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Kalp Yetmezliği ve Anemiye Güncel Yaklaşım
Current Approach To Heart Failure and Anemia
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ÖZET
Kronik kalp yetmezliği ve anemi birlikteliği oldukça sık görülmektedir. Anemi kronik kalp yetmezliğinin mortalitesini artıran önemli bir
faktördür. Bu yazıda kalp yetmezliği hastalarındaki anemi nedenleri, patofizyolojisi ve tedavisi güncel araştırmaların ışığında anlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kronik kalp yetmezliği, anemi

SUMMARY
There is a strong relationship between chronic heart failure and anemia. Anemia is an important risk factor for mortality in chronic
heart failure patients. The reasons, pathophysiology and treatment strategies of anemia in patients with chronic heart failure is discussed in this review.
Key Words: Chronic heart failure, anemia

Kronik kalp yetmezliği (KKY) yaşlılıkla birlikte artan
insidansa ve prevalansa sahip bir hastalıktır. Teşhis
ve tedavi konusundaki gelişmelere rağmen prognozu
halen kötü seyretmektedir.
Anemi; KKY hastalarında yaygın görülen, pek çok etyolojik sebebi olan ve mortaliteyi artıran bir faktördür.
KKY hastalarındaki anemi sıklığı hasta popülasyonuna
ve demografik özelliklerine göre değişmektedir. KKY
hastalarındaki anemi sınır değeri için kabul edilen
ortak bir değer yoktur. Dünya Sağlık Örgütünün erkekler için kabul ettiği anemi sınır değeri 13 g/dL, kadınlar için kabul ettiği sınır değer 12 g/dL’dir. Fakat bu
değerler KKY popülasyonuna göre belirlenmemiştir.
KKY hastalarında anemiyi etkileyen farklı mekanizmalar olduğu için, anemi prevalansı çalışmalarda farklılık

göstermektedir. Anemi prevalansı; 2001-2007 yılları
arasında 34 merkezde tedavi edilen 153.180 kalp
yetmezliği hastasında %37.2 olarak bulunmuştur (1).
Bir yıl içinde yeni başlayan anemi insidansı %9.6
olarak bulunmuştur (2). Sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonu > %30 ve BNP (B-type natriüretik peptide) <
325 pg/mL olan hastaların anemi tedavisi daha kolay
olmaktadır (3).
KALP YETMEZLİĞİNDEKİ ANEMİ MEKANİZMALARI
KKY’de anemi çok faktörlüdür (Tablo 1).
Demir Eksikliği
KKY hastalarındaki demir eksikliği prevalansı %5-21
arasında raporlanmıştır. Şiddetli sağ kalp yetmezliği
ve gastrointestinal ödeme bağlı olarak demir emi-
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Tablo 1. Kronik kalp yetmezliğinde anemi nedenleri
1. Dilüsyonel (hipervolemiye bağlı)
2. Kardiyorenal sendrom (eritropoetin azalmasına
bağlı)
3. ACE-İ/ARB kullanımı (eritropoetin üretiminde
azalma)
4. Eritropoetin direnci
5. Gizli kanama (asetilsalisilik asit kullanımı, peptik
hastalık, neoplazi sebepli)
6. Kemik iliği hipoperfüzyonu (iskemi ve düşük kalp
debisi)
7. Kronik hastalık anemisi
8. Demir eksikliği (yetersiz beslenme)
ACE-İ: Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri,
ARB: Anjiyotensin reseptör blokerleri.

liminin azalması sebep olarak gösterilebilir. Ayrıca
kalp yetmezliğinin neden olduğu inflamatuvar durum
ve sitokin aktivasyonu sonucunda demir kullanımına
kısıtlanma olmaktadır. Çoğu araştırmacı demir eksikliği anemisinin kalp yetmezliğindeki anemi sebepleri
arasında çok sıklıkla görülmediğini düşünmektedir.
Yine de demir eksikliği anemiden bağımsız olarak
aerobik reaksiyonlardaki yeri nedeniyle aerobik kapasitede önemlidir (4).
İnflamasyonun Rolü
En çok üzerinde durulan fakat hala tam olarak aydınlatılamamış anemi mekanizması inflamatuvar sürecin
retiküloendotelyal sistemi etkileyerek tetiklediği kronik hastalık anemisidir (5). Özellikle ciddi semptomatik KKY hastalarında tümör nekrozis faktör (TNF)-a,
interlökin (IL)-1 ve IL-6’nın plazma seviyelerinde artış
gösterilmiştir. Bunlar GATA-2 bağlayıcı protein ve nüklear faktör-kappa B’yi aktive ederek renal eritropoetin
(EPO) üretimini azaltmaktadır (4). TNF-a ve IL-6’nın
yüksek miktarları kemik iliğindeki eritroid öncü hücrelerin proliferasyonunu engeller.
Hepsidin karaciğerde sentezlenen bir akut faz reaktanıdır. Artmış olan IL-6 tarafından uyarılan hepsidin
duodenal demir emilimini ve depo demirin salınmasını
engeller (6).
Kalp yetmezliği hastalarında kronik hastalık anemisi
demir eksikliği anemisinden daha sık görülmektedir
(7). Sebep olan nedenler hala tam olarak aydınlatılamamış olmakla birlikte inflamatuvar stres ve demir
metabolizmasının bozulması esas rol oynayan etmen-
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lerdir. Kronik hastalık anemisi ve demir eksikliği anemisi KKY hastalarında birlikte olabilir ve klinik durumu
kötüleştirebilir. Ferritin seviyesinin ve transferrin satürasyonlarının bu hastalarda bakılması gereklidir (8).
Yaşlı popülasyonda anemiye sebep olan başka ek faktörler de vardır. Yaşlılıkla birlikte azalan hematopoietik
öncü hücre oluşumu, hematopoietik büyüme faktörü
sentezi ve sitokinlere artan direnç de anemiye yatkınlık yaratmaktadır (9).
Eritropoetin (EPO) Direnci
Yarı ömrü beş saat olan ve yüksek oranda glikozile olan
hematopoietik sistem hormonudur. Hematopoietik
sistemin ana faktörlerinden biridir. Kırmızı kan hücresi
üretimini ve böylece doku oksijenlenmesini stimüle
eder.
Özellikle renal kortekste bulunan peritübüler fibroblastlar renal EPO üretiminden (%90) sorumludur,
kalanı (%10) da karaciğerden üretilir (7). Renal hipoksi
EPO üretiminin ana uyaranıdır. Kronik böbrek hastalığı
olan hastalarda bu yanıt gerçekleşmez.
Son dönem KKY hastalığı dışındaki kalp yetmezlikli
hastalarda renal kan akımı korunmuştur, fakat KKY
olan hastaların ve kronik hastalık anemisi olan hastaların %90’ında EPO üretiminin defektif olduğu tespit
edilmiştir (10).
Hesaplanan glomerüler filtrasyon hızı (GFR) ve EPO
üretimi kıyaslanarak elde edilen kanıtlar; anemik kalp
yetmezliği hastalarındaki renal disfonksiyonun EPO
üretimini azalttığı yönündedir (10).
Renin-Anjiyotensin-Aldosteron Sistemi
Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ACEİ) ya da anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB) ile
tedavi edilen hastalarda anjiyotensin II seviyesi azalır. Anjiyotensin II kemik iliğinden eritropoetik hücre
oluşumunu uyarmaktadır (7). Ayrıca, EPO üretimi ve
aktivasyonu da ACE-İ’ler ve ARB’ler tarafından inhibe
edilerek anemiye sebep olmaktadır (11) (Şekil 1).
KRONİK BÖBREK HASTALIĞI ve ANEMİ
KKY hastalarındaki en sık görülen komorbid durumlar
anemi ve kronik böbrek hastalığıdır. KKY ve kronik böbrek hastalığının birlikte görüldüğü hastalarda
anemi sadece KKY olan hastalardan daha sık görülmektedir.
GFR’deki düşmeyle orantılı olarak anemi şiddeti de
artmaktadır. KKY hastalarındaki anemide eşlik eden
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Kronik kalp yetmezliği (nörohümoral aktivasyon)
Proinflamatuvar
sitokinlerde artış

Renal kan akımında ve GFR’de azalma

GATA-2 ve NF-κB
Divalent
metal
transportırda
artış

EPO sentezinde azalma

ACE-İ/ARB

Ferroportin azalması
Makrofajlarda demir
salınımında azalma

Kemik iliğinde eritropoez azalması

Hepsidin artışı
Demir emiliminde
Makrofajlarda
azalma
demir artışı

ANEMİ

Eritropoezis için
gerekli demirde
azalma
Şekil 1. Kronik kalp yetmezliğinde anemi gelişiminin mekanizması.

kronik böbrek hastalığı çok önemli bir rol oynamaktadır (12).

KALP YETMEZLİĞİNDE ANEMİ TEDAVİSİ

KALP YETMEZLİĞİ HASTALARINDAKİ DEMİR
EKSİKLİĞİ ANEMİSİNİN TANISI

KKY’de anemi hemodinamik ve nörohümoral yanıt
nedeniyle KKY’yi kötüleştiren bir faktördür (Şekil 2)
(14).

Kronik hastalık anemisi; serum demir konsantrasyonunda, transferrin satürasyonunda ve total demir bağlama kapasitesinde düşüklük ve normal ya da yüksek
serum ferritin seviyesiyle teşhis edilir.

Kalp yetmezliği hastalarındaki aneminin tedavisi
dokuların oksijenlenmesini artırır, egzersiz toleransını
ve yaşam kalitesini iyileştirir, iskemik miyokardiyal
hasarı ve miyokardiyal apopitozisi engeller.

Demir eksikliği anemisinde; transferrin satürasyonunda, serum ferritin ve demir seviyesinde düşüklük ve
toplam demir bağlama kapasitesinde artış izlenir.

Kan transfüzyonu ciddi semptomatik anemi (hemoglobin seviyesi < 7 g/dL) dışında volüm yüküne sebep
olacağı için önerilmez.

Kronik böbrek hastalığı (KBH) ve KKY gibi sistemik
inflamatuvar durumlar demir eksikliğinin parametrelerinde değişikliğe sebep olabilir. Bu durumda düşük
transferrin satürasyonuyla birlikte yüksek serum ferritin seviyeleri tespit edilebilir.

Oral demir tedavisi hem gastrointestinal yan etkileri
hem de demir depolarını doldurması için gereken
uzun süre nedeniyle kalp yetmezliğindeki aneminin
tedavisinde önerilmez (15).

Hemodiyaliz ve kalp yetmezliği hastalarında; demir
eksikliği anemisi teşhisi için hemoglobin seviyesinin
12 g/dL’den az olması, transferrin satürasyonunun
%20’den az olması ve ferritin seviyesinin < 500 µg/L
olması gerekir, fakat inflamatuvar yanıt nedeniyle >
500 µg/L olarak bulunabilir. Bu durumda fazla tedavi
altında demir intoksikasyonu riski mevcuttur (13).

Çok çeşitli intravenöz (IV) demir preparatları düşük
toksisite profiliyle halihazırda mevcuttur. IV demir
preparatlarında demir molekülüne bağlı karbonhidrat şelatları bulunur. Anafilaktik reaksiyonlar demir
molekülünün kendine bağlı olarak görülebilir. Demir
sukroz, demir glukonat ve demir hidroksi dekstran
güncel olarak kullanılan demir preparatlarıdır. Son
zamanlarda eklenenler ise ferrumoksitol ve ferrik karboksi maltoz preparatlarıdır.
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Kronik ciddi anemi
KKY kötüleşmesi
Periferik
vazodilatasyon
Kardiyak yüklenme
Sol ventrikül kitlesinde artış
Sol ventrikül yeniden şekillenmesi

Kan basıncı
düşüklüğü

Ekstraselüler volüm ve
plazma volümü artışı

Su ve tuz
retansiyonu

- Renal kan
akımında
azalma
- GFR’de
azalma

Nörohümoral aktivasyon
- Katekolaminler
- Renin-anjiyotensinaldosteron
- Natriüretik peptid

Şekil 2. Kronik kalp yetmezliğinde aneminin patofizyolojisi

FERRIC-HF çalışmasında kalp yetmezlikli 35 hastaya
ve kontrol grubuna demir sukroz tedavisi verilmiştir.
Dokümante anemisi olsun ya da olmasın klinik semptomların tedavi sonunda azaldığı gözlenmiştir. Demir
sukroz çalışmada az yan etkiye neden olduğundan iyi
tolere edilmiştir. Çalışmayı yapan araştırmacılar kalp
yetmezliği ve demir eksikliği anemisi olan hastalarda
IV demir tedavisinin maksimal egzersiz kapasitesini
artırdığına ve semptomları azalttığına kanaat getirmişlerdir (16).
FAIR-HF çalışması kalp yetmezliği olan 459 hastayı
içeren çift-kör plasebo kontrollü randomize ve daha
geniş çaplı bir çalışmadır. Haftada bir 200 mg IV
ferrik karboksimaltoz tedavisi verilen hastalarda 24
hafta sonucunda altı dakika yürüme testi ve yaşam
standartları değerlendirilmiştir. Sonuçta KKY ve demir
eksikliği olan hastalarda anemi olsun ya da olmasın IV demir tedavisinin klinik semptomları azalttığı,
fonksiyonel kapasiteyi ve yaşam kalitesini artırdığı
saptanmıştır (17).
IRON-HF çalışması; plasebo kontrollü, çift-kör, randomize bir çalışma olup; beş hafta boyunca haftada
bir 200 mg IV demir sukroz tedavisini takiben 200
mg oral demir sukroz tedavisi alan hastalar plasebo
grubuyla karşılaştılmıştır. IV demir alan grupta ferritin
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seviyesinde ve transferrin satürasyonunda artış izlenmiştir. Demir tedavisi alan KKY hastalarının fonksiyonel kapasitesinin daha fazla iyileştiği izlenmiştir (18).
Eritropoetin hem hematopoezisi artıran hem de doku
koruyucu etkileri olan bir moleküldür. Eritropoezisi arttıran ajanların (ESA) kronik böbrek hastalığında anemi
tedavisinde kullanılması kalp yetmezliğinde de anemi
tedavisinde kullanılabileceğini akıllara getirmiştir.
Darbepoetin alfa rekombinant insan eritropoetinidir.
Ek olarak yarı ömrünü ve biyolojik aktivitesini ve
reseptöre bağlanma gücünü artıran bir karbonhidrat
zinciri bulunur.
RED-HF çalışması; darbepoetin-alfa’nın kalp yetmezliği olan hastalarda kullanıldığı çift-kör, randomize,
plasebo kontrollü, çok merkezli bir çalışmadır. Toplam
2600 kalp yetmezliği olan (NYHA sınıf II-IV arası, EF
<%40) ve hemoglobin seviyesi 9-12 g/dL arası seyreden hastalara darbepoetin-alfa ya da plasebo tedavisi
verilmiştir. Tedavinin mortaliteyi azaltmadığı ve hastaların klinik durumunu iyileştirmediği gözlenmiştir (19).
Son yıllarda epoetin ya da analoğu darbepoetin-alfa
ile ilgili çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bunlardan
birinde 2278 adet sistolik kalp yetmezliği hastasına
iki gruba ayrılarak çift-kör randomize olarak 1136’sına
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darbepoetin-alfa ve 1142’sine plasebo verilmiştir.
Sonucunda darbepoetin-alfa tedavisinin hastaların
klinik durumunu ve mevcut anemiyi anlamlı olarak
düzeltmediği gözlenmiştir (20).
SONUÇ
Anemi özellikle yaşlı popülasyonda yaygın olmakla birlikte KKY hastalarında sık görülen bir komorbiditedir.
KKY’de görülen aneminin demir eksikliği, eksik EPO
üretimi, EPO direnci, renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin aktivasyonu, kronik böbrek hastalığının eşlik
etmesi (kardiyo-renal anemi sendromu), proinflamatuvar sitokinlerin aktivasyonu gibi birçok sebebi vardır.
Kalp yetmezliğini kötüleştiren bir faktör olması nedeniyle anemi tedavisi göz ardı edilmemelidir. IV demir
tedavisi çok merkezli kontrollü çalışmalarda yüz güldürücü sonuçlar ortaya koymuştur. Kalp yetmezliği
hastalarındaki epoetin ya da darbepoetin-alfa tedavisi
yaşam kalitesinde iyileşme sağlamamıştır. Bunun
sebebi sadece EPO tedavisi ile mevcut demir eksikliğinin giderilememesi olabilir. Anemik kalp yetmezliği
hastalarında; epoetin ya da darbepoetin-alfa ile IV
demir tedavisinin kombine kullanılmasının daha iyi
olacağı düşünülmekle birlikte bu konuda yeterli çok
merkezli çalışma yoktur.
Bu nedenle yüksek maliyetli bir tedavi olması nedeniyle de ESA’lar kalp yetmezliği hastalarında anemi
tedavisinde önerilmemektedir.
KAYNAKLAR
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Groenveld HF, Januzzi JL, Daman K, et al. Anemia and
mortality in patients with heart failure a systematic
review and meta-analysis. J Am Coll Radiol 2008; 52:
818-27.
Tang WH, Yeo PS. Epidemiology of anemia in heart failure. Heart Fail Clin 2010; 6: 271-8.
Blanc B, Finch CA, Hallberg L, et al. Nutritional anemias.
Report of a WHO Scientific Group. WHO Tech Rep Ser
1968; 405: 1.
Dec WC. Anemia and iron deficiency–new therapeutic
targets in heart failure. N Engl J Med 2009; 361: 24757.
Weiss G, Goodnough LT. Anemi of chronic disease. N
Engl J Med 2005; 352: 1011-23.
Ganz T. Hepcidin: a key regulator of iron metabolısm
and mediator of anemia of inflammation. Blood 2003;
102: 783-8.
Anand IS. Anemia and chronic heart failure: implication and treatment options. J Am Coll Cardiol 2008; 52:
501-11.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Bolger AP, Doehner W, Sharma R, et al. Anemia in chronic heart failure: the relationship to inflammatory cytokine expression and prognostik importance. Circulation
2002; 106: 570-1.
Balducci L, Hardy CL, Lyman GH. Hemopoietic reserve in
the older cancer patient: clinical and economic considerations. Cancer Control 2000; 7: 539-47.
Opasich C, Cazzola M, Scelsi L, et al. Blunted erythropoeietin production and defective iron supply for erythropoiesis as major causes of anaemia in patients with
chronic heart failure. Eur Heart J 2005; 26: 2232-37.
Robles NR, Angulo E, Grois J, Barquero A. Comparative
effects of fosinopril and irbesartan on hematopoiesis in
essential hypertensives. Ren Fail 2004; 26: 399-404.
Go AS, Yang J, Ackerson LM, et al. Hemoglobin level,
chronic kidney disease, and the risk of death and hospitalization in adults with chronic heart failure. The Anemia in Chronic Heart Failure: Outcomes and resources
Utılızatıon (ANCHOR) study. Circulation 2006; 113:
2713-23.
Beck SL, Rohde LE, Clausell N. Etiology and management of anemia in patients with heart failure: how much
iron is missing? Congest Heart Fail 2008; 14: 25-30.
Palazzuoli A, Antonelli G, Nuti R. Anemia in cardio-renal
syndrome: clinical impact and pathophysiologic mechanisms. Heart Fail Rev doi: 10.1007/s10741-011-9230
MacDougall IC. Strategies for iron supplementation:
oral versus intravenous. Kidney Int Suppl 1999; 69:
S61-S66.
Okonko DO, Grzeslo A, Witkowski T, et al. Effect of intravenous iron sucrose on exercise tolerance in anemic and
nonanemic patients with symptomatic chronic heart failure and iron deficiency FERRIC-HF; a randomized, controlled, observer-blinded trial. J Am Coll Cardiol 2008;
51: 103-12.
Anker SD, Colet JC, Filippatos G, et al. Rationale and
design of Ferinject assesment in patients with iron deficiency and chronic heart failure FAIR-HF study: a randomized, placebo-controlled study of intravevous iron
supplementation in patients with and without anemia.
Eur J Heart Fail 2009; 11: 1084-91.
Beck-da-Silva L, Piardi D, Soder S, Rohde LE, Pereira-Barretto AC, de Albuquerque D, et al. IRON-HF study: a randomized trial to assess the effects of iron in heart failure
patients with anemia. Int J Cardiol 2013.
McMurray JJ, Anand IS, Diaz R, et al. RED-HF Commities
and ınvestıgators. Design of the reduction of events with
darbepoetin alfa in heart failure (RED-HF): a phase III,
anaemia correction, morbidity-mortality trial. Eur J Heart Fail 2009; 11: 795-801.
Swedberg K, Young JB, Anand IS, et al. Treatment of
anemia with darbepoetin alfa in systolic heart failure. N
Engl J Med 2013; 368: 1210-9.

İÇ HASTALIKLARI Dergisi 2014; 21: 63-67

67

