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KISALTMALAR 

 

CRP: C-Reaktif Protein 

WBC: Lökosit 

PLT: Platelet 

KRE: Kreatinin 

SIRS: Sistemik olarak aktive edilen enflamatuar yanıt sendromu 

CARS: Kompansatuar anti-enflamatuar cevap sendromu 

TLR: Toll-like receptor 

MOYS: Multi-organ yetmezlik sendromu 

ARDS: Akut respiratuar distress sendromu 

SOFA: Sequential Organ Failure Assessment 

CVP: Santral venöz basınç 

KTA: Kalp tepe atımı 

CO: Kardiyak output 

SV: Stroke volüm 

OAB: Ortalama arter basıncı 

EDV: End-diyastolik volüm 

EDP: End-diyastolik basınç 

NREM: Non-Rapid Eye Movement 

REM: Rapid Eye Movement 

BB: Beta-bloker 

DKH: Dinlenim Kalp Hızı 

KAH: Koroner arter hastalığı 

KVH: Kardiyovasküler Hastalık 

VKİ: Vücut kitle indeksi 

NE: Norepinefrin 
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ÖZET 

 

Amaç: Sepsis ve septik şoktaki hastalarda görülen taşikardinin kalp hızı dakikada 95’ten 

az olacak şekilde kontrol edilmesinin doku oksijenasyonu, kalp fonksiyonları, inotropik 

ihtiyacı ve klinik sonuca olan etkilerinin araştırılması. 

Metod: Yoğun bakım ünitemizde takip edilen 52 hasta bilgisayarlı sistem ile randomize 

edildi (www.graphpad.com/quickcalcs). Randomizasyona göre bir gruba sinüs taşikardisi 

varlığında kısa etkili β1 adrenerjik bloker ile ritm 95 vuru/dk altına indirilecek şekilde 

müdahale edildi. Her iki grupta konvansiyonel sepsis tedavi uygulamasına devam edildi. Giriş 

günü ve takip eden 4 gün boyunca laboratuar, kan gazı ve organ fonksiyonu monitorizasyon 

değerleri kayıt altına alındı. Veriler toplandıktan sonra sağkalım analizi, tekrarlayan ölçümler 

için “multivariate ANOVA” ve grupları birbiriyle karşılaştırmak için “independent samples t 

testi” ile biyoistatistiksel analiz yapıldı. 

Bulgular: İki grupta da en sık sepsis nedeni pnömoni iken ikinci sık neden batın içi 

sepsistir. Çalışma grubunun %89’unda 4 gün içerisinde ritm kontrolünün sağlanabildiği 

gözlendi. Bu oran kontrol grubunda %72 idi. APACHE 2 skorları açısından bakıldığında 

ortalama değerler çalışma grubunda 19,7 ve kontrol grubunda 20,5 idi (p>0,05). 4 günlük 

değerlendirmelerin sonunda pH ve laktat değerleri açısından ortalama değerlere baktığımızda 

çalışma grubunda belirgin iyileşme gözlense de istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. 

PaO2/FiO2 oranları ise 3. günde çalışma grubunda ortalama 351,2 iken kontrol grubunda 271,6 

idi (p=.007). Günlük verilen norepinefrin infüzyon dozlarında ritm kontrolü yapılan grupta 

azalma mevcuttu; fakat istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. 28 günlük mortalite ise çalışma 

grubunda %22 iken kontrol grubunda %28’di. Genel mortaliteye bakıldığında bu değerin 

birinci grupta %33; ikinci grupta %44 olduğu izlendi. 

Sonuç:  Çalışmamızda hasta sayısının azlığı ana kısıtlayıcı faktör olmasına rağmen 

sepsis ve septik şok hastalarında kalp hızının kardiyoselektif beta adrenerjik blokaj ile 

kontrolünün organ fonksiyonları, mortalite ve doku oksijenizasyonu açısından iyileşme 

sağlayabileceğini gözledik. Bu konuda daha fazla sayıda hasta ile yapılan randomize kontrollü 

araştırmalara ihtiyaç vardır. Çalışmaya dahil edilen hiçbir hastada hipotansiyon, bradikardi gibi 

yan etkilerin gözlenmemesi dikkati çekmektedir. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Septik Şok, Kalp Hızı Kontrolü, Beta Bloker 
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ABSTRACT 

 

Objective: To examine the cardiac effects of controlling heart rate below 95 bpm with 

cardioselective beta blocker drugs in sepsis and septic shock patients. 

Methods: 52 critical care patients were included in the study who were randomized with 

computer (via www.graphpad.com/quickcalcs) to two different groups. Study group has taken 

short acting cardioselective beta 1 blocker infusion to reduce heart rate below 95 bpm in case 

of tachycardia. Both groups were given standard sepsis treatment. Laboratory , blood gas and 

organ function parameters were collected in start-up and the following 4 days. These datas 

were evaluated with survival analysis, multivariate ANOVA for repeated measures and 

independent samples t-test. 

Results: The most common sepsis etiology was pneumonia and the second was 

intraabdominal sepsis. Heart rate control was successfully achieved in 89% of the study group  

patients, which was 72% in the control group. The mean APACHE II score in the study and the 

control group was 19,7 and 20,5 respectively (p>0,05) indicating that both groups had similar 

start-up disease severity. After 4 days of assessment; although pH and lactate levels were tend 

to improve, the results were not statistically significant. PaO2/FiO2 values were significantly 

better on third day which was 351,2 for study group and 271,6 for control group (p=.007). 

Daily norepinephrine infusion was also lower in the study group which did not show statistical 

significance. 28 day mortality was %22 in the study group and %28 in the control group. 

Overall mortality was %33 in the study group and %44 in the control group. 

Conclusion: Despite the lack of sufficient number of patients included in the study, 

cardioselective adrenergic blockade of heart rate in sepsis and septic shock seems to improve 

tissue oxygenation, mortality and organ functions. Randomized controlled studiest with higher 

number of patients are needed . No side effects like hypotension and bradycardia were 

observed during the study. 

 

 

 

Keywords: Septic Shock, Heart Rate Control, Beta Blocker 
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GİRİŞ 

 

Sepsis yoğun bakım pratiğinde en sık rastlanan ve yüksek mortalite oranına sahip 

sistemik enflamasyon durumudur. Kolaylıkla solunum yetmezliği, kalp yetmezliği, böbrek 

yetmezliği gibi organ disfonksiyonları yaparak şok tablosuna ilerler. Dolayısıyla bu hastalarda 

yakın klinik ve hemodinamik takip önemlidir.  

Sepsisteki hastalarda ağrı, anemi, ajitasyon, sıvı açığı gibi problemler tedavi edilse dahi 

sıklıkla taşikardinin devam ettiği görülür. Bu duruma sempatik sinir sisteminin 

hiperstimülasyonu veya disregülasyonu neden olmaktadır. Dolayısıyla sepsiste beta adrenerjik 

bloker ilaçlarla kalp hızını kontrol etmenin hastanın kliniğine fayda edeceği varsayılabilir. Bu 

fikirden yola çıkarak avrupa ve dünyada yoğun bakım hastalarında çeşitli droglarla kalp hızını 

kontrol etmeye yönelik yeni çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların çoğunda transpulmoner 

termodilüsyon ile kardiyak output ölçümlerinin kullanıldığı invazif yöntemler tercih edilmiştir. 

Biz bu tez çalışmamızı sepsisteki yoğun bakım hastalarında persistan taşikardinin kontrol 

edilmesinin hastaların doku oksijenizasyonu ve klinik iyileşmesinde etkili olabileceğini 

düşünerek planladık. Bilgisayarla randomize edilen iki hasta grubundan ilkine kalp hızı 95 

vuru/dk’dan düşük olacak şekilde kısa etkili beta1 adrenerjik bloker ile ritm kontrolü 

uygulandı. Diğer grupta ise kalp hızının 120 vuru/dk’yı aşmayacak şekilde seyretmesine izin 

verildi. Bu detayın dışında tüm hastalarda standart sepsis tedavisi uygunlanmaya devam edildi. 

Bu çalışmanın birincil amacı iki gruptaki 28 günlük mortalite oranlarını karşılaştırmaktı. 

Tüm hastalarda kreatinin (KRE), laktat, pH, C- reaktif protein (CRP), lökosit (WBC), platelet 

(PLT), invazif mekanik ventilasyon, noninvazif mekanik ventilasyon ve renal replasman 

tedavisi (RRT) süreleri gibi veriler kaydedilerek istatistiksel olarak değerlendirildi. 

Çalışmamızın ikincil amacı ise 4 günlük takip esnasındaki günlük norepinefrin ihtiyacı 

değişikliklerinin karşılaştırılmasıydı. 
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GENEL BİLGİLER 

 

 

1.SEPSİS NEDİR? 

 

1.1 SEPSİSİN TANIMI VE PATOGENEZ 

 

Sepsis; bir enfeksiyonun konakta yarattığı disregüle fizyolojik ve biokimyasal 

değişiklikler sonucu ortaya çıkan hayatı tehdit edici organ disfonksiyonu durumudur1. Yoğun 

bakım hastalarında morbidite ve mortalitenin en sık sebebidir1. Batılı toplumlarda yaşlanma ile 

birlikte görülme sıklığı artmıştır. Yoğun bakım ünitelerindeki hastaların yaklaşık %15’i eski 

tanımla “ciddi sepsis” kliniği gösterirken bunların üçte ikisi ise “septik şok” durumundadır. 

Yapılan yoğun araştırmalarla tedavide birkaç ufak yenilik elde edilse de uzun süredir tedavinin 

temelini gelişmiş yaşamsal destek oluşturmaktadır. 

Gram negatif basiller (Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia Coli, Klebsiella spp. gibi) 

ve gram pozitif koklar (Staphylococci) gibi sık görülen mikroorganizmaların ve bunların 

mikrobiyal ürünlerinin vücutta geliştirdiği immun yanıtın kontrol dışına çıkması ile sistemik 

olarak aktive edilen enflamatuar yanıt sendromu (SIRS) oluşur. Gram negatif organizmaların 

membranlarından lipid-A, lipopolisakkaridler, peptidoglikanlar, flagellin; gram pozitif 

organizmaların membranlarından ise teikoik asit ve lipoteikoik asit gibi ürünlerin salınması bu 

sendromu tetikler. Beraberinde oluşan klinik tablo sepsis olarak tanımlanır.  Sonrasında ise 

kompansatuar anti-enflamatuar cevap sendromu (CARS) ortaya çıkar. Bu sendrom hastada 

daha uzun süre gözlenen immunsupresyonun nedenidir. 

Mikrobiyal ürünler monosit membranındaki Toll-like Receptor (TLR) ile bağlanarak 

intrasellüler sinyal iletimini uyarır. Neticesinde immun yanıt genlerini kontrol eden 

transkripsiyon faktörleri tetiklenir ve bol miktarda sitokin salınımı gerçekleşir. Bakteriyemi 

esnasında gözlenen sitokin fırtınasının sebebi budur. Aşırı salınan sitokinler sistemik dolaşıma 

geçerek lökositlerin vasküler endotel yüzeyine adhezyonunu uyarır. Böylece endotelyal hasar 

gerçekleşmiş olur. Akabinde doku faktörü salınarak pıhtılaşma kaskadı uyarılır. Hasarlı 

bölgede biriken fibrin mikroagregatları, nötrofiller, plateletler kapiller kan akımını etkileyerek 

dokulara oksijen iletimini bozar. Enflamatuar sitokinler ise enzim ile indüklenebilen nitrik 

oksit sentaz (iNOS) ekspresyonunu artırır. Neticede oluşan nitrik oksit potent vasodilator 

etkiye sahiptir ve periferik vasküler direnci azaltarak “septik şok” kliniğinin oluşmasına neden 

olur. 
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Mikrosirkulatuar disfonksiyon organ yetmezliği gelişiminden sorumlu ana etkendir. 

Kardiyak depresyon da dahil olmak üzere birçok organın etkilenmesi ile ortaya çıkan multi-

organ yetmezlik sendromu (MOYS) sıklıkla ölüme sebep olur.  

IL-4, IL-10 gibi antienflamatuar sitokinlerin salınımıyla birlikte CARS ortaya çıkar. 

Haftalar, aylar hatta yıllar sürebilen bu sendrom sepsiste geç mortaliteden sorumludur. 

 

1.2 SİSTEMİK OLARAK AKTİVE EDİLEN ENFLAMATUAR YANIT 

SENDROMU (SIRS) 

 

Mikrobiyal patojenlerin insan vücudunda oluşturduğu sistemik enflamasyon durumunu 

klinik olarak saptayabilmek için aşağıdaki kriterlerden ikisinin varlığı yeterlidir2,3 (Tablo1). 

Mevcut bulguların varlığı klinik pratikte çoklukla hekimin sepsisten şüphelenmesini sağlar. 

Böylece olası bir enfeksiyon kaynağı araştırılır. Pnömoni, endokardit, idrar yolu 

enfeksiyonları, sellülit, artrit gibi çok çeşitli şekillerde karşılaşılabilen bir odak tespit 

edildiğinde ise sepsis tanısı konmuş olur.  

 

• Kalp hızı > 90 vuru/dk 

• Vücut sıcaklığı <36 veya >38 °C 

• Solunum hızı >20 /dk veya PaCO2 <32 mmHg (4.3 kPa) 

• Lökosit sayısı  <4000 veya >12000 mm3 veya  >%10 

immatür band varlığı 

                       Tablo 1: SIRS kriterleri2,3 

 

Bir organ disfonksiyonu ile komplike olmuş sepsis kliniğinde ise ciddi sepsisten söz 

edilir. Mevcut durumun ilerlemesiyle yeterli sıvı resüsitasyonuna rağmen düzelmeyen 

hipotansiyon ortaya çıkar. Bu durum “septik şok” olarak isimlendirilir1,2. 1991 yılında yapılan 

otör toplantısında bu tanımlar belirlenmiş fakat klinisyenler arasında ortak bir dil oluşturmada 

yetersiz kalındığı çok geçmeden farkedilmiştir. Sepsisin yönetimi klinisyenin yüksek dikkatini 

ve erken müdahalesini gerektirir. Tedavi çoklukla “şüphe” sonrası başlanır. Erken tedavi ise 

sağkalımı artıran en önemli etkenlerden biridir3. Kaukonen ve arkadaşlarının 2015’te 

yayınlanan çalışmalarında SIRS kriterlerinin ciddi sepsis tanısını koymada yeterlilikleri 

araştırılmış. Organ disfonksiyonu ve bir infeksiyon kaynağının beraber bulunduğu 109,663 

hastada yapılan bu çalışmada SIRS pozitif (%87,9) ile SIRS negatif (%12,1) ciddi sepsis 
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vakaları karşılaştırılmış. Sonuçta ise her bir SIRS kriterinin varlığı ile mortalitenin %13 

oranında lineer olarak arttığı (%95 CI, p<0,001) fakat 2 kriter varlığının mortalite riskini 

belirgin artıran bir “cutoff” değeri olmadığı ortaya konmuştur4. 

Sepsis nedenli organ disfonksiyonları okült olabilir. Şüphe varlığında detaylı 

değerlendirilme yapılmalıdır. Öte yandan aniden ortaya çıkan ve açıklanamayan organ 

disfonksiyonu ise altta yatan bir enfeksiyonun göstergesi olabilir1. Daha önceden var olan uzun 

dönem komorbiditeler, akut hastalıklar, uygulanan medikal tedaviler sepsis kliniğini 

karmaşıklaştırabilir. 

Görüldüğü üzere konağın patojene karşı oluşturduğu inflamasyon yanıtından yola 

çıkarak yapılan isimlendirmeler yatak başı tanı koymada yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle 

2015 yılında sepsis ve septik şok tanımları üzerine üçüncü defa bir bildiri yayınlanmıştır1. 

 

1.3 ORGAN DİSFONKSİYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Eski tanımıyla “ciddi sepsis” kliniği oluştuğunda vücuttaki tüm sistemler etkilenebilir. 

Kardiyovasküler sistem etkilendiğinde kalbin kontraktilitesi azalır ve eş zamanlı periferik 

vazodilatasyon gözlenebilir. Yaygın enflamasyona bağlı olarak akciğerlerde hafif solunum 

yetmezliğinden akut respiratuar distress sendromuna (ARDS) kadar geniş spektrumda 

solunumsal patolojiler ortaya çıkabilir. Öte yandan yükselen kreatinin seviyeleri veya azalmış 

idrar çıkışı ile birlikte beliren böbrek yetmezliği sepsise bağlı morbidite ve mortaliteyi artırır. 

Fazla miktarda salınan sitokinlere filtre görevi gören karaciğerin etkilenmesi sonucunda ise 

aminotransferaz ve bilirubin miktarları yükselir, koagülasyon bozuklukları oluşabilir. Sepsisin 

belirgin etkilediği organlardan biri de beyindir. Çoğu zaman diğer organ disfonksiyonlarından 

daha önce kendini gösterir. Bozulmuş mental durum varlığında elektroensefalografi en sensitif 

tanı yöntemidir. Patofizyolojisi ise tam olarak aydınlatılamamıştır. Organ düzeyinde 

yetersizliğin birçok biyokimyasal ve klinik göstergesi mevcuttur. Örneğin; sıvı tedavisine 

rağmen sistolik kan basıncının 90 mmHg’den düşük olması veya laktat seviyesinin 2 

mmol/L’den yüksek olması, INR değerinin 1,5’ten yüksek olması, saatlik idrar çıkışının 0,5 

ml/kg’ den az olması, platelet değerinin 100.000 / mm3’ten az olması gibi… Organ 

disfonksiyonunun ciddiyeti birçok skorlama sistemi ile belirlenebilir. Bunlar arasında en sık 

kullanılan “Sequential Organ Failure Assesment” (SOFA)dır (Tablo 2)5. 

 

 



	 15	

                                           SOFA SKOR 
        0                 1                           2                            3                         4 

PaO2 / FiO2 

        (mmHg) 

    >400      ≤400     ≤300      ≤200Ψ     ≤100Ψ 

Platelet   

        (/mm3) 

      

>150000 

  ≤150000     ≤100000      ≤50000     ≤20000 

Bilirubin 

        (mg/dl) 

    <1,2      1,2-1,9     2,0-5,9      6,0-11,9     >12,0 

Hipotansiyon      yok MAB<65 

mmHg 

Dopamin≤5 ya da 

dobutamin 

infüzyonu δ 

Dopamin>5, 

epinefrin≤0,1, 

norepinefrin≤0,1  δ 

Dopamin>15, 

epinefrin>0,1 

Norepinefrin>0,1δ 

Glasgow Koma 

Skoru 

  15 13-14 10-12 6-9 <6 

Kreatinin(mg/dl) 

ya da idrar çıkışı 

<1,2 1,2-1,9 2,0-3,4 3,5-4,9 ya da 

<500 ml/gün 

>5,0 ya da 

<200 ml/gün  

Tablo 2.: SOFA skor hesaplama tablosu5. 

Ψ: Solunum desteği altında 

δ : Adrenerjik ajanlar en az bir saat uygulanmalı (doz: mcg/kg/dk) 

 

 

Yeni sepsis tanımında SOFA skorunun kullanılması önerilmektedir. Buna göre toplam 

SOFA skoru 2 veya daha yüksek olan hastanın organ yetersizliği mevcut olarak kabul 

edilmelidir1. Bu hastalarda enfeksiyon odağı da mevcut ise genel mortalitenin yaklaşık %10 

oranında olduğuna ve ST segment elevasyonlu miyokard enfarktüsü hastalarındaki ölüm oranı 

olan %8,1’den fazla olduğuna dikkat çekmek gerekir6. Altta yatan risk faktörlerine bağlı olarak 

SOFA skorunun 2’den fazla olduğu hastalarda ölüm riski 2 ile 25 kat arasında artış 

göstermektedir6. 

Bu skorlama sistemi yoğun bakım hastasının yönetiminde kullanılmaktan ziyade 

kliniğini karakterize etmek ve takibinde kullanmak için faydalıdır. Komponentleri ise geniş 

laboratuar değerlendirmelerini (kreatinin, platelet, bilirubin vb.) içermektedir. Dolayısıyla 

enfeksiyon şüphesi gelişen hastada böyle bir skorlama sistemini kullanmak erken müdahale 

açısından elverişsizdir. 
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2016’da yapılan son fikir birliği toplantısında; yoğun bakım dışında klinisyenlerin 

sepsise yatkınlığı olan hastaları tanıyabilmesi için üç kriterden oluşan qSOFA (quickSOFA) 

değerlendirmesi ortaya kondu1. Bununla amaçlanan tedavide geç kalınmasını engellemek ve 

klinisyeni daha ileri düzeyde organ yetersizliklerini araştırmaya yöneltmektir. Yine de 

SOFA’nın prediktif değeri (AUROC=0,74 ; 95% CI, 0,73-0,76) qSOFA’ya göre 

(AUROC=0,66; 95% CI, 0,64-0,68) daha yüksektir1. 

Bozulmuş mental durum, sistolik kan basıncının 100 mmHg’den düşük olması ve 

solunum hızının 22’den fazla olması qSOFA kriterleridir1 (Tablo 3). 

 

 

qSOFA (quick SOFA) kriterleri 

Solunum hızı  ≥22 /dk 

Bozulmuş mental durum 

Sistolik kan basıncı (SKB) ≤100 mmHg 

Tablo 3.: qSOFA kriterleri1. 

 

 

1.4 “YENİ” SEPSİS TANIMLAMALARI 

 

Uluslararası terminolojide “sepsis” ve “ciddi sepsis” kavramları üzerinde kafa 

karışıklığının bulunması yapılan çalışmalarda farklı mortalite oranlarının verilmesine neden 

olmuştur. Yukarıda da bahsedildiği gibi SIRS kriterlerinin her birinin varlığı ile mortalitenin 

lineer olarak artması “ciddi sepsis” tanımını kullanışsız kılmıştır. Zira kliniğin kötülüğünü 

belirleyen konağın enfeksiyona “göreceli” disregüle yanıtıdır. Bu belirsizlikten doğan ihtiyaç 

ile 2015’te tıp profesyonellerinden oluşan bir görev timi yeni tanımlamalar yapmıştır. Buna 

göre eski tanımı iki SIRS kriteri pozitif olan hastada enfeksiyon kaynağı varlığı ile tanı konan 

“sepsis” artık; konakta oluşan disregüle inflamasyon yanıtı ile hayatı tehdit edici organ 

disfonksiyonu durumu olarak adlandırılmaktadır. Basitçe bu sepsis tanımı “ciddi sepsis” 

kavramının yerine geçmiştir1. “Septik şok” ise belirgin mortalite farkı yaratan sirkulatuar, 

sellüler ve metabolik bozulma ile seyreden sepsisin alt kümesi olarak nitelendirilmiştir. Sepsis 

ile septik şok yönetiminde belirgin farklılık yoktur. Burada ön plana çıkan mortalitede 

yarattıkları belirgin farktır. Yapılan çalışmalarda hipotansiyon varlığı yerine vazopresör 
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kullanımı ile laktat yüksekliğinin beraber kullanımının mortaliteyi tahmin etmede daha 

kullanışlı olduğu ortaya konmuştur1. Septik şok denilebilmesi için sepsis kliniği ile birlikte 

ortalama arter basıncını (OAB) 65 mmHg üzerinde tutmak amacıyla vazopresör kullanımı ve 

yeterli sıvı replasmanına rağmen laktat seviyesinin 2 mmol/L’den yüksek seyretmesi 

gerekmektedir. 

Ortalama arter basıncının 65 mmHg’den düşük olması hipotansiyon olarak 

adlandırılırken qSOFA kriterlerinde sistolik kan basıncının kullanılmasınını nedeni ise bunun 

dünyada en sık kayıt edilen elektronik veri olmasından ileri gelir.  

Yükselen laktat seviyeleri; sepsiste hücresel disfonksiyonun, yetersiz doku 

oksijenizasyonunun, bozulmuş aerobik solunumun, hızlanmış anaerobik solunumun ve azalmış 

hepatik eliminasyonun nonspesifik göstergesidir. Nonspesifik olmasına rağmen kan gazında 

kolayca hesaplanabiliyor oluşu klinikte tercih edilmesinin sebeplerinden biridir. 

 

1.5 SEPSİS TEDAVİSİ 

 

2013 yılında “Sepsiste Sağkalım Kampanyası” adındaki topluluğun revize ederek 

yayınladığı klavuzda tedaviye standart yaklaşım getirilmeye çalışılmıştır7.  Bu yaklaşımın ana 

hatları enfeksiyon kaynak kontrolü, antimikrobiyal tedavi ve erken (ilk 6 saat) hemodinamik 

resüsitasyondur. Ön planda ilk 12 saat içerisinde serum laktat seviyeleri ölçülmeli, 

antibiyoterapi öncesinde kan kültürleri alınmalı, geniş spektrumlu antibiyotikler (ilk 3 saatte) 

verilmeli, enfeksiyon odağı tespit edilip elimine edilmelidir. Hipotansiyon veya 4 mmol/L’den 

yüksek laktat varlığında en az 30 ml/kg kristalloid replase edilmeli, gereklilik halinde 

vazopresör infüzyonuna geçilmelidir. Bu tedavide amaç santral venöz basıncı (CVP) 8 

mmHg’den yukarıda, santral venöz oksijen saturasyonunu %70’ten yüksek tutmaktır. 

Enfeksiyon kaynağını elimine etmek çok çeşitli şekillerde olabilir. Esas olarak enfekte 

dokuyu uzaklaştırmak gerekir. Örnek vermek gerekirse abse drenajı, hematom boşaltma, 

debridman, venöz kateterlerin uzaklaştırılması bunlardan bazılarıdır. Septik hastada 

intravasküler defisitin giderilmesi elzemdir. Sebat eden hipotansiyon varlığında norepinefrin 

infüzyonu ise ilk seçilecek vazopresör tedavidir8. Dopaminin taşikardik yan etkisi ve 

miyokardiyal oksijen ihtiyacını artırması dopamini tercih sıralamasında arka sıralara 

atmaktadır. Oksijenin taşınması birinci derecede öneme haiz olduğu için hematokrit seviyesini 

%30’lara çıkarmak üzere eritrosit replasmanı yapmak belirgin fayda gösterir. 

Gözden kaçmaması gereken genel tedavi yaklaşımları ise şunlardır:  
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• Solunum işi ile birlikte artan oksijen ihtiyacını azaltmak (noninvazif veya invazif 

mekanik ventilasyon) 

• Sedasyon 

• Erken enteral nutrisyon 

• Derin ven trombozu profilaksisi 

• Gastrik ülser profilaksisi 

 

 

 

2. KALP HIZI İLE MORTALİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 

Kalp tepe atımı (KTA) hastanın kardiyak durumunu gösteren önemli bir vital bulgudur. 

Ölçümü ve takibi kolaydır. Klinik pratikte yaygın kullanım alanı bulur ve belli değer aralığının 

dışında seyretmesi klinisyen için uyarı anlamını taşır. 

Dolaşım sisteminin ana görevi dokulara oksijen ve besin götürmek; artık maddeleri ise 

uzaklaştırmaktır. Bu işi ne kadar etkin gerçekleştirebilmesini kardiyak output (CO) belirler. 

Kardiyak output; stroke volüm (SV) ile kalp hızının çarpılmasıyla elde edilir. Bisiklet 

ergometrede egzersiz yapan bir insanı ele alalım. Ergometrede iş yükü arttıkça kardiyak output 

artar. Eş zamanlı oksijen tüketimi (VO2) lineer olarak yükselir. Kalp hızı da benzer “lineer” 

artışı gösterir; fakat organizmanın aerobik limitine bağlı bir maksimum değeri vardır.  Aynı 

insanın kol ve bacak antremanları göz önüne alındığında bacakta bulunan fazla kas kitlesi 

nedeniyle oksijen tüketiminin koldakinden daha fazla olacağı söylenebilir. Buna rağmen 

maksimum kalp hızı her iki antremanda da aynıdır. Sadece maksimal ritme ulaşma süresi kolda 

daha kısa olacaktır. Buradan yola çıkarak fit olan ve fit olmayan iki hasta modelinde iş yükünü 

eşitlediğimizde gözlenen kalp hızı fit olmayan tarafta (kas kitlesi az olan) daha yüksek 

olacaktır9. Kısacası kalp hızının belirleyicisi rölatif iş yüküdür. Kardiyak output birçok 

faktörden etkilenir. Kalp ritmi, kontraktilite, preload, afterload, venöz kompliyans, sağ atriyum 

basıncı başlıcalarıdır. Bu değişkenler sayesinde egzersizde CO 5 L/dk’dan 25 L/dk’ya 

çıkabilir9. 

Egzersiz esnasında venöz dönüşün artışı ile kalbin pompa fonksiyonu eşleşerek kardiyak 

output yeterli oranda düzeltilebilir. Yoğun bakım hastalarına baktığımızda ise mekanik olarak 

ventile edilmeleri durumu biraz değiştirir. Plevral basıncın pozitifleşmesi ile venöz dönüş 

yeterli oranda sağlanamayacaktır. Böylece kalp hızı arttığında stroke volüm azalacak veya ritm 
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yavaşladığında stroke volüm artacak; fakat kardiyak output belirli bir değerde sabit kalacaktır. 

Sağlıklı insanda ise CO sınırlanamaz. Perikard ve kalp iskeletinin izin verdiği ölçüde kalbin 

end diyastolik volümünün (EDV) artışına yanıt olarak “kontraktilite” artar. Frank-Starling 

yasasının temeli budur (Şekil 1). 70 kilogram genç erişkin bir erkekte kardiyak output’un 25 

L/dk’ a yükseldiğini ve kalp ritminin 65 vuru/dk’da sabit kaldığını varsayalım. Stroke volüm 

385 ml olmalıdır ki bu da normalin 3 katına tekabül eder. Sol ve sağ end diyastolik hacimler 

400 ml’den büyük, total kalp hacmi de 900 ml’den büyük olmalıdır. Bu hacimlere ulaşmak 

imkansız olduğu için kronotropinin ne kadar önemli olduğu rahatlıkla anlaşılabilir9. Yeterli 

CO’u elde etmek için diyastolik kompliyansın iyi olması gerekmektedir. Diyastolik 

disfonksiyonu olan hastalarda beta adrenerjik bloker ilaçlar ile kalp hızının azaltılması end 

diyastolik volümün daha fazla olması anlamına gelir. Bu da daha fazla pulmoner venöz ve 

kapiller basınç anlamına gelir. Sonuçta dispne ve solunum yetmezliği belirginleşir. 

 

 
Şekil 1.: Diyastolik basınç-volüm eğrisi. Normal bir erkekte kalp hızında 2,5 kat artış 

(65-180 vuru/dk) ve stroke volümde 1,7 kat artış (dinlenimde 80 ml, egzersizde 140 ml) ile 

kardiyak output 5 L/dk’dan 25 L/dk’ya yükselebilir. End sistolik elastansın artışı da stroke 

volümde bir miktar yükselme sağlayabilir.(Eslv, end-sistolik elastans; EDP, end-diyastolik 

basınç; EDV, end-diyastolik volüm)9. 
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2.1 KALP HIZININ REGULASYONU 

 

Bilindiği üzere sağlıklı kalpte ritmin ana belirleyicisi sinoatriyal noddur (SA). Buradaki 

hücreler “otoritmisite” gösteren özelleşmiş yapıdadır. SA nodun hızı intrensek ve ekstrensek 

mekanizmalar ile belirlenir. intrensek düzenlenme; hücre içine sodyum (Na) ve potasyum (K) 

geçişini sağlayan If kanalları tarafından sağlanır. Diyastolik depolarizasyon (faz 4) fazında 

açılan  bu “funny” kanalları siklik adenozin monofosfatın sitoplazmada artışı ile aktiflenir9,10 

(Şekil 2). Böylece kalp ritmi hızlanır. 

 

 
 

    Şekil 2.: Sinoatriyal nod hücre aksiyon potansiyeli. 

  

 

Ritmdeki “ekstrensek” düzenlenme ise; otonom sinir sistemi, dolaşımdaki hormonlar ve 

baroreseptör refleks düzenlemeleri ile sağlanır. Otonom sinir sisteminin bir kolu olan 

parasempatik uyarılar diyastolik depolarizasyon eğrisini yataylaştırırken, sempatik 

karakterdeki β-1 adrenerjik uyarılar aynı eğriyi dikleştirir. Jose ve Collison isimli 

araştırmacılar 432 sağlıklı erişkinde bir çalışma yayınlayarak yaşın ilerlemesi ile birlikte 

intrensek kalp hızının azaldığını ortaya koymuşlardır. Mevcut çalışmada parasempatik blokaj 

amacıyla atropin; sempatik blokaj amacıyla ise beta-bloker ilaçlar aynı anda uygulanmıştır. 

Buna göre yıllık 0,45 vuru/dk olacak şekilde; 25 yaş hastalarda 106 vuru/dk olan intrensek 

ritmin 60 yaş hastalarda 90 vuru/dk’ya gerilediği gözlenmiştir10-12. Başka bir çalışmada ise 

miyokard fonksiyonu kötüleşen hastalarda intrensek kalp ritminin belirgin olarak azaldığı 

gözlenmiştir13.  
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Kalp adeta “gaz-fren” benzeri etki ile otonom sinir sistemi tarafından yönetilir. Basitçe 

parasempatik sistem baskın iken ritm daha düşük, sempatik sistem aktif iken ritm daha 

yüksektir. Bu denge hali dinlenim halinde dahi geçerlidir. Örneğin propranololün dinlenim 

kalp hızını düşürmesinin nedeni o esnada az da olsa aktif olan sempatik uyaranları bloke 

etmesinden kaynaklanır. Kalp hızı sirkadiyen ritmden de etkilenir. Sebebi sempatik sinir 

sisteminin hipotalamustaki paraventriküler nukleus güdümünde diurnal özellik 

sergilemesidir14.Gündüz saatlerinde kalp tepe atımı fazla çalışan sempatik sistem nedeniyle 

yüksek; akşam saatlerine doğru vagus aktivitesine bağlı olarak görece daha düşüktür. Uykuda 

NREM (Non-Rapid Eye Movement) evresinde benzer şekilde vagal dominans mevcutken, 

REM (Rapid Eye Movement) evresinde sempatik stimuluslar ön plana geçer. Kısacası otonom 

sistemin iki kolu arasındaki bu denge sağlığın önemli bir göstergesidir. Fiziksel stres, 

emosyonel stres ya da egzersiz gibi durumlarda metabolik ihtiyaçlara akut yanıtı sağlamak 

üzere hızlı bir şekilde çalışırlar9,10.  

Kardiyovasküler sağlığın bir diğer önemli göstergesi ise respiratuar sinüs aritmisidir. 

Derin inspirasyonda kardiak efferent vagal lifler inhibe olur ve ritm hızlanır, ekspirasyonda ise 

tam tersi olur. Solunum esnasında Hering-Breuer refleksi sinirleri tarafından medullada 

kardiyorespiratuar merkezlerin uyarılması ile ortaya çıkar10,14. Yaş ile beraber “pacemaker” 

hücrelerin uyarılabilirliği azalır. Dolayısıyla “biyolojik kardiyak yaş” ölçütü olarak kabul 

edilen bu aritmi yıllar geçtikçe ortadan kalkar. 

 

2.2 KALP HIZI VE KALBİN ENERJİ İHTİYACI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 

Kalbin normal olarak fonksiyon görebilmesi için enerji talebi ile enerji sunumu arasında 

bir denge olmalıdır. Miyokarda oksijen sunumu koroner kan akımı, hemoglobin (HB) 

konsantrasyonu ve hemoglobin moleküllerinin saturasyonu ile belirlenir. Diyastoldeki arteryel 

basınç ve koroner arterlerin rezistansı ile belirlenen koroner kan akımı dokulara oksijeni 

ulaştırır. Miyokardın enerji talebini ise öncelikle kalp hızı olmak üzere, kontraktilite ve duvar 

gerilimi belirler9.  

Bilindiği üzere beta-blokerler (BB) miyokardın oksijen talebini azaltan ilaçlardır. Bunu 

esas olarak kontraktilite ve kalp hızını azaltarak yaparlar. Kullanıldıklarında normal kardiyak 

output sağlamak için ritm yavaşlarken strok volümün artması gerekir. Bu da end-diyastolik 

hacmin (EDV) fazlalaşması ile sağlanır. Kalp hızının azalması EDV’yi artıracaktır; fakat 

diyastolik basınç-volüm eğrisinde dikleşen kısıma denk gelmesi ve bu esnada kardiyak 
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fonksiyon eğrisinin plato fazında olması duvar geriliminin aşırı yükselmesine ve enerji 

ihtiyacının azalmaktan öte fazlalaşmasına sebep olacaktır9.  

Kalp ritmi yavaş seyrettiğinde diyastol süresi uzar; böylece koroner perfüzyon süresi 

uzar. Fakat diyastol süresi çok arttığında diyastolik basınç düşer ki bu da elde edilen faydayı 

azaltır. Öte yandan strok volümün artışı bazı durumlarda sistolik basıncı, tepe duvar gerilimini 

ve miyokardın oksijen ihtiyacını artırır. Görüldüğü üzere kalp hızı ile oksijen talebi arasında 

ince bir denge vardır. Dolayısıyla BB tedavisi uygulanacak hastalar özenle değerlendirilmeli, 

kar-zarar hesabı iyi yapılmalıdır. 

 

2.3 “BAĞIMSIZ” RİSK FAKTÖRÜ OLARAK KALP HIZI 

 

1997 yılında Herbert Levine tarafından yayınlanan bir derleme memelilerdeki yaşam 

boyu toplam kalp atımı miktarına odaklanmıştır. Burada birçok türün yaşadığı süreçte toplam 

kalp atımının 108 ile 109 arasında bir değerde olduğu, yaşam süresini belirleyen ana faktörün 

dinlenim halindeki kalp hızının olabileceği belirtilmektedir9,15. Hayvan türlerinde yaşam 

süreleri arasındaki farklılıklar vücut büyüklüğü ve ısı kaybına bağlı olarak ortaya çıkar. Yine 

de hücre başına oksijen atomu tüketimine bakıldığında bütün memelilerde aynı olduğu görülür. 

Bir genelleme yapacak olursak küçük vücut yüzeyi olan canlılarda ısı kaybı daha fazla ve 

gerekli enerjiyi sağlamak üzere kalp hızı daha yüksektir. Buradan yola çıkarak kalp hızının bir 

metabolik belirteç olduğu söylenebilir15. 

Son 30 yılda yapılan epidemiyolojik çalışmalar dinlenim halindeki kalp hızı (DKH) 

yüksekliğinin koroner arter hastalığı (KAH), miyokard infarktüsü ve kalp yetmezliği açısından 

önemli bir prediktör olduğunu ortaya koymuştur12. Sağlıklı gönüllülerde yapılan araştırmalar 

DKH’nın altta yatan patolojiyi göstermekten çok “yeni” bir kardiyovasküler risk faktörü 

olduğunu söylemektedir. Patofizyolojik açıdan bakıldığında taşikardi arter duvarına kronik 

stres durumu yaratır. Yüksek ritm; kısa diyastol süresi ve artmış osilasyon demektir. Böylece 

damar duvarında mekanik travma oluşur ve ateroskleroz süreci hızlanır16. Bassiouny ve 

arkadaşlarının maymunlarda yaptığı çalışmada kalp hızı ile infrarenal aorta ve iliak arterlerdeki 

aterosklerotik lezyonların kalınlığı arasında korelasyon gözlenmiştir17. 

“Görünürde” sağlıklı insanlar üzerinde yapılan uzun soluklu araştırmalarda artan ritm ile 

birlikte ani kardiyak ölüme eğilimin arttığı ortaya kondu. “Framingham Heart Study” isimli 

çalışmada Massachussets’in küçük kasabası Framingham’da 5209 sağlıklı erişkin 30 yılı aşkın 

bir süre boyunca takip edildi. Amaç kardiyak hastalıklar için genel risk faktörlerini saptamak 

ve klinik tablonun gelişimini gözlemlemekti. Bu çalışmaya göre kalp hızı 88 vuru/dk’dan 
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yüksek olan insanlarda, kalp hızı 65 vuru/dk’dan küçük olan insanlara göre ani ölüm riski 

erkeklerde 5 kat, kadınlarda ise 2 kat fazla olarak izlenmiştir12,18,19. Bir diğer önemli araştırma 

ise 7735 orta yaşlı, İngiliz erkek gönüllüde yapılan “British Regional Heart Study” idi. 

Dakikada 90’ın üzerinde kalp atımı olan hastalarda ani kardiyak ölüm ve kardiyovasküler 

mortalite riskinin belirgin olarak arttığı gösterilmiştir12,20. ”Paris Prospective Study” isimli 

çalışmada ise 42 ile 53 yaş arası 7746 erkek 23 yıllık bir takibe alınarak değerlendirilmiş; ritmi 

75 vuru/dk’dan yukarıda olan hastalarda 3,8 kat daha fazla ani kardiyak ölüm geliştiği 

gözlenmiştir. Daha da önemlisi aile hikayesi, önceki kardiyak kondisyon ve spor aktivite gibi 

etkenler de risk analizine katıldığında dinlenim kalp hızının “bağımsız” bir risk faktörü olduğu 

ortaya konmuştur12,21. 

1972 yılında başlayan “The National FINRISK Study” isimli çalışma Finlandiya 

halkında gözlenen kronik hastalıkları ve risk faktörlerini değerlendiren uzun soluklu bir tarama 

programıydı. Cooney ve arkadaşlarının FINRISK veri tabanından faydalanarak yaptığı 

prospektif kohort nitelikli araştırmada DKH ve kardiyovasküler hastalıklar (KVH) arasındaki 

ilişki incelenmiştir. 21853 insanın dahil olduğu bu çalışmada DKH’nın sigara içiciliği, sistolik 

kan basıncı, vücut kitle indeksi (VKİ), total kolesterol ve HDL kolesterol gibi diğer risk 

faktörleri ile ilişkili olduğu fakat tek başına da subklinik kardiyovasküler hastalığın göstergesi 

olduğu vurgulandı. DKH’da her 15 vuru/dk’lık artış ile ortaya çıkan kardiyovasküler hastalık 

için hazard ratio erkeklerde 1.24 (1.11-1.40) iken kadınlarda 1.32 (1.08-1.60) olarak 

saptanmıştı. Örnek vermek gerekirse DKH’ı 90 vuru/dk’dan yüksek olan erkek ve kadınlarda 

DKH’ı 60 vuru/dk’dan düşük olanlara göre kardiyovasküler mortalite riski sırasıyla yaklaşık 2 

ve 3 kat fazla olarak hesaplandı. Bu oranlar aktif sigara içiciliği ile gözlenen mortalite riski ile 

neredeyse aynıdır22.  

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir üniversite hastanesinin holter ünitesine başvuran 867 

hastada yapılan bir çalışmada 24 saatlik yapılan elektrokardiyografik incelemeler sonucunda 

yüksek dinlenim kalp hızının ventriküler aritmogenez ile ilişkili olduğu dolayısıyla ani 

kardiyak ölüm riskini “bağımsız” olarak artırdığı gösterilmiştir. Öte yandan bu hastalarda 

premature ventriküler kompleks sayısında ve ST segment depresyonu izlenme ihtimalinde artış 

gözlenmiştir23.  

İzole dinlenim kalp hızı yüksekliğinin nedenleri üzerine ciddi araştırmalar yapılmıştır. 

Framingham verilerine göre %21 oranında genlerle aktarıldığı belirtilen bu durumun birçok 

çevresel faktörle büyük oranda ilişkili olduğu gösterilmiş19. Martin ve arkadaşlarının yaptığı 

çalışmada genetik aktarım oranı %26 olarak saptanmış ve özellikle kadınlarda olmak üzere 

kalp hızı yüksek seyreden bireylerde sistolik ve diyastolik kan basıncı yüksekliği, artmış 
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insulin ve glukoz düzeyleri, artmış bel çevresi ve artmış trigliserid düzeyleri gözlenmiş24. Bir 

nevi insulin rezistans sendromu kliniği gözlenmesi dinlenim kalp hızı yüksekliğinin, metabolik 

sendromun bir komponenti olabileceği sorularını akla getirmektedir. 

 

2.4 KALP HIZI KONTROLÜ 

 

Ateroskleroz ve kardiyak ölümde taşikardinin bu denli önemli rol alması akıllara ritme 

müdahale edildiğinde sağlıklı bireylerde yaşam süresinin uzatılabileceği fikrini getirmiştir. 

Yapılan bir hayvan çalışmasında; digoksin ile farelerde ritm %50’sine indirilmiş, yaşam 

süresinin erkek farelerde %29, dişi farelerde %14 uzadığı gözlenmiştir25. Kaplan ve 

arkadaşlarının yaptığı başka bir çalışmada ise aterojenik diet ile beslenen ve propranolol 

medikasyonu uygulanan maymunlarda koroner arter lezyonlarının belirgin şekilde az olduğu 

izlenmiştir26. Ratlarda yapılan bir diğer çalışmada ise kalp hızı kontrolü ivabradin ile 

sağlanmış, kontrol grubuna göre ilaç verilen grupta torasik aortada belirgin antihipertrofik etki 

gözlenmiştir27. 

Kalp ritmini düşürmenin tek yolu ilaçlar değildir. Sedanter yaşayan , sigara ve alkol 

tüketen bireylerde dinlenim kalp hızı yüksek seyreder16. 24 saatlik sürekli kayıt yapılan fiziksel 

olarak aktif erkek ve kadınlarda sedanter yaşayan insanlara göre DKH yaklaşık 10 vuru/dk 

daha düşüktür28. Dolayısıyla düzenli yapılan endurans artırıcı egzersizlerin betablokerlere eş 

seviyede etki gösterdiği söylenebilir16. Hayat tarzını değiştirmenin yanında omega-3 yağ 

asitlerinin tüketimi de sempatik tonusu baskılayarak DKH’da azalma meydana getirir16. 2007 

yılında Cucherat ve arkadaşları tarafından yayınlanan bir meta-regresyon analizinde dinlenim 

kalp hızının kontrol edildiği 17 klinik çalışma değerlendirilmiştir. En az 1 yıllık takip süresi 

bulunan bu çalışmaların 14’ü beta-bloker, 3’ü kalsiyum antagonistleri ile yapılmıştır. Sonuçta 

DKH’da azalma ile kardiyak ölüm (p<.001), ani ölüm (p=.015) ve tüm nedenlere bağlı ölüm 

(p=.008) oranlarında azalma istatistiksel açıdan anlamlı olarak izlenmiştir16,29. 

Beta-blokerlerin ritm ve mortalite üzerine etkilerinin araştırıldığı çalışmalar çoklukla 

miyokard infarktüsü geçirmiş hastalarda yoğunlaşmıştır. Bu çalışmalardan gelen veriler 

kardiyak hastalarda beta-bloker tedavinin mortaliteyi azalttığını göstermiştir. Eski bir meta-

analizde 29 çalışmanın sonuçlarına bakılarak beta-blokerlerin tüm sebeplere bağlı mortaliteyi 

%13 azalttığı belirlenmişti30. Aynı çalışmaya göre bu tedaviyi alanların %10,5 ile %22,8 

arasında değişen oranlarda kalp hızında azalma izlenmiş, 14 vuru/dk’lık azalma sonrası 

hastaların mortalite oranlarında iyileşme gözlenmiştir. 45852 hastalık randomize nitelikteki 

COMMIT (Clopidogrel and Metoprolol in Myocardial Infarction) çalışmasında akut koroner 
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sendrom hastalarına intravenöz ve oral metoprolol uygulaması ile plasebo karşılaştırılmış; 

sonuçta reinfarkt ve ventriküler fibrilasyon oranlarında azalma görülse de kardiyojenik şok 

gelişiminin arttığı saptanmıştır. Böylece akut dönemde başlanan beta-bloker tedavinin belirgin 

bir fayda sağlamadığı ortaya çıkmıştır9,31. Miyokard infarktüsü geçiren ve kalp yetmezliği 

kliniği olmayan hastalarda nondihidropiridin kalsiyum kanal blokerlerinin kardiyak olay ve 

ölüm riskini azalttığını gösteren çalışmalar vardır16. ASIS çalışmasında kronik koroner 

lezyonlu hastalarda propranololün ritmi diltiazeme göre daha efektif düşürdüğü ve iskemik 

epizodları azaltma konusunda daha başarılı olduğu ortaya konmuştur16.  

Sinoatriyal noddaki Ifunny sodyum kanallarını bloke eden ivabradin izole olarak kalp 

hızını düşürmek için kullanılır. Kalbin kasılma ile alakalı herhangi bir fonksiyonunu etkilemez. 

2008 yılında yapılan multisentrik, randomize kontrollü çift kör bir çalışmada; stabil koroner 

arter hastalığı olan ve ejeksiyon fraksiyonu %40’tan düşük olan hastalarda ivabradin ile ritm 

kontrolünün kardiyovasküler mortalite ve morbiditeye etkileri araştırılmıştır. Ortalama 19 ay 

yapılan takip sonucunda ivabradinin primer çıktı olan kardiyovasküler mortaliteye etkisi 

olmadığı fakat miyokard infarktüsü ile hastaneye yatışı ve koroner revaskülarizasyon ihtiyacını 

azalttığı gösterilmiştir32. 

Zaman içerisinde ilgi perioperatif dönemde beta adrenerjik blokaja yönelmiştir. Ünlü 

POISE (Peri-Operative Ischemic Evaluation) çalışmasında 8351 kardiyak açıdan riskli non-

kardiyak cerrahi hastası randomize edilerek çalışmaya alınmıştır. Amaçlanan primer çıktı; 

operasyondan önce ve postoperatif 30 gün boyunca uzun salınımlı beta-bloker olan metoprolol 

verilen hastalarda nonkardiyak ölüm ve miyokard infarksiyonunda azalma idi. Metoprolol 

grubunda gerçekten de miyokard infarksiyonu ve kardiyak ölümlerde azalma görülse de genel 

olarak mortalitede artma gözlenmişti. Bunun sebebi ise inmeye bağlı ölümlerin artışıydı9,33. 

Perioperatif ritm kontrolü yapılan 8 randomize klinik çalışmanın değerlendirildiği bir 

metaanalizde akut perioperatif beta-blokajın 30 günlük kardiyak ölüm oranlarında belirgin bir 

farklılık yaratmadığı ortaya konmuştur (OR 0,35; 95%; CI:0,08-1,52). Çalışma grubunda 

ortalama kalp hızı 73 vuru/dk; kontrol grubunda ise 82 vuru/dk olarak hesaplanırken ritm ile 

kardiyak komplikasyon arasında bir korelasyon gözlenmemiştir. Öte yandan ilaca bağlı yan 

etkilerde artış gözlenmiştir34. 

Beta adrenerjik reseptörlerin blokajı ile miyokardın oksijen ihtiyacını azaltmak uzun 

dönemde kardiyovasküler mortaliteyi azaltır; fakat perioperatif süreçte kısa dönem tedavinin 

faydadan ziyade zarar verdiği ortaya konmuştur.  
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3. SEPSİS VE KALP 

 

Septik şokun erken safhalarında yoğun inflamasyon ile birlikte vazodilatasyon ve 

kapiller kaçak gözlenir. Böylece preload azalır ve kardiyak output kötü yönde etkilenir. Ortaya 

çıkan hipovolemi ve arteryel hipotansiyon sempatik aktivasyonu tetikler. Neticede 

kompansasyon amacıyla taşikardi ve vazokonstriksiyon ortaya çıkar, vital organların 

perfüzyonu devam ettirilmeye çalışılır. Erken dönemde sıvı tedavisi yeterli damar içi volümü 

sağladığında taşikardi bir miktar geriler. Bunun nedeni baro ve kemoreseptörlerin 

aktivitelerinin korunmuş olmasıdır. Taşikardi için diğer olası sebepler ise ağrı, ajitasyon, anemi 

gibi yatak başı tedavi edilebilecek klinik durumlardır. 

Bazen agresif sıvı tedavisi ile hipovolemi geriler fakat kalp ritmi normal seviyelere 

inmez. Bunun sebebi sepsisin ilerlemesi ile birlikte bozulan otonom yanıt ve aşırı çalışan 

sempatik sistemdir. Bilindiği üzere kalpteki adrenerjik reseptörlerin %80’i β1 reseptörlerdir. 

Dolayısıyla kalp sempatik overstimülasyondan etkilenir ve taşikardi kalıcı hale gelir. 

Sepsiste tek etkilenen sempatik sinir sistemi değildir. Kompleks bir otonomik 

disfonksiyon söz konusudur. Parasempatik sistemin de etkilenmesiyle vagal tonus azalır ve 

kalp hızı varyabilitesinde azalmaya sebep olur. Bu konu halihazırda dünyada yoğun bir şekilde 

çalışılmaktadır. 

Her hastada aynı taşikardi yanıtı görülmese de sepsis kliniğinin derinleşmesiyle 

otonomik disfonksiyon gittikçe kötüleşir. Hızlı çalışan sempatik sisteme rağmen end-organ 

düzeyinde adrenerjik yanıtta azalma vardır. Bunun sebebi dolaşımda yüksek oranda bulunan 

lenfosit, makrofaj ve nötrofilden salınan sitokinler ve nitrik oksittir. Bu mediyatörler α ve β 

reseptörlerde down regulasyona sebep olurlar; hatta post-reseptör sinyal yolaklarını baskılarlar. 

Kardiyovasküler otonomik merkezlerde ise reaktif oksijen molekülleri ile nöronal apoptozis 

ortaya çıkar35. Sepsis tedavisinde ekzojen katekolamin uygulaması ile organ perfüzyonlarında 

iyileşme sağlanır. 

Septik şokta dokuda iskemi ve inflamasyon meydana gelmesi afferent sempatik lifleri 

uyarır. Öte yandan salınan nitrik oksit ve sitokinler direkt olarak kardiyak pacemaker 

hücrelerini uyarır. Bu sebeplerden septik şokta taşikardi daha belirgindir ve yeterli sıvı yanıtına 

cevap vermez. Basitçe kalp hızı sepsise bağlı miyokard disfonksiyonunun en erken göstergesi 

olabilir. 
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3.1 SEPSİSTE KALP YETMEZLİĞİ PATOFİZYOLOJİSİ 

 

Birçok biyokimyasal mekanizmanın eşlik ettiği bu klinik kompleks bir yapı gösterir. 

Sepsisin ağırlığı arttıkça kalp yetmezliği tablosu ve mortalite de artar. Postmortem çalışmalar 

oksijen sunumu ve tüketimi arasındaki dengesizlik ile ortaya çıkan nonoklüzif miyokardial 

iskeminin varlığını göstermektedir36,37 .  

Plazmada yüksek seyreden katekolamin seviyelerinin kardiyak etkisi üzerinde çalışma 

yapılmamış olsa da klinik ve deneysel göstergeler katekolaminlerin kalbe direkt toksik etkili 

olduğunu göstermektedir38. Dolayısıyla septik kardiyak yetmezlik üzerine çeşitli hipotezler 

geliştirilmiştir37. Bunlara göre yüksek plazma katekolamin seviyeleri; inflamasyon, oksidatif 

stres ve anormal kalsiyum dağılımı yolu ile miyokardda apoptoz ve nekroz ortaya çıkar37,38. 

Klinik semptomlar pompa fonksiyonunun korunduğu histolojik değişikliklerden belirgin 

ekokardiyografik bulguların eşlik ettiği ciddi kalp yetmezliğine kadar değişebilir8 (Şekil 3). 

Seri radyonüklid ventrikülografilerin ve ekokardiyografinin kullanıldığı bir çalışmada 

septik şok hastalarında geri dönüşümlü duvar hareket anormalliklerinin ortaya çıktığı 

saptanmıştır39. Septik şok hastlarında “Takatsubo” benzeri kardiyomiyopati veya sol ventrikül 

apeksinde balonlaşma sendromu görülür37. Park ve arkadaşlarının yaptığı 92 hastalık yoğun 

bakım çalışmasında sol ventrikül apikal balonlaşma sendromunun 26 kişide ortaya çıktığı 

görülmüştür. Bu sendromun ortaya çıktığı hastalarda ortak olan tek değişken ise sepsistir37,40. 

Birçok gözlemsel çalışmada da belirtildiği üzere bu bilgilerden yola çıkarak yoğun 

bakım hastalarında beta-adrenerjik agonist kullanımının stres kardiyomiyopatisi için risk 

faktörü olduğu söylenebilir8,37. 
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Şekil 3.: Septik kalp yetmezliğinin patofizyolojisi. 

 

 

3.2 TAŞİKARDİ VE SEPTİK MİYOKARDİAL DİSFONKSİYON 

 

Kalp hızı kalbin metabolik ihtiyacı ve oksijen tüketimi açısından belirleyici bir faktör ve 

önemli bir göstergedir.  Septik şokta oksijen sunum tüketim dengesizliği nedeniyle 

miyokardial iskemi daha kolay ortaya çıkar. Tedavide OAB’ı artırmak için kullanılan 

norepinefrin gibi vazopressörler deprese miyokardın iş yükünü artırır. Kondisyonu zayıf olan 

kalp giderek yükselen ard-yüke karşı çalışmak zorunda kalır. Neticede iskemi, infarkt, 

kardiyak yetmezlik gibi tablolar ortaya çıkar. Periferik dokuların beslenmesinde ventriküller ile 

arteryel sistemin uyumu önem arz eder. Ventrikülün yüklendiği strok volümü arteryel sistem 

taşır ve uygun periferik kan akımı sağlanmış olur. Septik kalpte; sarkoplazmik retikulumda 

kalsiyum geri-alım kapasitesinde azalma gözlenir. Bu strok volümü ve kontraktiliteyi azaltır. 

Azalan kontraktilite ile birlikte ventriküler elastans düşer. Böylece strok volüm ile arteryel 

sistemin dolumu arasında dengesizlik ortaya çıkar. Sepsiste gözlenen taşikardi bu ventrikülo-

arteryel uyumsuzluğu daha da belirginleştirir. Farmakolojik vazokonstriktör ajanlar ise sol 

ventrikül ard-yükünü artırarak bu uyumsuzluğu kötüleştirir. Ekokardiyografi kullanılarak 

yapılan bir çalışmada 67 septik şok hastası değerlendirmeye alınmış ve bunlardan 14’ünde 24-

48 saat kontinü norepinefrin infüzyonu sonrasında global sol ventrikül hipokinezisi oluştuğu 
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gözlenmiştir41. Buradan yola çıkarak vazopresör tedavinin gereğinden fazla kullanımından 

kaçınılmasının uygun periferik doku beslenmesi için şart olduğu söylenebilir. 

Koroner kan akımı en fazla diyastol esnasında olur. Sepsiste yükselen kalp hızı ile 

birlikte kardiyak siklustaki diyastol zamanı kısalır; bu da özellikle sol ventrikülde olmak üzere 

koroner dolumu kötü yönde etkiler. Öte yandan hipotansiyon iki taraflı koroner kan akımını 

azaltan ve iskemiye sebebiyet veren başka bir etkendir. 

Sepsiste miyokard disfonksiyonunun altında yatan sebeplerden biri de artmış 

intraventriküler diyastolik basınçtır. Azalmış kontraktilite ve ventriküler relaksasyon 

diyastolde ventrikül içi basıncın yükselmesine neden olur. Sonuçta miyokardial duvar gerilimi 

artar ve subendokardiyal alana mekanik bası yapar. Global olarak perfüzyon bozulur. Bu septik 

şokta diyastolik disfonksiyonun ön planda görülmesinin sebebidir. Ayrıca düşük dozlarda 

epinefrin fosfolambanı fosforile ederek ve troponin I’yı indükleyerek lusitropik etki 

gösterirken (diyastolik fonksiyonu iyileştiren) β1 reseptörün yüksek dozlarda katekolamin ile 

uyarılması diyastolün bozulmasına neden olur38. 

Kısaca septik kalp taşikardi ve hipotansiyonun presipite ettiği, iskemik zeminde 

ventrikülo-arteryel uyumsuzluk ve diyastolik disfonksiyonun gözlendiği yüksek mortalite ile 

seyreden klinik bir durumdur. Yapılan kısıtlı sayıda çalışmada kalp hızının artışıyla 

mortalitenin yükseldiğini desteklemektedir42,43.  

 

3.3 KALP HIZI VARYABİLİTESİ (KHV) 

 

Sepsisin tedavisinde geç kalınan her saat için mortalitenin %7,6 oranında arttığı 

gözlendikten sonra erken tanı koymanın önemi ortaya çıkmıştır44. Kalp hızı ve sürekli ritm 

takibi ile elde edilen parametreler (kalp hızı varyabilitesi gibi…) ölçümü ve gözlemlemesi 

kolay vital bulgular oldukları için bilimsel çalışma alanında popüler hale gelmiştir. Kalp hızı 

varyabilitesi ani kardiyak ölüm, ventriküler fibrilasyon, kalp yetmezliği, obstrüktif uyku 

apnesi, kronik böbrek yetmezliği, sepsis, kanser gibi sistemik hastalıklarla yakın ilişkilidir ve 

kritik hastalıkta hastalığın şiddeti ile orantılı olarak bozulur45. Yüksek riskli cerrahi 

hastalarında yapılan araştırmalarda KHV’de kayıp gözlenen hastaların postoperatif major 

komplikasyonlara daha yatkın olduğu gözlenmiştir14,45-48. Örneğin major pulmoner rezeksiyon 

uygulanan hastalarda yapılan bir çalışmada preoperatif KHV fluktuasyonu azalmış olanlarda 

postoperatif dönemde atriyal fibrilasyon gelişme riskinin arttığı ortaya konmuştur46. Sağlıklı 

kalpte gün içerisinde ritm çevresel uyaranlara karşı değişiklikler gösterir. Bu otonom sinir 

sisteminin dengeli çalıştığının kanıtıdır. Sepsiste ise otonom sinir sisteminin yaygın 
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inflamasyon ile etkilenmesi sonucu KVH’de “azalma” gözlenir. Bunu kayıt altına almak için 

farklı bilgisayar sistemleri kullanılır14,47,49. Ahmad ve arkadaşlarının 21 kemik iliği 

transplantasyonu hastasında yaptığı çalışmada 14 hastada sepsis ortaya çıkmış, bunların 

12’sinde varyabilite klinikten 35 saat önce bozulmaya başlamıştır49,50. Nitekim literatürde 

varyabilite çalışmaları sıklıkla neonataller üzerinde yapılmıştır ve erişkin hastada daha büyük 

örneklem sayılı prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. Yine de kalp hızı gibi varyabilite 

takibinin de kardiyovasküler mortalite tahmininde önemli olduğu söylenebilir14,23,38,49,51,52. Öte 

yandan KHV hakkında fikir edinmek için uzun dönem elektrokardiyogram kaydı gerekliliği 

kullanımını kısıtlamaktadır14. 

 

4. SEPTİK KALPTE BETA ADRENERJİK MODULASYON 

 

Septik şoktaki hastaların %50’sinde sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunda azalma 

mevcuttur53. Bu azalma şokun erken döneminde akut ventrikül dilatasyonu ile birlikte görülür. 

Öte yandan kardiyak relaksasyonun azalması ile birlikte ventriküler dolum yavaşlar. Diyastolik 

disfonksiyon tablosu kötü prognoz ile birliktedir. 

Miyokardial depresyonun altında yatan birçok mekanizma vardır. Otonomik 

disregülasyon, mikrovasküler bozukluklar, metabolik değişiklikler, mitokondriyal disfonksiyon 

ve miyosit apoptozu gibi nedenler kliniği belirler. Sepsiste ortaya çıkan sitokin fırtınası beta-

reseptörlerin hücre yüzeyinde yoğunluğunu ve adrenerjik duyarlığını azaltır. Bu down-

regulasyon ile birlikte kardiyovasküler otonomik merkezlerde nöronal apoptosis gözlenir. Akut 

dönemde beta-adrenoseptörler protein kinaz A ile fosforile olurlar ve bağlı bulundukları G 

proteinlerinden ayrılırlar. Kronik dönemde ise reseptörler internalize olur ve ekzojen 

katekolaminlere yanıtsızlık ortaya çıkar. Kardiyak açıdan baktığımızda sitozoldeki cAMP 

miktarı da düşeceği için kontraktilite azalır. Miyositler uyku benzeri bir duruma geçerler. 

Uygun sepsis tedavisi ile birlikte 7-10 günlük bir süreçte enerji metabolizmasının da yeniden 

sağlanmasıyla miyositler efektif olarak kasılmaya başlar54. 

Sepsiste kemik iliğinde monositer seri hücrelerinde üretim artışı görülür; bu da IL-1, IL-

6, TNF-α, IL-12, IL-15, IL-18 gibi proinflamatuar sitokinlerin salınımına neden olur. Dalak, 

timus, kemik iliği ve lenf nodları gibi organlar sempatik innervasyona uğrar. Lenfoid 

hücrelerin β2 reseptörleri ile uyarılması sonucu proinflamatuar sitokin sentezi down-regule 

olur ve antiinflamatuar etki gözlenir53. Bu açıdan baktığımızda teorik olarak sepsiste β1 

adrenerjik blokaj yaparken β2 reseptörlerin işlerliğinin korumasının miyokard 

disfonksiyonundan kaçınmak için faydalı olacağı söylenebilir. Bu nedenle çeşitli hayvan 
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çalışmaları yapılmıştır. Örneğin septik ratlarda esmolol ile selektif β1 reseptör blokajı 

yapılmasının dolaşımdaki TNF-α ve IL-1β miktarını azaltırken, miyokard fonksiyonunu ve 

oksijen tüketimini iyileştirdiği gösterilmiştir55.  

Kabaca bakıldığında β1 adrenoseptörlerin bloke edilip β2 adrenoseptörlerin 

uyarılmasının sepsis hastasında kardiyovasküler performansı düzeltmesi beklenmektedir. Bunu 

araştırmak için son zamanlarda yoğun bakım ünitelerinde kısa etkili β1 selektif blokaj yapan 

ilaçlarla uygulanan klinik çalışmalar yoğunlaşmıştır. Sık kullanılan β1 selektif ilaçlardan biri 

esmololdür. Esmololün etkisi yaklaşık 2 dakikada başlar, bolus dozu uygulandığında doygun 

plazma seviyesine 5 dakikada ulaşır. Klinik kullanımda intravenöz infüzyon tercih edilir ve 

infüzyon kesildiğinde 18 dakikada plazmadaki esterazlar ile hidrolize olarak dolaşımdan 

silinir. Bu sebeple kronik böbrek yetmezliği ve diyaliz hastalarında güvenle kullanılır56. 

Martin Balik ve arkadaşlarının 2012 yılında yayınlanan çalışmalarında bilinen 

kardiyovasküler ek hastalığı olmayan 10 septik şok hastasına kalp hızını düşürmek üzere 

müdahale edilmiştir. Çalışmaya alınan hastaların ortalama kalp hızı 142 vuru/dk’dır. Belirli bir 

eşik değer belirlenmemiştir fakat 24 saat esmolol infüzyonu yapılarak ritmin %20 düşürülmesi 

planlanmıştır. Bütün hastaların yan etki gözlenmeden kalp hızında azalma gözlenmiş ve bu 

esnada norepinefrin ihtiyacının artmadığı belirlenmiştir. Dahası strok volümün yükselme 

eğiliminde olduğu vurgulanmıştır57. Morelli ve arkadaşlarının yaptığı randomize kontrollü 

başka bir çalışmada ise 154 septik şok hastasının 77’sine esmolol ile müdahale edilmiştir. 

Primer çıktı olarak 4 gün içerisinde ritm kontrolünün sağlanabilirliği araştırılırken sekonder 

çıktı olarak 28 günlük mortalite ve 24.,48.,96. saatlerdeki toplam norepinefrin tüketimindeki 

farklılıklar hesaplanmıştır. Balik’in araştırmasından farklı olarak eşik kalp hızı değeri 95 

vuru/dk olarak belirlenen bu çalışmada esmolol grubundaki bütün hastalarda hedef kalp hızına 

ulaşılabilmiştir. Kontrol grubunda ortalama ritmde 6 vuru/dk’lık azalma varken ilaçla 

müdahale edilen grupta 28 vuru/dk’lık azalma kaydedilmiş. Günlük norepinefrin ihtiyacında 

ise kontrol grubunda 0,01 mcg/kg/dk azalmaya karşın ilaç grubunda 0,11 mcg/kg/dk azalma 

gözlenmiş (p=.003). Dahası bu araştırmada esmololün norepinefrin ihtiyacını azaltmanın 

yanında strok volüm indeksini artırdığı vurgulanmaktadır. Bir diğer önemli veri ise kontrol 

grubunda mortalite oranının %80,5 iken esmolol grubunda mortalite oranının %49,4 

oluşudur58. Bu noktada kontrol grubundaki mortalite oranının bu denli fazlalığı dikkat 

çekmektedir. Bakıldığında kontrol grubundaki hastaların 11’i takibin 72. saatinde eksitus 

olmuştur. Gerekli intervansiyonların zamanında yapılmaması, uygun tedavinin 

belirlenememesi veya çalışmaya dahil edildiklerinde klinik durumları kötü olan hastaların 

seçilmesi bu farklılığı yaratmış olabilir59. 
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Yapılan çalışmalar kısa etkili kardiyoselektif beta-blokerlerle ritm kontrolünün 

mortaliteyi kesin olarak azalttığını söylemese de mikrovasküler düzeyde bir takım faydalar 

sağladığını ortaya koymuştur. Neredeyse bütün çalışmalarda mikrovasküler kan akımı ve strok 

volüm korunmuş, vazopresör ihtiyacında ise azalma gözlenmiştir53,57,58,60,61. 
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AMAÇ 

 

 

Sepsis ve septik şoktaki hastalarda görülen sempatik hiperaktivasyonun en önemli 

parametresi olan kalp hızının dakikada 95’ten az olacak şekilde kontrol edilmesinin doku 

oksijenasyonu, kalp fonksiyonları, inotropik ihtiyacı ve klinik sonuca olan etkilerinin 

araştırılmasıdır. 
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MATERYAL METOD 

 

 

Bu çalışmanın etik onayı (Etik Kurul No 2015/943), İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 

Fakültesi Etik Kurulu tarafından 12 Mayıs 2015 tarihinde verilmiştir. Araştırmamız; İnsan 

Hakları Konusunda Helsinki Deklarasyonu'nun yönergeleri doğrultusunda yürütülmüştür. 

Çalışmaya; 18 yaşından büyük olan, ciddi sepsis veya septik şok tanısı almış, kalp ritmi 

sinüs kaynaklı ve dakikada 95’in üzerinde seyreden hastalar dahil edilmiştir. 18 yaşından 

küçük olan, yapısal kalp hastalığı olan, kalp yetmezliği olan, atriyal fibrilasyon ve bunun 

gibi kalıcı aritmileri olan hastalar çalışmaya alınmamıştır. Tüm hastaların demografik 

özellikleri kaydedilmiştir. 

 

1. RANDOMİZASYON 

İki grubun karşılaştırıldığı paralel kontrollü olan bu çalışmamızda randomizasyon 

bilgisayar programı (www.graphpad.com/quickcalcs) ile yapılmıştır. 

 

2. ÖRNEKLEM TOPLAMA 

İstanbul Tıp Fakültesi Reanimasyon ünitesinde takip edilen, en az bir organ yetmezliği 

tablosu olan, ciddi sepsis veya septik şok kliniğindeki 52 hasta çalışmamıza dahil edildi. 

Standart sepsis tedavisi uygulanan hastalar randomizasyona bağlı olarak iki gruba ayrıldı. 

Buna göre 27 kişilik ilk gruba; hipovolemi, anemi, ağrı, ajitasyon, ateş, elektrolit bozukluğu 

gibi sık nedenler bertaraf edildikten sonra taşikardinin (KTA>95) devam etmesi üzerine 

ritmi kontrol etmek amacıyla kısa etki süreli β1-bloker ilaç infüzyonu uygulandı. 25 kişilik 

ikinci grupta ise taşikardi nedenleri aynı şekilde tedavi edilmesine rağmen kalp hızının 95 ile 

120 vuru/dk arasında seyretmesine izin verildi. Her iki grupta da antibiyoterapi ve destek 

tedavisi standart yaklaşımlar doğrultusunda zamanında ve uygun şekilde yapıldı.  

Yoğun bakım ünitemizde yatan her hasta için günlük rutin arter kan gazı, hemogram, 

biyokimya ve kanama pıhtılaşma testleri çalışılmaktadır. Çalışmaya dahil edilen örneklerde 

giriş günü ve takibin 1., 2., 3., 4. günlerinde kan gazı parametreleri, biyokimyasal çıktılar ve 

hemogram değerleri kayıt altına alınmıştır. Takipler esnasında CVP> 4 mmHg, hemoglobin 
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> 8 g/dL, ortalama arter basıncı > 65 mmHg olacak şekilde ilaç, sıvı ve gereğinde eritrosit 

replasmanları yapıldı. Kalp tepe atımı, ortalama arter basıncı, SOFA, Hemoglobin (Hb), 

lökosit, platelet, kreatinin, CRP, ateş, pH, laktat, PaO2/FiO2 (P/F) oranı verileri günlük 

olarak kaydedildi. Çalışma grubunda farklı olarak günlük total kısa etkili beta-bloker dozu 

hesaplanırken her hastada günlük ortalama saatlik inotrop ihtiyacı da kayıt altına alındı. Öte 

yandan giriş APACHE 2 skorları, enfeksiyon odağı, toplam yatış süreleri, çıkış şekilleri, 

mekanik ventilasyon süreleri, renal replasman tedavisi süreleri takip sürecinin son verileri 

olarak hesaplandı. 

3. İSTATİSTİKSEL ANALİZ 

İlgili data toplandıktan sonra SPSS for Mac ver 15 ( SPSS Inc, Chicago, IL, ABD) 

isimli program ile istatistik analiz uygulandı. Cinsiyet (kadın, erkek) , enfeksiyon odağı 

(pnömoni, akut batın, idrar yolu enfeksiyonu, menenjit, yumuşak doku enfeksiyonu, kateter 

enfeksiyonu), kesin tanı (sepsis, ağır sepsis, septik şok), hedef ritme ulaşım, 28 günlük 

sağkalım, çıkış şekli (sağ, ölü) parametreleri “Pearson ki kare” testi ile değerlendirildi.  

Giriş günü ve devam eden 4 gün boyunca takibi yapılan laboratuar ve klinik 

parametrelerin ( KTA, OAB, SOFA, WBC, PLT, Kre, CRP, ateş, pH, laktat, P/F, günlük 

beta-bloker miktarı, ortalama saatlik norepinefrin ihtiyacı) değerlendirilmesinde 

tekrarlanmış ölçümler için genelleştirilmiş lineer modeller ve varyans analizi ( Multivariate 

ANOVA) kullanıldı. APACHE 2 skoru ile gruba bağlı mortalitenin değerlendirilmesinde ise 

“Spearman testi” seçildi. Yukarıda sözü geçen her parametre için ayrıca “Independent 

Samples t testi” ile hesaplama yapılmıştır. 
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BULGULAR 

 

Kısa etkili beta-bloker uygulanan 27 kişilik hasta grubunda (Grup 1) 10 kadın hasta, 

kontrol grubunda (Grup 2) ise 8 kadın hasta yer almaktaydı. Erkek hasta sayısı ise toplamda 34 

olmak üzere iki grupta da eşitti. Birinci grupta ortalama yaş değeri 46,6 iken ikinci grupta 55,5 

idi. Randomize olarak çalışmaya dahil edilen hastalarda enfeksiyon odağı ağırlıklı olarak 

akciğerdi. Buna göre birinci gruptaki 27 hastanın 17’si pnömoniye bağlı septik tablo ile 

reanimasyon ünitesine yatırılmıştı. Aynı grupta ikinci sık sepsis sebebi 9 hastada mevcut olan 

batın içi sepsis tablosuydu. İdrar yolu enfeksiyonu ise yalnız 1 hastada görüldü. Kontrol 

grubunda primer tanı çeşitliliği daha fazlaydı. Buna göre 16 hasta pnömoni, 5 hasta akut batın, 

1 hasta idrar yolu enfeksiyonu, 1 hasta menenjit, 1 hasta yumuşak doku enfeksiyonu, 1 hasta 

ise kateter enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı (Tablo 4). 

Yatış yapıldığı sırada birinci gruptaki hastaların 12’si septik şok kliniği gösterirken eski 

tanımlamaya göre 11 hastada ağır sepsis, 4 hastada ise sepsis kliniği vardı. Yukarıda da 

belirtildiği üzere yeni tanımlamada ağır sepsis kavramı artık kullanılmamakta, şok eşlik 

etmiyorsa organ disfonksiyonu varlığı “sepsis” tanımı içerisinde yer almaktadır. Kontrol 

grubunda yatış esnasında 17 hasta septik şokta iken; 5 hasta ağır sepsis, 3 hasta ise sepsis 

kliniği gösteriyordu.  

Beta-bloker grubundaki hastaların ilk muayenesinde 14 hastada hipotansiyon 

gözlenmişken bunlardan 2’sinin 30 ml/kg sıvı tedavisine yanıt verdiği gözlenmiştir. Kontrol 

grubunda ise başlangıçta 18 hastada hipotansiyon mevcuttu ve 1 hastada bolus sıvı tedavisine 

yanıt alındı. 

Giriş günü değerlendirilen APACHE II skorlarına baktığımızda ise beta-bloker 

grubundaki hastaların ortalama APACHE II skorunun 19,7 olduğu kontrol grubunda ise bu 

değerin 20,5 olduğu gözlenmiştir. Her iki grupta da hastalar çalışmaya alındıkları esnada klinik 

olarak anlamlı farklılık göstermemekteydi (p=0,65; t-testi).  
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Tablo 4: Hastaların demografik verilerinin özeti. 

 

Kısa etkili β1 bloker infüzyonu ile kalp hızı kontrolü etkin olarak sağlanabilir. Bizim 

çalışmamızda da 27 çalışma grubu hastasının yalnızca 3’ünde (%11) ritm kontrolü 

sağlanamadı. Kontrol grubunda ise bu oran %28 idi. 25 hastadan 7’sinde ritm 95 vuru/dk’nın 

altına indirilemedi. İnvazif mekanik ventilasyon sürelerine baktığımızda çalışma grubunda 

ortalama 18,3 gün iken kontrol grubunda 16 gün olarak kaydedildi. Renal replasman tedavisi 

ihtiyacının ise çalışma grubunda ortalama 10,8 gün; kontrol grubunda ise ortalama 9,1 gün 

olduğu gözlendi. Ortalama yatış sürelerinde ise farklılık yoktu. Ritm kontrolü yapılan grupta 

bu değer 21 gün iken kontrol grubu hastalarında 21,1 gün idi. 

28 günlük sağkalım açısından incelendiğinde çalışma grubu hastalarında 27 hastadan 

6’sının exitus olduğu (%22), kontrol grubundaki 25 hastadan ise 7’sinin exitus olduğu (%28) 

görülmüştür. İstatistiksel olarak anlamlılık gözlenmese de iki gruptaki 28 günlük mortalite 
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oranlarının birbirine yakın olduğu izlenmiştir. Genel mortaliteye baktığımızda ise aradaki 

farklılık belirginleşmektedir. Kontrol grubunda mortalite oranı %44 iken ritm kontrolü yapılan 

diğer grupta bu oran %33’tür (p=0,43; ki-kare) (Tablo5). 

 

 

 
Tablo 5: Çıkış verilerinin özeti. 

 

Her iki grupta da toplamda 4 gün klinik takip yapılmış olup organ fonksiyonlarındaki 

değişiklikler değerlendirilmiştir. Kalp tepe atımı dikkate alındığında iki grupta da ana hedef 

olan 95 vuru/dk’lık ritmin elde edildiği fakat takibin son gününde kontrol grubunda kalp 

hızının 99 vuru/dk’ya geri yükseldiği; çalışma grubunda ise ortalama değeri 87,8 vuru/dk 
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olacak şekilde korunduğu gözlendi (p=0,052). Kalp tepe atımının ortalama değerlerine 

bakıldığında 4 günlük takip süresince iki grup hastada da hedef ritm olan 95 vuru/dk’nın altına 

indirilebildiği gözlenmiştir. Morelli ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 4 günlük takipte 

esmolol grubunda median ritm değişikliği değeri 28 vuru/dk iken bizim çalışmamızda median 

ritm değişikliği değeri 18,5 vuru/dk idi58. Öte yandan Morelli ekibinin takip ettiği kontrol 

grubu hastalarında ise median ritm değişikliği 6 vuru/dk iken bizim çalışmamızda 18 vuru/dk 

idi.  

Ortalama arter basınçlarına baktığımızda ise birinci grubun gün bazındaki değerleri 

ikinci gruba göre daha yüksek seyretmekteydi (Şekil 5). 

 
Şekil 4: İki grubun günlük ortalama KTA değerlerinin karşılaştırılması. 
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Şekil 5: İki grubun günlük ortalama OAB değerlerinin karşılaştırılması. 

 

Çalışmaya dahil edildikleri ilk günde kontrol grubu hastalarının SOFA skoru ortalaması 

6,5 iken birinci gruptaki hastaların ortalaması 5,7 idi. Her iki grupta da son güne gelindiğinde 

SOFA skorlarında iyileşme olduğu göze çarpmaktadır (Şekil 6). Aynı şekilde kreatinin 

değerlerine baktığımızda çalışma grubunun ortalama giriş değeri 1,54 mg/d L iken son gündeki 

ortalama değeri 0,95 mg/dL; kontrol grubunun ortalama giriş günü kreatinin değeri 1,69 mg/dL 

iken son gün ortalama değerinin 1,11 mg/dL olduğu görüldü. İki grupta da pH değerlerinde 

giriş günü hariç fizyolojik sınırlardan sapma yoktur. Buna göre giriş gününde birinci grupta pH 

7,3 ve kontrol grubunda pH 7,31 idi. Takipler boyunca ise ortalama pH değerleri birbirine 

yakın seyretti (Şekil 7). Laktat incelendiğinde kısa etkili beta-bloker uygulanan grupta ilk gün 

anlamlı yanıt elde edilirken ortalama değeri 2,89 mmol/L’den 1,86 mmol/L’ye gerilemiştir 

(p<0,05). Rutin takip uygulanan kontrol grubunda ise aynı etkinin takip başlangıcından 2 gün 

sonra ortaya çıktığı gözlendi. Son gün çalışma grubunun laktat ortalama değeri 1,47 mmol/L 

idi; buna karşın kontrol grubunda bu değerin ise 1,92 mmol/L olduğu görüldü (Şekil 8). 
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 Şekil 6: İki grubun günlük ortalama SOFA değerlerinin karşılaştırılması. 

 

 
Şekil 7: İki grubun günlük ortalama pH değerlerinin karşılaştırılması. 
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Şekil 8: İki grubun günlük ortalama laktat değerlerinin karşılaştırılması. 

 

PaO2/FiO2 değerlerinde takibin 3. gününde belirgin olmak üzere iki grup arasında 

farklılık vardı. Ortalama P/F oranı çalışma grubunda 351,2 iken kontrol grubunda 271,6 idi. 

Son gün de bu klinik fark 347,3’e karşın 295,7 olacak şekilde devam etmiştir (p=0,053) (Şekil 

9). 

 

 

 
Şekil 9: İki grubun günlük ortalama PaO2/FiO2 oranlarının karşılaştırılması. 
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Norepinefrin (NE) ihtiyacı açısından iki grup arasında anlamlı fark elde edilemese de 3. 

günde kısa etkili beta-bloker uygulamasıyla birinci grupta vazopresör gereksiniminde belirgin 

azalma gözlenmiştir (p=0,026). Ortalama NE değerleri çalışma grubunda kontrol grubuna göre 

iyileşme, yani ihtiyaçta azalma gösterse de istatistik olarak bu ortaya konamamıştır. Çıkış günü 

kontrol grubu ortalama NE değeri 0,06 mcg/kg/dk iken çalışma grubunda bu değer 0,03 

mcg/kg/dk idi (Şekil 10). 

 
Şekil 10: İki grubun günlük ortalama norepinefrin ihtiyacının karşılaştırılması. 
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Tablo 6.: Klinik takip verileri özeti. 

 

Birinci grupta giriş günü saatlik ortalama esmolol infüzyon dozu 45,7 mg iken dördüncü 

günde 72,3 mg idi.  

 
Şekil 11: Birinci grupta günlük esmolol infüzyon dozu ortalamaları. 
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TARTIŞMA 

 

Kalp hızını sempatik blokaj üzerinden kontrol etmek, hastalarımızın oksijenizasyon ve 

metabolik parametrelerinde belirgin iyileşme sağlayarak mortalite oranlarını aşağıya çekti. 

Hiçbir hastada beta-bloker kullanımına bağlı bradikardi veya hipotansiyon gibi yan etkiler 

gözlenmezken çalışma grubunun laktat ve PaO2/FiO2 eğrilerinde belirgin iyileşme vardı. Aynı 

şekilde SOFA takiplerinde daha fazla “azalma” da bu gruptaydı.  

Çalışma verilerimizdeki 28 günlük mortalite kontrol grubunda %28, çalışma grubunda 

%22’ydi. Mevcut hipotezimizde 28 günlük mortalitede %30’luk bir iyileşme oranı 

beklemekteyken %21’lik iyileşme sağlayabildik. Genel mortaliteye baktığımızda ise kontrol 

grubundaki %44’lük ölüm oranına karşılık ritm kontrolü yapılan grupta %33 ölüm izlenmiştir 

ki bu da %25’lik bir iyileşmeyi yansıtır. Benzer protokolle Morelli ve ekibinin yaptığı 

çalışmada 28 günlük mortalitede iyileşme oranı %31,1 iken genel mortalitede iyileşme oranı 

%23,4’tü58. Her ne kadar iyileşme oranları birbirine yakın görünse de mortalite oranlarının 

kendisine baktığımızda büyük farklılıklar dikkati çekmektedir. Burada kontrol grubunda 28 

günlük mortalite oranı %80,5 olarak verilirken 77 kişilik grupta 11 hastanın ilk 3 günde eksitus 

olması soru işaretleri doğurmaktadır. Bunun nedeni bu hastaların çalışmaya dahil olduklarında 

ki klinik tablolarının ağır olması olabilir. Öte yandan “erken” dönemde antibiyoterapi ve 

kaynak kontrolünün cerrahi yöntemle ivedi olarak sağlanmaması mortaliteyi ciddi oranda 

artırır.59 Schmittinger ve ekibinin retrospektif yaptığı 40 hastalık araştırmada enteral 

metoprolol ile 28 günlük mortalitede %33’lük ölüm oranı görülmüştü.  Tezimizde çalışma 

grubunda bu oran %22 iken, Morelli ve ekibi kendi çalışma gruplarında %49,4 eksitus 

gözlemlemişti. Martin Balik ve arkadaşlarının ise 10 kişilik tek hasta grubunda yaptıkları 

çalışmada 28 günde sadece 1 ölüm vardı. Kuşkusuz pilot nitelikteki bu araştırmanın verisi 

belirgin önem arz etmemektedir. 

İnvazif ve nonivazif mekanik ventilasyon uygulama sürelerinde anlamlı farklılık yoktu. 

Aynı şekilde renal replasman uygulama sürelerinde de anlamlı farklılık bulunmamaktaydı. Her 

iki grupta da ortalama yatış süreleri 21 gün idi. Beta adrenerjik blokaj ile organ desteği 

parametrelerinde iyileşme izlenmedi. Şimdiye kadar bahsi geçen diğer çalışmalarda morbidite 

bu denli ele alınmadığı için karşılaştırma yapmak zordur. Daha fazla hasta içeren ileri 

randomize klinik araştırmaların gerekliliği açıktır. 

Konvansiyonel tedavi alan grupta hastaların %72’sinde kalp hızının 95 vuru/dk sınırının 

altında seyretmesi dikkat çekmektedir. 25 hastanın sadece 7’sinde muhtemel sempatik 

hiperaktivasyon uygun destek tedavisiyle gerilememiştir. Çalışma grubunda ise verilen kısa 
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etkili β1-bloker ile %88 oranında ritm kontrolü sağlanmıştı. 27 hastanın yalnız 3’ünde kalp hızı 

4 günlük takip süresince istenilen sınırlara çekilemedi. Mevcut hasta sayısıyla iki grup 

arasındaki fark istatistiksel olarak ortaya konulamadı.  

Elde edilen 5 günlük kayıtlarda birinci grubun günlük esmolol ihtiyacının 45,7 mg/saat 

ile 72,3 mg/saat arasında değiştiği gözlemlendi. 2013 yılında Morelli ve arkadaşlarının yaptığı 

çalışmada ise yine esmolol ile ritm müdahalesi yapılan 77 kişilik hasta grubunda median 

esmolol dozunun 100 mg/saat olduğu gözlenmiştir58. Bu bizim elde ettiğimiz verilerden 

tamamiyle farklıdır. İtalyan ekip 25 mg/saat’lik başladığı infüzyonlarda daha hızlı titrasyon 

yaparak ilk günde ortalama KTA 85 vuru/dk ve ortalama OAB 72 mmHg olacak şekilde bir 

etki elde etmişti. Biz ise çalışma grubunda ortalama kalp tepe atımını 93,5 vuru/dk olacak 

şekilde daha yavaş titrasyonlarla 3. günde elde ettik. Bu esnada uyguladığımız norepinefrin 

dozu ortalama 0,09 mcg/kg/dk’yı geçmezken Morelli’nin hastalarında 0,2 ile 0,4 mcg/kg/dk 

arasında değişen yüksek doz norepinefrin ihtiyacı vardı. Hedefimiz ilk 4 günde 95 vuru/dk’lık 

ritmi sağlamaktı. Bunu da yavaş titrasyonlar ile güvenli bir şekilde elde etmeye çalıştık. 

Morelli’nin ekibi ise bunu ilk günde 200 mg/saat dozlara çıkan esmolol infüzyonu ile elde 

ettiler ve ortalama KTA’nı ortalama 85 vuru/dk olacak şekilde 4 gün boyunca korudular. 

Sepsiste sempatik hiperstimülasyonun tedavisinde kalp hızının belli bir sınıra çekilmesinden 

çok belli bir “oranda” azaltılması daha faydalı olabilir. Epidemiyolojik çalışmalar sağlıklı 

insanlarda ideal ritmin 75 vuru/dk olduğunu söylese de sepsisteki taşikardinin bir miktar 

koruyucu ve kompansatuar olduğu unutulmamalıdır. Bu doğrultuda Balik ve ekibinin kısıtlı 

hasta sayısında yaptığı çalışma da benzeri sonuçlar göstermektedir.  

Martin Balik ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 10 sepsis hastasında 24 saat boyunca 

212,5 mg/saat ile 272,5 mg/saat arasında değişen miktarlarda esmolol infüzyonu uygulanmış; 

ortalama kalp hızı 142 vuru/dk’dan ortalama 112 vuru/dk’ya gerilemiştir57. Bizim çalışmamıza 

baktığımızda günlük bazda en yüksek ortalama kalp hızının 116 vuru/dk olduğunu görüyoruz. 

Balik ve ekibi ritm 30 vuru/dk’lık iyileşme ile beraber ortalama arter basıncında değişiklik 

kaydetmemiş fakat norepinefrin infüzyon ihtiyacında artma da gözlemlememiştir57. Böylesine 

ağır taşikardi kliniğindeki hastaların sadece %10’unda ölüm gözlenmesi ise dikkate değer bir 

sonuçtur.  

Kısa etkili beta blokerlerin kullanıldığı diğer önemli çalışmalarda olduğu gibi biz de 

takibin uygulandığı 4 gün boyunca norepinefrin infüzyonu ihtiyacını inceledik. Kardiyoselektif 

beta-bloker ilaçlar her ne kadar supraventriküler taşikardide seçkin tedavi olsa da bu ilaçların 

sepsis hastalarında kullanımı konusunda fikir birliği bulunmamaktadır. Diğer çalışmalarla 
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korele şekilde birinci grupta norepinefrin ihtiyacının azaldığını görüyoruz. Bu da tezimizde 

sekonder çıktı olarak beklediğimiz bir durumdu. 

Yukarıda bahsedilen Morelli ve ekibinin 154 hasta üzerinde 2013 yılında yaptığı 

araştırmada elde edilen bazı sonuçlar bizim tez çalışmamızla benzeşmektedir58. 77 sepsis 

hastasında yaptıkları esmolol infüzyonu ortalama arter basınçlarında değişikliğe yer açmamış 

fakat norepinefrin infüzyon düzeylerinde anlamlı azalma sağlamıştır. Bizim tez çalışmamızda 

hasta sayısının görece az olmasından kaynaklı istatistiksel anlamlılık gözlenmese de veriler 

benzer bulguları desteklemektedir. Ortalama arter basınçlarının ortalama değerlerine 

baktığımızda her takip gününde çalışma grubunda daha yüksek seyrettiğini; buna ek olarak 

norepinefrin seviyelerinde 0,09 mcg/kg/dk’dan 0,03 mcg/kg/dk’ya belirgin gerilemenin 

olduğunu görmekteyiz. Kontrol grubu NE ihtiyacı ise 0,06 ile 0,1 mcg/kg/dk olarak 

seyretmektedir. Kuşkusuz hastalara uygun antibiyoterapi ve destek tedavisinin verilmesinin de 

bu iyileşmede katkısı mevcuttur; fakat iki grupta herhangi bir hastada ihtiyaç duyulan NE dozu 

Morelli ve arkadaşlarının çalışmalarında uyguladığı kadar yüksek değildir. 

Schmittinger ve ekibinin yaptığı çalışmada ise septik şok hastalarına norepinefrinin yanı 

sıra arginine vasopressin ve milrinon uygulandığını; enteral metoprolol ile her üç vazoaktif 

ajan ihtiyacının da 4 gün içerisinde azaldığını görmekteyiz62. Bahsi geçen çalışmada tek 

gruptaki 40 hastanın tümüne hemodinamik stabilizasyon yapıldıktan sonra metoprolol tedavisi 

verilmiştir. Balik ve ekibinin araştırmasında ise 10 septik şok hastasında bir günlük esmolol 

tedavisi uygulanmış, sonuçta norepinefrin ihtiyacı değişmemiştir. Dikkati çeken ise 

norepinefrin ihtiyacında artmanın olmamasıdır57. Nitekim biz de norepinefrin ihtiyacında 

anlamlı azalmayı takibin 3. gününde elde ettik. 

Tezimizdeki kontrol grubundaki hastalarda giriş günü CRP değerleri daha yüksekti; fakat 

gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmamaktaydı. Klinik seyir açısından etkilerin 

karşılaştırılması amacıyla inflamatuar parametrelerin takibinde CRP değerlerinde başlangıç 

düzeyine gore belirli bir düşüş görülse de aynı trend WBC ve prokalsitonin değerlerinde 

izlenmedi. Kimmoun ve arkadaşlarının hayvanlarda yapılan deneysel septik şok çalışmasında 

β1-adrenerjik inhibisyonun anti-inflamatuar etki ile kardiyovasküler fonksiyonu 

düzeltebileceği belirtilmektedir63. Bizim çalışmamızda hasta sayısının kısıtlılığı bu konuda 

fikir yürütmeyi zorlaştırsa da klinik ve laboratuar bulgularda iyileşme mevcuttur. Schmittinger 

ve arkadaşları ise yaptıkları çalışmada CRP seviyelerindeki iyileşmeyi anlamlı olarak ortaya 

koymuşlardı62. 

Genel seyire bakıldığında ise ortalama arter basıncı ölçümlerinin esmolol infüzyonu 

yapılan birinci grupta daha yüksek seyrettiği dikkati çekmektedir. Mevcut durumu beta-blokaja 
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bağlamak zordur; zira giriş tansiyon ölçümlerinde çalışma grubunun %51’inde hipotansiyon 

mevcutken kontrol grubunun %72’sinde hipotansiyon görülmekteydi. Tez çalışmamızda hiçbir 

hastada esmololün hipotansiyona sebep olmadığı kaydedilmiştir. Bu noktada esmololün 

yüksek kardiyoselektif bir ilaç olması önem kazanır. Etkisi hızlı başlar ve yarı ömrü kısadır. 

Bu da yan etki profilinin kolay kontrolünü sağlar. Dahası supraventriküler taşikardiler, 

kardiyak veya nonkardiyak cerrahi, iskemik kalp hastalığı gibi birçok klinik durumda 

kullanımı endikedir. Yapılan birçok çalışmada esmololün plasebo ile karşılaştırıldığında gerek 

perioperatif süreçte gerek akut iskemide kardiyak olay insidansını azaltmadığı gösterilmiş56. 

Mevcut çalışmaların çoğu bu tez çalışmasında olduğu gibi kısıtlı sayıda hasta ile yapılmıştır. 

Şimdiye kadar yapılan iki meta-analiz ise bu ilacın perioperatif kullanımı ile ilgiliydi56. 

Sepsis hastasının takibini standardize etmek için SOFA skorlamasını kullanmak 

önemlidir. Organ düzeyindeki yetersizliklerin puansal takibini sağlar. Tez çalışmamızda iki 

grup arasında SOFA skorları arasında anlamlı bir farklılık gözlemlemedik. Kuşkusuz 4 günlük 

takip organ yetmezliklerini düzeltmede yeterli bir zaman aralığı değildir. Dünyada yapılan ve 

yoğun bakım hastalarında beta-bloker kullanılan çalışmalarda SOFA skorundaki değişiklikler 

göz önüne alınmamıştır. Bizim çalışmamızda esmolol uygulanan grupta SOFA skor ortalama 

değerlerinin 3. güne kadar stabil seyrettiği görülmektedir. Giriş günü birinci grubun ortalama 

SOFA skoru 5,7 iken kontrol grubunun ortalama SOFA skoru 6,5 idi. Takibin sonuncu 

gününde ise ortalama skorlar her iki grupta da azalmıştı. Her ne kadar kontrol grubunda 

hipotansiyon ve şok oranı fazla olsa da organ yetmezliği açısından çalışma grubuna göre daha 

avantajlıydı. Buradaki verilerle SOFA değerlerinde iyileşme olduğuna dair fikir yürütmek 

güçtür fakat hücresel düzeyde diğer laboratuar bulgulara aşağıda değinilecektir.  

Laktat değerlerine baktığımızda her iki grupta da azalmanın olduğu fakat ritm kontrolü 

grubunda bu azalmanın daha belirgin olduğu dikkati çekmektedir. Benzer sonuçları Avrupada 

yapılan diğer çalışmalarda da görmekteyiz57,58,62. Bizim çalışmamızda birinci gruptaki giriş 

günü ortalama laktat değeri 2,89 mmol/L’den son günde 1,47 mmol/L’ye gerilemiştir. Bu 

değerler kontrol grubunda ise 2,4 ile 1,92 mmol/L’dir. Kalp hızı kontrolünün pH değeri 

üzerinde gruplar arasında anlamlı farklılık yaratmadığını görmekteyiz. İki yaklaşımda da ilk 

günde pH fizyolojik sınırlar içerisine çekilebilmiştir. Schmittinger ve arkadaşlarının 2008’de 

40 septik şok hastasında yaptığı çalışmada ritm kontrolü için enteral metoprolol uygulanmış ve 

pH’ta anlamlı artma gözlenirken laktat, CRP ve kreatinin değerlerinde azalma gözlenmiştir62. 

Bizim tez çalışmamızda benzer sonuçlar elde edilse de β1-bloker uygulamasına bağlı olarak 

“anlamlı” pH değişikliği Schmittinger’in çalışmasının aksine gözlenmemiştir.  



	 50	

Tez çalışmamızı planlarken kalp hızında kontrolü sağlamanın doku düzeyinde 

oksijenizasyona etkilerini araştırmayı hedefledik. Laktat ve pH takiplerinde istatistiksel anlamlı 

bir değişme gözlemlemezken PaO2/FiO2 değerlerinde takibin 3. gününde çalışma grubunda 

belirgin farklılık izlendi . Belirtmek gerekir ki birinci gruptaki pnömoni oranı %62 iken kontrol 

grubunda %64 idi. Bu da akciğer patolojisi açısından iki grubun da homojen dağıldığını 

gösterir. Schmittinger ve ekibi ise çalışmasındaki 40 hastada beta-bloker tedavi ile birlikte 

PaO2/FiO2 oranlarında anlamlı bir değişiklik gözlememiştir62.  

Dünyada yapılan diğer çalışmalarda sıklıkla kardiyak output monitorizasyonu ile birlikte 

ekokardiyografik değerlendirmeler kullanılmıştır. 154 hasta sayısıyla Morelli ve arkadaşlarının 

yaptığı çalışma dikkati çekmektedir. Buna göre çalışma grubunda (esmolol infüzyonu yapılan) 

4 gün sonunda median sol ventrikül strok volüm indeksinde anlamlı bir artma izlenmiş; fakat 

sağ atriyum basıncı, pulmoner arter kama basıncı, ortalama pulmoner arter basıncı gibi 

verilerde değişiklik izlenmemiştir58. Klinik olarak ise çalışmanın sekonder çıktısı olan 28 

günlük mortalitede esmolol ile birlikte %80,5’ten %49,4’e gerileme gözlenmiştir. Septik şokta 

mortalite oranlarının ülkelere göre değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Yine de herhangi bir 

meta-analizde bu kadar yüksek mortalite oranlarına rastlanmamıştır. Bizim çalışmamızda %44 

olan genel mortalite oranımız ritm kontrolü tedavisi alanlarda %25 iyileşme göstererek %33’e 

geriledi. Belirtmek gerekir ki istatistiksel anlamlılık açısından daha fazla hastanın 

değerlendirilmesine ihtiyaç vardır.  

Balik ve ekibinin 10 hastalık çalışmasında ise bir günlük esmolol infüzyonu sonrası 

kardiyak output ve kardiyak indekste azalma mevcuttu. Strok volümde ise diğer araştırmalarda 

olduğu gibi artma vardı 57. Schmittinger ve ekibi de strok volüm indeksinde artma gözlemiş 

fakat farklı olarak kardiyak indekste de iyileşme belirtmişlerdi62. Biz tez çalışmamızda 

kardiyak düzeyden ziyade metabolik değerlendirmeyi hedeflediğimiz için transpulmoner 

termodilusyon kullanılarak yapılan kardiyak output ölçüm yöntemlerini kullanmadık. Yapılan 

diğer çalışmalar genel olarak strok volümde artmaya eşlik eden kardiyak indekste bir düşme 

göstermektedir. Bunun sebebi adrenerjik blokaj ile kalp hızında elde edilen azalma olabilir. 

Bütün araştırmalarda görüldüğü üzere bu farklılık vazopresör ihtiyacında artma meydana 

getirmemiştir.  

Yaptığımız tez çalışmasının birkaç yönden limitasyonu mevcuttu. Her ne kadar 

randomize kontrollü olarak planlanmış olsa da çift kör olmayışı bias oluşturabilmesi açısından 

önemli bir detaydır. Tek merkezli planlanan çalışmada maalesef hedeflediğimiz vaka sayısına 

ulaşamadık. Öte yandan ekokardiyografi ya da transpulmoner termodilüsyon gibi ek 

monitorizasyon yöntemlerinin kullanılması kardiyak değerlendirmeyi detaylandırabilirdi. Fakat 
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yapısal veya iskemik kalp hastalığı olmayan hastaları dahil ettiğimiz çalışmamızda standart 

monitorizasyonun dışına çıkmamayı tercih ettik.  
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SONUÇ 

 

Tez çalışmamızda; en az bir organ yetmezliği bulunan sepsis hastalarında 

sempatoadrenerjik yanıtı baskılamak amacıyla kalp hızı kontrolü yapmanın organ 

fonksiyonlarında ve vazopresör ilaç ihtiyacında iyileşme sağladığını saptadık. Mortalite 

oranlarında azalma ise ileri çalışmalar için umut vaad etmektedir. Bulgularımız dünyadaki 

araştırmalarla uyum gösterse de daha fazla sayıda hasta içeren randomize kontrollü klinik 

çalışmaya ihtiyaç vardır. Kolay titre edilebilir, kısa etkili, kardiyoselektif beta-bloker ilaç 

kullanımı beklenenin aksine kalp veya diğer organların fonksiyonlarına olumsuz etkide 

bulunmamakta; dahası laboratuar ve klinik olarak iyileşme yönünde bulgu vermektedir.  
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