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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 etyo-
lojik 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 erkek-
ler için kabul ettiği anemi sınır değeri 13 g/dL, kadın-
lar için kabul ettiği sınır değer 12 g/dL’dir. Fakat bu 
değerler KKY popülasyonuna göre belirlenmemiştir. 

KKY hastalarında anemiyi etkileyen farklı mekanizma-
lar 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 frak-
siyonu > %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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liminin azalması sebep olarak gösterilebilir. Ayrıca 
kalp yetmezliğinin neden olduğu inflamatuvar durum 
ve sitokin aktivasyonu sonucunda demir kullanımına 
kısıtlanma olmaktadır. Çoğu araştırmacı demir eksik-
liği anemisinin kalp yetmezliğindeki anemi sebepleri 
arasında çok sıklıkla görülmediğini düşünmektedir. 
Yine de demir eksikliği anemiden bağımsız olarak 
aerobik reaksiyonlardaki yeri nedeniyle aerobik kapa-
sitede önemlidir (4).

İnflamasyonun Rolü

En çok üzerinde durulan fakat hala tam olarak aydın-
latılamamış anemi mekanizması inflamatuvar sürecin 
retiküloendotelyal sistemi etkileyerek tetiklediği kro-
nik hastalık anemisidir (5). Özellikle ciddi semptoma-
tik KKY hastalarında tümör nekrozis faktör (TNF)-a, 
interlökin (IL)-1 ve IL-6’nın plazma seviyelerinde artış 
gösterilmiştir. Bunlar GATA-2 bağlayıcı protein ve nük-
lear faktör-kappa B’yi aktive ederek renal eritropoetin 
(EPO) üretimini azaltmaktadır (4). TNF-a ve IL-6’nın 
yüksek miktarları kemik iliğindeki eritroid öncü hücre-
lerin proliferasyonunu engeller.

Hepsidin karaciğerde sentezlenen bir akut faz reak-
tanıdır. 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 aydınlatı-
lamamış olmakla birlikte inflamatuvar stres ve demir 
metabolizmasının bozulması esas rol oynayan etmen-

lerdir. Kronik hastalık anemisi ve demir eksikliği ane-
misi KKY hastalarında birlikte olabilir ve klinik durumu 
kötüleştirebilir. Ferritin seviyesinin ve transferrin satü-
rasyonlarının bu hastalarda bakılması gereklidir (8).

Yaşlı popülasyonda anemiye sebep olan başka ek fak-
törler de vardır. Yaşlılıkla birlikte azalan hematopoietik 
öncü hücre oluşumu, hematopoietik büyüme faktörü 
sentezi ve sitokinlere artan direnç de anemiye yatkın-
lık 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 fibrob-
lastlar 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 hasta-
ların %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 (ACE-
İ) ya da anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB) ile 
tedavi edilen hastalarda anjiyotensin II seviyesi aza-
lır. 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 kro-
nik böbrek hastalığının birlikte görüldüğü hastalarda 
anemi sadece KKY olan hastalardan daha sık görül-
mektedir.

GFR’deki düşmeyle orantılı olarak anemi şiddeti de 
artmaktadır. KKY hastalarındaki anemide eşlik eden 

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.

Tablo 1. Kronik kalp yetmezliğinde anemi nedenleri



İÇ HASTALIKLARI Dergisi 2014; 21: 63-67 65

Berk İG, Deniz A.

kronik böbrek hastalığı çok önemli bir rol oynamak-
tadır (12). 

KALP YETMEZLİĞİ HASTALARINDAKİ DEMİR 
EKSİKLİĞİ ANEMİSİNİN TANISI

Kronik hastalık anemisi; serum demir konsantrasyo-
nunda, transferrin satürasyonunda ve total demir bağ-
lama kapasitesinde düşüklük ve normal ya da yüksek 
serum ferritin seviyesiyle teşhis edilir.

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

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

 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).

KALP YETMEZLİĞİNDE ANEMİ TEDAVİSİ

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

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

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

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

Çok çeşitli intravenöz (IV) demir preparatları düşük 
toksisite profiliyle halihazırda mevcuttur. IV demir 
preparatlarında demir molekülüne bağlı karbonhid-
rat 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 kar-
boksi maltoz preparatlarıdır.

Şekil 1. Kronik kalp yetmezliğinde anemi gelişiminin mekanizması.

Proinflamatuvar 
sitokinlerde artış

Kronik kalp yetmezliği (nörohümoral aktivasyon)

Renal kan akımında ve GFR’de azalma

Makrofajlarda 
demir artışı

Eritropoezis için 
gerekli demirde 
azalma

ANEMİ

Kemik iliğinde eritropoez azalması

EPO sentezinde azalma ACE-İ/ARB
GATA-2 ve NF-κB

Divalent 
metal 

transportırda 
artış

Ferroportin azalması

Makrofajlarda demir 
salınımında azalma

Hepsidin artışı

Demir emiliminde 
azalma
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FERRIC-HF çalışmasında kalp yetmezlikli 35 hastaya 
ve kontrol grubuna demir sukroz tedavisi verilmiştir. 
Dokümante anemisi olsun ya da olmasın klinik semp-
tomların 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 getirmiş-
lerdir (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 olma-
sın IV demir tedavisinin klinik semptomları azalttığı, 
fonksiyonel kapasiteyi ve yaşam kalitesini artırdığı 
saptanmıştır (17).

IRON-HF çalışması; plasebo kontrollü, çift-kör, ran-
domize 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 

seviyesinde ve transferrin satürasyonunda artış izlen-
miştir. Demir tedavisi alan KKY hastalarının fonksiyo-
nel kapasitesinin daha fazla iyileştiği izlenmiştir (18).

Eritropoetin hem hematopoezisi artıran hem de doku 
koruyucu etkileri olan bir moleküldür. Eritropoezisi art-
tıran 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 yetmez-
liği 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 seyre-
den hastalara darbepoetin-alfa ya da plasebo tedavisi 
verilmiştir. Tedavinin mortaliteyi azaltmadığı ve hasta-
ların 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 

Şekil 2. Kronik kalp yetmezliğinde aneminin patofizyolojisi

Kronik ciddi anemi

Periferik 
vazodilatasyon

Kan basıncı 
düşüklüğü

Nörohümoral aktivasyon
- Katekolaminler
- Renin-anjiyotensin-
  aldosteron
- Natriüretik peptid

KKY kötüleşmesi

Kardiyak yüklenme
Sol ventrikül kitlesinde artış
Sol ventrikül yeniden şekillenmesi

Ekstraselüler volüm ve
plazma volümü artışı

Su ve tuz 
retansiyonu

- Renal kan 
akımında 
azalma

- GFR’de 
azalma
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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 bir-
likte KKY hastalarında sık görülen bir komorbiditedir. 
KKY’de görülen aneminin demir eksikliği, eksik EPO 
üretimi, EPO direnci, renin-anjiyotensin-aldosteron sis-
teminin aktivasyonu, kronik böbrek hastalığının eşlik 
etmesi (kardiyo-renal anemi sendromu), proinflamatu-
var sitokinlerin aktivasyonu gibi birçok sebebi vardır.

Kalp yetmezliğini kötüleştiren bir faktör olması nede-
niyle anemi tedavisi göz ardı edilmemelidir. IV demir 
tedavisi çok merkezli kontrollü çalışmalarda yüz gül-
dürücü sonuçlar ortaya koymuştur. Kalp yetmezliği 
hastalarındaki epoetin ya da darbepoetin-alfa tedavisi 
yaşam kalitesinde iyileşme sağlamamıştır. Bunun 
sebebi sadece EPO tedavisi ile mevcut demir eksikli-
ğinin 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 nede-
niyle de ESA’lar kalp yetmezliği hastalarında anemi 
tedavisinde önerilmemektedir.
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