
 
 

Kalp Hızı Toparlanma İndeksi  
(Heart Rate Recovery):HRR 

 
 

Rutin olarak istenen egzersiz testi genellikle bir hastanın kardiyovasküler performansını saptamak için 
kullanılır. Egzersiz testi diğer görüntüleme yöntemlerine göre daha ucuz testtir, sonuca daha direk 
ulaşmayı ve ek bilgiler elde etmeyi sağlar. Egzersiz kapasitesini ve kronotropik yanıtı tayin etmeyi, kalp 
hızı toparlanma indeksini ve ventriküler ektopik atımlar olup olmadığını saptamayı sağlaması, egzersizle 
indüklenen anjina veya elektrokardiyografik değişiklikleri saptamaya ek olarak testin değerini arttırır. Bu 
yeni parametreler, doktorun hastasının prognozunu tayin etmesine yardımcı olur. Bu yazı kalp hızı 
toparlanma indeksinin tanımını ve önemini, hesaplama yöntemlerini ve nasıl modifiye edilebileceğini 
özetlemektedir 

 
Egzersiz Testinde Otonomik Sinir Sisteminin Rolü 

Erişkinlerde istirahat halindeyken normal kalp hızı yaklaşık olarak 72/dk’dır; fakat 50-90 
arasında değişir (2,3). İstirahat halindeyken kalp hızının ≥ 90/dk olması sinüs taşikardisi, ≤ 50/ 
dk olması sinüs bradikardisi olarak isimlendirilir (2,3). Vagal uyarıdan oluşan parasempatetik 
etki kalbin normal istirahat hızının oluşmasını sağlar. Transplante kalplerin normal sempatetik ve 
parasempatetik sistem uyarılarına yanıt vermemesi nedeniyle, bu hastalarda normal istirahat kalp 
hızı 100-110/dk’dır ve kalbin submaksimal işyüküne verdiği yanıt da yavaştır (1). Normal 
bireylerde istirahat kalp hızını azaltmanın ve vagal tonusu arttırmanın tek yolu düzenli olarak 
dinamik egzersiz yapmaktır. Düşük istirahat kalp hızının mortaliteyi azalttığı birçok çalışmada 
gösterilmiştir. Uzun süre yatağa bağlı olanlarda, egzersiz yapmayanlarda, yüksek yerlerde ve 
yaşlılarda vagal tonus bozulur ve istirahat kalp hızı yükselir. 
İstirahatte iken sempatetik tonusun artması 
ve parasempatetik tonusun azalması ile oluşan hiperadrenerjik durum primer veya sekonder 
olabilir. Primer hiperadrenerjik durumlar, 
 
1) Uygunsuz sinüs taşikardisi, uygun psikolojik, farmakolojik veya patolojik nedenlerin 
yokluğunda kalp hızının > 100/dk olması durumudur ve sinüs nodunun artmış otomatisitesi 
nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir (4). 
2) Postural ortostatik taşikardi sendromu ise ayağa kalkma ile oluşan ve yatmakla  düzelen 
anormal sinüs taşikardisidir ve ayağa kalkmaya karşı kalp hızının otonomik modülasyonunda 
bozukluk sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Bu sendromda, norepinefrin transportu ve 
temizlenmesinde  bozukluk , uygunsuz periferik vazokonstrüksiyon, idiyopatik hipovolemi, 
dolaşımda azalmış kan hacmi veya pregangliyonik nikotinik ase tilkolin reseptörlerine karşı 
otoantikor gelişmiş olabileceği ileri sürülmüştür (5,6). 
3) Santral paraventriküler nükleusta anjiyotensin II düzeylerinin artması, 
4) Genetik faktörler 
5) Hipotalamik stimülasyon olabilir (7). Sempatetik hiperaktivitenin sekonder nedenleri çok 



daha sık görülür. Kronik LV disfonksiyonu hiperadrenerjik durumun ve artmış istirahat kalp hızının 
en sık nedenidir; çünkü bu du rum kalbin kardiyak outputu devam ettirmesi için yaşamsal öneme 
sahip olan bir durumdur. SSS’nin kronik aktivasyonu ve PSS tonusunun azalması ise 
kardiyovasküler olay riskini arttırır (8). Düzenli olarak yapılan egzersizlerle edinilen artmış 
parasempatetik tonusun ise myokardiyal iskemi sırasında potansiyel olarak fatal aritmi gelişme 
riskini azalttığı gösterilmiştir (9). 
 
Egzersiz Sırasında Maksimal Kalp Hızı 
Koroner Arter Hastalığı gelişmiş ülkelerde ölümün en başta gelen nedenidir (10). Buna rağmen 
prognostik olarak çok önemli koroner arter hastalığı olan birçok hasta asemptomatik 
kalabilmektedir (10). Egzersiz testi bu asemptomatik hasta grubundaki riskin ortaya çıkarılmasına 
yardımcı olur (11). Egzersiz testi ST segment analizi yapmanın yanında fonksiyonel kapasitenin, 
kronotropik cevabın, HRR’nin ve ventriküler ektopinin saptanmasına da yardımcı olmaktadır (11). 
Egzersizin başlaması ile birlikte vagal geri çekilme olur ve bu da kalp hızında 30-50/dk artışa neden 
olur; fakat bunun üzerindeki artışlar sempatetik aktivasyon nedeniyledir. Egzersiz sırasında kalp 
hızı ne kadar artarsa, hastanın prognozu o kadar daha iyidir. 
Maksimal kalp hızı genel olarak yaşla birlikte azalır (1). Bir çalışmada maksimal kalp hızını 
belirleyen en önemli etkinin yaş (%75) olduğu, egzersiz türünün ve sürekli egzersiz yapıyor veya 
yapmıyor olma durumunun %5 etki yaptığı saptanmıştır (12). Sigara içme durumu da egzersize 
verilen yanıtı etkilemekte ve sigara içenlerde egzersiz sırasında kalp hızında içmeyenlere göre daha 
az artış olmaktadır (13). 
Maksimal kalp hızını etkileyen diğer önemli faktör ise yatak istirahati öyküsü olup olmaması 
durumudur. Yatak istirahati sırasında barore septör mekanizmaları üzerinde yerçekimi etkisi 
kaybolduğundan, uzun süre yatak istirahati öyküsü olanlarda egzersizle daha yüksek kalp hızına 
ulaşılmaktadır (1). Yüksek rakımlı yerler gibi çevrenin hipobarik olduğu durumlarda egzersizle 
kalp hızında daha az artış olur (1). Bu- nun nedeni, yüksek yerlerde -reseptör sensitivitesindeki 
azalma nedeniyle egzersize SSS yanıtının azalmasıdır (1). 
Kronotropik İnkompetans veya kronotropik yetersizlik ise, egzersiz testi sırasında tahmin edilen 
maksimum kalp hızının % 85’ine ulaşılamaması durumuna verilen addır (2,3). Egzersizle kalp 
hızında oluşan değişiklik, vagal tonusun geri çekilmesi ile sempatetik tonustaki artış arasındaki 
dengeyi yansıttığından, egzersizle kalp hızında görülen anormalliğin otonomik dengedeki 
anormallikle ilişkili olduğu düşünülmüştür (1). Fakat kronotropik inkompetansın nedeni, OSS’nin 
disfonksiyonu olmaktan ziyade kalp gibi son organların OSS uyarılarına yeterli yanıt verememesi de 
olabilir (1). 
Kronotropik yetersizlik, kardiyak mortalitenin önemli bir göstergesidir (14).  Yaşlılarda 
mortalitenin yüksek olmasının nedenlerinden birisi de fiziksel yetersizlik nedeniyle oluşan 
kronotropik yetersizliktir (15). Egzersize kronotropik cevap ne kadar yüksek ise, egzersiz sonrası 
HRR o kadar hızlıdır veya tam tersi de doğrudur (16). Warner ve Russell köpeklerde vagal 
stimülasyon ile kalp hızının 133’ten 60’a düşürülebildiğini göstermişlerdir (16). Sempatetik 
stimülasyon varlığında ise vagal stimülasyonun etkisi artmış ve bu düşüş daha yüksek olmuştur 
(230’dan 60’a). 
HRV(Kalp Hızı Değişkenliği), birkaç dakikadan 24 saate kadar değişen zaman diliminde EKG 
üzerinde R-R intervallerinde saptanabilen değişimdir ve sinoatriyal düğüm üzerinde etkili olan SSS 
ve PSS arasındaki otonomik dengeyi yansıtır (1). Normal kalp hızı değişkenliği (1 dakika boyunca 
derin nefes  alıp verirken kalp  hızının ve R-R intervalinin ≥10 atım/dk değişmesi) ve normal 
barorefleks duyarlılık ( postüral değişikliklerdeki gibi venöz dönüş ve önyük değişimlerine yanıt 
olarak kalp hızında oluşan refleks değişiklik) sağlıklı OSS’nin önemli özelliğidir ve kardiyovasküler 
prognozun bağımsız belirleyicileridir (17). 
 

Heart Rate Recovery (HRR) 
HRR, egzersizden sonra kalp hızının düşmesine verilen isimdir (11). Recovery hastanın kalp 
hızının, kan basıncının ve EKG’nin hemen hemen bazal düzeye dönmesine kadar devam eder 
(18); bu da yaklaşık olarak 9 dakika sürer. Normal asemptomatik bireylerde ve atletlerde, 
egzersiz sonrası ilk 30 saniye içinde kalp hızında hızlı bir düşüş, daha sonra ise daha yavaş 
bir düşüş gözlenir (19). Erken dönemdeki bu hızlı düşüşün atropin tarafından önlenmesi, bu 



hızlı düşüşün vagal etkiyle oluştuğunu gösterir (19). LV fonksiyonu bozuk olanlarda ve 
egzersiz kapasitesi düşük olanlarda ise bu düşüş daha yavaş olur (18). 
Egzersiz sonrası HRR büyük ölçüde kronotropik cevaba bağlıdır (20). Egzersiz sonrası 
anormal bir HRR büyük oranda kronotropik yetersizlikle ilşikilidir (20). 
Birçok araştırmacı, anormal HRR’yi egzersizden sonraki ilk dakika içinde hasta hala ayakta 
iken kalp hızının ≥ 12 atım düşme kapasitesi gösterememesi olarak tanımlamışlar ve 
anormal HRR’nin hem erkek hem de kadınlarda mortalitenin bağımsız bir belirleyicisi 
olduğunu saptamışlardır (21,22).  
 
Birinci dakikadaki düşüş ne kadar yüksek ise mortalitenin  o kadar az olduğu da saptanmıştır (23). 
Sempatetik hiperaktivite kardiyovasküler yükü ve hemodinamik stresi arttırır ve hastayı endotel 
dis- fonksiyona, koroner arter spazmına, sol ventrikül hipertrofisine, ciddi aritmilere, inmeye ve 
kardiyak nedenlere bağlı mortaliteye duyarlı hale getirir (18). Artmış parasempatetik aktivite ise 
kalp hızı ve kan basıncını düşürür, iskemik aritmilerin gelişmesini önler (17). 
OSS’nin durumu birçok klinisyen tarafından önemsenmemesine karşın kardiyovasküler hastalıklar 
açısından sağlık ve prognozun en önemli belirleyicisidir (17). Kronik olarak SSS’ni aktive eden ve 
PSS’i inhibe eden herhangi bir tedavi kardiyovasküler olay gelişme riskini arttırır (17). Tam tersine 
parasempatetik tonusu arttıran ve sempatetik tonusu azaltan herhangir tedavi prognozu iyileştirir 
(17). Nishime ve arkadaşları (24)’nın yaptığı ve 9500 kişiyi kapsayan bir çalışmada, egzersiz 
sonrası birinci dakikada kalp hızını 12 atımdan fazla azaltamayan kişilerde (orta yaşlı sağlıklı 
bireylerin %20’sinde 1. dakikadaki HRR ≤ 12 atımdır) gelecek 5 yıl içinde ölüm oranının 4 kat daha 
yüksek olduğu saptanmıştır. 5200 sağlıklı yetişkinin katıldığı bir çalışmada da HRR’si anormal olan 
bireylerde mortalite riskinin normal olan bireylere göre 2.58 kat daha yüksek olduğu saptanmıştır 
(25). 
İstirahatin erken dönemindeki azalmada PSS reaktivasyonu daha önemli iken, geç dönemdeki 
azalmada SSS’nin geri çekilmesi etkili olmaktadır (26). Imai ve arkadaşları, istirahatten sonra kısa 
ve orta sürede gerçekleşen azalmada vagal etkinin belirgin olduğunu saptamışlardır (19); 
istirahatten sonra 30. sn ve 2. dk’da kalp hızında görülen azalma atropin ve dual blokaj ile 
zayıflatılmaktadır, fakat 2. dk’da dual blokaj ile atropinin tek başına sağladığı zayıflamadan daha 
fazla zayıflama sağlanmıştır, yani kalp hızı daha yüksek seyretmiştir. Bu da kalp hızındaki 
düzelmede geç dönemde SSS’nin modülasyonunun  daha önemli bir rol oynadığını göstermektedir 
(19). Bu görüş istirahatten sonra 1. dk’da plazma norepinefrin düzeylerinin sabit kalışı ve hatta 
daha yüksek olduğunun saptanması ile desteklenmiştir (27). 
Açlık kan şekeri, trigliserit/HDL oranı, diyabet, endotel  disfonksiyonu,  yeni  geçirilmiş MI 
öyküsüne sahip olma gibi parametrelerin hepsi düşük HRR ile ilişkili  bulunmuştur 
(28,29,30,31,32,33). Seshadri ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada artmış kan glukoz 
düzeylerinin HRR’nin azalmasına neden olduğunu ve diyabetiklerin anormal bir HRR ile birlikte 
olduğunu saptamışlardır (29). Panzer ve arkadaşları da yaptıkları bir çalışmada açlık kan şekeri 
düzeyinin, diyabetik olmayan düzeylerde bile anormal HRR ile ilişkili olduğunu saptamışlardır (30). 
Framingham Kalp Çalışması’nda da, hem diyabetiklerde hem de glukoz intoleransı olanlarda kalp 
hızı değişkenliğinin azaldığı ve sempatetik-parasempatetik dengesizliği olduğu gösterilmiştir 
(31,32). 
Shishehbor ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada trigliserit/HDL kolesterol oranı ve anormal 
HRR arasında kuvvetli bir ilişki olduğu görülmüştür (33). İnsülin rezistansı ve eşlik eden 
hiperinsülinemi artmış sempatetik ve azalmış parasempatetik aktivite ile birlikte seyreder (34). 
İnsülin rezistansı trigliseritten zengin VLDL’nin sentezi ve salınımının artmasına ve HDL 
kolesterolün azalmasına neden olur (35). Bu nedenle trigliserit/HDL kolesterol oranı insulin 
rezistansının önemli bir göstergesidir (35,36). 
Kardiyovasküler hastalıklar tip 2 diyabetli hastalarda ölümün en önde gelen nedenidir (37). Bu 
hastalarda HT, sigara içme, hiperlipidemi, mikroalbuminüri, sol ventrikül kitlesi ve otonomik 
fonksiyon bozukluğu koroner olay gelişme riskinin önemli prediktörleridir (38). Fakat bu risk 
faktörlerinin diyabetin geç döneminde ortaya çıkması güvenilirliklerini azaltmaktadır(38). Erken 
dönemde saptanabilen yeni prognostik belirteçler de, diyabetin daha iyi tedavi edilmesini 
sağlayacaktır (38). Bu nedenle HRR, tip 2 diyabetli hastaların risk sınıflamasında diğer 
kardiyovasküler risk faktörlerinden daha değerlidir (38). Bu hastalarda egzersizden sonra düşük 
bir HRR saptanması, klinik olarak sessiz seyreden bir otonomik dengesizliğin göstergesi olabilir (1). 



Otonomik disfonksiyon, tip 2 diyabetlilerin sıkı glisemik kontrolle geri döndürülebilen önemli bir 
komplikasyonu olduğundan (39), risk altındaki hastaları mümkün olan en erken zamanda 
saptamak çok faydalı olabilir. 
 
Düşük  HRR tip 2 diyabetik hastalarda  tüm nedenlere bağlı ölümlerin önemli bir prediktörü, 
kardiyovasküler olayların gelişmesi için de önemli bir risk faktörüdür (38). Bu etki Duke skorlama- 
sından (40,41) ve altta yatan koroner arter hastalığının yaygınlığından (40,41) bağımsızdır. Cheng 
ve arkadaşlarının 2333 diyabetik hastayı 15 yıl izledikleri bir çalışmada hastalar egzersiz sonrası 5. 
dakikaki HRR’lerine göre 4 gruba ayrılmış- lardır: HRR’si < 55 olanlar 1. grup, 55-66 olanlar 
2. grup, 67-75 olanlar 3. grup ve > 75 atım olanlar 4. grup olarak klasifiye edilmiş ve 15 yıl sonunda 
gruplar kendi aralarında karşılaştırılmışlardır (42). 15 yılın sonunda HRR’si düşük olanlarda daha 
yüksek olanlara göre hem kardiyovasküler hem de tüm nedenlere bağlı mortalite oranı 1.5-2 kat 
daha yüksek bulunmuştur (42). Bu sonuç yaş, bazal kalp hızı, açlık kan şekeri, sigara içme durumu, 
vücut-kütle indeksi, alkol kullanımı, lipidler ve kardiyovasküler hastalık öyküsü gibi muhtemel tüm 
nedenlerin etkisi çıkarıldıktan sonra saptanmıştır (42). 
İnsülin rezistans sendromlu hastalarda sempatetik stimülasyona duyarlılık artmakta ve kalp hızı 
değişkenliği azalmaktadır (43). Uzun süreli iyi tedavi edilmeyen diyabetik hastalarda otonomik 
nöropati çok sık görülür ve gelecek 5 yılda mortalite oranı artmıştır (44). Hiperinsülinemi, tip 2 
diyabet yokluğunda bile olsa, artmış sempatetik ve azalmış parasempatetik tonusla birlikte görül- 
mektedir (45). Diyabetik hastalar diyabetik olmayanlara göre 3-5 kat daha yüksek ani ölüm riski 
altındadır (46). Beta-blokerler insülin duyarlılığını azaltmalarına rağmen, diyabetik hastalarda 
otonomik dengesizliği ve ani ölüm riskini azalttıklarından mortaliteyi azaltmaktadırlar (47). 
Cole ve arkadaşları 1. dk’daki HRR ≤ 12 atım olan bireylerde 6 yıllık bir süre içinde her- hangi bir 
nedenle ölüm riskinin > 12 atım olanlara göre 4 kat daha fazla olduğunu saptamışlardır (48). Bu 
çalışmada yaş, cinsiyet, ilaç kullanımı, talyumlu myokart perfüzyon sintigrafisinde de- fekt olup 
olmaması, klasik kardiyak risk faktörle- ri, bazal kalp hızı, egzersiz sırasında kalp hızın- da oluşan 
değişim ve ulaşılan işyükü gibi parametreler çıkartıldığında bile tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin 
2 kat daha fazla olduğu (adjusted RR=2) saptanmıştır. Lipid Research Clinics Prevalans 
çalışmasında submaksimal bir egzersizden sonra 2. dakikadaki HRR hesaplanmış ve < 43 atım 
olanlarda 12 yıllık izlemde tüm nedenlere bağlı mortalite riskinin ≥ 43 atım olanlara göre 2.58 kat 
daha yüksek olduğu saptanmıştır (25). Jouven ve arkadaşları 5713 asemptomatik erkek bireyi 23 
yıl izledikleri bir çalışmada, 1. dakikadaki HRR değeri ≤ 25 atım olan bireylerde ≥ 25 atım olanlara 
göre ani ölüm riskinin 2 kattan daha yüksek olduğunu saptamışlardır (49). 
Shetler ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada eski MI öyküsü olan fakat bypass öyküsü olmayan 
erkek hastalara egzersiz testi uygulamış ve testin sonlandırılmasını takiben hastaları yürütmemiş 
ve sırtüstü yatırmıştır (50). Bu çalışmada egzersiz sonrası 2. dakikadaki HRR ≤ 22 atım ise 
mortalitenin önemli bir prediktörü olduğunu ve bu etkinin beta-bloker etkisinden bağımsız 
olduğunu saptamışlardır (50). Fakat bu çalışmada bulunan 22 atım’lık cutt-off değerinin çalışmaya 
alınan bireylerin seçimine ve egzersiz testinde uygulanan protokole bağlı olarak değişe- bileceğini 
belirtmişlerdir (50). Lipinski ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada da 2. dakikadaki HRR < 22 
atım olanlarda, ≥ 22 olanlara göre mortalitenin önemli oranda arttığı saptanmıştır (51). Bu 
çalışmada 2. dakikadaki HRR < 22 atım ve 5. dakikadaki HRR < 30 atım değerlerinin koroner arter 
hastalığının yaygınlığı ile direkt bağlantılı olduğu da saptanmıştır (51). 
“HRR, koronerlerdeki aterosklerozun yaygınlığından, LV fonksiyonundan ve egzersiz 
kapasitesinden bağımsız olarak tüm nedenlere bağlı mortalitenin önemli bir prediktörüdür (41). 
HRR, maksimum egzersizdeki (egzersizin testin sonlandırılmasından hemen önceki zamanı) kalp 
hızından dinlenme döneminin 1. Veya 2. dakikasındaki kalp hızının çıkarılması ile elde edilen 
değerdir (38). Kalp sempatetik ve parasempatetik aktiviteler tarafından değiştirilebilen intrinsik 
bir hıza sahiptir (52). 
 
Otonomik Fonksiyonları Düzeltecek Girişimler (17) 
Kronik sempatetik hiperaktivite kardiyovasküler yükü ve hemodinamik stresi arttırır ve hastayı 
endotel disfonksiyona, koroner spazma, LV hipertrofisine ve aritmilere maruz bırakır (55). Artmış 
vagal aktivite ise iskemiye bağlı aritmi gelişmesini önler, kan basıncını ve kalp hızını düşürür (56). 
MI, ani ölüm ve inme riski sempatetik aktivitenin yüksek olduğu sabah  uyandıktan sonraki ilk 



saatlerde en yüksektir (57). 
HRR, basit bir  prognostik  bilgi  olmasının dışında değiştirilebilir bir risk faktörü de olabilir(38). Bu 
tür hastalarda egzersiz yapmanın otonomik disfonksiyonu ve böylece de HRR’yi düzelttiği  
gösterilmiştir  (58).  Düzenli egzersiz ile istirahat kalp hızı düşer ve daha yüksek HRR elde edilir 
(59,60). Düzenli egzer siz kalp hızı değişkenliğinde ve barorefleks sensitivitede de düzelmeye (56), 
karotid aterosklerozun yavaş ilerlemesine (61) ve böylece ani ölüm riskinde düşmeye neden olur 
(62). 
HRR’yi düzeltmek için genel yaklaşımlar (17); 
1) Hayat tarzı değişiklikleri: 
a) Egzersiz 
b) Sosyal destek 
c) Dini inanca sahip olma veya iman 
d) Meditasyon 
e) Uyku bozukluklarının giderilmesi 
f) Kilo verme 
g) Sigarayı bırakma 
h) Stresin azaltılması 
2) İlaçlar: 
a) Beta-blokerler: Beta-blokerler kronotropizmi düşürdüklerinden, HRR’yi de etkilerler (20). 
b) ACE inhibitörleri 
c) Omega-3 yağ asitleri 
d) Statinler: Bazı çalışmalar da statinlerin OSS üzerindeki etkileri nedeniyle sağkalım üzerinde 
yararlı etkileri olduğu yorumu yapılmıştır (63,64). Simvastatinin lipid düşürücü etkilerinin 
dışındaki bir etkisi, deneysel olarak oluşturulmuş kalp yetmezliğinde OSS kontrolünü normalize 
etmesidir (65). Kombine hiperlipidemili hastalarda lipid düşürücü tedavinin otonomik 
disfonksiyonu düzettiği gösterilmiştir (66). 
Bir çalışmada da simvastatinin tip 2 diyabetik hastalarda düşük HRR’yi düzelttiği saptanmıştır (67). 
Fakat simvastatinin  parasempatetik tonusu nasıl arttırdığının moleküler mekanizması 
bilinmemektedir (67). İn vitro hücre kültürlerinin kullanıldığı bir çalışmada, atriyal hücrelerin bir 
asetilkolin analoğu olan karbamilkoline negatif inotropik yanıtının lipoprotein yokluğunda 10 kat 
daha yüksek olduğu sap- tanmıştır (68). 
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