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Arteryel kan bas›nc›ndaki ortostatik de¤iﬂikliklerin
otonomik tonus ile iliﬂkisi: Cinsiyetle ilgili farkl›l›klar
The relationship between orthostatic differences in arterial blood pressure and
autonomic tone: gender variability
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Amaç: Arteryel kan bas›nc› (KB) de¤erlerinde ortostatik olarak meydana gelen farkl›l›klar sempatovagal dengenin dinamik de¤iﬂiminden kaynaklan›r. Çal›ﬂmam›zda otonomik tonus de¤iﬂimlerinde cinsiyet farkl›l›klar› araﬂt›r›ld›.

Objectives: The differences in orthostatic blood pressure
result from dynamic changes in the sympathovagal balance. We studied sex-related variations in autonomic tone
regulation.

Çal›ﬂma plan›: Çal›ﬂmaya, asemptomatik olan ve tetkikler sonras›nda herhangi bir patolojik durum saptanamayan 237 kiﬂi (114 erkek, 123 kad›n) kat›ld›. Erkeklerin
oluﬂturdu¤u grupta ortalama yaﬂ 47 (da¤›l›m 20-79), kad›nlar›n oluﬂturdu¤u grupta 39 (da¤›l›m 20-71) idi. Kat›l›mc›lara öykü al›m› ve fizik muayene yan› s›ra rutin biyokimyasal tetkikler, ekokardiyografi, 24 saatlik Holter monitörizasyonu ve ortostatik otonomik testler yap›ld›.

Study design: The study included 237 individuals (114
males, 123 females) who were asymptomatic and had no
abnormal laboratory or physical findings. The mean age was
47 years (range 20 to 79 years) for men, and 39 years (range
20 to 71 years) for women. All the participants were subjected to a careful history taking, physical examination, routine
biochemical examinations, electrocardiographic recording,
24-hour Holter monitoring, and orthostatic tests.

Bulgular: Kalp h›z› de¤iﬂkenli¤i verilerinde, kad›nlarda yüksek frekans (HF) de¤eri baﬂta olmak üzere parasempatik tonus göstergelerinin, erkeklerde ise düﬂük frekans (LF)/yüksek frekans oran›n›n öncelikli olarak yans›tt›¤› sempatik tonus göstergelerinin daha yüksek oldu¤u saptand›
(p<0.001). Erkek grubunda normalize LF ile h›zl›ca aya¤a
kalkma testi s›ras›ndaki sistolik (r=0.308, p=0.001) ve diyastolik (r=0.301, p=0.002) KB de¤erleri aras›nda pozitif iliﬂki
saptan›rken, kad›n grubunda bu iliﬂki yoktu. Ayakta sabit
durma pozisyonundan h›zl›ca s›rtüstü yatma pozisyonuna
getirilmeyi içeren testin 2. dakikas›nda her iki cinsiyet için
KB de¤erlerinin tümü sempatik tonus göstergesi olan LF/HF
oran› ile pozitif iliﬂki gösterdi. Erkeklerde dinlenme, h›zl›ca
aya¤a kalkma ve s›rtüstü yatma pozisyonlar› aras›ndaki sistolik KB de¤iﬂiminde LF (sempatik ve parasempatik tonus)
de¤erinin, diyastolik KB de¤iﬂiminde ise HF (parasempatik
tonus) de¤erinin öncelikli oldu¤u saptand›. Kad›nlarda sistolik KB de¤iﬂimi ile otonomik tonus de¤erleri iliﬂkili bulunmad›, diyastolik KB de¤iﬂiminde ise LF/HF de¤erinin öncelikli
olarak etkin oldu¤u saptand›.

Results: In heart rate variability analysis, parasympathetic tone parameters, in particular the high frequency
(HF) component was significantly high in females, whereas sympathetic tone parameters, in particular the low frequency (LF)/HF ratio was significantly high in males
(p<0.001). The normalized LF component in males
showed positive correlations with systolic (r=0.308,
p=0.001) and diastolic (r=0.301, p=0.002) blood pressures during the rapid stand test; this correlation was not
seen in females. Blood pressures obtained in the second
minute of the rapid supine test following the stand test
were in positive correlation with the LF/HF ratio in both
sexes. In males, variations in systolic and diastolic blood
pressures during rest, stand, and supine positions were
primarily influenced by the LF component and HF component, respectively. In females, variations in systolic
blood pressure during the three positions were not correlated with autonomic tone components, but variations in
diastolic blood pressure were primarily affected by the
LF/HF ratio.

Sonuç: Otonomik sistem iki cinsiyette farkl› önceliklerle
çal›ﬂmakta ve bu durum cinsiyetler aras›ndaki ortostatik
tolerans› da etkileyen farkl›l›klar yaratmaktad›r.

Conclusion: Autonomic system works through varying
priorities in both sexes and this causes sex-related differences in orthostatic tolerance.
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Otonomik fonksiyonlar birçok organ sistemini ve
fizyolojik düzenlemeleri kontrol alt›nda tutmaktad›r.
Bu sistemlerin baﬂ›nda kardiyovasküler sistem gelmektedir. Arteryel kan bas›nc›n› belirleyen iki önemli bileﬂen olan kardiyak debi ve periferik direnç, birçok düzenleyici mekanizma yan› s›ra otonomik sinir
sisteminin de etkisi ve kontrolü alt›ndad›r.[1] Esansiyel
hipertansiyon gibi patolojik durumlarda sempatik sinir sistemi aktivitesinin artt›¤›,[2,3] parasempatik tonusun[4] ve barorefleks duyarl›l›¤›n›n azald›¤› gözlenmiﬂ,
hatta normotansif olup hipertansiyona genetik yatk›nl›k bulunan kiﬂilerde dahi erken otonomik disfonksiyon bulgular› saptanm›ﬂt›r.[5] Bu bulgular, sempatovagal dengenin arteryel kan bas›nc›n› belirlemedeki
önemini göstermektedir. Otonomik tonus ve strese
yan›t farkl›l›klar› ise cinsiyetler aras›ndaki ortostatik
tolerans farkl›l›klar›n›n temelini oluﬂturmaktad›r.[6]
Bu çal›ﬂmada, herhangi bir patolojik durum saptanamayan normotansif bireylerde genel ve ortostatik
de¤iﬂiklikler s›ras›ndaki pozisyonel otonomik tonus
de¤iﬂimleri, sempatovagal dengeye ait bileﬂenlerin
kan bas›nc› (KB) üzerine olas› etkileri ve iki cinsiyet
aras›ndaki farkl›l›klar›n araﬂt›r›lmas› amaçland›.
OLGULAR VE YÖNTEMLER

Çal›ﬂmaya Kardiyoloji poliklini¤ine baﬂvuran ve
fizik muayene, ekokardiyografi (EKG), renkli Doppler ekokardiyografi, efor testi (treadmill) ve 24 saatlik Holter incelemelerinde herhangi bir kardiyak patoloji saptanamayan 237 olgu (114 erkek, 123 kad›n)
al›nd›. Erkeklerin oluﬂturdu¤u grupta ortalama yaﬂ 47
(da¤›l›m 20-79), kad›nlar›n oluﬂturdu¤u grupta 39
(da¤›l›m 20-71) idi.
Çal›ﬂma öncesinde merkezimiz etik kurulundan
ve çal›ﬂmaya al›nan olgular›n tümünden onay belgesi al›nd›. Her olgu için öykü, fizik muayene ve biyokimyasal testler ile baﬂlayan araﬂt›rma süreci, renkli
Doppler ekokardiyografi ve sonras›nda ayn› seans
içinde otonomik testlerin de (h›zl›ca aya¤a kalkma ve
h›zl›ca s›rtüstü yatma) yap›ld›¤› 24 saatlik Holter takibi ile devam etti. Ay›r›c› tan› için, gerekli görülen
olgularda efor testi uyguland›.
Çal›ﬂmaya al›nma ölçütleri. Do¤umsal kalp hastal›¤›, kardiyomiyopati, sol ventrikül hipertrofisi veya dilatasyonu, aritmi ve ileti bozuklu¤u, presenkop
ve senkop öyküsü, hipotansiyon ve hipertansiyon, diyabetes mellitus, tiroid fonksiyon bozuklu¤u, konnektif doku hastal›¤›, malignite, önceden tan› konulmuﬂ semptomatik veya asemptomatik koroner arter
hastal›¤›, hafif kapak yetersizlikleri d›ﬂ›nda kapak
patolojisine sahip ve çal›ﬂmaya engel olabilecek nö-

rolojik veya psikiyatrik sorunlar› olan hastalar ve gerekti¤inde efor testi uygulanamayacak olan ortopedik
sorunu olan hastalar çal›ﬂmaya al›nmad›. Ayr›ca, çal›ﬂma s›ras›nda say›lan bu özelliklerden herhangi birinin ortaya ç›kt›¤› hastalar ve çal›ﬂman›n herhangi
bir an›nda çal›ﬂmadan ç›kmak isteyen olgular, inceleme ve tedavi süreçlerinde aksama yaﬂanmadan çal›ﬂma d›ﬂ›nda b›rak›ld›.
Yap›lan araﬂt›rma ve testler. Tüm olgulara öykü
al›m› ve fizik muayeneyi takiben biyokimyasal testler kapsam›nda açl›k kan ﬂekeri, lipid profili, böbrek
ve karaci¤er fonksiyon testleri, tam kan say›m›, tiroid fonksiyon testleri yap›ld›. Ayr›ca, 12 kanall› EKG,
renkli Doppler ekokardiyografi (Ge-Vivid 7 Pro, General Electric, Florida, ABD) ve 24 saatlik Holter incelemesi (Del Mar Reynolds Medical, Irvine, CA,
ABD); ay›r›c› tan› için gerekti¤inde PA akci¤er grafisi ve efor testi (Quinton 4500 treadmill, Bothell,
Washington, ABD) uyguland›.
24 saatlik Holter takibi, kalp h›z› de¤iﬂkenli¤i ölçümleri ve otonomik testler. Yap›lacak iﬂlem ve testler konusunda olgulara bilgi verildikten sonra dinlenme s›ras›nda dakikadaki nab›z, KB ölçümleri ve
EKG çekimi yap›ld›. Yirmi dört saatlik Holter takibi
ve otonomik testlerin yap›labilmesi amac›yla Holter
kay›tç›s› tak›ld›. Daha sonra, olgular›n 15 dakika sakin ve gürültüsüz bir odada s›rtüstü yat›ﬂ pozisyonunda dinlenmeleri sa¤land›. Dinlenme sürecinin son beﬂ
dakikas›ndaki kalp h›z› “dinlenme kalp h›z› de¤eri”
ve bu s›rada ölçülen tansiyon de¤eri ise “dinlenme
arteryel kan bas›nc› de¤eri” olarak kabul edildi. Dinlenme sürecinin baﬂlang›ç zaman› dakika duyarl›l›¤›nda kaydedildi.
H›zl›ca aya¤a kald›rma testi (HAKT). Dinlenme
sürecinin sonunda, her olgudan s›rtüstü yatar pozisyonda iken h›zla aya¤a kalkmas› istendi. Testin baﬂlang›ç zaman› dakika duyarl›l›¤›nda kaydedildi.
Ayakta durma s›ras›nda nab›z de¤erleri her dakika
için ayr› ayr› kaydedildi. Üçüncü dakikada (120-180
sn aras›) KB ölçümü yap›ld›. Ölçülen de¤erler,
HAKT sistolik ve diyastolik KB de¤erleri olarak kabul edildi. Olgulardan iki dakika daha ayakta sabit
olarak durmalar› istendi. Testin toplam süresi beﬂ dakika olarak s›n›rland›r›ld›.
H›zl›ca s›rtüstü yatma testi (HSÜYT). Aya¤a kalkma testi sonras› olgulardan tekrar aniden s›rtüstü
yatmalar› istendi. Testin baﬂlang›ç zaman› dakika
duyarl›l›¤›nda kaydedildi. Yine ayn› ﬂekilde, nab›z
de¤erleri her dakika için ayr› ayr› kaydedildi ve
üçüncü dakikada KB ölçümü yap›ld›. Ölçülen de-
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¤erler HSÜYT sistolik ve diyastolik KB de¤erleri
olarak kabul edildi.
Çal›ﬂmada HAKT s›ras›nda 10 kiﬂide hafif baﬂ
dönmesi oluﬂtu. Ancak, bu semptomlar›n çok k›sa süreli olmas› ve kendili¤inden geçmesi nedeniyle teste
son verilmedi. Bunun d›ﬂ›nda, klinik olarak belirgin
ve testin sonlanmas›n› gerektiren bir semptom izlenmedi. Daha sonra, olgulardan 24 saatlik süre sonunda tekrar gelmeleri istenerek ortostatik otonomik
testlere son verildi.
Elde edilen kay›tlar Del Mar Impresario Sistemi
kullan›larak de¤erlendirildi. Kay›tlarda artifakts›z
olanlar dikkate al›nd›. Genel rutin Holter takibi de¤erlendirmeleri (temel ritim tayini ve aritmi, ST
segment seviyeleri ve olas› iskemik de¤iﬂikliklere
ait de¤erlendirmeler, vb.) yap›ld›ktan sonra, 24 saatlik genel ve daha önceden baﬂlang›ç zamanlar›
kaydedilmiﬂ olan ortostatik testlerle eﬂlenik zaman
aral›klar›na ait kalp h›z› de¤iﬂkenli¤i ölçüm ve de¤erlendirmeleri yap›ld›. Bu de¤erlendirmelerde
HAKT ve HSÜYT’nin baﬂlang›c›ndan itibaren ilk
iki dakikal›k ve beﬂ dakikal›k dönemlere ait kalp
h›z› de¤iﬂkenli¤i ölçüm ve de¤erlendirmeleri ayr›
ayr› incelendi. Kalp h›z› de¤iﬂkenli¤i de¤erlendirme program›nda Fast Fourier transformasyon yöntemi kullan›ld›.
Kalp h›z› de¤iﬂkenli¤i ölçümlerindeki parametreler ESC-NASPE’nin (European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and
Electrophysiology) 1996’daki raporuna göre tan›mlanarak yorumland›.[7]
Buna göre, kalp h›z› de¤iﬂkenli¤i ölçümleri ile elde edilen frekans tabanl› analizlerde ﬂu parametreler
kullan›ld›: VLF (very low frequency; 0.003-0.04 Hz;
msn2), LF (low frequency; 0.04-0.15 Hz; msn2), HF
(high frequency; 0.15-0.40 Hz; msn2), VHF (very
high frequency; 0.40 Hz ve üstü; msn2), LF/HF oran›, normalize LF (LFn)= [LF/(LF+HF)] ve normalize
HF (HFn)= [HF/(LF+HF)] oranlar›, toplam güç
(VLF+ LF+HF+VHF). Zaman tabanl› analizlerde ise
pNN50, RMSSD parametrelerine ait ölçümlere yer
verildi. Bu parametrelerden ortostatik kan bas›nc›
üzerine etkin otonomik mekanizmalarla ön planda
iliﬂkili olan LF, HF, LF/HF, LFn, HFn, pNN50,
RMSSD de¤erleri öncelikli olarak de¤erlendirilerek
yorumland›.
Bunlardan, LF band›n›n parasempatik ve sempatik aktivitenin her ikisini birden gösterdi¤i ve barorefleks yan›tla ilgili oldu¤u; HF band›n›n ise solunum
frekans› ve solunumla ba¤lant›l› kalp h›z› de¤iﬂimi
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(solunumsal sinus aritmisi) ile yak›ndan ilgili oldu¤u
ve kardiyak vagal kontrolü yans›t›¤› düﬂünülmektedir. LF/HF oran› baz› yazarlarca sempatik/parasempatik aktivite oran› olarak kabul edilmektedir. LFn
sempatik tonusu, HFn parasempatik tonusu, toplam
güç, belirtilen frekans aral›klar›n›n tümündeki toplam frekans gücünü ifade etmektedir.[7]
pNN50 (%) ard arda gelen N-N (R-R) intervalleri aras›ndaki 50 msn’nin üzerine ç›kan net farka sahip olanlar›n yüzdesini, RMSSD (msn) ise peﬂi s›ra
gelen sinus iletimli N-N interval farkl›l›klar›n›n karekökü de¤erini içerir (root mean square of successive
differences). Her ikisi de parasempatik etkinli¤in
önemli göstergeleri olarak kabul edilmektedir.[7]
Efor testi (treadmill). Ay›r›c› tan› gerektiren
olgulara Bruce protokolu ile efor testi yap›ld›.
Renkli Doppler ekokardiyografi. Tüm olgulara
kardiyak yap› ve fonksiyonlar›n›n de¤erlendirilebilmesi amac›yla renkli Doppler ekokardiyografi yap›ld›.
‹statistiksel de¤erlendirme. Veriler SPSS 11.5
Windows istatistik program› kullan›larak de¤erlendirildi. Demografik ve morfometrik ölçümler ortalama±standard sapma (SS) olarak ifade edildi. Verilerin da¤›l›m durumlar›na göre karﬂ›laﬂt›rmalarda Student t-testi ve Mann-Whitney U-testi, veriler aras›ndaki ba¤›nt›lar› ortaya koyabilmek amac›yla da Pearson ve Spearman korelasyon testleri uyguland›. K›smi korelasyon testi uygulanarak de¤iﬂken üzerinde
araﬂt›r›lan faktörün salt etkisi ortaya kondu. Ayr›ca,
k›smi korelasyon testi sonras›nda ileri derecede korelasyon saptanan veriler aras›ndaki do¤rusal iliﬂkileri
ortaya ç›karmak amac›yla lineer regresyon analizi ve
incelenen de¤er üzerindeki en etkin faktörleri ve
önem s›ralamas›n› ortaya koyabilmek amac›yla da
multilineer regresyon analizi yap›ld›. Tüm testlerde
p<0.05 de¤eri anlaml› olarak kabul edildi.
BULGULAR

Çal›ﬂmaya al›nan olgularda yap›lan inceleme sonucu açl›k kan ﬂekeri, lipid profili, böbrek ve karaci¤er fonksiyon testleri, tam kan say›m›, tiroid fonksiyon testleri sonuçlar› normal s›n›rlar içindeydi. Ay›r›c› tan› amac›yla PA akci¤er grafisi ve efor testi uygulanan hiçbir olguda herhangi bir patolojik durum
saptanmad›.
Erkek ve kad›n gruplar›na ait morfometrik özellikler Tablo 1’de gösterildi. Erkek ve kad›n olgular
aras›nda yaﬂ, boy, bel/kalça oran›, beden kütle indeksi aç›s›ndan anlaml› farkl›l›k saptand› (p<0.001).
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Tablo 1. Olgular›n morfometrik özellikleri
Erkek (n=114)
Yaﬂ
Boy (cm)
A¤›rl›k (kg)
Beden kütle indeksi (kg/m2)
Bel çevresi (cm)
Kalça çevresi (cm)
Bel/kalça oran›

Kad›n (n=123)

Ort.±SS

Da¤›l›m

Ort.±SS

Da¤›l›m

p

47±11
170.9±6.9
81.9±12.7
28.2±5.1
97.2±9.3
93.0±7.8
1.04±0.08

20-79
143-185
65-145
21.5-50.2
77-127
78-120
0.87-1.33

39±10
161.2±6.1
77.9±15.4
30.0±5.9
94.2± 16.8
95.2±15.1
0.99±.0.08

20-71
143-176
45-114
18.7-45.7
46-125
57-125
0.77-1.18

<0.001
<0.001
0.414
<0.001
0.602
0.189
<0.001

A¤›rl›k, bel çevresi ve kalça çevresi ölçümlerinde iki
grup aras›nda anlaml› farkl›l›k izlenmedi (s›ras›yla
p=0.414, p=0.602, p=0.189)
Genel otonomik test sonuçlar›. pNN50, RMSSD,
HF, HFn gibi parasempatik tonus göstergelerinin kad›nlarda (p<0.001); LF, LFn, LF/HF de¤erlerinin ise
erkeklerde daha yüksek oldu¤u görüldü (p<0.001).
Ayr›ca, k›smi iliﬂki testi yap›larak yaﬂ, kilo, beden
kütle indeksi, bel çevresi, kalça çevresi ve bel/kalça
oran› faktörlerinin etkileri kontrol alt›na al›nd›¤›nda
LF/HF oran› için iki cinsiyet aras›ndaki fark›n anlaml›l›¤›n› sürdürdü¤ü görüldü.
Kalp h›z› de¤iﬂkenli¤i verileri, otonomik tonus
ve arteryel kan bas›nc› iliﬂkileri. Kalp h›z› de¤iﬂkenli¤i verilerinde HF, HFn, pNN50, RMSSD gibi
de¤erler parasempatik ve LF, LFn, LF/HF sempatik
tonus göstergesidir.[7] Dinlenme an›nda ölçülen kalp
h›z› de¤erleri ile ortostatik otonomik testler
(HAKT ve HSÜYT) s›ras›ndaki kalp h›zlar› aç›s›ndan iki cinsiyet aras›nda anlaml› farkl›l›k saptanmad› (p>0.05).
Erkeklerde dinlenme kalp h›z› ile HSÜYT’nin ilk
iki dakikal›k döneminde elde edilen ortalama ve en
düﬂük kalp h›zlar› aras›ndaki matematiksel farklar
[(ortalama dinlenme kalp h›z› - ortalama HSÜYT 2.
dakika kalp h›z›) ve (en düﬂük dinlenme kalp h›z› - en
düﬂük HSÜYT 2. dakika kalp h›z›)] kad›nlara göre
daha düﬂüktü (s›ras›yla Z=2.654, p=0.008 ve
Z=2.206, p=0.027). Bu durum, ayakta durma pozisyonundan aniden yat›ﬂ pozisyonuna geçildi¤inde
kalp h›z›n›n dinlenme de¤erlerine dönüﬂünün erkeklerde kad›nlara göre daha k›sa sürdü¤ünü düﬂündürmekteydi.
Erkeklerde 24 saatlik genel otonomik tonus durumunu gösteren LFn (sempatik tonus) ve HFn (parasempatik tonus) de¤erlerinin KB de¤erleri ile yak›n
iliﬂki gösterdi¤i izlendi. LFn de¤eri ile HAKT s›ras›ndaki sistolik (r=0.308, p=0.008) ve diyastolik
(r=0.301, p=0.001) KB de¤erleri aras›nda pozitif;

LFn de¤eri ile HSÜYT s›ras›ndaki sistolik KB de¤eri aras›nda pozitif (r=0.240, p=0.012), diyastolik KB
de¤eri aras›nda negatif (r=-0.227, p=0.018) iliﬂki
saptand›. HFn de¤eri ise HAKT ve HSÜYT s›ras›ndaki KB de¤erleri ile anlaml›, ama negatif iliﬂki gösterdi.
Kad›nlarda ise, erkeklerden farkl› olarak genel
otonomik tonus de¤erleri ile otonomik testler s›ras›ndaki KB de¤erleri aras›nda anlaml› iliﬂki izlenmedi.
Bu durum, erkeklerde genel otonomik tonusun ortostatik KB de¤iﬂimi üzerinde daha etkin bir rol oynad›¤› ﬂeklinde yorumland›.
Ortostatik testler s›ras›ndaki kalp h›z› de¤iﬂkenli¤i verileri ile KB de¤erleri aras›ndaki iliﬂkiler aç›s›ndan önemli farkl›l›klar saptand›:
H›zl›ca aya¤a kald›rma testinin ilk iki dakikal›k
dönemine ait kalp h›z› de¤iﬂkenli¤i verileri ile üçüncü dakikas›nda ölçülen sistolik ve diyastolik KB de¤erleri aras›ndaki iliﬂkiler Tablo 2’de gösterildi. Testin ilk iki dakikal›k dönemine ait otonomik fonksiyon
göstergelerinden LF/HF oran› (sempatik tonus göstergesi) erkeklerde KB de¤erleri ile negatif iliﬂki
içindeydi (sistolik KB için, r=-0.273, p=0.009; diyastolik KB için, r=-0.241, p=0.021).
Testin beﬂ dakikal›k dönemi incelendi¤inde ise ilk
iki dakikal›k döneme ait sonuçlardan farkl› olarak,
erkeklerde KB de¤eri ile LF/HF oran› aras›ndaki negatif iliﬂkinin ortadan kalkt›¤› görüldü. K›smi iliﬂki
testi sonuçlar›nda bu zaman aral›¤›na ait verilerde
KB ile otonomik test göstergeleri aras›nda her iki
cinsiyette de anlaml›l›k saptanmad› (p>0.05).
H›zl›ca s›rtüstü yatma testinin ilk iki dakikal›k döneminde otonomik veriler incelendi¤inde, her iki cinsiyette de sempatik tonus göstergelerinden LF/HF
oran›n›n KB de¤erleri ile belirgin pozitif iliﬂki gösterdi¤i saptand› (Tablo 3).
Testin beﬂ dakikal›k bölümünde ise erkek grubunda sistolik KB de¤eri ile ilk iki dakikal›k dönemdeki
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Tablo 2. H›zl›ca aya¤a kald›rma testinde ilk iki dakikal›k dönemde elde edilen kalp h›z› de¤iﬂkenli¤i
verileri ile ayakta 3. dakikadaki kan bas›nc› de¤erleri aras›ndaki iliﬂkiler
Erkek (n=114)
Kalp h›z› de¤iﬂkenli¤i
VLF (Very low frequency)
LF (Low frequency)
HF (High frequency)
VHF (Very high frequency)
Toplam güç (VLF+LF+HF+VHF)
LF/HF
LFn [LF/(LF+HF)] (24 saat)
HFn [HF/(LF+HF)] (24 saat)

Kad›n (n=123)

Sistolik

Diyastolik

Sistolik

Diyastolik

r=0.264; p=0.011
N
N
N
N
r=-0.273; p=0.009
r=-0.308; p=0.001
r=0.308; p=0.001

r=0.232; p=0.027
N
N
N
N
r=-0.241; p=0.021
r=-0.301; p=0.002
r=0.301; p=0.002

N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N

N: p>0.05; P de¤eri parsiyel korelasyon testi ile yaﬂ, bel, a¤›rl›k, beden kütle indeksi, bel/kalça çevresi faktörlerinin etkileri kontrol alt›na
al›nd›¤›nda elde edilen korelasyon de¤erlerini yans›tmaktad›r.

LF/HF oran› aras›nda saptanan pozitif iliﬂki kayboldu (Tablo 4). Kad›nlarda ise HF, LF ve toplam güç
de¤erleri ile diyastolik tansiyon aras›nda negatif iliﬂki saptand› (Tablo 4).
Ayr›ca, ayakta ve s›rtüstü yat›ﬂ pozisyonlar› aras›ndaki sistolik ve diyastolik KB de¤iﬂim miktarlar›n›n otonomik verilerle ba¤lant›s› araﬂt›r›ld›.
Yap›lan multilineer regresyon analizinde, erkeklerde dinlenme-ayakta pozisyon ve ayakta-s›rtüstü
yat›ﬂ pozisyonlar› aras›ndaki sistolik KB de¤iﬂim
miktar› ile en çok iliﬂkili ba¤›ms›z otonomik tonus
göstergeleri ﬂunlard›: 24 saatlik LFn (beta=0.481); 24
saatlik LF/HF (beta=0.408); iki dakikal›k HAKT’de
LF/HF (beta=0.295); iki dakikal›k HAKT’de LF (beta=0.226). Diyastolik KB de¤iﬂim miktar› ile en çok
iliﬂkili ba¤›ms›z otonomik tonus göstergeleri ise ﬂunlard›: beﬂ dakika HSÜYT’de HF (beta=0.386); beﬂ
dakika HAKT’de LF (beta=0.273); beﬂ dakika
HAKT’de LF/HF (beta=0.217).
Ayn› de¤erlendirmede kad›nlarda sistolik KB de¤iﬂim miktar› ile iliﬂkili ba¤›ms›z otonomik tonus
göstergesi saptanamaz iken, diyastolik KB de¤iﬂim

miktar› ile iliﬂkili ba¤›ms›z iki otonomik tonus göstergesi ﬂunlard›: 24 saatlik LF/HF (beta=1.187); 5 dakika HSÜYT’de HF (beta=0.518).
Ayr›ca, her iki cinsiyette testin baﬂlang›c›nda,
HAKT öncesinde dinlenme an›nda ölçülen KB de¤erleri (dinlenme KB) ile ayaktaki KB ve daha sonra
da aniden s›rtüstü yat›ﬂ sonras›nda ölçülen KB de¤erleri (istirahat KB) aras›ndaki farklar›n anlaml› oldu¤u görüldü. Kad›nlarda HAKT sonras› hem sistolik
ve hem de diyastolik olarak daha fazla KB düﬂüﬂü
meydana geldi¤i; HSÜYT’ye geçildi¤inde KB de¤erlerinin tekrar dinlenme düzeyine geri dönüﬂünün
erkeklerde daha k›sa sürdü¤ü ve bu nedenle dinlenme
KB ve istirahat KB aras›ndaki fark›n kad›nlara göre
daha az oldu¤u dikkat çekti (Tablo 5).
TARTIﬁMA

Arteryel kan bas›nc›n›n düzenlenmesinde otonomik sistemin pay› büyüktür. Sempatik tonus art›ﬂ›,
parasempatik tonus azalmas› ve periferik arteryel direncin art›ﬂ› ile KB yükselirken, sempatik tonusun
azalmas› periferik direncin azalmas›na, bradikardi ve
hipotansiyona neden olabilmektedir. Otonomik dis-

Tablo 3. H›zl›ca s›rtüstü yatma testinde ilk iki dakikal›k dönemde elde edilen kalp h›z› de¤iﬂkenli¤i verileri
ile kan bas›nc› de¤erleri aras›ndaki iliﬂkiler
Erkek (n=114)
Kalp h›z› de¤iﬂkenli¤i
VLF (Very low frequency)
LF (Low frequency)
HF (High frequency)
VHF (Very high frequency)
Toplam güç (VLF+LF+HF+VHF)
LF/HF
LFn [LF/(LF+HF)] (24 saat)
HFn [HF/(LF+HF)] (24 saat)

Kad›n (n=123)

Sistolik

Diyastolik

Sistolik

Diyastolik

N
N
r=-0.229; p=0.028
N
N
r=0.365; p<0.001
r=0.240; p=0.012
r=-0.240; p=0.012

N
N
r=-0.228; p=0.029
r=-0.260; p=0.012
N
r=0.332; p=0.001
r=0.227; p=0.018
r=-0.240; p=0.018

N
N
N
N
N
r=0.271; p=0.005
N
N

N
N
N
N
N
r=0.306; p=0.001
N
N

N: p>0.05; P de¤eri parsiyel korelasyon testi ile yaﬂ, bel, a¤›rl›k, beden kütle indeksi, bel/kalça çevresi faktörlerinin etkileri kontrol alt›na
al›nd›¤›nda elde edilen korelasyon de¤erlerini yans›tmaktad›r.
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Tablo 4. H›zl›ca s›rtüstü yatma testinde beﬂ dakikal›k dönemde elde edilen kalp h›z› de¤iﬂkenli¤i verileri
ile kan bas›nc› de¤erleri aras›ndaki iliﬂkiler
Erkek (n=114)
Kalp h›z› de¤iﬂkenli¤i

Kad›n (n=123)

Sistolik

Diyastolik

Sistolik

Diyastolik

N
N
N
N
N
N

r=0.275; p=0.008
N
N
r=0.220; p=0.035
N
N

N
N
N
N
N
N

N
r=-0.262; p=0.006
r=-0.329; p=0.001
N
r=-0.267; p=0.005
N

VLF (Very low frequency)
LF (Low frequency)
HF (High frequency)
VHF (Very high frequency)
Toplam güç (VLF+LF+HF+VHF)
LF/HF

N: p>0.05; P de¤eri parsiyel korelasyon testi ile yaﬂ, bel, a¤›rl›k, beden kütle indeksi, bel/kalça çevresi faktörlerinin etkileri kontrol alt›na
al›nd›¤›nda elde edilen korelasyon de¤erlerini yans›tmaktad›r.

fonksiyon, baﬂta hipertansiyon olmak üzere insülin
direnci, obezite ve diyabetes mellitus ile önemli
oranda komorbidite göstermektedir.[8-15]
Di¤er birçok faktör yan› s›ra cinsiyetler aras›ndaki otonomik sistem farkl›l›klar› da büyük önem taﬂ›maktad›r. Erkeklerde sempatik tonusun yüksek oldu¤unu ve sempatik vasküler regülasyonun kad›nlara
göre daha ön planda oldu¤unu gösteren çal›ﬂmalar
vard›r.[16] Kan bas›nc›ndaki pozisyonel de¤iﬂimler büyük oranda otonomik sinir sisteminin kontrolü alt›ndad›r. Dolay›s›yla, iki cinsiyet aras›ndaki otonomik
farkl›l›klar, pozisyonel kan bas›nc› de¤iﬂimlerindeki
farkl›l›klar› da beraberinde getirmektedir.
Çal›ﬂmam›zda, gerek 24 saatlik genel otonomik
regülasyon, gerekse pozisyonel otonomik de¤erler
aç›s›ndan iki cinsiyet aras›nda önemli farkl›l›klar
saptanm›ﬂt›r.
Erkeklerde sempatik tonus, daha önce yap›lan
birçok çal›ﬂmayla uyumlu olarak yüksek bulunmuﬂtur. Yirmi dört saatlik kalp h›z› de¤iﬂkenli¤i verileri ile ortalama KB de¤erleri aras›nda erkeklerde

kad›nlara göre çok daha yak›n korelasyon de¤erleri saptanmas›, genel otonomik tonusun KB de¤erleri üzerindeki etkisinin erkeklerde daha belirgin oldu¤u ﬂeklinde yorumlanabilir. Ayr›ca, erkeklerde
sempatik tonus göstergelerinin, HAKT ilk iki dakikas›nda kad›nlara göre daha belirgin olmak üzere,
KB de¤erleri ile iliﬂkili oldu¤unun görülmesi de erkeklerde vasküler otonomik tonus regülasyonunun
daha ön planda oldu¤unu göstermektedir.[16-21] Ancak, bu zaman aral›¤› için dikkati çeken, sempatik
tonus göstergesi LF/HF de¤eri ile KB de¤erlerinin
negatif iliﬂkisidir. Baz› çal›ﬂmalar, kalp h›z› de¤iﬂkenli¤i verilerinden sempatik aktivasyon göstergesi olan LF de¤erinin adrenalin ile iliﬂkili oldu¤unu
ve vazokonstrüktif etkileri ön planda olan noradrenalin ile ba¤lant›l› olmad›¤›n› göstermektedir.[3,16,22,23] Periferik direncin ve strese kardiyak h›z
yan›t›n›n belirlenmesinde noradrenalin yan› s›ra
adrenalinin de önemi büyüktür.[24,25] Uzam›ﬂ ortostatik streslerde ise adrenalinin etkisi daha ön plandad›r.[26] Adrenalin art›ﬂ›n›n LF de¤erini art›r›rken ayn› zamanda periferik beta 2 reseptörler arac›l›¤›yla

Tablo 5. Erkek ve kad›nlarda testler s›ras›nda saptanan kan bas›nc› (KB) de¤erleri ve
bu de¤erler aç›s›ndan cinsiyetler aras› farklar
Kan bas›nc› de¤erleri

Kad›n-Erkek

Z de¤eri

p

Dinlenme sistolik
Dinlenme diyastolik

K<E
K<E

1.500
1.164

N
N

HAKT sistolik
HAKT diyastolik

K<E
K>E

0.889
0.887

N
N

HSÜYT sistolik
HSÜYT diyastolik

K<E
K<E

2.425
2.608

0.015
0.009

Dinlenme-HAKT sistolik fark›
Dinlenme-HAKT diyastolik fark›

K>E
K>E

3.106
4.461

0.002
<0.001

Dinlenme-HSÜYT sistolik fark›
Dinlenme-HSÜYT diyastolik fark›

K>E
K>E

3.106
4.461

0.002
<0.001

HAKT-HSÜYT sistolik fark›
HAKT-HSÜYT diyastolik fark›

K>E
K>E

2.571
4.056

0.010
<0.001

Mann-Whitney U-Testi; N: p>0.05; Dinlenme KB: Test öncesi, dinlenme döneminde ölçülen arteriyel kan bas›nc›;
HAKT: H›zl›ca aya¤a kalkma testi; HSÜYT: H›zl›ca s›rtüstü yatma testi.
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periferik direnci düﬂürmesiyle KB de¤erini düﬂürdü¤ü, sonuç olarak sempatik tonus göstergesi olan
LF/HF de¤eri artt›¤› halde KB de¤erinde düﬂüﬂ
meydana geldi¤i düﬂünülmektedir.[16,23,27,28] Bu durumun ani art›ﬂ gösteren adrenerjik aktiviteye ba¤l›
olarak paradoks vasküler dilatasyon ile iliﬂkili olabilece¤i,[1,29] özellikle diyastolik KB de¤erindeki
düﬂüﬂle eﬂzamanl› meydana gelen sistolik KB de¤erindeki düﬂüﬂün ise ani venöz dönüﬂ azalmas› ile
ba¤lant›l› oldu¤u düﬂünülmüﬂtür. Erkeklerde
HAKT s›ras›nda ilk iki dakikal›k dönemde görülen
LF/HF de¤erinin hem sistolik ve hem de diyastolik
KB de¤erleri ile anlaml› negatif iliﬂkisinin
HAKT’nin beﬂ dakikal›k de¤erlendirme sonuçlar›nda saptanmamas› ilgi çekicidir. Bu durum, ilk iki
dakikal›k dönemde artan adrenalinin olas› periferik
beta-2 reseptör etkisinin alfa reseptör uyar›s› ile
dengelendi¤ini düﬂündürmektedir.[16,17,29] Kad›nlarda
ise uygulanan testlerle otonomik veriler aras›nda
erkeklere göre nispeten daha geç ortaya ç›kan yan›tlar, ortostatik de¤iﬂikliklere verilen kan bas›nc›
regülasyonu yan›t›n›n daha az ve olas›l›kla geç oldu¤unu düﬂündürmektedir. Çok say›da çal›ﬂma, kad›nlarda erkeklere göre ortostatik intolerans›n ve
senkopa e¤ilimin varl›¤›n› ortaya koymuﬂtur.[18,30-32]
Çal›ﬂmam›zda tüm ortostatik pozisyonel de¤iﬂimlerde meydana gelen KB fark›n›n kad›nlarda daha
fazla olmas› da destekleyici bir bulgudur. Her iki
cinsiyette periferik adrenerjik reseptör duyarl›l›klar›n›n varl›¤› ortostatik strese yan›t olarak de¤iﬂen
otonomik yan›t›, dolay›s›yla KB de¤erlerini etkileyebilmektedir.[18-21,32,33] H›zl›ca s›rtüstü yatma testinin ilk iki dakikal›k bölümünde sempatik tonus verileri ile kan bas›nc› de¤erleri aras›nda her iki cinsiyette de gözlenen pozitif korelasyonun, aya¤a
aniden kald›rma manevras› ile baﬂlayan ve daha
sonra etkileri giderek daha belirgin hale gelen uzam›ﬂ alfa adrenerjik vazokonstrüktif aktivite ile ilgili oldu¤u düﬂünülmektedir.
H›zl›ca s›rtüstü yatma testi s›ras›nda erkeklerde,
testin ilk iki dakikas›nda parasempatik gösterge olan
HF de¤eri ile sistolik ve diyastolik kan bas›nc› de¤erleri aras›nda negatif; sempatik tonus göstergeleri olan
LF/HF ve LFn de¤erleri ile bu de¤erler aras›nda pozitif korelasyon saptanm›ﬂt›r (Tablo 3). Kad›nlarda
ise HSÜYT s›ras›nda HF de¤eri ile sistolik ve diyastolik kan bas›nc› de¤erleri aras›nda testin beﬂinci dakikas›nda negatif korelasyon görülmüﬂtür. Bu durum
kad›nlar›n otonomik tonusa ba¤l› vasküler reaktivite
zamanlar›n›n da daha uzun oldu¤unu düﬂündürmektedir (Tablo 4 ve 5).
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Dinlenme, ayakta ve s›rtüstü yat›ﬂ pozisyonlar›
aras›nda meydana gelen KB de¤iﬂimi, ço¤u kez klinikte ortostatik hipotansiyon ataklar›n›n sorumlusu
olabilmektedir. Çal›ﬂmam›zda bu pozisyonlardaki
KB de¤iﬂim miktar›n›n, özellikle kad›nlarda, parasempatik tonus ile yak›n pozitif iliﬂki gösterdi¤i saptanm›ﬂt›r (Tablo 5). Bu durum, kad›nlarda ortostatik
tolerans›n erkeklere göre az olmas› sonucunu do¤urabilir.[34] Önceki çal›ﬂmalarda da, LF de¤erindeki
dalgalanmalar vagal etkilere ve adrenerjik beta reseptör etkisine, KB’ye ait LF de¤eri dalgalanmalar› ise
alfa reseptör etkisine ba¤lanm›ﬂt›r.[7,15] Yüksek LF de¤erinin de artm›ﬂ barorefleks aktivitesi ile ilgili oldu¤u gösterilmiﬂtir.[3,8,9,22]
Çal›ﬂmam›zda genel olarak erkeklerde daha yüksek bulunan LF de¤eri ve kad›nlara göre daha az görülen ortostatik KB de¤iﬂimi de erkeklerin ortostatik
de¤iﬂimlere uyumunun daha yüksek oldu¤unu göstermektedir.
Çal›ﬂmay› k›s›tlayan faktörler. Çal›ﬂmam›zda ortostatik testler s›ras›nda teknik nedenlerle head-up
tilt testi ekipman› kullan›lmam›ﬂt›r. Aya¤a kalkma ve
tekrar aniden yatma gibi pozisyonel manevralar hekimin zaman tespiti sonras› verdi¤i komutlarla sa¤lanm›ﬂt›r. Ayn› nedenle, barorefleks duyarl›l›¤› testleri
yap›lamam›ﬂt›r. Yine teknik nedenlerle, bazal katekolamin düzeyleri ve test s›ras›ndaki de¤iﬂimler incelenmemiﬂ; katekolamin düzeyleri ile KB ve kalp h›z›
de¤iﬂkenli¤i verileri aras›ndaki iliﬂkiler hesaplanmam›ﬂt›r. Elde edilen verilerin katekolaminler ile olas›
ba¤lant›lar› daha önce birçok çal›ﬂmada ileri sürülmüﬂtür.[3,16,18,19]
Sonuç olarak, çal›ﬂmam›zda iki cinsiyette ortostatik KB regülasyonu üzerinde farkl› otonomik etkilerin ön planda oldu¤u ortaya konmuﬂtur. Erkeklerde
vasküler sempatik tonusun ön planda ve belirleyici
rol oynamas› ve kad›nlara göre ortostatik tolerans›n
daha iyi olmas›nda baﬂl›ca faktörün, ortostatik de¤iﬂimlere periferik sempatik tonus art›ﬂ› yan›t›n›n erkeklerde daha yüksek amplitüdlü ve erken gerçekleﬂmesi olabilir.
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