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1. GİRİŞ 

1.1. Giriş ve Amaç 

Tiroid hormonları  sistemik vasküler rezistans , kalp debisi, kalp atım hızı, 

kalp kontraktilitesi, kan hacmi ve kan basıncı  gibi çeşitli kardiyovasküler 

hemodinamik parametreleri etkilemektedir.2 Subklinik ve aşikar hipotiroidi ve/veya 

hipertiroidi  hipertansiyon riskini artırabilir.2  Arteriyel hipertansiyon sıklıkla  hiper 

ve hipotiroidizmde görümektedir, bu iki durumda da farklı süreçler ortaya 

çıkmaktadır.4  Literatürde gözlemsel çalışmalarda, özellikle kronik hipotiroidide 

hipertansiyon yüksek oranda dikkat çekmiştir, ancak altta yatan patofizyolojik 

mekanizmalar aydınlatılmamıştır.4 T3 lokal ısı üretimi ya da  olası β-2 reseptör artışı 

sayesinde direkt vasküler düz kaslara etki ederek arteriollerde vazodilatasyona neden 

olur.4 Tiroid fonksiyonları kardiyovasküler regülasyonda diğer sistemler ile de ilişki 

içindedir.4  Tiroid hormonu anjiotensinojen ve atrial natriüretik peptid seviyelerini 

arttırır ve  vazopressin seviyelerini azaltır.4 Tiroid hormon eksikliğinde  glomerüler 

filtrasyon hızı ve renal kan akımı azalır.4 Hipertiroidi durumunda ise  sistemik damar 

direncinin hormon bağımlı azalmasına sekonder renin salınımında artış anjiotensin-

aldosteron aksını ve dolayısıyla sodyum reabsorbsiyonunu  stimüle eder.4 

Bu çalışmada kronik böbrek hastalığı olan ve kronik böbrek hastalığı olmayan 

hipertansif hastalarda tiroid fonksiyon testleri ile santral kan basıncı parametreleri ve 

arteriyal sertlik parametreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

 

1.2. Genel Bilgiler 

1.2.1. Kronik Böbrek Hastalığı 

1.2.1.1. Tanım 

Kronik böbrek hastalığı 3 aydan fazla süreli olan sağlığı etkileyen böbrek 

yapı ve ya fonksiyon anormalliğidir. (KDIGO 2012).6 KBH tanı kriterleri tablo 

1.1’de gösterilmiştir.6  



 

10 

 

Tablo 1.1. KBH tanı kriterleri 

  KBH kriterleri (en az birisi >3 aydır var olmalı) 

Böbrek 

hasarının 

belirteçleri 

 Albüminüri (ÜAE ≥30 mg/24 saat 

 İdrar sediment anormallikleri 

 Tübüler bozukluklara bağlı anormallikler 

 Histolojik olarak saptanmış anormallikler 

 Görüntülemeyle saptanmış yapısal anormallikler 

 Böbrek nakli öyküsü 

GFH 

azalması 

GFH<60 ml/dk/1,73 m2 (GFH kategorisi G3a‐G5) 

ÜAE, Üriner albümin ekskresyonu; GFH, glomerüler filtrasyon  hızı 

 

1.2.1.2. Evreleme 

KDIGO kılavuzuna göre KBH 5 evreye ayrılmaktadır.  Tablo 1.2’de 

gösterilmiştir.6 

 

Tablo 1.2. KBH Evreleri/ GFH Kategorileri 

KBH de GFH kategorileri 

GFH kategori GFH (ml/dk/1.73m2) isimlendirme 

G1 ≥90 Normal ya da yüksek 

G2 60-89 Hafifçe azalmış 

G3a 45-59 Hafif - orta derecede azalmış 

G3b 30-44 Orta - ağır derecede azalmış 

G4 15-29 Ağır derecede azalmış 

G5 <15 Böbrek yetmezliği 

(GFH:glomerüler  filtrasyon hızı, G: grade) 
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Tablo 1.3. KBH Evreleri/ Albüminüri Kategorileri 

KBH de Albuminüri kategorileri 

kategori AER(mg/24saat) ACR(mg/gr) isimlendirme 

A1 <30 <30 Normal-hafif artmış* 

A2 30-300 30-300 Orta derece artmış** 

A3 >300 >300 Ağır derece artmış 

*genç erişkin düzeylere nispeten**nefrotik sendrom dahil edilmiştir 

(AER: albümin ekskresyon oranı, ACR: albümin kreatinin oranı)  

 

Kronik böbrek hastalığında hastalığın evresi, böbrek fonksiyon kaybının 

düzeyine göre belirlenmektedir.7 Tek başına serum kreatinin düzeyi, azalmış böbrek 

fonksiyonunun değerlendirilmesinde yetersiz kalmaktadır.7 National Kidney 

Foundation (NKF) tarafından önerilen ve Modification of Diet in Renal Disease 

(MDRD) çalışma grubunun geliştirdiği formül, renal fonksiyon bozukluğunun 

düzeyini sadece serum kreatinine göre hesaplayan Cockroft-Gault formülüne göre 

daha doğru olarak göstermektedir.7  

MDRD formülü: [186 x (serum kreatinin)-1.154 x (yaş)-0.203 x (0.742 

kadın) x (1.212 siyah ırk)]. 

 

1.2.1.3. Epidemiyoloji 

Kronik böbrek hastalığı ileri evrelere kadar asemptomatik olabilir bu nedenle 

hastalığın insidans ve prevalansını belirlemek zordur. Toplum temelli çalışmalarda 

KBH taramasında kullanılan testlerin (mikroalbüminüri, tahmini GFH hesaplama 

formülleri) bazı kısıtlılıkları ve GFH düşük olan yaşlıların toplumdaki oranının 

yüksekliği nedeniyle KBH sıklığının olduğundan yüksek bulunduğu yorumları 

yapılmaktadır. Farklı ülkelerde yapılan epidemiyolojik araştırmaların sonuçlarına 

göre dünyada KBH oranı %10-16, mikroalbüminüri oranı ise %6-14 arasında 

değişmektedir.8  
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TND tarafından gerçekleştirilen CREDIT çalışması sonucunda Türkiye’deki 

genel erişkin popülasyonda KBH prevalansı %15,7 bulunmuştur. GFH düşük (<60 

ml/dk) olan hasta oranı ise %5,1’dir. Böbrek hasarının göstergesi olan 

mikroalbüminüri oranı %10,2, makroalbüminüri oranı ise %2 bulunmuştur. Bu 

sonuçlar, KBH’nın dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir halk sağlığı sorunu 

olduğunu kanıtlar niteliktedir.8 

Birçok epidemiyolojik çalışmanın aksine, CREDIT çalışması Türkiye’de 

kadınlarda KBH prevalansının erkeklerden anlamlı olarak daha yüksek olduğunu 

göstermiştir (%18,4 ve %12,8, p<0,001).8 Beklenildiği üzere, yaşlanma ile KBH 

sıklığının giderek arttığı, 40 yaş altında %10’dan düşük olan prevalansın 80 yaş 

üzerinde %50’nin üzerine çıktığı saptanmıştır. KBH prevalansı bakımından coğrafik 

bölgeler arasında anlamlı farklılıklar mevcuttur. KBH sıklığı Marmara ve 

Güneydoğu Anadolu bölgelerinde en yüksek, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde 

ise en düşüktür. Lojistik regresyon analizi ülkemizde KBH sıklığının kadınlarda, 

yaşlılarda, kırsal bölgede yaşayanlarda, bazı coğrafik bölgelerde (Marmara, 

Güneydoğu Anadolu) ikamet edenlerde; hipertansiyon, diyabet ve kalp hastalığı 

olanlarda anlamlı olarak daha yüksek olduğunu göstermiştir.8 CREDIT çalışmasında 

KBH açısından risk oluşturan komorbid durumların sıklıkları; HT %32,7, DM 

%12,7, obezite %20,1, abdominal obezite %32,1, metabolik sendrom %31,3, 

dislipidemi %76,3 ve aktif sigara kullanımı %35,2 oranında saptanmıştır.8 Komorbid 

hastalığı veya durumu olanlarda KBH, olmayanlara göre anlamlı olarak daha sıktır .8  

TND Böbrek Kayıt Sistemi verilerine göre ülkemizde SDBH’nın prevalansı 

giderek artmaktadır. Türkiye’de 2001 yılında milyon nüfus başına 314 olan SDBH’lı 

hasta sayısı yaklaşık 10 yıllık sürede 2,5 kattan fazla artarak 2012 yılında 816’ya 

ulaşmıştır. 2012 yılındaki SDBH insidansı ise milyon nüfus başına 139 olarak 

belirlenmiştir. SDBH sıklığındaki artışın en önemli iki nedeni; toplumun yaş 

ortalamasının giderek artması ve ülkemizde diyabetin epidemi haline gelmesidir.8 

 

1.2.1.4. KBH ve Hipertansiyon 

Kronik böbrek hastalığı olanların yaklaşık %80-85’inde HT mevcuttur.115 HT 

prevelansı böbrek hasarı olan ve GFH normal olan hastalarda yüksektir ve GFH’nda 
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azalmayı arttırır. MDRD çalışmasında GFH’nın 85ml/dk/1.73m2’den 

15ml/dk/1.73m2’ye düşmesi ile HT prevelansı %65’den %95’e yükselmiştir.116 

KBH’da HT prevelansının artmasında çeşitli faktörler vardır. Bunlar: sodyum 

retansiyonu, RAAS aktivasyonu, sempatik sinir sistemi aktivasyonu117, sekonder 

hiperparatiroidizm (hücre içi kalsiyum konsantrasyonunu yükselterek 

vazokonstrüksiyona ve HT neden olur, etkin şekilde D vitamini analoğu kronik 

uygulanması ile PTH sekresyonunun azaltılması ile hücre içi kalsiyum ve sistemik 

kan basıncı düşürülür)118, bozulmuş nitrik oksit sentezi ve endotel ilişkili 

vazodilatasyon (nitrik oksit sentezinin azalmasına bağlı oksidatif stresin artması).119 

SDBH’nda ortalama arter basıncını yükseltebilen ek faktörler; artmış aort sertliği ve 

buna bağlı santral nabız basıncı ve izole sistolik hipertansiyonda artma120, KBH’da 

normal noktürnal kan basıncı düşüklüğünün her zaman olmaması.121 

 

1.2.1.5. KBH ve Tiroid Disfonksiyonları 

Böbrek tiroid hormonlarının metabolizmasında atılımında önemli rol oynar. 

Kronik böbrek hastalığınde tiroid fonksiyon bozukluklarına sıklıkla rastlanır. Düşük 

T3 seviyeleri, KBH'da en sık izlenen biyokimyasal tiroid değişiklikleridir. Normal 

TSH düzeyleri olan 2284 KBH hastasının kesitsel bir kohortunda, eGFH <15 mL/dk 

/1.73 m2 olan hastaların% 78.6'sı düşük T3 düzeylerine sahipti. Büyük ölçüde tiroid 

bezi tarafından üretilen T4'ün aksine, T3'ün % 80'i T4'ün T3'e periferik 

deiyodinasyonuyla üretilir.123 Primer hipotiroidizm renal disfonksiyonu olanlarda 

renal fonksiyonu normal olanlara göre daha sık görülür. Literatür verileri, 

hipotiroidinin kronik böbrek hastalığında yüksek kardiyovasküler hastalık ve ölüm 

riski ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.122 

Tiroid hormonları böbreğin büyüme ve gelişmesinde önemlidir.124 Öte 

yandan böbrek sadece tiroid hormonlarının metabolizma ve eliminasyon organı değil 

aynı zamanda bazı iyodotironin eylemlerinin hedef organıdır. Hipotiroidizm ve 

hipertiroidizm her ikisi de böbrek kan akımı, glomerüler filtrasyon hızı, tübüler 

sekresyon ve absorpsiyon kapasitesi, iyon pompaları ve böbrek yapısında 

değişikliklere neden olur.124 Ayrıca, insanlarda tiroid hormonlarının böbrek 

üzerindeki etkileri, klinik temelli örneklemlerde büyük ölçüde araştırılmıştır.124 
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1.2.2. Hipotiroidi / Hipertiroidi 

1.2.2.1. Hipotiroidi 

Hipotiroidi,doku düzeyinde tiroid hormonu yetersizliği veya nadiren tiroid 

hormonu direnci sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.125 Subklinik hipotiroidi: T3, T4 

düzeylerinin normal, TSH düzeyinin yüksek (>4 mIU/L) ve aşikar hipotiroidinin 

klinik bulgularının olmadığı durumdur.  

Hafif subklinik hipotiroidi: TSH: 4–10 mIU/L  

Ağır subklinik hipotiroidi: TSH: >10 mIU/L  

 Primer Hipotiroidi: Tiroid bezi yetersizliğinden kaynaklanan hipotiroidiler  

 Sekonder Hipotiroidi: TSH yetersizliğine bağlı hipotiroidi  

 Tersiyer Hipotiroidi: TRH yetersizliğine bağlı hipotiroidi  

Primer hipotiroidi tanısı TSH düzeylerine göre konur.  

TSH: >10 mIU/L T4 ve/veya T3 düşük: aşikar hipotiroidi  

TSH: >10 mIU/L, T3, T4 düşük ve organ yetersizliği: miksödem koma ortaya 

çıkacaktır. 

Hipotiroidi ve subklinik hipotiroidiye sık rastlanır. Yaşlanma ile ve kadın 

cinsiyetinde sıklığı yükselir. Primer hipotiroidinin en sık nedenleri: süregen 

otoimmün tiroidit (Hashimoto tiroiditi), tiroidektomi veya radyoaktif iyot tedavisi 

sonrası, ilaçlar ve tiroidittir. Klinikte halsizlik, yorgunluk, kilo alma, unutkanlık, 

konsantrasyon zorluğu, cilt kuruluğu, saçlarda dökülme, üşüme, kabızlık, seste 

kabalaşma, düzensiz ve yoğun adet kanamaları, infertilite, kas sertliği, kas ağrıları, 

karpal tünel sendromu, depresyon, demans görülebilir. Kuru, soluk cilt, seyrek kaba 

saçlar, boğuk kaba ses, bradikardi, refleks gevşemesinde yavaşlama, miksödem 

(gode bırakmayan), karpal tünel sendromu, guatr tespit edilebilir. Ender perikard 

sıvısına rastlanabilir. Sekonder ve tersiyer hipotiroidi de TSH düzeyi normal veya 

düşük olabilir. Klinik bulguların yanısıra T4 düşüklüğü bulgusu esatır.125  
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1.2.2.2. Hipertroidi 

Tirotoksikoz: Kaynağı ne olursa olsun tiroid hormon fazlalığını ifade eden 

genel terimdir.125  

Hipertiroidi: Tiroid bezinden tiroid hormon yapımının artmasından 

kaynaklanan tiroid hormon fazlalığını ifade eder.125  

Subklinik hipertiroidi: Baskılanmış TSH (<0.5 mIU/L) ile birlikte normal 

T3,T4.  

Aşikar hipertiroidi: Baskılanmış TSH ile birlikte yüksek T3,T4 bulunmasını 

ifade eder. 

Subklinik hipertiroidi TSH düzeylerine göre iki gruba ayrılır: Bu iki durumun 

ayırt edilmesi hastanın takibi ve tedavi kararı bakımından önemlidir.125 1. TSH düşük 

ama tayin edilebilir düzeyde (0.1< TSH<0.5), 2. TSH tayin edilemez düzeyde (<0.1 

mIU/L) 

 

1.2.2.3. Tiroid disfonksiyonları ve hipertansiyon 

1.2.2.3.1. Hipotiroidi ve hipertansiyon 

Hipotiroidi sekonder hipertansiyona neden olur. Hipertansif hastaların 

%3.6’sında neden hipotiroidi olarak bildirilmiştir.85,86 Hipotiroidisi olan kişilerde ise 

HT prevelansı %1-%50 arasında değişmektedir.87,88,89 Hipotiroidide diyastolik kan 

basıncı yüksekliği daha fazla görülmekle beraber sistolik ve diyastolik kan basıncı 

yüksekliği saptanır. Hipotiroidisi olan hastalarda HT oluşmasındaki başlıca 

mekanizmalar periferik vasküler dirençte artma, endotel fonksiyon bozukluğu, 

hormonal değişiklikler, kan volüm değişikliği, renal fonksiyonlarda bozulma ve 

obezitedir.90,91 Triiyodotironin (T3) vasküler düz kaslar üzerine vazodilatatör etkide 

bulunur. Hipotiroidi ve T3 eksikliği arteryal sertlikte artışa ve periferik vasküler 

dirençte artışa neden olur. Arteryal sertlik aterosklerozun ve arteryal duvar 

elastisitesinin önemli bir belirleyicisidir.92  
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Beta adrenerjik reseptör miktarında azalma ve sempatik sinir sistemindeki 

artış sistemik vasküler dirençte artışa neden olur.91,93 Hipotiroidide renal beta 

adrenerjik aktivitede azalma nedeniyle renin salınımı azalır.94,95 Hipotiroidide artmış 

sistemik vasküler dirence kompanzatuvar olarak renin sekresyonunda, 

anjiotensinojenin hepatik üretiminde, serum anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE) 

aktivitesinde ve aldosteronun adrenal üretiminde azalma görülür.96 Tiroid hormon 

yetersizliği renal fonksiyonlarda bozulmaya neden olur ve bu bozulma T3 

eksikliğinin kardiyovasküler etkileri ile ilişkilidir.97 Kardiyak atımun azalmasına 

bağlı olarak glomerüler filtrasyon hızı ve serbest su klirensi azalır. Hipotiroidideki 

hiponatreminin nedeni budur.98  

Hipotiroidide damarda α1 adrenoreseptörler artar, β reseptörleri azalır.98 Bu 

da düz kaslarda kasılmayı arttırır ve vazokonstrüksiyona neden olur. Nitrik oksit 

(NO) üretiminde azalma da endotel disfonksiyonuna ve vazodilatasyon olmamasına 

neden olur.100 Vazodilatatör olan adrenomedüllin de tiroid hormon eksikliğinde 

azalır.101  

Hipotiroidide kardiyovasküler fonksiyonlardaki değişiklikler tiroid hormon 

replasmanına cevap verir.102 Kardiyovasküler riski yüksek olan kişilerde 12,5 μg/gün 

düşük dozla başlayıp 4–6 haftalık dönemler ile doz ayarlaması yapılarak hedeflenen 

TSH düzeyine ulaşılmalıdır. Riski olmayan genç olgularda yarı dozda başlanıp 4–6 

hafta içinde tam doza çıkılabilir. Risk taşımayan gençlerde hedef TSH 0.5–2.5 

mIU/L’dir. Kardiyovasküler riski yüksek olan kişilerde, 65 yaş üzerinde, ileri 

osteoporozu olanlarda, atriyal fibrilasyon varlığında TSH hedefi 1–4 mIU/L’dir. 

Gebelerde TSH hedefi ilk trimester 0.1–2.5 mIU/L, ikinci trimester için 0.2–3 mIU/L 

ve üçüncü trimester için 0.3–3 mIU/L’dir.125 Tiroid hormon replasman tedavisi kan 

basıncını etkili bir biçimde düşürür103 ancak her zaman yeterli gelmeyebilir ve ek 

antihipertansif tedaviye ihtiyaç duyulabilir.104  

Subklinik hipotiroidide de HT’a neden olan hemodinamik değişiklikler 

periferik dirençte artış ve endotelyal fonksiyon bozukluğudur.85,105 Kardiyak atım 

azalır ve periferik direnç artar, sol ventrikül sistolik disfonksiyonu görülür.94 TSH > 

10 mIU/L ve T3-T4 normal olan tüm vakalar tedavi edilmelidir. TSH 4–10 mIU/L ve 

T3-T4 normal olan vakalarda aşağıdaki faktörlerin birinin varlığında tedavi 

edilmelidir:125  
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 Guatr varlığı  

 Gebeler, ovulatuar disfonksiyonu, infertilitesi olan hastalar  

 Tiroid antikorları (Anti-TPO ve/veya Anti-TG) pozitifliği olan hastalar  

 TSH değeri giderek artan hastalar  

 TSH değeri iki kez 8 mIU/L bulunmuş olan hastalar  

 Bipolar duygu durum bozukluğu olan hastalar 

 

1.2.2.3.2. Hipertiroidi ve hipertansiyon 

Hiperiroidinin en sık nedeni graves hastalığı, toksik multinodüler guatr ve 

otonom toksik nodüldür. Tiroiditler de tirotoksikoza neden olur. Subklinik 

hipertiroidinin en sık nedeni tiroidin benign veya malign hastalıklarında kullanılan 

levotiroksin tedavisidir.125  

Tiroid hormonlarında artış vasküler dirençte azalma, pozitif kronotropik ve 

inotropik etkilerle kardiyak atımta belirgin artışa neden olarak sistolik kan basıncının 

artmasına ve nabız basıncının genişlemesine neden olur.107,108 Sistemik vasküler 

dirençte azalma görüldüğü için hipertiroidide diyastolik kan basıncında yükselme 

görülmez.  T3 vasküler düz kas hücrelerini direkt olarak gevşeterek sistemik vasküler 

dirençte azalmaya neden olur.107,109 Bu da renin salınımını ve sodyum 

reabsorbsiyonunu uyarır. Kan volümünde artış ve kalbe venöz dönüşte artış olur.108 

Tiroid hormon düzeyleri ile plazma renin aktivitesi, anjıotensin II düzeyleri arasında 

anlamlı ilişki saptanmıştır.95,97 Hipertiroidide katekolaminler normal ya da azalmıştır; 

atrial natriüretik peptid, beyin natriüretik peptid, adrenomedüllin ve endotelin 1 

yüksektir.107,108  

Tirotoksikozdaki HT prevelansı %20-30, HT riski 3 kat artmıştır.107,108 

Genellikle izole sistolik HT şeklinde görülmektedir.105,107 Hipertiroidide görülen bu 

izole sistolik kan basıncı yüksekliği, serebrovasküler hastalıklar, koroner arter 

hastalığı, kalp yetmezliği, son dönem böbrek yetmezliği ve total mortalte ile ilişkili 

olduğundan tedavi edilmesi önemlidir.107,108 Hipertiroidi tedavisinde antitiroid ilaç 
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(ATİ), radyoaktif iyot (RAI-131) ve cerrahi seçenekleri söz konusudur.125 

Hipertiroidi ve HT olanlarda β adrenerjık reseptör blokerleri ile yapılan 

antihipertansif tedavi kan basıncını düşürür. Ayrıca hipertiroidinin taşikardi, tremor, 

anksiyete, çarpıntı gibi bir çok semptomunu iyileştirir.111 genellikle propranolol 120-

160mg/gün önerilmekle birlikte santral sinir sistemi penetrasyonu nedeniyle bazen 

daha yüksek dozda kullanılabilir.111 Düşük dozda başlanır uygun doza kademeli 

olarak arttırılarak ulaşılır. Propranolol aynı zamanda T4’ü T3’e çeviren enzim olan 

5’monodeiyodinaz inhibisyonu ile yavaş bir şekilde T3 konsantrasyonunu %30 

oranında azaltır. Propranololun etkisi 7-10 günden sonra ortaya çıkar ve kan basıncı 

üzerine az etki gösterir.111,112 Hipertiroidide beta blokerler kontraendike olduğunda 

ve ya tolere edilemediğinde diltiazem ve ya verapamil gibi kalsiyum kanal blokerleri 

kullanılabilir. Özellikle tirotoksikozla beraber anjina ve taşiaritmi durumunda her iki 

durumda da etkili olduğundan tercih edilebilir.111  

Subklinik hipertiroidide ise asemptomatik genç hastalar tedavi edilmeden 

izlenebilir. Genç semptomatik ve/veya kardiak riski olanlarda düşük doz antitiroid 

ilaç kullanılmalıdır. İlk tercih metimazol’dür. 5–15 mg/gün metimazol semptomları 

kontrol eder. Metimazolün kullanılamadığı durumda ikinci tercih olarak 

propiltiyourasil 50–150 mg/gün kullanılabilir. Subklinik hipertiroidinin tedavisinde 

beta blokerler adrenerjik hiperaktiviteyi azalttıkları için semptomatik tedavide 

etkindirler.125  

TSH < 0.1 mIU/ml olan vakalarda aşağıdaki faktörlerden en az birinin 

varlığında tedavi önerilir:125 

 AF veya AF riski olanlarda 

 60 yaş üstünde olanlarda  

 Kanıtlanmış osteoporoz veya osteopenisi olanlarda 

TSH 0.1< TSH<0.5mIU/ml olan vakalar için 3–6 aylık periodlar ile takip 

edilmelidir. Semptomatik vakalarda (taşikardi, palpitasyon, anksiyete) beta bloker, 

osteoporoz/osteopeni olanlarda bisfosfonat tedavisi kullanılabilir.125 

Subklinik hipertiroidinin kardiyovasküler sistem üzerine etkilerinin incelendiği 

çalışmalarda subklinik hipertroidisi olan hastalarda endotelyal disfonksiyonun, kalp 
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hızında, supraventriküler aritmi prevalansında ve sol ventrikül kütlesinde artışın daha 

fazla olduğu gösterilmiştir.105,113 Subklinik hipertiroidi artmış kardiyovasküler 

mortalite ile ilişkili olduğu gösterildiğinden şimdiki görüşlere göre bening tiroid 

hastalığı olan tüm hastalarda subklinik hipertiroidi varsa tedavi edilmelidir.114 

 

1.2.3. Arteriyal Sertlik 

Arteryel sertlik kısaca arter duvarının elastikiyet kaybını ifade eder. Damar 

duvarının yapısal, fonksiyonel ve viskoelastik özelliklerini tanımlamak için kullanılan 

bir terimdir.54 Arteriyal sertlik; sigara içimi, hiperkolesterolemi, DM, kronik böbrek 

hastalığı, hipertansiyon gibi bilinen aterosklerotik risk faktörlerinin artışı ve 

yaşlanmanın sonucu olarak meydana gelir.13,14 Artmış aortik sertlik veya azalmış 

distensibilite; damar sisteminin yaygın aterosklerotik tutulumunun göstergesidir.15,16 

Yaşlanma ve kan basıncının damar üzerine etkileri elimine edildikten sonra artmış 

arteriyal sertlik; KAH,16 serebrovasküler,17 ve periferik damar aterosklerozunun 

belirleyicisidir.18 Genel popülasyonda, arteriyal sertlik hipertansiyon, miyokard 

enfarktüsü, kararsız angina, kalp yetmezliği gibi kardiyovasküler olaylar ve iskemik 

veya hemorajik inme gibi olaylar için güçlü bir risk faktörüdür.80  

Arteriyal sertlik, total mortalitenin bir göstergesi olmanın yanısıra; renal 

hastalık, strok, demans, kalp yetmezliği ve miyokard infarktüsü gibi vasküler 

hastalıklar için de belirleyici öneme sahiptir.14,19 Arteriyal sertlik indeksleri tablo 

1.4’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 1.4. Arteriyal Sertlik İndeksleri20-21,22-23 

Nabız Dalga 

Hızı (NDH) 

Arteriyal segment boyunca yayılan nabzın hızı uzaklık/zaman 

farkı(cm/sn)  

Arteriyal 

Distensibilite  

Basınç artışındaki rölatif çap değişimi çap farkı / basınç farkı x 

çap  

Arteriyal 

Komplians  

Sabit damar uzunluğunda verilen basınçtaki mutlak çap değişimi 

çap farkı / basınç farkı  

Elastik 

Modülüs  

Duvar materyalinin dahili elastik özellikleri Basınç farkı x 

hacim / hacim farkı x duvar kalınlığı  
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1.2.3.1. Fizyopatoloji 

Vasküler duvarın yapısal bütünlüğü, esnekliği ve kompliyansı kollajen ve 

elastin proteinlerine bağlıdır. Bu moleküllerin yavaş fakat düzenli olarak yapım ve 

yıkımı sayesinde oranları sabit bir dengede kalır. Bu dengenin bozulması normal 

elastin üretiminin azalmasına ve anormal kollajenin aşırı üretilmesine yol açarak 

vasküler sertliğe neden olur.55 Damar duvarındaki ekstraselüler matriks; 

proteoglikan, glikoprotein, elastin ve kollajenden oluşur. Elastikiyet ve bütünlüğü 

sağlayan elastin ve kollajenin yapım ve yıkımı matriks metalloproteinazları 

tarafından düzenlenir. Metalloproteinazlar kollajen ve elastinin dönüşümünü 

arttırarak ekstraselüler matriksin sayıflamasına neden olur.55,56  

Arteriyal sertlikteki artmış matriks metalloproteinaz aktivasyonuna; endotel 

disfonksiyonu, hücre adezyon molekülleri ve proinflamatuar sitokinlerin artışı, ileri 

glikasyon yıkım ürünleri, oksidatif stres ve aktive renin-anjiotensin-aldosteron 

sistemi neden olmaktadır.57  

Kollagen gibi uzun ömürlü proteinlerin non-enzimatik glikasyonu sonucu 

oluşan AGE de arteriyal sertlik patogenezinde rol oynamaktadır. AGE’lerin bağlı 

olduğu kollejen daha sert ve hidrolitik dönüşüme daha az uygundur. Bu da yapısal 

olarak anormal kollajen moleküllerinin birikimine ve elastik matriksin azalmasına 

yol açar. AGE’ler nitrik oksit oluşumunu bozar ve endotel disfonksiyonuna neden 

olur.55,58 

 

1.2.3.2. Nabız Dalga Hızı (NDH) 

Ventriküler kontraksiyon tarafından oluşturulan nabız basıncı, aort boyunca 

bir dalga olarak seyreder. Bu dalganın hızını, arteriyal sistemin farklı iki noktasında 

lokalize kan basıncı eğrileri arasındaki gecikmeden hesaplamak mümkündür. Nabız 

dalgasının daha sert olan arterlerde daha hızlı yol aldığı prensibine dayanılarak, nabız 

dalga hızı ölçümü, arteriyal sertliği değerlendirmede en iyi yöntem olarak ortaya 

çıkmıştır.54 Arteriyal sertlikte nabız dalga hızı artmakta, yansıyan dalganın daha 

çabuk dönmesine neden olmakta, diyastolik kan basıncı azalmakta, sistolik kan 
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basıncı artmaktadır.32 Arteriyal sertliğin değerlendirilmesinde nabız dalga hızı 

ölçümü altın standart olarak kabul edilmektedir.54,59 

 

1.2.3.5. KBH ve Arteriyal Sertlik 

Kronik böbrek hastalığında böbrek fonksiyonları bozuldukça arteriyal sertlik 

gelişiminde rol oynayan AGE oluşumu artmakta ve bunun sonucunda matriks 

metalloproteinazlarının üretimi artmaktadır. Kronik böbrek hastalığında böbrek 

fonksiyonları azaldıkça arteriyal sertlik artmaktadır. Kardiyovasküler hastalıklar 

KBH ve SDBH’nda morbidite ve mortalitenin en önemli nedenidir.32 Kronik böbrek 

hastalığında artmış arteriyal sertlik artmış kardiyovasküler mortalitenin güçlü 

bağımsız bir belirleyicisidir.60  
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1. Hasta Seçimi / Demografik Verilerin Toplanması 

Bu retrospektif çalışmaya 01.01.2011-22.06.2016 tarihleri arasında Selçuk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dahiliye alt bilimlerinden herhangi birine 

başvurmuş ve daha önce herhangi bir sebeple Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi Nefroloji bölümünce 24 saatlik tansiyon holter takılmış olan 175 hasta 

alındı. Hastalar kronik böbrek hastalığı olup olmamasına göre gruplara ayrıldı.  

Kronik böbrek hastalığı olan grupta 69 hasta;  kronik böbrek hastalığı olmayan 

grupta 106 hasta mevcuttu. Hastaların son 1 hafta içinde yapılmış olan hemogram ve 

biyokimyasal parametreleri, tiroid fonksiyon testleri, 24 saatlik idrarda ve spot 

idrarda proteinüri ve albuminüri tetkikleri, 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı 

parametreleri retrospektif olarak toplandı ve karşılaştırıldı.  

Hastaların TSH, sT4, sT3, hemogram, biyokimya ve idrar tetkikleri, Selçuk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Laboratuvarında çalışıldı ve sonuçlar enlil 

sisteminden tarandı. 

 

2.2. Ambulatuar Kan Basıncı Monitörizasyonu 

Çalışmamıza gündüz yarım saatte bir, gece saat başı kan basıncını, 

dakikadaki nabız sayısını ve aynı zamanda arteriyel sertlik parametreleri olan 

augmentasyon basıncı, augmentasyon indeksi, nabız basıncı ve nabız dalga hızını 

ölçen osilometrik tipte Mobil O Graph arteriograf (İ.E.M GmbH Stolberg Almanya) 

cihazı takılarak ambulatuar kan basıncı izlemi ve arteriyel sertlik takibi yapılan 

hastalar alındı. Uyku periyodu, gece 23:00 ve sabah 07:00 saatleri arasında 

belirlendi. 

 

2.3. Araştırmaya alınma kriterleri 

1) Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dahiliye alt bilimlerinden 

herhangi birine başvurmuş olmak. 
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2) Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Bölümünce 24 

saatlik ambulatuvar kan basıncı izlemi ile değerlendirilmiş olmak. 

3) 18 yaşından büyük olmak 

4) Son 1 hafta içinde tiroid fonksiyon testleri saptanmış olmak 

 

2.4. Araştırmaya alınmama kriterleri 

1) Malignite varlığı 

 

2.5. İstatistik 

İstatistiksel açıdan verilerin değerlendirilmesinde bilgisayar ortamında IBM 

Statistics 21.0 (SPSS) istatistik paket programı kullanıldı. Sürekli değişkenlerin 

normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testi ile ölçüldü. İstatistiksel 

değerlendirilmelerde iki gruba ait normal dağılmayan sürekli değişkenlerin 

ortalamaları arasındaki farkı değerlendirmek için Mann-Whitney U testi, normal 

dağılan sürekli değişkenlerin ortalamaları arasındaki farkı değerlendirmek için 

bağımsız t testi kullanıldı. Normal dağılım gösteren iki sürekli değişkenin arasındaki 

ilişki Pearson korelasyon analizi ile ölçülürken, normal dağılmayan iki sürekli 

değişken arasındaki ilişki Spearman korelasyon analizi ile tespit edildi. İkiden fazla 

gruba ait normal dağılmayan sürekli değişkenlerin ortalamaları arasındaki farkı 

değerlendirmek için Kruskall-Wallis testi, normal dağılan sürekli değişkenlerin 

ortalamaları arasındaki farkı değerlendirmek için Oneway Anova testi kullanıldı. 

Posthoc testi olarak tukey testi kullanıldı. İstatistiksel olarak p<0.05 olan değerler 

anlamlı olarak kabul edildi. 
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3. BULGULAR 

Çalışmaya 69 KBH olan ve 106 KBH olmayan, toplam 175 kişiden alınan 

değerler üzerinde yapıldı.  

 

Tablo 3.1. Tüm Hastaların  Demografik özellikleri 

 Min. Max. Ort.±SS* 

Yaş(yıl) 19 90 56,93 ± 16,15 

Boy(cm) 42 145 78,52 ± 17,08 

Kilo(kg) 120 190 163,86 ± 9,29 

BKİ(kg/m2) 17,4 57,6 29,32 ± 6,44 

*bağımsız t test  (BKİ=Beden Kitle İndeksi) 

 

Çalışmaya alınan 175 hastanın yaş ortalaması 56,93±16,15, kilo ortalaması 

78,52±17,08; boy ortalaması163,86±9.29; BKİ ortalaması 29,32±6,44 idi.  

 

Tablo 3.2. KBH Olan ve Olmayan Grubunun Demografik Özellikleri 

 KBH olmayan 

Ort. ± SS 

KBH olan 

Ort. ± SS 

p 

Yaş(yıl) 52,3 ± 16 64,0 ± 13.6 0,001* 

Boy(cm) 163,6 ± 8.8 164,2 ± 9.9 0,68* 

Kilo(kg) 80,6 ± 17.8 75.2 ± 15.2 0,041* 

BKİ(kg/m2) 30,2 ± 6.7 27,9 ± 5.6 0,023* 

*bağımsız t test     (BKİ: beden kitle indeksi) 

 

KBH olan ve olmayan grup arasında yaş, boy, kilo ve beden kitle indeksi 

(BKİ) parametreleri karşılaştırıldı. KBH olan grupta yaş ortalaması (64±13.6), KBH 

olmayan (52.3 ±16) gruba göre anlamlı şekilde yüksek saptandı (p=0.001). KBH 

olmayanlarda kilo (80.6 ± 17.8);  KBH olanlara (75.2±15.2) göre anlamlı şekilde 

yüksek saptandı ( p=0.041).  KBH olmayan grupta BKİ (30.2±6.7); KBH olan 
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gruba( 27.9±5.6)göre anlamlı şekilde yüksek saptandı (p=0,023). KBH olan ve 

olmayan hasta grubu arasında boy ortalaması açısından istatistiksel anlamlı fark 

gözlenmedi (p=0.68) 

 

Şekil 3.1. KBH Olan ve Olmayan Grupların Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

KBH olmayanların 34’ü (%32.1’i) erkek, 72’si (% 67.9’u) kadın; KBH 

olanların 37’si (%53.6’sı) erkek, 32’si (%46.4’ü) kadındı. 

 

Tablo 3.3. Tüm Hastaların GFH’na Göre Ayrımı 

 n % 

evre 1 GFH ≥90 normal ya da yüksek 64 36,6 

evre 2 GFH 60-89 hafifçe azalmış 42 24,0 

evre 3a GFH 45-59 hafif-orta derecede azalmış 19 10,9 

evre 3b GFH 30-44 orta-ağır derecede azalmış 12 6,9 

evre 4 GFH 15-29 ağır derecede azalmış 9 5,1 

evre 5 GFH ≤15 böbrek yetmezliği 29 16,6 

(GFH: glomerüler filtrasyon hızı; n= sayı; % = yüzde) 
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Çalışmaya alınan hastaların 64’ünde (%36.6) GFH ≥90ml/dk/1,73m2; 

42’sinde (%24) GFH 60-89 ml/dk/1,73m2; 19’unda (%10.9) GFH 45-59 

ml/dk/1,73m2; 12’sinde (%6,9) GFH 30-44ml/dk/1,73m2; 9’unda (%5.1) GFH 15-29 

ml/dk/1,73m2; 29’unda  (%16.6) GFH ≤15ml/dk/1,73m2 idi.  

 

Tablo 3.4. KBH Olan ve Olmayan Grubun Biyokimya Parametreleri 

 KBH olmayan 

Ort. ± SS 

KBH olan 

Ort. ± SS 

p 

GFH(ml/dk/1,73m2) 97,2 ± 20.4 28,0 ± 19 0,001** 

ÜA (mg/dL) 5,2 ± 1.5 6,3 ± 1.8 0,001* 

Alb (g/dL) 4,1 ± 0.5 3,6 ± 0.5 0,001* 

Glukoz (mg/dL) 113,3 ± 45 131,5 ± 68.1 0,163** 

TG (mg/dL) 163,2 ± 104 179,2 ± 139 0,54** 

T-Kol (mg/dL) 197,3 ± 48.4 182,3 ± 67.8 0,09* 

LDL-K (mg/dL) 118,9 ± 36.3 107,5 ± 38.9 0,054* 

HDL-K (mg/dL) 45,2 ± 12.4 35,5 ± 12.8 0,001* 

ALT (u/L) 21,5 ± 10.4 15,8 ± 8.8 0,001** 

AST (u/L) 20,6 ± 7 17,2 ± 7.8 0,001** 

Üre (mg/dL) 28,9 ± 10.1 83,8 ± 42 0,001** 

Kreatinin (mg/dL) 0,76 ± 0.14 3,78 ± 2.99 0,001** 

Na (mEq/L) 139,5 ± 2.5 136,8 ± 5.2 0,001** 

K (mEq/L) 4,4 ± 0.4 4,6 ± 0.4 0,001* 

Ca (mg/dL) 9,2 ± 0.5 8,9 ± 0.7 0,002* 

P (mg/dL) 3,4 ± 0.5 4,1 ± 1.3 0,001** 

TSH (µIU/mL) 2,4 ± 5.5 2,0 ± 1.4 0,99** 

sT4 (ng/dL) 1,33 ± 0.32 1,31 ± 0.31 0,85** 

sT3 (pg/mL) 3,10 ± 0.54 2,52 ± 0.63 0,001** 

*bağımsız t test **mann-whitney u test 

(GFH= glomerüler filtrasyon hızı, ÜA= ürik asit Alb= Albumin, TG=Trigliserid, T-Kol=Total 

kolesterol, LDL-K=Düşük dansiteli lipoprotein, HDL-K=Yüksek dansiteli lipoprotein, Na=Sodyum, 

K=Potasyum, Ca=Kalsiyum, P=Fosfor, TSH=tiroid stimulan hormon, sT4=tiroksin, 

ST3=triiyodotironin, ALT=alanin amino transferaz, AST=aspartat amino transferaz) 
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KBH olmayan ve KBH olan hasta gruplarının ortalama değerleri ve standart 

sapma değerleri sırasıyla verilmiştir.  KBH olmayan grupta GFH ortalaması KBH 

olan hasta grubuna göre anlamlı şekilde yüksek saptandı, (97.2±20.4; 28.0±19.1; 

p=0.001). KBH olmayan grupta ürik asit ortalaması KBH olan hasta grubuna göre 

anlamlı şekilde daha düşük saptandı, (5.2±1.5; 6.3±1.8; p=0.001). KBH olmayan 

grupta albumin ortalaması KBH olan hasta grubuna göre anlamlı şekilde daha 

yüksek saptandı, (4.1±0.5; 3.6±0.5; p=0.001). KBH olmayan ve KBH olan hasta 

grubu arasında glukoz ortalaması açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 

gözlenmedi, (113.3±45.0; 131.5±68.1; p=0.163). KBH olmayan ve KBH olan hasta 

grubu arasında trigliserid ortalaması açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 

gözlenmedi, (163.2±104.0; 179.2±139.0; p=0.54). KBH olmayan grupta T-Kol 

ortalaması KBH olan hasta grubuna göre anlamlı şekilde daha yüksek saptandı, 

(197.3±48.4; 182.3±67.8; p=0.09). KBH olmayan ve KBH olan hasta grubu arasında 

LDL-K ortalaması açısından istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi, 

(118.9±36.3; 107.5±38.9; p=0.054). KBH olmayan grupta HDL-K ortalaması KBH 

olan gruba göre anlamlı şekilde daha yüksek saptandı, (45.2±12.4; 35.5±12.8; 

p=0.001). KBH olmayan grupta ALT ortalaması KBH olan gruba göre anlamlı 

şekilde daha yüksek saptandı, (21.5±10.4; 15.8±8.8; p=0.001). KBH olmayan grupta 

AST ortalaması KBH olan gruba göre anlamlı şekilde daha yüksek saptandı, 

(20.6±7.0; 17.2±7.8; p=0.001). KBH olmayan grupta üre ortalaması KBH olan 

gruba göre anlamlı şekilde daha düşük saptandı, (28.9±10.1; 83.8±42.0; p=0.001). 

KBH olmayan grupta kreatinin ortalaması KBH olan gruba göre anlamlı şekilde 

daha düşük saptandı, (0.76±0.14; 3.78±2.9; p=0.001). KBH olmayan grupta KBH 

olan hasta grubuna göre Na ortalaması anlamlı olarak daha yüksek saptandı. 

(139.5±2.5; 136.8±5.2; p=0.001). KBH olmayan grupta KBH olan hasta grubuna 

göre potasyum ortalaması anlamlı olarak daha düşük saptandı. (4.4±0.4; 4.6±0.4; 

p=0.001). KBH olmayan grupta kalsiyum ortalaması KBH olan hasta grubuna göre 

anlamlı şekilde yüksek saptandı, (9.2±0.5; 8.9±0.7; p=0.002). KBH olmayan grupta 

fosfor ortalaması KBH olan hasta grubuna göre anlamlı şekilde düşük saptandı, 

(3.4±0.5; 4.1±1.3; p=0.001). KBH olmayan ve KBH olan hasta grubu arasında TSH 

ortalaması açısından istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi, (2.4±5.5; 2.0±1.4; 

p=0.99). KBH olmayan ve KBH olan hasta grubunda sT4 ortalaması açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi,(1.33±0.32; 1.31±0.31; p=0.85). KBH 
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olmayan grupta sT3 ortalaması KBH olan gruba göre anlamlı şekilde yüksek 

saptandı, (3.10±0.54; 2.52±0.63; p=0.001). 

 

Tablo 3.5. KBH Olan ve Olmayan Grubun Hemogram Parametreleri 

 KBH olmayan 

Ort. ± SS 

KBH olan 

Ort. ± SS 

p 

WBC (K/uL) 7,9 ± 2.8 7,7 ± 2.8 0,592** 

Htc (%) 39,2 ± 4.5 34,3 ± 5.0 0,001* 

Hg (g/dL) 13,2 ± 1.7 11,5 ± 1.8 0,001* 

Plt (K/uL) 260,3 ± 65.4 227,5 ± 77.3 0,003* 

MCV (fL) 84,3 ± 5.7 86,0 ± 6.2 0,07** 

*bağımsız t test **mannwhitney u test 

(WBC=Lökosit, Htc=Hematokrit, Hg=Hemoglobin, Plt=Platelet, MCV=ortalama korpuskuler 

volüm) 

 

KBH olmayan ve KBH olan hasta gruplarının ortalama ve standart sapma 

değerleri sırasıyla verilmiştir. KBH olmayan ve KBH olan hasta grubunda WBC 

ortalaması açısından anlamlı fark gözlenmedi, (7.9±2.8; 7.7±2.8; p=0.592). KBH 

olmayan grupta KBH olan hasta grubuna göre hematokrit ortalaması anlamlı olarak 

daha yüksek saptandı, (39.2±4.5; 34.3±5.0; p=0.001). KBH olmayan grupta KBH 

olan hasta grubuna göre hemoglobin ortalaması anlamlı şekilde daha yüksek 

saptandı, (13.2±1.7; 11.5±1.8; p=0.001). KBH olmayan grupta KBH olan hasta 

grubuna göre platelet ortalaması anlamlı şekilde daha yüksek saptandı, (260.3±65.4; 

227.5±77.3; p=0.003). KBH olmayan ve KBH olan hasta grubunda MCV ortalaması 

açısından anlamlı fark gözlenmedi, (84.3±5.7; 86.0±6.2; p=0.07). 
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Tablo 3.6. KBH Olan ve Olmayan Hastaların İdrar Protein Ve Albümin Değerleri 

 KBH olan KBH olmayan P değeri 

24s/Pro (mg/gün) Min 37 62  

0,04** Max 12479 5964 

Median 737,5 282 

24s/Alb (mg/gün) Min 6 6  

0,003** Max 9419 4451 

Median 691 31 

Sp/Pro (mg/dL) Min 61 44  

0,001** Max 39120 6561 

Median 1046 118 

Sp/Alb (mg/dL) Min 9 3  

0,001** Max 21883 4970 

Median 521,5 17 

**mannwhitney u test 

(24s/Pro= 24 saatlik idrarda proteinüri, 24s/Alb= 24 saatlik idrarda albuminüri, Sp/Pro= Spot idrarda 

proteinüri, Sp/Alb= Spot idrarda albuminüri)  

 

KBH olan grupta (median=737,5) KBH olmayan hasta grubuna 

(median=282) göre 24 saatlik idrada proteinüri anlamlı şekilde daha yüksek saptandı 

(p=0.04).  KBH olan hasta grubunda (median=691) KBH olmayan hasta grubuna 

(median=31) göre 24 saatlik idrarda albuminüri anlamlı şekilde daha yüksek 

saptandı (p=0.003).  KBH olan hasta grubunda (median=1046,5) KBH olmayan 

hasta grubuna (median=118) göre spot idrarda albuminüri anlamlı şekilde daha 

yüksek saptandı (p=0.001).  KBH olan hasta grubunda (median=521.5) KBH 

olmayan hasta grubuna (median=17) göre spot idrarda albuminüri anlamlı şekilde 

daha yüksek saptandı (p=0.001).   
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Tablo 3.7. KBH Olan ve Olmayan Hasta Grubu 24 Saatlik Holter Bulguları 

 KBH olmayan 

Ort. ± SS 

KBH olan 

Ort. ± SS 

p 

24s/SKB(mmHg) 125.67 ± 15.16 131.88 ± 23.63 0,055* 

24s/DKB(mmHg) 79.33 ± 9.98 80.23 ± 15.32 0,666* 

24s/OAB(mmHg) 100.46 ± 11.55 103.93 ± 18.21 0,162* 

24s/NS(1/dk) 76.77 ± 11.54 77.49 ± 13.68 0,719* 

24s/NB(mmHg) 46.55 ± 10.69 51.58 ± 14.0 0.015** 

24s/SSKB(mmHg) 115.88 ± 13.21 120.33 ± 21.87 0,131* 

24s/SDKB(mmHg) 80.48 ± 10.10 81.91 ± 15.71 0,503* 

24s/CO(l/dk) 4.57 ± 0.59 4.58 ± 0.77 0,921* 

24s/AIx@75 26.19 ± 8.63 27.23 ± 8.35 0,430* 

24s/PD(s*mmHg/ml) 1.30 ± 0.15 1.34 ± 0.21 0.477** 

24s/YB (%) 65.54 ± 6.98 63.33 ± 6.27 0.049** 

24s/NDH 7.50 ± 1.81 8.92 ± .91 0,001* 

*bağımsız t test **mannwhitney u test 

(24s/SKB= 24 saatlik ortalama sistolik kan basıncı, 24s/DKB= Ortalama diyastolik kan basıncı, 

24s/OAB= Ortalama arteryal basınç, 24s/NS= 24 saatlik ortalama nabız sayısı, 24s/NB= 24 saatlik 

nabız basıncı, 24s/SSKB= 24 saatlik santral sistolik kan basıncı, 24s/SDKB= 24 saatlik santral 

diyastolik kan basıncı, 24s/CO= 24 saatlik kardiak atım, 24s/PD= 24 saatlik periferik direnç, 

24s/YB= 24 saatlik yansıtma büyüklüğü, 24s/NDH= 24 saatlik nabız dalga hızı) 

 

KBH olmayan ve KBH olan hasta gruplarının ortalama ve standart sapma 

değerleri sırasıyla verilmiştir. KBH olan ve KBH olmayan hasta grubunda 24s/SKB 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı, (125.67±15.16; 131.88±23.63; 

p=0.55). KBH olan ve KBH olmayan hasta grubunda 24s/DKB arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptanmadı, (79.33±9.98; 80.23±15.32; p=0.666). KBH olan ve 

KBH olmayan hasta grubunda 24s/OAB arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmadı, (100.46±11.55; 103.93±18.21; p=0.162). KBH olan ve KBH olmayan 

hasta grubunda 24s/NS arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı, 

(76.77±11.54; 77.49±13.68; p=0.719). KBH olmayan hasta grubunda 24s/NB, KBH 

olan hasta grubuna göre anlamlı olarak daha düşük saptandı, (46.55±10.69; 

51.58±14.0; p=0.015). KBH olan ve KBH olmayan hasta grubunda 24s/SSKB 
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arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı, (115.88±13.21; 120.33±21.87; 

p=0.131). KBH olan ve KBH olmayan hasta grubunda 24s/SDKB arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı, (80.48±10.10;  81.91±15.71; p=0.503). 

KBH olan ve KBH olmayan hasta grubunda 24s/CO arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmadı, (4.57±0.59; 4.58±0.77; p=0.921). KBH olan ve KBH 

olmayan hasta grubunda 24s/AIx@75 arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmadı, (26,19±8,63;  27,23±8.35; p=0.430). KBH olan ve KBH olmayan hasta 

grubunda 24s/PD arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı, (1.30±0.15; 

1.34±0.21; p=0.477). KBH olmayan hasta grubunda 24s/YB , KBH olan hasta 

grubuna göre  anlamlı şekilde yüksek saptandı, (65.54±6.98; 63.33±6.27; p=0.049). 

KBH olmayan hasta grubunda 24s/NDH ortalaması KBH olan hasta grubuna göre 

anlamlı şekilde daha düşük saptandı, (7.50±1.81; 8.92±1.91;  p=0.001).  

 
Tablo 3.8. KBH Olan ve Olmayan Hasta Grubu Gündüz Holter Bulguları 

 KBH olmayan 

Ort. ± SS 

KBH olan 

Ort. ± SS 

p 

Gü/SKB(mmHg) 126.52 ± 10.03 132.12 ± 23.82 0.085* 

Gü/DKB(mmHg) 79.78 ± 10.17 80.51 ± 15.39 0.731* 

Gü/OAB(mmHg) 101.49 ± 12.01 104.16 ± 18.35 0.288* 

Gü/NS(1/dk) 78.32 ± 11.86 78.23 ±  13.86 0.965* 

Gü/NB(mmHg) 46.83 ± 10.52 51.43 ± 14.2 0.024** 

Gü/SSKB(mmHg) 116.24 ± 12.67 120.36 ± 22.04 0.162* 

Gü/SDKB(mmHg) 81.37 ± 10.14 82.33 ± 15.84 0.654* 

Gü/CO(l/dk) 4.62 ± 0.57 4.60 ± 0.76 0.849* 

Gü/AIx@75 26,22 ± 8.34 27,06 ± 8.82 0,528* 

Gü/PD(s*mmHg/ml) 1.30 ± 0.13 1.33 ± 0.21 0.690** 

Gü/YB (%) 64.23 ± 5.72 62.77 ± 6.29 0.114* 

Gü/NDH 7.51 ± 1.79 8.92 ± 1.9 0.001* 

*bağımsız t test **mannwhitney u test 

(Gü/SKB= Gündüz ortalama sistolik kan basıncı, Gü/DKB= Gündüz Ortalama diyastolik kan basıncı, 

Gü/OAB= Gündüz Ortalama arteryal basınç, Gü/NS= Gündüz ortalama nabız sayısı, Gü/NB= 

Gündüz nabız basıncı, Gü/SSKB= Gündüz Santral Sistolik Kan Basıncı, Gü/SDKB= Gündüz santral 

diyastolik kan basıncı, Gü/CO= Gündüz kardiak atım, Gü/PD= Gündüz periferik direnç, Gü/YB= 

Gündüz yansıtma büyüklüğü, Gü/NDH= Gündüz nabız dalga hızı) 
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KBH olmayan ve KBH olan hasta gruplarının ortalama ve standart sapma 

değerleri sırasıyla verilmiştir. KBH olan ve KBH olmayan hasta grubunda Gü/SKB 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı, (126.52±15.03; 132.12±23.82; 

p=0.085).  KBH olan ve KBH olmayan hasta grubunda Gü/DKB arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı, (79.78±10.17; 80.51±15.39; p=0.731). 

KBH olan ve KBH olmayan hasta grubunda Gü/OAB arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmadı, (101.49±12.01; 104.16±18.35; p=0.288). KBH olan ve 

KBH olmayan hasta grubunda Gü/NS arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmadı, (78.32±11.86; 78.23±13.86; p=0.965). KBH olmayan hasta grubunda 

Gü/NB , KBH olan hasta grubuna göre anlamlı şekilde daha düşük saptandı, 

(46.83±10.52;  51.43±14.2; p=0.024). KBH olan ve KBH olmayan hasta grubunda 

Gü/SSKB arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı, (116.24±12.67; 

120.36±22.04; p=0.162). KBH olan ve KBH olmayan hasta grubunda Gü/SDKB 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı, (81.37±10.14; 82.33±15.84; 

p=0.654). KBH olan ve KBH olmayan hasta grubunda Gü/CO arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptanmadı, (4.62±0.57; 4.60±0.76; p=0.849).  KBH olan ve 

KBH olmayan hasta grubunda Gü/AIx@75 arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmadı, (26,22±8,34; 27,06±8,82; p=0.528).  KBH olan ve KBH olmayan hasta 

grubunda Gü/PD arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı, (1.30±0.13; 

1.33±0.21; p=0.690). KBH olan ve KBH olmayan hasta grubunda Gü/YB arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı, (64.23±5.72; 62.77±6.29; p=0.114). 

KBH olmayan hasta grubunda Gü/NDH, KBH olan hasta grubuna göre anlamlı 

şekilde daha düşük saptandı, (7.51±1.79; 8.92±1.90; p=0.001).  
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Tablo 3.9. KBH Olan ve Olmayan Hasta Grubu Gece Holter Bulguları 

 KBH olmayan 

Ort. ± SS 

KBH olan 

Ort. ± SS 

p 

Ge/SKB(mmHg) 122.97 ± 17.52 130.99 ± 24.71  0.032** 

Ge/DKB(mmHg) 76.88 ± 11.52 78.97 ± 16.36 0.357* 

Ge/OAB(mmHg) 97.98 ± 13.22 102.80 ± 18.92  0.162** 

Ge/NS(1/dk) 72.01 ± 12.8 74.93 ± 14.48  0.164* 

Ge/NB(mmHg) 46.21 ± 12.09 51.91 ± 15.86 0.009** 

Ge/SSKB(mmHg) 114.73 ± 16.05 120.12 ± 22.75 0.124** 

Ge/SDKB(mmHg) 77.77 ± 11.7 80.30 ± 16.13 0.263* 

Ge/CO(l/dk) 4.42 ± 0.68 4.52 ± 0.9 0.438* 

Ge/AIx@75 25,70 ± 11.6 27,58 ± 9.17 0,258* 

Ge/PD(s*mmHg/ml) 1.31 ± 0.2 1.33 ± 0.23 0.478* 

Ge/YB(%) 67.11 ± 6.88 65.28 ± 7.96 0.109* 

Ge/NDH 7.45 ± 1.87 8.90 ± 1.98 0.001* 

*bağımsız t test **mannwhitney u test 

(Ge/SKB= Gece ortalama sistolik kan basıncı, Ge/DKB= Gece Ortalama diyastolik kan basıncı, 

Ge/OAB= Gece Ortalama arteryal basınç, Ge/NS= Gece ortalama nabız sayısı, Ge/NB= Gece nabız 

basıncı, Ge/SSKB= Gece santral sistolik kan basıncı, Ge/SDKB= Gece santral diyastolik kan basıncı, 

Ge/CO= Gece kardiak atım, Ge/PD= Gece periferik direnç, Ge/YB= Gece yansıtma büyüklüğü, 

Ge/NDH= Gece nabız dalga hızı) 

 

KBH olmayan ve KBH olan hasta gruplarının ortalama ve standart sapma 

değerleri sırasıyla verilmiştir. KBH olmayan hasta grubunda Ge/SKB ortalaması 

KBH olan hasta grubuna göre anlamlı şekilde düşük saptandı, (122.97±17.52; 

130.99±24.71; p=0.032).  KBH olan ve KBH olmayan hasta grubunda Ge/DKB 

arasında anlamlı fark saptanmadı (79.78±10.17; 78.97±16.36; p=0.357). KBH olan 

ve olmayan hasta grubunda Ge/OAB arasında anlamlı fark saptanmadı 

(97.98±13.22; 102.80±18.92; p=0.162). KBH olan ve KBH olmayan hasta grubunda 

Ge/NS arasında anlamlı fark saptanmadı (72.01±12.80; 74.93±14.48; p=0.164). 

KBH olmayan hasta grubunda Ge/NB KBH olan hasta grubuna göre anlamlı şekilde 

düşük saptandı (46.21±12.09; 51.91±15.86; p=0.009).  KBH olan ve KBH olmayan 

hasta grubunda Ge/SSKB arasında anlamlı fark saptanmadı (114.73±16.05; 
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120.12±22.75; p=0.124). KBH olan ve KBH olmayan hasta grubunda Ge/SDKB 

arasında anlamlı fark saptanmadı (77.77±11.70; 80.30±16.13; p=0.263). KBH olan 

ve KBH olmayan hasta grubunda Ge/CO sonucu arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark saptanmadı (4.42±0.68; 4.52±0.90; p=0.438). KBH olan ve olmayan hastalarda 

Ge/AIx@75 arasında anlamlı fark saptanmadı (25,7±11,60; 27,58±9,17; p=0.258). 

KBH olan ve KBH olmayan hasta grubunda Ge/PD arasında anlamlı fark 

saptanmadı (1.31±0.20; 1.33±0.23; p=0.478). KBH olan ve KBH olmayan hasta 

grubunda Ge/YB sonucu arasında anlamlı fark saptanmadı (67.11±6.88; 65.28±7.96; 

p=0.109). KBH olmayan hasta grubunda Ge/NDH ortalaması KBH olan hasta 

grubuna göre anlamlı şekilde daha düşük saptandı (7.45±1.87; 8.90±1.98; p=0.001).  

 

Tablo 3.10. KBH Olan ve Olmayan Hasta Grubu Holter Bulguları 

 KBH olmayan 

Ort. ± SS 

KBH olan 

Ort. ± SS 

p 

Gü/azSKB(mmHg) 161.01 ± 25.18 165.48 ± 34.86 0.360* 

Gü/azDKB(mmHg) 104.66 ± 18.0 102.25 ± 19.56 0.915** 

Gü/asSKB(mmHg) 99.07 ± 14.25 101.20 ± 20.28 0.448* 

Gü/asDKB(mmHg) 55.78 ± 11.51 56.54 ± 13.81 0.697* 

Ge/azSKB(mmHg) 140.23 ± 21.32 150.54 ± 31.65 0.037** 

Ge/azDKB(mmHg) 90.91 ± 14.35 91.99 ± 18.88 0.870** 

Ge/asSKB(mmHg) 106,40 ± 17.43 113,68 ± 23.29 0,028* 

Ge/asDKB(mmHg) 62,51 ± 11.84 64,93 ± 16.51 0,295* 

Gü/SSDA(%) 22.69 ± 26.48 36.25 ± 36.81 0.088** 

Gü/DSDA(%) 23,42 ± 25.37 28,77 ± 34.21 0,803** 

Ge/SSDA(%) 41.14 ± 34.59 54.46 ± 42.42 0.036** 

Ge/DSDA(%) 39.01 ± 33.09 42.93 ± 40.6 0.775** 

*bağımsız t test **mannwhitney u test 

(Gü/azSKB= gündüz azami sistolik kan basıncı, Gü/azDKB= gündüz azami diyastolik kan basıncı, 

Gü/asSKB= gündüz asgari sistolik kan basıncı, Gü/asDKB= gündüz asgari diyastolik kan basıncı, 

Ge/azSKB= gece azami sistolik kan basıncı, Ge/azDKB= gece azami diyastolik kan basıncı, 

Ge/asSKB= gece asgari sistolik kan basıncı, Ge/asDKB= gece asgari diyastolik kan basıncı, 

Gü/SSDA= gündüz sistolik sınır değeri aşma, Gü/DSDA= gündüz diyastolik sınır değeri aşma, 

Ge/SSDA= gece sistolik sınır değeri aşma, Ge/DSDA= gece diyastolik sınır değeri aşma) 
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KBH olmayan ve KBH olan hasta  gruplarının ortalama ve standart sapma 

değerleri sırasıyla verilmiştir. KBH olan ve KBH olmayan hasta grubunda 

Gü/azSKB arasında anlamlı fark saptanmadı (161.01±25.18; 165.48±34.86; 

p=0.360).  KBH olan ve KBH olmayan hasta grubunda Gü/azDKB arasında anlamlı 

fark saptanmadı (104.66±18.0; 102.25±19.56; p=0.915).  KBH olan ve KBH 

olmayan hasta grubunda Gü/asSKB arasında anlamlı fark saptanmadı (99.07±14.25; 

101.20±20.28; p=0.448).  KBH olan ve KBH olmayan hasta grubunda Gü/asDKB 

arasında anlamlı fark saptanmadı (55.78±11.51; 56.54±13.81; p=0.697). KBH 

olmayan hasta grubunda Ge/azSKB KBH olan hasta grubuna göre anlamlı şekilde 

daha düşük saptandı (140.23±21.32; 150.54±31.65; p=0.037). KBH olan ve KBH 

olmayan hasta grubunda Ge/azDKB arasında anlamlı fark saptanmadı (90.91±14.35; 

91.99±18.88; p=0.870). KBH olmayan hasta grubunda Ge/asSKB ortalaması KBH 

olan hasta grubuna göre anlamlı şekilde daha düşük saptandı (106,4±17,4; 

113,6±23,2; p=0.028). KBH olan ve KBH olmayan hasta grubunda Ge/asDKB 

sonucunun arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (62,5±11,8; 

64,9±16,5; p=0.295).  KBH olan ve KBH olmayan hasta grubunda Gü/SSDA 

sonucu arasında anlamlı fark saptanmadı (22.69±26.48; 36.25±36.81; p=0.088). 

KBH olan ve KBH olmayan hasta grubunda Gü/DSDA sonucu arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptanmadı (23,42±25,37;  28,77±34,21; p=0.803).  KBH 

olmayan hasta grubunda Ge/SSDA ortalaması KBH olan hasta grubuna göre anlamlı 

şekilde daha düşük saptandı (41.14±34.59; 54.46±42.42; p=0.036). KBH olan ve 

KBH olmayan hasta grubunun Ge/DSDA sonucu arasında anlamlı fark saptanmadı 

(39.01±33.09; 42.93±40.60; p=0.775).  
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Tablo 3.11. KBH Hastalarında NDH’nin İlişkili Olduğu Değişkenler 

 r p 

Yaş(yıl) 0.795 0.001** 

24s/SKB(mmHg) 0.258 0.032 ** 

24s/NS (1/dk) -0.266 0.027** 

24s/AIx@75 0.384 0.001** 

Gü/SKB(mmHg) 0.256 0.034** 

Gü/NS (1/dk) -0.271 0.024** 

Gü/AIx@75 0.377 0.001** 

Ge/ AIx@75 0.320 0.007** 

Gü/azSKB(mmHg) 0.306 0.011** 

Gü/asSKB(mmHg) 0.249 0.039** 

*pearson korelasyon analizi   **spearman korelasyon analizi 

 

NDH ile KBH hastalarının yaş, 24s/SKB, 24s/NS, 24s/AIx@75, Gü/SKB, 

Gü/NS, Gü/AIx@75, Ge/AIx@75, Gü/azSKB,  Gü/asSKB parametreleri arasındaki 

ilişki anlamlı bulundu. NDH ve yaş arasındaki ilişkinin yönü pozitif ve derecesi 

güçlüdür. NDH artarken, yaş artmaktadır.  (p= 0.001 r=0.795) NDH ve 24s/SKB 

arasındaki ilişkinin yönü pozitif ve derecesi çok zayıftır. NDH artarken, 24s/SKB 

artmaktadır. (p=0.032; r=0.258). NDH ve 24s/NS arasındaki ilişkinin yönü negatif 

ve derecesi zayıftır. NDH artarken, 24s/NS azalmaktadır. (p=0.027; r=-0.266). NDH 

ve 24s/AIx@75 arasındaki ilişkinin yönü pozitif ve derecesi zayıftır. NDH artarken, 

24s/AIx@75 artmaktadır. (p=0.001; r=0.384). NDH ve Gü/SKB arasındaki ilişkinin 

yönü pozitif ve derecesi çok zayıftır. NDH artarken, Gü/SKB artmaktadır (p=0.034; 

r=0.256).  NDH ve Gü/NS arasındaki ilişkinin yönü negatif ve derecesi zayıftır. 

NDH artarken, Gü/NS azalmaktadır. (p=0.024; r=-0.271).  NDH ve Gü/AIx@75 

arasındaki ilişkinin yönü pozitif ve derecesi zayıftır. NDH artarken, Gü/AIx@75 

artmaktadır (p=0.001; r=0.377). NDH ve Ge/AIx@75 arasındaki ilişkinin yönü 

pozitif ve derecesi zayıftır. NDH artarken, Ge/AIx@75 artmaktadır (p=0.007; 

r=0.320). NDH ve Gü/azSKB arasındaki ilişkinin yönü pozitif ve derecesi zayıftır. 

NDH artarken, Gü/azSKB artmaktadır (p=0.011; r=0.306). NDH ve Gü/asSKB 

arasındaki ilişkinin yönü pozitif ve derecesi çok zayıftır. NDH artarken, Gü/asSKB 

artmaktadır (p=0.039; r=0.249).  
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Şekil 3.2. KBH Olan Hastalarda 24 Saatlik NDH ve Yaş İlişkisi 

 

 

Şekil 3.3. KBH Olan Hastalarda 24 Saatlik NDH ve 24 Saatlik Ortalama Sistolik Kan Basıncı 

Arasındaki İlişki 
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Şekil 3.4. KBH Olan Hastalarda 24 Saatlik NDH ve 24 Saatlik Nabız Sayısı Arasındaki İlişki 

 

 

Şekil 3.5. KBH Olan Hastalarda 24 Saatlik NDH ve Gündüz Nabız Sayısı Arasındaki İlişki 
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Şekil 3.6. KBH Olan Hastalarda 24 Saatlik NDH ve 24 Saatlik AIx@75 

 

Tablo 3.12. Tüm Hastalarda TSH’ın İlişkili Olduğu Durumlar 

TSH r p 

K -0.184 0.015* 

24s/SKB(mmHg) 0.214 0.005* 

24s/OAB(mmHg) 0.150 0.048* 

24s/SSKB(mmHg) 0.179 0.018* 

Gü/SKB(mmHg) 0.188 0.013* 

Gü/SSKB(mmHg) 0.156 0.039* 

Ge/SSKB(mmHg) 0.254 0.001* 

Gü/azSKB(mmHg) 0.206 0.006* 

Ge/asSKB(mmHg) 0.266 0.001* 

SKBA -0.174 0.021* 

sT4 -0.323 0.001** 

24s/NB(mmHg) 0.283 0.001** 

Gü/NB(mmHg) 0.245 0.001** 

Ge/NB(mmHg) 0.149 0.049** 

24s/PD(s*mmHg/ml) 0.179 0.018** 

*pearson korelasyon analizi   **spearman korelasyon analizi 

(SKBA= sistolik kan basıncı azalması) 
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 Tüm hastalarda TSH ile istatistiksel olarak anlamlı bulunan parametreler 

incelendi. TSH ve K arasındaki ilişkinin yönü negatif ve derecesi çok zayıftır. TSH 

artarken, K azalmaktadır. (p=0.015; r=-0.184). TSH ve 24s/SKB arasındaki ilişkinin 

yönü pozitif ve derecesi çok zayıftır. TSH artarken, 24s/SKB artmaktadır. (p=0.005; 

r=0.214). TSH ve 24s/OAB arasındaki ilişkinin yönü pozitif ve derecesi çok zayıftır. 

TSH artarken, 24s/OAB artmaktadır. (p=0.048; r=0.150). TSH ve 24s/SSKB 

arasındaki ilişkinin yönü pozitif ve derecesi çok zayıftır. TSH artarken, 24s/SSKB 

artmaktadır. (p=0.018; r=0.179). TSH ve Gü/SKB arasındaki ilişkinin yönü pozitif 

ve derecesi çok zayıftır. TSH artarken, Gü/SKB artmaktadır. (p=0.013; r=0.188). 

TSH ve Gü/SSKB arasındaki ilişkinin yönü pozitif ve derecesi çok zayıftır. TSH 

artarken, Gü/SSKB artmaktadır. (p=0.039; r=0.156). TSH ve Ge/SSKB arasındaki 

ilişkinin yönü pozitif ve derecesi zayıftır. TSH artarken, Ge/SSKB artmaktadır. 

(p=0.001; r=0.254). TSH ve Gü/azSKB arasındaki ilişkinin yönü pozitif ve derecesi 

çok zayıftır. TSH artarken, Gü/azSKB artmaktadır. (p=0.006; r=0.206). TSH ve 

Ge/asSKB arasındaki ilişkinin yönü pozitif ve derecesi zayıftır. TSH artarken, 

Ge/asSKB artmaktadır. (p=0.001; r=0.266). TSH ve SKBA arasındaki ilişkinin yönü 

negatif ve derecesi çok zayıftır. TSH artarken, SKBA azalmaktadır. (p=0.021; r=-

0.174). TSH ve sT4 arasındaki ilişkinin yönü negatif ve derecesi zayıftır. TSH 

artarken, sT4 azalmaktadır. (p=0.001; r=-0.323). TSH ve 24s//NB arasındaki 

ilişkinin yönü pozitif ve derecesi zayıftır. TSH artarken, 24s/NB artmaktadır. 

(p=0.001; r=0.283). TSH ve Gü//NB arasındaki ilişkinin yönü pozitif ve derecesi 

zayıftır. TSH artarken, Gü/NB artmaktadır. (p=0.001; r=0.245).  TSH ve Ge/NB 

arasındaki ilişkinin yönü pozitif ve derecesi zayıftır. TSH artarken, Ge/NB 

artmaktadır. (p=0.049; r=0.149). TSH ve 24s//PD arasındaki ilişkinin yönü pozitif 

ve derecesi çok zayıftır. TSH artarken, 24s/PD artmaktadır. (p=0.018; r=0.179). 
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Tablo 3.13. Tüm Hastalarda sT4’ün İlişkili Olduğu Durumlar 

sT4 r p 

Boy -0.189 0.012* 

HDL-K 0.210 0.005* 

TG -0.184 0.015** 

MCV -0.240 0.001* 

Ge/asDKB(mmHg) -0.161 0.034* 

Gü/azDKB(mmHg) -0.151 0.047** 

24s/PD(s*mmHg/ml) -0.198 0.008** 

Gü/PD(s*mmHg/ml) -0.179 0.018** 

Ge/PD(s*mmHg/ml) -0.197 0.009** 

24s/CO(l/dk) 0.156 0.039** 

Ge/CO(l/dk) 0.206 0.006** 

TSH -0.323 0.001** 

*pearson korelasyon analizi   **spearman korelasyon analizi 

 

Tüm hastalarda sT4 ile istatistiksel olarak anlamlı bulunan parametreler 

incelendi. sT4 ve boy arasındaki ilişkinin yönü negatif ve derecesi çok zayıftır. Boy 

artarken, sT4 azalmaktadır. (p=0.012; r=-0.189). sT4 ve HDL-K arasındaki ilişkinin 

yönü pozitif ve derecesi çok zayıftır. sT4 artarken, HDL-K artmaktadır. (p=0.005; 

r=0.210). sT4 ve TG arasındaki ilişkinin yönü negatif ve derecesi çok zayıftır. sT4 

artarken, TG azalmaktadır. (p=0.015; r=-0.184). sT4 ve MCV arasındaki ilişkinin 

yönü negatif ve derecesi çok zayıftır. sT4 artarken, MCV azalmaktadır. (p=0.001; 

r=-0.240). sT4 ve Ge/asDKB arasındaki ilişkinin yönü negatif ve derecesi çok 

zayıftır. sT4 artarken, Ge/asDKB azalmaktadır. (p=0.034; r=-0.161). sT4 ve 

Gü/azDKB arasındaki ilişkinin yönü negatif ve derecesi çok zayıftır. sT4 artarken, 

Gü/azDKB azalmaktadır. (p=0.047; r=-0.151). sT4 ve 24s/PD arasındaki ilişkinin 

yönü negatif ve derecesi çok zayıftır. sT4 artarken, 24s/PD azalmaktadır. (p=0.008; 

r=-0.198). sT4 ve Gü/PD arasındaki ilişkinin yönü negatif ve derecesi çok zayıftır. 

sT4 artarken, Gü/PD azalmaktadır. (p=0.018; r=-0.179). sT4 ve Ge/PD arasındaki 

ilişkinin yönü negatif ve derecesi çok zayıftır. sT4 artarken, Ge/PD azalmaktadır. 

(p=0.009; r=-0.197). sT4 ve 24s/CO arasındaki ilişkinin yönü pozitif ve derecesi çok 

zayıftır. sT4 artarken, 24s/CO artmaktadır. (p=0.039; r=0.156). sT4 ve Ge/CO 
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arasındaki ilişkinin yönü pozitif ve derecesi çok zayıftır. sT4 artarken, Ge/CO 

artmaktadır. (p=0.006; r=0.206). sT4 ve TSH arasındaki ilişkinin yönü negatif ve 

derecesi zayıftır. TSH artarken, sT4 azalmaktadır. (p=0.001; r=-0.323). 

 

Tablo 3.14. Tüm Hastalarda sT3’ün İlişkili Olduğu Durumlar 

sT3 r p 

Yaş -0.179 0.018* 

24s/CO(l/dk) 0.190 0.012* 

Gü/CO(l/dk) 0.188 0.012* 

Ge/CO(l/dk) 0.190 0.012* 

*pearson korelasyon analizi   **spearman korelasyon analizi 

 

Tüm hastalarda sT3 ile istatistiksel olarak anlamlı bulunan parametreler 

incelendi. sT3 ve yaş arasındaki ilişkinin yönü negatif ve derecesi çok zayıftır. Yaş 

artarken, sT3 azalmaktadır. (p=0.018; r=-0.179). sT3 ve 24s/CO arasındaki ilişkinin 

yönü pozitif ve derecesi çok zayıftır. sT3 artarken, 24s/CO artmaktadır. (p=0.012; 

r=0.190). sT3 ve Gü/CO arasındaki ilişkinin yönü pozitif ve derecesi çok zayıftır. 

sT3 artarken, Gü/CO artmaktadır. (p=0.012; r=0.188). sT3 ve Ge/CO arasındaki 

ilişkinin yönü pozitif ve derecesi çok zayıftır. sT3 artarken, Ge/CO artmaktadır. 

(p=0.012; r=0.190). 
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Şekil 3.7. Tüm Hastalarda sT3 İle Yaş Arasındaki İlişki 

 

 

Şekil 3.8. Tüm Hastalarda sT3 İle 24 Saatlik Kardiyak Atım İlişkisi 
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Tablo 3.15. TSH sonucuna göre hasta grupları   

 KBH olmayan KBH olan Tüm hastalar 

n % n % n % 

TSH-N↓ 7 6.6 2 2.9 9 5.1 

TSH-N 91 85.8 60 87.0 151 86.3 

TSH-N↑ 8 7.5 7 10.1 15 8.6 

(n= hasta sayısı, % = hasta yüzdesi, TSH-N↓ = TSH normal aralığın altında, TSH-N = TSH normal 

aralıkta,  TSH-N↑ = TSH normal aralığın üstünde) 

 

Tüm hastalar TSH değerine göre alt gruplara ayrıldı.  Buna göre TSH normal 

alt sınırın altında KBH grubunda 2 (%2.9), KBH olmayan grupta 7 (%6.6) toplamda 

9 (%5.1) hasta vardı. TSH normal aralıkta KBH grubunda 60 (%87), KBH olmayan 

grupta 91 (%85.8) ve toplamda 151 (%86.3) hasta vardı. TSH normal üst sınırn 

üstünde KBH grubunda 7 (%10.1), KBH olmayan grupta 8 (%7.5) ve toplamda 15 

(%8.6) hasta vardı. 

TSH alt grupları arasında yapılan çalışmalar sonucunda TSH normalin altında 

olan grup ile TSH normalin üstünde olan gruplar arasında sadece trigliserid  açısından 

istatistiksel anlamlı fark saptandı. (p=0.04). TSH normal olan grupla diğer gruplar 

arasında anlamlı fark saptanmadı. TSH normalin altında olan grupta trigliserid düzeyi 

96.2±42.7 idi. TSH normal olan grupta trigliserid düzeyi 169.4±113.5 idi. TSH 

normalin üstünde olan grupta trigliserid düzeyi 214.1±176.5 idi.   

 

Tablo 3.16. ST4 sonucuna göre hasta grupları   

 KBH olmayan KBH olan Tüm hastalar 

n % n % n % 

ST4-N↓ 3 2.8 8 11.6 11 6.3 

ST4-N 97 91.5 53 76.8 150 85.7 

ST4-N↑ 6 5.7 8 11.6 14 8.0 

(n= hasta sayısı, % = hasta yüzdesi, ST4-N↓ = ST4 normal aralığın altında, ST4-N = ST4 normal 

aralıkta,  ST4-N↑ = ST4 normal aralığın üstünde) 
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Tüm hastalar ST4 değerine göre alt gruplara ayrıldı.  Buna göre ST4 normal 

alt sınırın altında KBH grubunda 8 (%11.6), KBH olmayan grupta 3 (%2.8) ve 

toplamda 11 (%6.3) hasta vardı. ST4 normal aralıkta KBH grubunda 53 (%76.8), 

KBH olmayan grupta 97 (%91.5) ve toplamda 150 (%85.7) hasta vardı. ST4 normal 

üst sınırın üstünde KBH grubunda 8 (%11.6), KBH olmayan grupta 6 (%5.7) ve 

toplamda 14 (%8) hasta vardı. 

 

Tablo 3.17. ST4 sonucuna göre hasta grupları ve parametreler 

 ST4    N↓ ST4  N ST4  N↑ 

 Ort ± SS Ort ± SS Ort ± SS 

GFH 39.01 ± 46.06 73.3 ± 37.8 59.5 ± 37.4 

ALT 12.09 ± 4.3 19.7 ± 10.08 
19.2 ± 12.7 

üre 97.1 ± 61.06 46.4 ± 34.5 
58.5 ± 34.07 

Kreatinin 5.8 ± 4.9 1.68 ± 1.89 1.8 ± 1.6 

P 5.01 ± 1.8 3.6 ± 0.8 3.9 ± 0.9 

24s/YB 60.9 ± 4.6 64.8 ± 7.01 65.5 ± 4.7 

(GFH= glomerüler filtrasyon hızı; ALT= alanin aminotransferaz; Kre= kreatinin; P= fosfor; 24s/YB= 

24 saatlik yansıtma büyüklüğü ) 

 

Tüm hastalarda sT4 alt grupları arasında yapılan çalışmalar sonucunda ST4 

normalin altında olan grupta (39,01±46,06); normal aralıkta olan gruba (73.3±37.8) 

göre GFH anlamlı olarak daha düşük saptandı (p=0.007). sT4 normalin altında olan 

grupta (12.09±4.3); sT4 normal olan gruba (19.7±10.08)  göre ALT anlamlı olarak 

daha düşük saptandı (p=0.007). sT4 normalin altında olan grupta (97.1±61.06) sT4 

normal olan gruba (46.4±34.5) göre üre anlamlı olarak daha yüksek saptandı 

(p=0.007). sT4 normalin altında olan grupta (5.8±4.9) sT4 normal olan gruba 

(1.68±1.89) göre kreatinin anlamlı olarak daha yüksek saptandı (p=0.007).  sT4 

normalin altında olan grupta (5.01±1.8) sT4 normal olan gruba (3.6±0.8) göre fosfor 

anlamlı olarak daha yüksek saptandı (p=0.009). sT4 normalin altında olan grupta 

(60.9±4.6) sT4 normal olan gruba (64.8±7.01) göre 24s/YB anlamlı olarak düşük 

saptandı (p=0.013).  
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KBH olan grupta sT4 normal aralığın altında 8; normal aralıkta 53, normal 

aralığın üstünde 8 hasta vardır. KBH olan hastalarda sT4 alt grupları arasında yapılan 

çalışmalar sonucunda ST4 normalin altında olan grupta (169.3±7.7) ve sT4 normal 

olan grupta (164.7±8.3); ST4 normalin üstünde olan gruba (155.8±16.5) göre boy 

anlamlı şekilde daha yüksek saptanmıştır. (p değerleri sırasıyla p=0.017; p=0.045). 

sT4 normalin altında olan grupta (28±7.1) normalin üstünde olan gruba (43.7±21.7) 

göre HDL-kolesterol anlamlı şekilde daha düşük saptanmıştır.(p=0.036). sT4 

normalin altında olan grupta (84.13±13.6) sT4 normal olan gruba (103.92±20.3) göre 

gündüz asgari sistolik kan basıncı anlamlı şekilde daha düşük saptanmıştır. (p=0.026). 

sT4 normalin altında olan grupta (46.13±8.4) sT4 normal olan gruba (58.87±13.7) göre 

gündüz asgari diyastolik basıncı anlamlı şekilde daha düşük saptanmıştır.(p=0.036). 

Kreatinin; sT4 normalin altında olan grupta (7.84±4.3); sT4 normal olan gruba 

(3.34±2.4) göre anlamlı şekilde daha yüksek saptanmıştır.(p=0.007) GFH; sT4 

normalin altında olan grupta (15.2±18.8); sT4 normal olan gruba (29.9±19.2) göre 

anlamlı şekilde daha düşük saptanmıştır. (p=0.011).  

 
Tablo 3.18. ST3 sonucuna göre hasta grupları   

 KBH olmayan KBH olan Tüm hastalar 

n % n % n % 

ST3-N↓ 5 4.7 9 13 14 8 

ST3-N 101 95.3 60 87 161 92 

ST3-N↑ 0 0 0 0 0 0 

(n= hasta sayısı, % = hasta yüzdesi, ST3-N↓ = ST3 normal aralığın altında, ST3-N = ST3 normal 

aralıkta,  ST3-N↑ = ST3 normal aralığın üstünde) 

 

Tüm hastalar ST3 değerine göre alt gruplara ayrıldı.  Buna göre ST3 normal 

alt sınırın altında KBH grubunda 9 (%13) KBH olmayan grupta 5 (%4.7) ve 

toplamda 14 (%8) hasta vardı. ST3 normal aralıkta KBH grubunda 60 (%87) , KBH 

olmayan grupta 101 (%95.3) ve toplamda 161(%92) hasta vardı. ST3 normal üst 

sınırın üstünde olan hasta yoktu.   

Tüm hastalarda sT3 alt grupları arasında yapılan çalışmalar sonucunda sT3 

normalin altında olan grup ile sT3 normal olan grupta Ge/CO ve kalsiyum düzeyleri 

açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. sT3 normalin 
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altında olan grupta Ge/CO (4.02±0.8), sT3 normal olan grupta Ge/CO 4.50±0.76 idi. 

(p=0.028). sT3 normalin altında olan grupta kalsiyum (8.79±0.51), sT3 normal olan 

grupta kalsiyum 9.16±0.61 idi. (p=0.030).  

KBH olan grupta sT3 normal aralığın altında 9; normal aralıkta 60 hasta 

vardır. KBH olanlarda yapılan çalışma sonucunda sT3 normalin altında olan grupta 

(33.74±8.8) Ge/AIx@75 sT3 normal aralıkta olanlara (26.66±8.9) göre anlamlı 

şekilde daha yüksek bulunmuştur. (p=0.030). sT3 normalin altında olan grupta 

(3.91±0.99) Ge/CO sT3 normal aralıkta olanlara (4.61±0.85) göre anlamlı şekilde 

daha düşük bulunmuştur. (p=0.027). KBH olmayanlarda bu gruplar arasında 

Ge/AIx@75 (p=0.839) ve Ge/CO (p=0.539) arasında anlamlı fark bulunmamıştır. 

 
Tablo 3.19. KBH olan ve KBH olmayanlarda NDH ve AIx@75  

 KBH olmayan 

Ort. ± SS 

KBH olan 

Ort. ± SS 

p 

24s/NDH  7,50 ± 1,81 8,92 ± 1,97 0.001 

24s/AIx@75 26,19 ± 8,63 27,23 ± 8,35 0.430 

Gü/NDH 7,51 ± 1,79 8,92 ± 1,90 0.001 

Gü/AIx@75 26,25 ± 8,34 27,06 ± 8,82   0.528 

Ge/NDH 7,45 ± 1,87 8,90 ± 1,98 0.001 

Ge/AIx@75 25,70 ± 11,60 27,58 ± 9,17   0.258 

 

24s/NDH, Gü/NDH ve Ge/NDH açısından 2 grup arasında anlamlı fark 

saptandı. KBH olan grupta KBH olmayan gruba göre anlamlı şekilde daha yüksekti. 

KBH olan grupta 24s/NDH (8.92±1.97), Gü/NDH (8.92±1.90), Ge/NDH 

(8.90±1.98); KBH olmayan grupta 24s/NDH (7.50±1.81), Gü/NDH (7.51±1.79), 

Ge/NDH (7.45±1.87) idi. (p değerleri sırasıyla p=0.001; p=0.001; p=0.001). 

24s/AIx@75, Gü/AIx@75 ve Ge/AIx@75 açısından KBH olan ve KBH olmayan 

gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı KBH olan grupta 24s/AIx@75 

(27.23±8.35), Gü/AIx@75 (27.06±8.82), Ge/AIx@75 (27.58±9.17); KBH olmayan 

grupta 24s/AIx@75 (26.19±8.63), Gü/AIx@75 (26.25±8.34), Ge/AIx@75 

(25.70±11.60) (p değerleri sırasıyla p=0.430; p=0.528; p=0.258). 
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4. TARTIŞMA 

Kronik böbrek hastalığı ( KBH) 3 aydan fazla süreli olan sağlığı etkileyen 

böbrek yapı ve ya fonksiyon anormalliğidir. (KDIGO 2012) Kronik böbrek hastalığı 

hastalarının yaklaşık %80-85’inde HT mevcuttur. (overview of hypertension in acute 

and chronıc kidney disease).  

Kronik böbrek hastalığı (KBH) olan hastalalarda hipertansiyon, diyabet ve 

metabolik sendrom gibi geleneksel risk faktörlerinde artış olması ile açıklanabilen 

kardiyovasküler hastalık riskinde önemli bir artış mevcuttur. KBH tek başına 

kardiyovasküler hastalık için bağımsız bir risk faktörüdür. KBH ‘lı hastalar arasında, 

kardiyovasküler hastalığa bağlı ölüm riski, sonunda diyalizi gerektirme riskinden çok 

daha yüksektir. (overview the management of chronıc kidney disease in adults). 

Tartışmalı olmasına rağmen, artmış serum fosfor, kalsiyum ve paratiroid hormonu 

(PTH) düzeylerinin varlığı ve/veya sonuçlarının koroner ateroskleroz gelişimiyle 

ilişkili olduğu düşünülmektedir. KBH hastalarında son dönem böbrek hastalığı 

gelişme riski yüksektir, bunları hepsi mortalite ile ilişkilidir. Kardiyovasküler ve 

SDBY’'nin birbiriyle yarışan riskleri, incelenen hastaların popülasyonuna, yaş, 

proteinüri ve böbrek hastalığı türü gibi faktörlere bağlı olarak değişir. (overview the 

management of chronıc kidney disease in adults) 

Böbrek tiroid hormonlarının metabolizmasında atılımında önemli rol oynar. 

Kronik böbrek hastalığınde tiroid fonksiyon bozukluklarına sıklıkla rastlanır. Düşük 

T3 seviyeleri, KBH'da en sık izlenen biyokimyasal tiroid değişiklikleridir. Normal 

TSH düzeyleri olan 2284 KBH hastasının kesitsel bir kohortunda, eGFH <15 mL/dk 

/1.73 m2 olan hastaların% 78.6'sı düşük T3 düzeylerine sahipti. Büyük ölçüde tiroid 

bezi tarafından üretilen T4'ün aksine, T3'ün % 80'i T4'ün T3'e periferik 

deiyodinasyonuyla üretilir.123 Primer hipotiroidizm renal disfonksiyonu olanlarda 

renal fonksiyonu normal olanlara göre daha sık görülür. Literatür verileri, 

hipotiroidinin kronik böbrek hastalığında yüksek kardiyovasküler hastalık ve ölüm 

riski ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.122 

Tiroid hormonları böbreğin büyüme ve gelişmesinde önemlidir.124 Öte 

yandan böbrek sadece tiroid hormonlarının metabolizma ve eliminasyon organı değil 

aynı zamanda bazı iyodotironin eylemlerinin hedef organıdır. Hipotiroidizm ve 
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hipertiroidizm her ikisi de böbrek kan akımı, glomerüler filtrasyon hızı, tübüler 

sekresyon ve absorpsiyon kapasitesi, iyon pompaları ve böbrek yapısında 

değişikliklere neden olur.124 Birleşik krallıkta 18 yaş ve üzeri 2023 hastanın klinik 

tabanlı bir çalışmasında, hipotiroid, ötiroid ve hipertiroidi hastalarının medyan 

eGFH'lerinin sırasıyla 64, 77 ve 107 ml /dak/1.73 m2 olduğunu ve her grubun 

birbirinden anlamlı farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur (p<0.0001). Son 

zamanlarda, Norveç’te popülasyona dayalı 40 yaş ve üstü 29.480 bireyin 

çalışmasında, serum TSH ve GFH arasında negatif bir ilişki olduğu gösterildi. Bu 

çalışma aynı zamanda subklinik hipotiroidizm ve aşikar hipotiroidili kişilerde 

KBH'nın (GFH <60 ml/dak/1.73 m2) daha sık olduğunu göstermiştir.124 

Bu çalışmanın amacı; kronik böbrek hastalığı olan ve kronik böbrek hastalığı 

olmayan hipertansif hastalarda nabız dalga hızını, augmentasyon indeksini bunların 

tiroid fonksiyon testleri ile olan ilişkisini ve bunları etkileyen faktörleri belirlemektir.  

Bu çalışmada KBH olan 69 hasta ve KBH olmayan 106 hasta grubunun 24 

saatlik tansiyon holter cihazı ile NDH ve AIx değerleri hesaplandı. 24 saatlik, 

gündüz ve gece NDH açısından 2 grup arasında anlamlı fark saptandı. KBH olan 

grupta KBH olmayan gruba göre NDH anlamlı şekilde daha yüksekti.(p değerleri 

sırasıyla p=0.001; p=0.001; p=0.001). Yine arteriyal sertlik göstergelerinden olan 24 

saatlik, gündüz ve gece augmentasyon indeksi açısından KBH olan ve KBH olmayan 

gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı.(p değerleri sırasıyla p=0.430; p=0.528; 

p=0.258). 

KBH hastalarında NDH anlamlı olarak yüksek saptanmasının ardından 

24s/NDH ile KBH hastalarının demografik özellikleri hemogram, lipid paneli, 

elektrolitleri, alt, ast, TFT, idrar proteinüri ve albüminüri paramatreleri ve 24 saatlik 

ambulatuvar kan basıncı parameterleri arasındaki ilişkiyi inceledik. 24s/NDH’nin 24 

saatlik ve gündüz nabız sayısı ile anlamlı olarak azaldığını ve yaş, 24 saatlik, gündüz 

ve gece augmentasyon indeksi, 24 saatlik ve gündüz sistolik kan basıncı; gündüz 

asgari ve azami sistolik kan basıncı ile anlamlı olarak arttığını tespit ettik.  

Willum-Hansen ve ark. yaptıkları bir çalışmada, arteriyal sertliğin genel 

populasyonda kardiyovasküler hastalıklar için bağımsız bir risk faktörü olduğunu 

bildirmişlerdir.25 Van Popele ve ark. yaşlılarda ateroskleroz ile arteriyal sertlik 
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arasında bağımsız güçlü bir ilişki olduğunu bildirmişlerdir.26 Vlachopoulos ve ark. 

arteriyal sertliğin kardiyovasküler olaylar ve tüm nedenlere bağlı mortalite ile ilişkili 

olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca arteriyal sertliğin ileri yaş, ateroskleroz, diyabet, 

kronik böbrek hastalığı ve inme ile ilişkili olduğunu bildirmişlerdir.27 Bizim 

çalışmamızda hastaların kronik böbrek hastalığı, HT ve malignite olup olmaması 

dışında hastaların ek komorbid hastalıkları hakkında bilgi yoktu.  

Briet ve ark. yaptıkları kardiyovasküler hastalıkların kronik böbrek hastalığı 

ve son dönem böbrek hastalığı olanlarda morbidite ve mortalitenin en önemli nedeni 

olduğunu bildirmişlerdir.32 Guerin ve ark.33, Townsend ve ark.34 ile Baumann ve 

ark.35 artmış arteriyal sertliğin kronik böbrek hastalığı ve son dönem böbrek 

hastalığı olanlarda kardiyovasküler morbidite ve mortalitenin belirleyicisi olduğunu 

göstermişlerdir. Oberg ve ark.36 ile Dogra ve ark.37 yaptıkları çalışmalarda kronik 

böbrek hastalığının arteriyal sertlik ile bağlantılı faktörlerden endotel disfonksiyonu, 

inflamasyon, oksidatif stres, renin anjiotensin aldosteron sistemi aktivasyonu ile 

ilişkili olduğunu bildirmişlerdir. Yang ve ark.38, Ford ve ark.39 ile Wang ve ark.40 

yaptıkları çalışmalarda kronik böbrek hastalığı olan hastalarda renal fonksiyonların 

azalması ile artmış arteriyal sertliğin bağımsız ilişkili olduğunu bildirmişlerdir.  

KBH olan ve olmayan tüm hastalarda TSH ile istatistiksel olarak anlamlı 

bulunan parametreler incelendi. TSH artarken potasyumun, sistolik kan basıncı 

azalmasının ve sT4’ün azaldığı görüldü. TSH artarken gündüz sistolik kan basıncı, 

gece sistolik kan basıncı ve 24 saatlik sistolik kan basıncının arttığı, santral sistolik 

kan basıncı, ortalama arteriyal basınç, azami gündüz sistolik kan basıncı, asgari 

gündüz sistolik kan basıncı ve gündüz nabız basıncı, gece nabız basıncı ve 24 saatlik 

nabız basıncının arttığı görüldü.  

KBH olan ve olmayan tüm hastalarda sT4 ile istatistiksel olarak anlamlı 

bulunan parametreler incelendi. sT4 artarken boy, MCV, trigliserid, TSH, gece 

asgari diyastolik kan basıncı, gündüz azami diyastolik kan basıncı, gündüz periferik 

direnç, gece periferik direnç ve 24 saatlik periferik direnç azaldığı görüldü. sT4 

artarken HDL-kolesterol, 24 saatlik kardiyak atım ve gece kardiyak atımın arttığı 

görüldü.  
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Alessandro P.Delitala ve ark.’nın yaptığı 5875 kişilik sardiNIA çalışmasında 

NDH ile yaş, BKİ, ortalama arteriyal kan basıncı, kalp hızı, sT4 arasında pozitif 

ilişki görülmüş. NDH ile TSH arasında ilişki saptanmamış.63 Hjelt S ve ark. 

yaptıkları çalışmalarda iki değişkenli analizlerde TSH düzeyi ile BKİ, sigara 

kullanımı, diyastolik kan basıncı, trigliserid ve insülin düzeyi ile ilişkili olduğunu, 

çoklu regresyon modellerinde TSH’ın yaşa ve cinsiyete göre düzeltildiğinde NDH 

ile ilişkili olduğunu ancak geleneksel risk faktörleri ile düzeltilme yapıldığında ise 

TSH ve NDH ilişkisinin olmadığını belirtmişlerdir.64 Bizim çalışmamızda da benzer 

şekilde NDH ile TSH arasında bir ilişki saptanmadı, yaş arttıkça NDH arttığı 

görüldü. Ancak bizim çalışmamızda Alessandro P.Delitala ve ark. yaptığı 

çalışmadan farklı olarak sT4 ile NDH arasında ilişki görülmedi.  

Ferreira MM ve arkadaşlarının 20 ötroid ve 30 subklinik hipotiroidi olan 

hastada yaptığı çalışmada subklinik hipotiroidi hastalarında diyastolik kan 

basıncının 24 saatlik ortalama değerleri ile serum TSH düzeyleri arasında pozitif 

korelasyon olduğu saptanmış. (r=0.477;p=0.004)3 Luboshitzky R ve ark. 57 

subklinik hipotiroidi hastasında kontrollere göre daha yüksek diyastolik kan basıncı 

saptamıştır.24 Bizim çalışmamızda ise TSH ile 24 saatlik ortalama arteriyal basıncın, 

24 saatlik sistolik kan basıncının, gündüz siztolik kan basıncının, 24 saatlik santral 

sistolik kan basıncının, gündüz ve gece santral sistolik kan basıncının, gündüz azami 

sistolik kan basıncının, gece asgari sistolik kan basıncının arttığı görüldü. 24 saatlik 

periferik direnç ile TSH’ın arasında pozitif korelasyon görüldü.  TSH ile gündüz 

nabız basıncı, gece nabız basıncı ve 24 saatlik nabız basıncının arttığı görüldü. 

Sistolik kan basıncı azalması ile TSH arasında negatif korelasyon saptandı. 

Diyastolik kan basıncı ile TSH arasında korelasyon saptanmadı.  

Tiroid hastalıkları ile kardiyovasküler hemodinamideki değişiklikler 

arasındaki ilişki uzun yıllardır bilinmesine rağmen az sayıda çalışma tiroid 

hormonlarının arteriyal sertlik üzerindeki olası etkilerini değerlendirmiştir.41 Sessiz 

miyokardiyal iskemi şiddetli hipotiroidi,82 düşük serbest tiroksin seviyeleri ise 

karotid ateroskleroz ile ilişkili görülmüş.83 Hak AE ve ark.’nın yaptığı çalışmada 

subklinik hipotiroidinin, yaşlı kadınlarda aortik ateroskleroz ve miyokard enfarktüsü 

riskinin güçlü bir göstergesi olduğu gösterilmiştir. Aşikar ve subklinik hipotiroidinin 

ötroid kontrollere kıyasla NDH artışı ile ilişkili olduğu42-43,44 ve klinik bulgulara 
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göre arteriyal sertliğin artmasının levotiroksin tedavisi ile geri döndürülebileceği 

gösterilmiştir.42 Hipertiroidi ile NDH arasındaki ilişki çok açık değildir.63 Bazı 

yazarlar aşikar hipertiroidide artmış arteriyal sertlik bulmasına45,46,47 rağmen 

Obuobie ve ark.48 tirotoksikozda tedavi sonrası artan azalmış augmentasyon indeksi 

göstermişlerdir. Shargorodsky ve ark. uzun dönem TSH baskılama tedavisi sonucu 

oluşan iyatrojenik subklinik hipertiroidi durumunda arteriyal elastisitenin azaldığını 

bildirmişlerdir.49 TSH düzeyleri ile kan basıncı parametrelerinin incelendiği 

Whickham çalışmasında TSH>6mIU/L olan hastalarda TSH≤6mIU/L olanlara göre 

sistolik ve diyastolik kan basınçları daha yüksek saptanmıştır.106 Nagasaki T ve ark. 

diyastolik kan basıncının hafif yükselmiş TSH’a (6.89±0.82 mIU/L) sahip 50 

subklinik hipotiroidisi olan hastada 50 sağlıklı bireye kıyasla daha yüksek olduğunu 

belirtmişlerdir. Aynı çalışmada brakial-ayak bileği NDH subklinik hipotiroidisi olan 

hastalarda anlamlı derecede daha yüksek ve yaş, sistolik, diyastolik ve nabız basıncı 

ile körele olduğunu belirtmişlerdir.44  

Rhee ve ark. yaptıkları çalışmada hemodiyaliz hastalarında aşikar ve 

subklinik hipotiroidizmin mortalite riskinde artış ile ilişkili olduğunu 

bildirmişlerdir.28 NHANES III çalışmasında konjestif kalp yetmezliği olan 

hastalarda subklinik hipotiroidinin konjestif kalp yetmezliği olmayanlara göre daha 

yüksek mortalite ile ilişkili olduğu bildirilmiştir.29 Yang ve ark. kronik böbrek 

hastalığı olan hastalarda subklinik hipotiroidizmin kardiyovasküler olaylar ile ilişkili 

olduğunu bildirmişlerdir.30 Drechsler ve ark. diyabetik hemodiyaliz hastalarında 

yaptıkları çalışmada kısa süreli ani kardiyak ölüm riskinin ötroid hastalara kıyasla 

subklinik hipertiroidi olan hastalarda ve benzer şekilde hasta ötroid sendromu olan 

hastalarda ikiye katlandığı bildirmişlerdir.31 Ötroid hasta sendromu olan hastalarda 

kısa süreli ani kardiyak ölüm yaklaşık 3 kat artmıştır.31  

KBH hastalarında KBH olmayanlara oranla sT3 anlamlı şekilde daha düşük 

görülmüştür. KBH olan hastaların %13’ünde sT3 düşüktür. Çalışmamızda KBH olan 

ve olmayan tüm hastalarda sT3 ile istatistiksel olarak anlamlı bulunan parametreler 

incelendi. Yaş artarken, sT3 azaldığı görüldü. sT3 artarken, 24 saatlik kardiyak 

atımın, gündüz kardiyak atımın ve gece kardiyak atımın arttığı görüldü.   

Zoccali C ve ark. daha önce en az bir tane kardiyovasküler olay geçirmiş 200 

hemodiyaliz hastasında yaptığı çalışmada plazma sT3, SDBY hastalarında 
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(P<0.001), sağlıklı kişilerden ve normal renal fonksiyonu olan klinik olarak ötiroid 

hastalardan daha düşük saptadı.52 Takip sırasında ölen hastaların plazma sT3'ü 

hayatta kalanlara göre anlamlı olarak düşük görüldü (P<0.001) ve Kaplan-Meyer 

analizinde plazma sT3 ölümle ilişkili olduğu bildirildi. (P <0.001).52 Enia G ve ark. 

sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) yapan 41 ve sağlıklı 31 kişi üzerinde 

yaptıkları çalışmada SAPD yapan grupta sT3 daha düşük görüldü. sT3’ ün albümin, 

diyastolik kan basıncı, hemoglobin ile pozitif, CRP, IL-6 ve yaş ile negatif korele 

olduğu görüldü. Takiplerde ölen 27 hastanın yaşayanlara göre daha düşük sT3 

seviyesine sahip olduğu görüldü. Bunun sonucunda sT3’ün geleneksel olan ve 

geleneksel olmayan risk faktörlerinden bağımsız olarak mortalitenin bir prediktörü 

olduğu gösterildi.61 Ancak Fernández-Reyes MJ ve ark. 89 stabil hemodiyaliz 

hastasında yaptıkları çalışmada takiplerde ölen ve yaşayan hastalarda sT3 değeri 

benzer bulunmuş ve sT3’ün mortalite prediktörü olmadığını göstermişlerdir.53 

Carrero JJ ve ark. yaptıkları çalışmada klinik olarak ötroid olan evre 5 KBH 

hastalarında diğer faktörler dışlandıktan sonra sT3 düzeyinin değil de total T3 

düzeyinin kardiyovasküler ve tüm nedenlere bağlı mortalite ile ilişkili olduğunu 

göstermişlerdir.62 Yang ve ark. proteinürisi ve böbrek hastalığı bulunanlarda serum 

T3 konsantrasyonunun kardiyovasküler komplikasyonları ve mortaliteyi 

öngördüğünü ve bu ilişkinin proteinüri miktarından bağımsız olduğunu 

göstermişlerdir.30 Bizim çalışmamızda KBH olmayan grupta sT3 ortalaması KBH 

olan gruba göre anlamlı şekilde yüksek saptandı. (3.10±0.54; 2.52±0.63; p=0.001) 

sT3’ün yaş ile negatif, kardiyak atım ile pozitif korele olduğu görüldü ancak 

arteriyal sertlik parametresi olan NDH ile sT3 arasında anlamlı ilişki görülmedi. 

Çalışmamızda total T3 çalışılmadı. Retrospektif yapılan çalışmamızda hastaların 

mortalite ve kardiyovasküler olaylar yönünden takibi yapılmadı.  

Tatar E ve ark. 57 ötroid periton diyalizi yapan hastada yaptıkları çalışmada 

düşük st3’ün arteriyal sertlik ile ilişkili olduğunu, normalin üstündeki TSH 

düzeyinin düşük subendokardiyal canlılık ile ilişkili olduğunu göstermişlerdir. 

Nabız basıncının genişlemesi ve yüksek sistolik kan basıncı arteryal sertliğin 

önemli göstergeleridir. Klassen PS ve ark. ABD’de 720’si hemodiyalize giren 37069 

hastada nabız basıncının genişlemesinin ölüm riskinde en güçlü kan basıncı 

parametresi olduğunu belirtmişlerdir.81 Bizim çalışmamızda da KBH olan hastalarda 
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24 saatlik nabız basıncı, gündüz nabız basıncı ve gece nabız basıncı KBH olmayan 

hastalara göre anlamlı şekilde daha yüksek saptandı. (p değerleri sırasıyla p=0.015; 

p=0.024; p=0.009) Çalışmamızda 24 saatlik sistolik kan basıncı ve gündüz sistolik 

kan basıncı parametreleri KBH olan ve olmayan gruplar arasında farklı değildi 

ancak gece sistolik kan basıncı KBH olan grupta anlamlı şekilde daha yüksek 

saptandı. (130.99±24.71; 122.97±17.52; p=0.032). KBH olan grupta gece nabız 

basıncının ve gece sistolik kan basıncının yüksek olması gece KBH hastalarında 

arteriyal sertliğin ve güncel verilerin ışığında kardiyovasküler olaylar ve 

mortalitenin daha fazla olabileceğini düşündürmüştür. Bu nedenle nabız basıncını ve 

gece ve gündüz sistolik kan basıncını azaltmaya yönelik uygulanan tedavi rejimleri 

ile kardiyovasküler olay ve mortalitenin azaltılabileceği düşünülebilir. 

Genel olarak hiperlipidemi prevelansı böbrek fonksiyonu azalmasıyla 

artmaktadır. Hipertrigliseridemi ve LDL-kolesterol yükselmesi böbrek yetmezliği 

şiddeti ile orantılıdır.65 Khatiwada ve ark. yaptıkları çalışmada KBH olan hastalarda 

olmayanlara göre dislipidemi daha fazla görmüşlerdir. Ayrıca düşük HDL-

kolesterol, yüksek LDL-kolesterol ve trigliserid düzeyi tespit etmişlerdir. Raju ve 

ark. hemodiyalize giren ve girmeyen hastalarda kontrollere göre trigliserid ve 

VLDL’nin arttığını, HDL-kolesterolün azaldığını, LDL-kolesterol ve total-

kolesterolde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtmişlerdir.66 Anormal lipid 

metabolizması artan TSH düzeyleri ile yakından ilişkilidir ve subklinik 

hipotiroidinin aşikar hipotiroidiye ilerlemesi aterosklerozu hızlandırabilir ve bu da 

kardiyovasküler komplikasyonların riskini artırır.70 Hjelt S ve ark.’nın yaptığı 

çalışmada TSH ile LDL-kolesterol, total kolesterol ve HDL-kolesterol arasında ilişki 

görülmedi.64 Bizim çalışmamızda KBH olan grupta HDL-kolesterol düzeyi anlamlı 

derecede daha düşük saptanmıştır ancak LDL-kolesterol, trigliserid, total-

kolesterolde anlamlı fark saptanmamıştır. TSH ile LDL-kolesterol, total kolesterol, 

HDL-kolesterol, trigliserid arasında ilişki görülmedi. sT4 arttıkça HDL-kolesterolün 

arttığı trigliserid düzeyinin anlamlı şekilde azaldığı görüldü. sT3’ün lipid profili 

üzerine etkisi olmadığı görüldü. Ayrıca tüm hastalar içinde TSH gruplandırmasına 

göre lipid panelinde sadece trigliserid düzeyi TSH normalin üstünde olan grupta 

normalin altında olan gruba göre anlamlı şekilde daha yüksek bulundu (p=0.04). 

KBH’deki bu dislipidemi özellikle KVH riski açısından önemli etkilere sahip 

olabilir.67 Chen ve ark.’nın çalışması evre 3-5 KBH’de dislipideminin bazı 
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düzeylerde renal replasman tedavisi ve hızlı renal progresyon ile ilişkili olduğunu 

göstermiştir. Böylece KBH olan hastalarda lipid profili değerlendirilmesi advers 

renal sonuçlara sahip yüksek riskli grupların belirlenmesine yardımcı olabilir.68 

Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (K/DOQI) çalışma grubu, KBH'si olan 

tüm yetişkinlerin ve ergenlerin, KVH için yüksek risk nedeniyle dislipidemi 

yönünden değerlendirilmesi gerektiğini önermektedir.69  

KBH hastalığı genel risk faktörlerinden bağımsız olarak artmış ateroskleroz 

riski göstermektedir. KBH’de endotel disfonksiyonu ve arteriyal sertlik subklinik 

aterosklerozu açığa çıkarır.  

KBH hastalarında tiroid disfonksiyonlarına sıklıkla rastlanmaktadır. 

Çalışmamızda KBH hastalarında KBH olmayanlara oranla sT3 anlamlı şekilde daha 

düşük görülmüştür. Ancak arteriyal sertlik parametresi olan nabız dalga hızı ile sT3 

arasında anlamlı ilişki görülmemiştir.  

KBH hastalarında tiroid fonksiyon testlerindeki değişikliklerin arteriyal 

sertlik üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için iyi dizayn edilmiş büyük hasta 

sayılı prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

KBH hastalığı genel risk faktörlerinden bağımsız olarak artmış ateroskleroz 

riski göstermektedir. KBH’de endotel disfonksiyonu ve arteriyal sertlik subklinik 

aterosklerozu açığa çıkarır.  

KBH hastalarında tiroid disfonksiyonlarına sıklıkla rastlanmaktadır. KBH 

hastalarında KBH olmayanlara oranla sT3 anlamlı şekilde daha düşük görülmüştür. 

KBH olan hastaların %13’ünde sT3 düşüktür. 

Bu retrospektif çalışmada tüm hastalarda TSH; 24 saatlik sistolik kan 

basıncı, ortalama arteriyal basınç, 24 saatlik santral sistolik kan basıncı, gündüz 

sistolik kan basıncı, gündüz santral sistolik kan basıncı, gündüz azami sistolik kan 

basıncı, gece santral sistolik kan basıncı, gece asgari sistolik kan basıncı, 24 saatlik, 

gündüz ve gece nabız basıncı, 24 saatlik periferik direnç ile pozitif korele idi. 

Potasyum, sistolik kan basıncı azalması ve sT4 ile negatif korele idi.   

Tüm hastalarda sT4; HDL-kolesterol, 24 saatlik kardiyak atım ve gece 

kardiyak atım ile pozitif korele idi. Trigliserid, boy, MCV, gece asgari diyastolik 

kan basıncı, gündüz azami diyastolik kan basıncı, gündüz periferik direnç, gece 

periferik direnç ve 24 saatlik periferik direnç ile negatif korele idi. KBH olan 

hastalarda sT4 alt grupları arasında yapılan çalışmalar sonucunda ST4 normalin 

altında olan grupta sT4 normalin üstünde olan gruba göre HDL-kolesterol düşük 

saptanmıştır. sT4 normalin altında olan grupta sT4 normal olan gruba göre gündüz 

asgari sistolik kan basıncı, gündüz asgari diyastolik basıncı ve GFH daha düşük; 

kreatinin daha yüksek saptanmıştır.  

Tüm hastalarda sT3;  yaş ile pozitif, 24 saatlik kardiyak atım, gündüz 

kardiyak atım, gece kardiyak atım ile negatif korele idi. KBH olan hastalarda sT3 

normalin altında olan grupta gece augmentasyon indeksi sT3 normal aralıkta 

olanlara göre daha yüksek; gece kardiyak atım daha düşük bulunmuştur. KBH 

olmayanlarda bu gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır. 

KBH hastalarında tiroid fonksiyon testlerindeki değişikliklerin arteriyal 

sertlik üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için iyi dizayn edilmiş büyük hasta 

sayılı prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.  
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7. ÖZET 

 

T.C.  

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  

TIP FAKÜLTESİ 

 

Kronik böbrek hastalığı Olan ve Olmayan Hastalarda Tiroid Fonksiyon 

Testleri İle Santral Kan Basıncı ve Arteriyal Sertlik Parametreleri Arasındaki 

İlişkinin Değerlendirilmesi 

 

Hazırlayan: Zeynep İclal TURGUT 

İç Hastalıkları Anabilim/Bilim Dalı 

TIPTA UZMANLIK TEZİ/ Konya, 2017 

 

Nabız dalga hızının (NDH) ve augmentasyon indeksinin (AIx), farklı gruplarda erken 

dönem ateroskleroz ve kardiovasküler hastalıklar ile bir ilişkisi olduğu daha önceden gösterilmiştir. 

Kronik böbrek hastalığı (KBH) hastalarında artmış arteriyal sertlik ve endotel disfonksiyonu 

arterlerde erken ateroskleroz gelişimine neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı; kronik böbrek 

hastalığı olan ve kronik böbrek hastalığı olmayan hipertansif hastalarda nabız dalga hızını, 

augmentasyon indeksini bunların tiroid fonksiyon testleri ile olan ilişkisini ve bunları etkileyen 

faktörleri belirlemektir.  

18 yaş üstünde KBH tanılı 69 ve KBH olmayan 106 hasta bu retrospektif çalışmaya dahil 

edildi. Hastaların demografik, laboratuar ve ambulatuar kan basıncı parametreleri kaydedildi. 

KBH olmayan grubun 34’ü (%32.1’i) erkek, 72’si (% 67.9’u) kadın; KBH olan grubun 37’si 

(%53.6’sı) erkek, 32’si (%46.4’ü) kadındı ve KBH grubunun yaş ortalaması daha yüksekti. Kilo ve 

BKİ daha düşüktü. KBH olan grupta GFH, albümin, ALT, AST, sodyum, kalsiyum, HDL-kolesterol, 

hemoglobin, hematokrit, trombosit ve sT3 anlamlı olarak daha düşüktü. Arteriograf ile nabız dalga 

hızı ve augmentasyon indeksi ölçüldü. KBH olan grupta, NDH anlamlı yüksekti, augmentasyon 

indeksi KBH olmayanlardan farklı değildi. KBH hastalarında nabız dalga hızı; yaş (p= 0.001 

r=0.795), 24 saatlik sistolik kan basıncı (p=0.032; r=0.258), gündüz sistolik kan basıncı (p=0.034; 

r=0.256), 24 saatlik augmentasyon indeksi (p=0.001; r=0.384), gündüz augmentasyon indeksi 

(p=0.001; r=0.377) gece augmentasyon indeksi (p=0.007; r=0.320) gündüz asgari sistolik kan basıncı 

(p=0.039; r=0.249), azami sistolik kan basıncı (p=0.011; r=0.306) ile pozitif korele idi. 24 saatlik 

nabız sayısı (p=0.027; r=-0.266) ve gündüz nabız sayısı (p=0.024; r=-0.271) ile negatif korele idi.  

Tüm hastalarda TSH; 24 saatlik sistolik kan basıncı, ortalama arteriyal basınç, 24 saatlik 

santral sistolik kan basıncı, gündüz sistolik kan basıncı, gündüz santral sistolik kan basıncı, gündüz 

azami sistolik kan basıncı, gece santral sistolik kan basıncı, gece asgari sistolik kan basıncı, 24 
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saatlik, gündüz ve gece nabız basıncı, 24 saatlik periferik direnç ile pozitif korele idi. TSH sistolik 

kan basıncı azalması ile negatif korele idi.   

Tüm hastalarda sT4; HDL-kolesterol, 24 saatlik kardiyak atım ve gece kardiyak atım ile 

pozitif korele idi. Trigliserid, boy, MCV, gece asgari diyastolik kan basıncı, gündüz azami diyastolik 

kan basıncı, gündüz periferik direnç, gece periferik direnç ve 24 saatlik periferik direnç ile negatif 

korele idi. KBH olan hastalarda sT4 alt grupları arasında yapılan çalışmalar sonucunda ST4 normalin 

altında olan grupta sT4 normalin üstünde olan gruba göre HDL-kolesterol düşük saptanmıştır. sT4 

normalin altında olan grupta sT4 normal olan gruba göre gündüz asgari sistolik kan basıncı, gündüz 

asgari diyastolik basıncı ve GFH daha düşük; kreatinin daha yüksek saptanmıştır.  

Tüm hastalarda sT3; yaş ile pozitif, 24 saatlik kardiyak atım, gündüz kardiyak atım, gece 

kardiyak atım ile negatif korele idi. KBH olan hastalarda sT3 normalin altında olan grupta gece 

augmentasyon indeksi sT3 normal aralıkta olanlara göre daha yüksek; gece kardiyak atım daha düşük 

bulunmuştur. KBH olmayanlarda bu gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır. 

Sonuç olarak KBH hastalarında tiroid disfonksiyonlarına sıklıkla rastlanmaktadır. KBH 

hastalarında KBH olmayanlara oranla sT3 anlamlı şekilde daha düşük görülmüştür. Ancak arteriyal 

sertlik parametresi olan nabız dalga hızı ile sT3 arasında anlamlı ilişki görülmemiştir. KBH 

hastalarında tiroid fonksiyon testlerindeki değişikliklerin arteriyal sertlik üzerindeki etkilerinin 

değerlendirilmesi için iyi dizayn edilmiş büyük hasta sayılı prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.  

 

Anahtar Sözcükler: Kronik Böbrek Hastalığı, Arteriyal Sertlik, Tiroid Fonksiyon Testleri 
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8. SUMMARY 

 

Evaluation of the Relationship Between Thyroid Function Tests, Central Blood 

Pressure and Arteriyal Stiffness Parameters in Patients With and Without 

Chronic Renal Disease   

 

Pulse wave velocity (NDH) and augmentation index (AIx) have been previously shown to 

be associated with early atherosclerosis and cardiovascular disease in different groups. Increased 

arterial stiffness and endothelial dysfunction in patients with chronic kidney disease (CKD) cause 

early atherosclerosis in arteries. The purpose of this study is; Pulse wave velocity, augmentation 

index, their relation to thyroid function tests and the factors affecting them in hypertensive patients 

with chronic renal disease and without chronic renal disease. 

69 patients with CKD and 106 patients without CKD over the age of 18 years were included 

in this retrospective study. Demographic, laboratory and ambulatory blood pressure parameters of the 

patients were recorded. 

34 (32.1%) of the non-CKD group were male, 72 (67.9%) were female; 37 (53.6%) were 

male, 32 (46.4%) were female with CKD and the average age of the CKD group was higher. Weight 

and BMI are lower. GFH, albumin, ALT, AST, sodium, calcium, HDL-cholesterol, hemoglobin, 

hematocrit, platelets and sT3 were significantly lower in the CKD group. Pulse wave velocity and 

augmentation index were measured by arteriograph. In the CKD group, NDH was significantly 

higher and the augmentation index was not different from non-CKD. Pulse wave velocity in CKD 

patients was positively correlated with age (p=0.001; r=0.795), 24-hour systolic blood pressure 

(p=0.032; r=0.258), daytime systolic blood pressure (p=0.034; r=0.256), 24-h augmentation index 

(p=0.001; r=0.384), day augmentation index (p=0.001, r=0.377), night augmentation index (p=0.007; 

r=0.320), day-time minimum systolic blood pressure (p=0.039; r=0.249), maximum systolic blood 

pressure (p=0.011; r=0.306). There was a negative correlation with the 24-h pulse rate (p = 0.027; r = 

-0.266) and daytime pulse rate (p = 0.024; r = -0.271). In all patients TSH was a positive correlate 

with 24-hour systolic blood pressure, mean arterial pressure, 24-hour central systolic blood pressure, 

daytime systolic blood pressure, daytime central systolic blood pressure, daytime maximum systolic 

blood pressure, night central systolic blood pressure, night minimum systolic blood pressure, 24-hour 

pulse pressure, daytime pressure, night pulse pressure, 24-hour peripheric resistance. TSH was a 

negative correlate with systolic blood pressure decrease. In all patients sT4 was a positive correlate 

with 24-hour cardiac output, night cardiac output and HDL-cholesterol.  sT4 was a positive correlate 

with triglyceride, height, MCV, night minimum diastolic blood pressure, daytime maximum diastolic 

blood pressure, 24-hour peripheral resistance, daytime peripheral resistance and night peripheral 

resistance. In patients with CKD, sT4 subgroups were found to have a low HDL-cholesterol level 

compared to the group above normal sT4 in the group below the sT4 normal. In the group with sT4 

below normal, daytime minimum systolic blood pressure, daytime minimum diastolic pressure and 

GFH were lower than group with normal sT4; creatinine was higher.  
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In all patients sT3 was a positive correlate with age; negative correlate with 24-h cardiac 

output, day and night cardiac output. In patients with CKD, the night augmentation index was found 

to be higher in patients with sT3 below normal than those with normal range of sT3 and in the group 

with sT3 below normal, cardiac output at night was higher than those with normal range of sT3. There 

was no significant difference between these groups in non-CKD. 

As a result, thyroid dysfunctions are frequently encountered in patients with CKD. ST3 was 

significantly lower in patients with CKD than in those without CKD. However, there was no 

significant relationship between pulse wave velocity, which is an arterial stiffness parameter, and sT3. 

There is a need for well-designed large patient-specific prospective studies to evaluate the effects of 

changes in thyroid function tests on arterial stiffness in patients with CKD. 

 

Key Words: Chronic Renal Disease, Arteriyal Stiffness, Thyroid Function Tests 
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