
Kalp Yetersizliği Olan Kadın ve Erkeklerdeki Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim 2’nin
Plazma Konsantrasyonu ve Renin-Anjiyotensin-Aldosteron İnhibitörlerinin Etkisi

Amaç

SARS-CoV-2 pandemisi her yaş grubunda görülmekle birlikte, yaşlı ve özellikle de
kardiyovasküler hastalığı olan erkek hastaları daha fazla etkilemektedir. Son yayınlar,
renin-anjiyotensin-aldosteron  sistem  (RAAS)  inhibitörlerinin  kullanımı  ile  virus
arasında bir bağlantı olabileceğini öne sürmektedir. Anjiyotensin dönüştürücü enzim
2 (ACE2)’nin koronavirüsler için fonksiyonel bir reseptör olmasından dolayı  yüksek
ACE2 konsantrasyonları, RAAS inhibitörleri ile tedavi gören hastaların SARS-CoV-2’ye
karşı daha savunmasız hale gelmesine sebep olabilir. 

Metod

BIOSTAT-HF  (BIOlogy  Study  to  TAilored  Treatment  in  Chronic  Heart  Failure)
çalışmasına iki büyük hasta grubu dahil edilmiştir. 11 Avrupa ülkesinden çalışmaya
dahil edilen kalp yetersizliği olan 1485 erkek ve 537 kadın hasta (indeks cohort) ile
sadece İskoçya’dan çalışmaya dahil edilen kalp yetersizliği olan 1123 erkek ve 575
kadın hasta değerlendirilmiştir (validation cohort). Her iki kohort için de çalışmaya
dahil  edilme kriterleri  ayni  iken, farklı  olarak indeks kohortunda LVEF> % 40 olan
ancak  BNP  >400  ng/L   veya   N-terminal  pro-BNP>2000  ng/L  olan  hastalar  da
çalışmaya dahil edilmiştir. Her iki kohort da ACE2 konsantrasyonları ölçülmüştür. 

Bulgular

Ortalama  yaş  erkeklerde  69,  kadınlarda  75’tir.  Her  iki  kohortta  da  yükselmiş
ACE2 konsantrasyonunun en büyük prediktörü erkek cinsiyet olarak bulunmuştur.
(yaklaşık  =  0.26,  P  <  0.001;  ve  0.19,  P  <  0.001,  sırasıyla)  İndeks  kohortunda ACE
inhibitörlerinin,  anjiyotensin  reseptör  blokörlerinin  (ARB)  veya  mineralokortikoid
reseptör  antagonistlerinin  (MRA)  kullanımı  plazma  ACE2  konsantrasyonunun
bağımsız prediktörü olarak gösterilememiştir. Validasyon kohortunda ACE inhibitörü
(yaklaşık = -0.17, P = 0.002) ve ARB kullanımı (yaklaşık = -0.15, P = 0.03) düşük plazma
ACE2 değerlerinin bağımsız prediktörü olarak bulunmuş, MRA kullanımı ise (yaklaşık
=  0.11,  P  =  0.04)  yüksek  plazma  ACE2  değerlerinin  bağımsız  prediktörü  olarak
gösterilmiştir.



Sonuç

Kalp yetersizliği olan hastalarda gerçekleştirilen iki bağımsız kohort çalışmasında
ACE2  plazma  konsantrasyonu  erkek  hastalarda  kadınlara  kıyasla  daha  yüksek
bulunmuş  ancak  ACE  inhibitörü  veya  ARB  kullanımı  yüksek  ACE2  plazma
konsantrasyonu ile ilişkilendirilmemiştir.  Bu bilgiler COVID-19 görülme sıklığının ve
ölüm oranının erkeklerde daha yüksek olmasını açıklayabilirken ACE inhibitörleri veya
ARB’lerin ACE2 plazma konsantrasyonunu yükselterek COVID-19 yatkınlığına neden
olduğunu öne süren son görüşleri desteklememektedir.
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