlendirildi. Buna karĢın sağlıklı kontrol grubunda (G3) ise SKB 110 ± 10.96 mmHg, 

DKB 64.50 ± 5.73 mmHg, MAP 82.0 ± 8.17 mmHg olarak ölçüldü.  

5.  Tedaviden önce G1 olgularda EF değeri (%) 47,46 ± 6,21, FS (%) 23.38±4,98, LVIDd 

değeri 50,08±9,81 mm olarak bulundu. G2 vakalarında ise EF (%) 42,52±8,79, LVIDd 

50,74±6,22 mm, FS ise 20,63±5,95 olarak ölçüldü. G3 vakaların EF değeri %68,42±2,5, 

FS: % 38.55±2.41, LVIDd:39.34 ± 3.28 mm olarak değerlendirildi. Hasta grubunun (G1 

ve G2) sol ventrikül fonksiyonları (LVIDd, EF ve FS) sağlıklı kontrol grubundan kötü 

(p<0.0001) olarak değerlendirildi.  

6.  Hasta grupları değerlendirildiğinde balıkyağı alan G1 olgularında TG ve VLDL 

düzeylerinin balıkyağı almayan G2 olgularından yüksek olduğu saptandı (p<0.05). 

Ancak LDL kolesterol değeri ise balıkyağı almayan G2 olgularında balıkyağı alan G1 

olgulardan yüksek saptandı. Ayrıca HDL düzeyinin balıkyağı alan G1 ve balıkyağı 

almayan G2 kontrol olgularının sağlıklı kontrol G3 grubundan düĢük olduğu belirlendi. 

Bu yaĢ grubu çocukların beslenmede seçici davranmamasına bağlanabilir. Ayrıca 

DKMP grubunda sol ventrikül iĢlevlerinin bozulması ile beraber koroner arter hastalığı 



 

 
 

 

52 

için düĢük HDL ve yüksek trigliserid, VLDL düzeyleri risk faktörü oluĢturmaktadır. Bu 

yönden ayrıntılı kontrollü çalıĢmaların yapılması gerekmektedir. 

7.  Sol ventrikül iĢlevleri bozuk olgularda hipoksiye bağlı olarak angiogenesis ve onun 

göstergesi olan VEGF’ün arttığı ancak istatistiksel farklılığın olmadığı saptandı 

(p>0,05).  

8. ÇalıĢmada hasta G1 grubuna 6,67±1,60 ay, sağlıklı kontrol grubuna ise 6,46±0,79 ay 

süre ile balıkyağı verilerek bu süre sonunda tekrar değerlendirilmiĢtir. Gruplar arasında 

balıkyağı alma süresinde farklılık saptanmadı (p>0.05). Bu süre içinde balıkyağı 

tedavisinden sonra hasta aileleri tarafından balıkyağının hasta ve kontrol grubunda iĢtah 

artıĢına, kilo alımına ve boy uzamasına neden olduğu fark edildi.  

9. LVEF değeri balıkyağı alan DKMP (G1) grubunda EF’de %8,44±3,80, FS’de ise 

%6,04±4,86 artıĢ saptanırken (p:0.006), LVIDd’de ise 4,37±4,86 mm’lik küçülme 

(p:0.0001) saptandı. Buna karĢın balıkyağı almayan DKMP grubunda ise EF’de 

2,48±3,85, FS’de 3,09±2,55 artma ve LVIDd’de ise 1,92±5,37 mm’lik azalma olduğu 

görüldü. Buna karĢın çalıĢma süresi içinde sağlıklı kontrol grubunda EF’de 0,84±2,34, 

FS’de 0,24±2,54 ve LVIDd’de ise 0,22±2,54 mm’lik artıĢ belirlendi. 

- Balıkyağının ventrikül fonksiyonları bozuk vakalarda ventrikül fonksiyonlarının 

düzeltilmesinde daha etkili olduğu, normal bireylerde ise ventrikül fonksiyonlarını 

etkilemediği gösterildi. 

o Bu sonuçlarla sol ventrikül fonksiyonlarının bozuk olduğu DKMP’li vakalarda 

özgül nedenlerin tedavisinin yanı sıra anti-konjestif ilaçlarla birlikte 

balıkyağının da tedavide yararlı olabileceği kanısına varılmıĢtır.  

10. Balıkyağı tedavisinden sonra balıkyağı alan DKMP grubunda VEGF 139,94±238,51 

pg/mL, balıkyağı olmayan DKMP kontrol vakalarında 303,13±614,70 pg/mL, sağlık 

kontrol grubunda ise 40±33,16 pg/mL azaldığı görüldü. Özellikle balıkyağı 

kullanmayan hasta grubunda olmak üzere VEGF değerindeki belirgin düĢme sol 

ventrikül fonksiyonlarındaki iyileĢme ile doku düzeyindeki hipoksinin azalmasına 

bağlanabilir. 

- Cinsiyet, vücut ağırlığı, boy farklılıklarının angiogenesise etkisi olmadığı saptanmadı 

(p>0.05). 

11. Balıkyağı tedavisinden sonra G1 vakalarında ortalama KTA’da 4,40±13,56/dk düĢme 

görülürken G2 vakalarında 5,75±9,04/dk’lık düĢme saptandı. Aynı dönem içinde 

balıkyağı alan sağlıklı kontrol grubunda ise 7,58±10,49/dk’lık azalma saptandı. 
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- KTA’nın azalması kardiyak debiyi arttırarak doku düzeyinde hipoksinin geliĢmesini 

engellemeye katkıda bulunmuĢ olabilir. 

- Balıkyağının taĢikardik olan vakalarda ve aritmisi olan DKMP vakalarında aritmiyi 

engellemek için diğer tedavilerle birlikte kullanılabilir. 

12. Balıkyağının DKMP’li olgularda lipitlere etkisi incelendi. Balıkyağı önerilen grubun 

baĢlangıç total kolesterol değeri 158,53±35,85 mg/dL, trigliserid; 141,59±55,59 

mg/dL, HDL; 46,53±15,49 mg/dL, LDL-kolesterol; 85,79±24,88 mg/dL, VLDL; 

33,93±15,92 mg/dL olarak ölçüldü. Balıkyağı kullanmayan grupta ise total kolesterol 

değeri 151,75±27,42, trigliserid 89,50±40,11, HDL; 45,63±10,71, LDL 101,15±37,49, 

VLDL 19,32±8,75 mg/dL olarak ölçüldü.  

- Balıkyağı tedavisinden sonra DKMP’li olgularında total kolesterol düzeyinde 

2,67±32,19 mg/dL, trigliserid düzeyinde 52,50±47,32 mg/dL, LDL düzeyinde 

0,78±28,59 mg/dL, VLDL düzeyinde ise 16,83±15,48 mg/dL’lik azalma görülürken 

HDL düzeyinde 5,89±13,07 mg/dL’lik artma saptandı. Balıkyağı almayan DKMP’li 

kontrol grubunda total kolesterol düzeyinde 17,00±31,57 mg/dL, trigliserid düzeyinde 

0,88±20,90 mg/dL, LDL düzeyinde 18,75±35,87 mg/dL, VLDL düzeyinde 5,60±9,72 

mg/dL’lik azalma saptanırken, HDL düzeyinde ise 0,88±9,17 mg/dL’lik artıĢ 

gözlenmiĢtir. Sağlıklı kontrol olgularında ise total kolesterol düzeyinde 3,00±33,66 

mg/dL, LDL düzeyinde 9,92±24,32 mg/dL ve HDL düzeyinde 0,50±13,83 mg/dL’lik 

artıĢ saptanırken trigliserid düzeyinde 17,33±29,28 mg/dL ve VLDL düzeyinde 

3,92±5,76 mg/dL’lik artıĢ saptanmıĢtır. DüĢük dozda balıkyağı kullanılmıĢ olmasına 

karĢın lipitlerdeki bu değiĢiklikler balıkyağının aterosklerozise neden eden 

hiperlipidemilerin tedavisinde kullanılabileceğini desteklemiĢtir. 

- Aterosklerozis tedavisinde yüksek dozlarda balıkyağının kullanılması daha etkili 

olacaktır.  

15.  ÇalıĢmamızda LDH düzeyinin DKMP’li balıkyağı alan vakalarda 17,61±129,17 IU, 

balıkyağı almayan DKMP’li kontrol grubunda 81,38±162,68 IU’lik azalma 

saptanırken, sağlıklı kontrol grubunda ise 80,83±88,02 IU’lik artmaya neden olduğu 

belirlendi. Bu da DKMP’li vakalarında balıkyağı desteğinin LDH’a etkisinin tam 

olarak açıklanabilmesi için fiziksel aktivitelerin de planlandığı çalıĢmaların yapılması 

yararlı olacaktır.  

16. Balıkyağı desteğinin elektrolit, glukoz, kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz, total protein 

düzeyi, albümin, globülin, CPK, demir düzeyinde etkilemediği saptandı (p>0.05). 
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Ayrıca diüretik de kullanan bu vakalarda elektrolit dengesizliğine yol açarak ilaç 

toksisitesine neden olmadıkları görüldü. 

17. Balıkyağı kullanmayan DKMP’li olgularda sağlıklı kontrol gruba göre ALT ve AST 

değerlerinde patolojik sınırlarda olmayan istatistiksel yükseklik tespit edildi (p<0.05).  

- Balıkyağı kullanan grupta karaciğer enzimlerinin balıkyağı tarafından aktifleĢmesine 

bağlı ALT ve AST’nin düĢmesine bağlanabilir.  

- Sol ventrikül fonksiyonlarının karaciğerin oksijen ve metabolik ihtiyaçlarını 

karĢılayamayacak kadar sınırda iyi olmasına bağlanabilir.    

18. ÇalıĢma süresince angiogenesise etki eden CRP, sedimantasyon, lökosit sayısı ve 

lökosit subgrupları olan polimorf nüveli lökosit, lenfosit, monosit, eozinofil ve bazofil 

gibi faktörlerde farklılık saptanmadı (p>0.05).  

19. Balıkyağı tedavisinin kan parametreleri olan hemoglobin, hematokrit, MCV, RDW, 

düzeylerini etkilemediği saptandı (p>0.05).  

20. Balıkyağı kullanmayan DKMP’li olgularda balıkyağı kullanan DKMP ve sağlıklı 

kontrol grubuna göre demir bağlama kapasitesinde artıĢ belirlendi (p<0.05).  
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