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• Kan Basıncı= Kalp debisi x total periferik direnç
• Kalp debisi= Atım hacmi x Kalp hızı



• Kalp hızı sempatik ve parasempatik sistem 
tarafından belirlenir





Sempatik uyarım

Beta 1 reseptörler Alfa 1 reseptörler Beta 2 reseptörler

•Kardiyak
•Output ↑
•Kronotropi
•İnotropi

•Böbrekten renin ↑
•Lipoliz 

•Kardiyak
•inotropi

•Karaciğer ve yağ
dokusundan 

•glikojenolizis, 
•glikoneogenez

•Böbrekten sodyum 
reabsorsiyonu

•Kardiyak
•Output ↑
•Kronotropi
•İnotropi
•Karaciğer
•Glikojenolizis 
•Glikoneogenez
•İnsülin salınımı ↑
•Böbrekten renin ↑



Sempatik aktivasyon

Metabolik etkiler
•İnsülin direnci
•Glikojenoliz
•Glikoneogenez

Kalp üzerine etkileri
•Koroner kalp hastalığı

•Ateroskleroz
•Kr koroner hastalık
•Akut koroner sendrom

•Kalp yetmezliği

Hipertansiyon üzerine 
etkileri

Artmış kalp hızı



Ön yargı, karışıklık ve atalete rağmen gelişen bir destan: Hipertansiyonda taşikardi



• Hipertansiyon öncülü olarak taşikardi
• Kalp hızı ve kardiyovasküler etkiler
• Kalp hızı ve metabolik etkiler
• Kalp hızının hipertansiyon üzerine olan etkileri



• Bazal kalp hızı artmış bireylerde ileride 
hipertansiyon gelişme riski vardır

• Genç hipertansiflerde kalp debisi ve kalp hızı
artmıştır 

• Sınırda hipertansif ve taşikardik gençlerde 
katekolamin düzeyleri yüksektir
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• Sınırda hipertansif ve kalp hızı artmış kişilerde 
hipertansiyon gelişme riski daha yüksek



Artmış sempatik aktivasyon

Rezistan damar vazokonstr

Kr pulsatil stres, arteriyel katılık

İnsülin direnci--- ateroskleroz,--- HT 

Renal sempatik uyarım, Na su tutulumu                     

HT devamı



• Hipertansiyon öncülü olarak taşikardi
• Kalp hızı ve kardiyovasküler etkiler
• Kalp hızı ve metabolik etkiler
• Kalp hızının hipertansiyon üzerine olan etkileri



Kalp hızı ve kardiyovasküler etkileri
• Ateroskleroz
• Kronik koroner arter hastalığı
• Akut koroner sendrom
• Sol ventrikül disfonksiyonu



• Kalp hızı kardiyovasküler hastalıklar için bir risk 
faktörüdür
• Kalp hızı arttıkça mortalite artar
• Kalp hızı kadınlarda kardiyovasküler hastalıklar 

için erkeklere göre daha zayıf bir göstergedir
• Kalp hızının tüm nedenli mortaliteyi 

göstermedeki gücü; kolesterol, sigara ve sistolik 
kan basıncına eşit veya  daha güçlü
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Kalp hızı ve kan basıncının 
kardiyovasküler risk üzerine ortak etkisi
• Artmış kalp hızı sıklıkla daha yüksek kan basıncı

düzeyleri ile ilgilidir
• Bu iki faktör kardiyovasküler risk üzerinde aditif 

etkilidir
▫ Framingham çalışması
▫ Fransız çalışması
▫ Chicago
▫ CASTEL
▫ CORDIS



Artmış sempatik aktivitede riskin bir 
göstergesi olarak taşikardi

Bağımsız bir risk faktörü
olarak taşikardi

Hastalık sonucu olarak taşikardi

– İnsülin direnci
– Sol ventrikül hipertrofisi
– Aritmi eşiğinin azalması
– Koroner trombozun kolaylaşması

– Arteriyel duvar stresinde artma
– Yüksek ortalama kan basıncı
– Arteriyel kompliansta azalma
– Artmış ventriküler hassasiyet

– Düşük fiziksel performans
– Kardiyak rezerv kaybı

Taşikardi



• Hipertansiyon öncülü olarak taşikardi
• Kalp hızı ve keardiyovasküler etkiler
• Kalp hızı ve metabolik etkiler
• Kalp hızının hipertansiyon üzerine olan etkileri



• Adrenerjik uyarımın metabolik kardiyovasküler 
etkileri ----- metabolik sendrom
▫ Hipertansiyon
▫ Obezite
▫ Diyabet
▫ Dislipidemi



• Metabolik sendromda 
▫ Adrenerjik fonksiyonun 3 değişik markeri 
 Kalp hızı, 
 Plazma norepinefrin düzeyi, 
 Kas sempatik sinir trafiği 

▫ Kalp hızı diğer sempatik markerlerle koreledir
• Sonuç
▫ Metabolik sendromda kalp hızı sempatik aktiviteyi 

yansıtır
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• Hipertansiyon öncülü olarak taşikardi
• Kalp hızı ve kardiyovasküler etkiler
• Kalp hızı ve metabolik etkiler
• Kalp hızının hipertansiyon üzerine olan etkileri



• Kalp hızı ve  kan basıncı arasında anlamlı birliktelik 
vardır
• Artmış kan basıncı ve kalp hızının ortak etkisi 

arteriyel katılıktır
• Hipertansiflerde istirahat kalp hızı > 80/dak % 27- 30 

oranındadır
• Hipertansiflerde kalp hızı ile mortalite ilişkisi 

anlamlıdır
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• Normotansiflerde ve tedavi edilmemiş
hipertansiflerde mortalite ve istirahat kalp hızı
arasında doğrusal bir ilişki vardır
• Hipertansif hastaların uzun dönem takiplerinde 

istirahat kalp hızı artışları bağımsız bir risk 
faktörüdür

Paul L, Hastie C E, Weiling  S L, et al. Resting heart rate during follow up and mortality in hypertensive patients. 
Hypertension, 2010:55; 567-74



• Hipertansiflerde artmış kalp hızı kardiyovasküler 
hastalık riskini arttırmaktadır



Julius S. Tachycardia in Hypertension: A Saga of Progress Despite Prejudice, Confusion and Inertia. Progress in
Cardiovascular Disease 2009; 52, 26-30



Sonuçlar 
• Kalp hızının prognostik önemi hakkındaki veriler 

tutarlı mı?
• Hipertansiflerdeki kanıtlar da tutarlı mı?
• Yüksek kalp hızı gerçekten bir risk faktörü mü?
• Kalp hızı ve riskler arasındaki ilişki lineer mi?
• Kalp hızı kardiyovasküler tüm olaylarda risk faktörü

mü?
• Kalp hızının etkisi kadın ve erkekler arasında farklı

mı?
• Değişik yaş, etnik grup ve komorbiditelerin risk 

üzerine etkisi var mı?



• 2007 ESC/ESH kalp hızını bir risk faktörü olarak 
onayladı



Taşikardi eşiği
• Kardiyovasküler risk değerlendirilmesinde 

• Kalp hızı düzeyi çok yüksek değerler hariç
genellikle belirlenmemiştir

• CORDIS çalışmasında kardiyovasküler ölüm için 
risk 
• Kalp hızı>90 olan hastalarda kalp hızı<90 olanlara 

göre 2 kat daha fazla
• Kardiyovasküler komplikasyonlar için

• Kalp hızı>80 
• Kardiyovasküler risk morbidite ve mortalite için

• 80-85 arası taşikardi limitidir



Kalp hızının belirleyicileri
• Değiştirilemeyen 

belirleyicileri
▫ Yaş
▫ Cins 
▫ Irk

• Fizyolojik 
belirleyiciler
▫ Sirkadiyen ritm
▫ Postür
▫ Kan basıncı



Kalp hızının belirleyicileri
• Yaşam şekli

– Fiziksel aktivite
– Mental stres
– Sigara 
– Alkol 
– Obesite
• Genetik

• Kalp hızının en önemli 
belirleyicileri 

• Santral ve refleks 
nöral belirleyiciler



Artmış kalp hızında tedavi hedefleri
• Deneysel çalışmalarda kalp hızını düşürmek 
▫ Hayat süresini uzatmış, 
▫ Koroner lezyon oluşturulanlarda koroner lezyon 

progresyonunu yavaşlatmıştır



Kalp hızı yavaşlatıcı ilaç dışı
öneriler
• Yaşam şekli değişiklikleri

• Sedanter yaşam düzeltilmeli, 
• Düzenli egzersiz, 

• Sempatik tonusu azaltır, 
• Parasempatik tonusu arttırır 
• Kalp hızı, kan basıncı ve diğer metabolik 

parametreleri düzeltebilir
• 3-4/ hafta 30-45 dk düzenli aerobik egzersiz 

• Sigara, aşırı alkol ve kahve sempatik aktivasyona 
ve kalp hızı artışına yol açar



• Omega 3 yağ asitleri, 
• Otonomik fonksiyonu, 
• Kalp hızı değişkenliğini,
• Barorefleks sensitiviteyi düzeltir 
• Koroner arter hastalarında balık ve balık yağı orta 

dereceli kalp hızı düşüşüne yol açar



Kalp hızı yavaşlatıcı ilaç önerileri
• Kardiyovasküler olaylarda
▫ Akut koroner sendromda; β bloker,  Ca kanal 

blokerleri, 
▫ Kronik koroner sendromda;  β bloker,  Ivabradin, 
▫ KKY’de; β bloker, Ivabradin, amiodaron kullanımı

önerilmektedir



Kalp hızı-- Hipertansif hastada 
tedavi
• β blokerler ???

• β blokerler 
• MI sonrası, 
• KKY 
• Taşiaritmide kullanılmalı, 

• Endike olmayan hipertansiyonda kullanılmamalıdır
• Non dihropiridin Ca kanal blokerleri 

• Pulmoner konjesyonu olmayan post MI hastada 
kullanılabilir 



Kalp hızı-- Hipertansif hastada 
tedavi
• Santral etkili eski sempatolitiklerin yan etkileri 

fazla, 
• İmidazolin reseptör blokerleri 
• Angiotensin reseptör blokerleri santral ve 

periferik antiadrenerjik etkiye sahip 
• Valsartan amlodipine göre KH’nı 3/dak daha fazla 

düşürür



Kalp hızı 300/dak Kalp hızı 6/dak

7,3 X 108
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