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GARA ÇEN VE ÇMEYEN REYLERDE PER FER K ARTER

HASTALI I VE NETR N-1 SEV YES N DE ERLEND LMES

1. G  ve AMAÇ

Bu çal mada sigara içen ve içmeyen bireylerde periferik arter hastal n

non-invaziv bir göstergesi olan ayak bile i kol indeksinin ve ateroskleroz için bir ön

belirteç olarak al nabilecek Netrin-1 seviyesinin de erlendirilmesi ve sigara

içicili inin netrin-1 seviyesini etkileyip etkilemedi ini ara rmak amaçlanm r.

Netrinler nöral ve vasküler geli im için önemli öncü proteinlerdir. Netrin ilk

amada nörolojik sistemde çal lsa da daha sonradan onkolojide, nefrolojide ve

kardiyolojide de önemli bir yeri oldu unu gösteren çal malar yap lm r. Periferik

arter  hastal  (PAH),  aterosklerotik  sürecin  sonucu  olarak,  abdominal  aort  ve  aort

bifurkasyonunun distalindeki arterlerde daralma veya t kan kl k ile kendini gösteren

bir hastal kt r. Periferik arter hastal  sistemik aterosklerozun bir sonucu olarak

ortaya ç kar. Aterosklerotik plak, lipit yüklü makrofajlar n arter duvar nda birikmesi

ile ilerlemektedir. Van Gils ve arkada lar  yeni bir çal mada, ateroskleroz pla nda

ya  birikimi ve damar sertle mesine yeni bir sebep olarak, nöroimmün rehber

molekül olan netrin-1 proteinini göstermi lerdir. Netrin-1 arter duvar nda

makrofajlar  tutarak ateroskleroz olu umunu te vik etmektedir. Hipoksi ve HIF

1alpha  (hypoxia-inducible factor-1alpha) etkisi ile netrin 1 sal  art rmaktad r.

Sigara içimi de vücutta kronik intermittan hipoksi olu turmaktad r. Bu yolla

sigaran n netrin 1 molekülünün sal  art rd  ve netrin 1 molekülü arac

ile sigaran n aterozu te vik etti ini dü ünmekteyiz. Güncel pratikte uan

kullan lmayan ancak gelecekte erken ateroskleroz te hi inde netrin-1 molekülünün

kullan labilece ini dü ünmekteyiz. Bu nedenle bu çal mada, sigara içen ve içmeyen

bireylerde periferik arter hastal n non-invaziv bir göstergesi olan ayak bile i kol

indeksinin ve ateroskleroz için bir ön belirteç olarak al nabilecek Netrin-1 seviyesi

aras ndaki ili kinin de erlendirilmesi amaçlanm r.

2. GENEL B LG LER

2.1. PER FER K ARTER HASTALI I

PAH, ateroskleroz hastal n sonucu olarak, abdominal aort ve aort

bifurkasyonunun distalindeki arterlerde daralma veya t kan kl k ile kendini gösteren

bir hastal kt r. PAH sistemik ateroskleroz hastal n sonucu olarak meydana gelir.
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Geni  bir ya  grubunu kapsamas  ve morbiditesinin yüksek olmas  nedeniyle toplum

sa  aç ndan büyük bir problem olu turmaktad r. Ki inin ya , cinsiyeti,

al kanl klar , mesle i, genetik özellikleri ile yak ndan ilgilidir. Yüksek bir prevalans

göstermesi, artan ölüm riski ve iskemik olaylar (myokard infaktüsü (MI), felç ve

di er tromboembolik olaylar) ile birlikte olu u önemini artt rmaktad r (Özalp ve ark.,

2012).

Sigara kullan , ilerlemi  ya  ve diyabet PAH için ba ca risk faktörleridir.

Hiperlipidemi, hipertansiyon, erkek cinsiyet, geçirilmi  miyokard infarktüsü,

geçirilmi  serebrovasküler olaylar, kalp yetmezli i ve yüksek plazma fibrinojen

düzeyi di er risk faktörlerini olu turmaktad r (Zanati ve ark., 2009).

PAH, sistemik aterosklerozun bir parças  oldu u için, morbidite ve mortalite

ile ili kilendirilen bir durumdur. Tedavi edilmemesi kalp krizi, inme, amputasyon ve

ölüm riskini art rabilmektedir. PAH’ n beraberinde koroner arter hastal klar n

(KAH) da olabilmesi nedeniyle, kardiyovasküler risk faktörlerinin yönetimi bu

hastalar için de oldukça önemlidir. Buna ra men, ateroskleroz PAH’da, KAH’a göre

daha az kontrol edilmektedir (Zanati ve ark., 2009).

2.1.1. Epidemiyoloji

Periferik arter hastal , önemli bir sa k sorunudur ve görülme s kl

giderek artmaktad r. 30 milyondan fazla insan n PAH’tan etkilendi i tahmin

edilmektedir. 65 ya  üzerindeki kad nlarda periferik arter hastal  s kl  %17,

erkeklerde ise %20 olarak bildirilmektedir (Welten ve ark., 2009). nvaziv olmayan

kriterlere göre,  periferik arter hastal  prevalans , 60 ya  alt nda %3-7 iken, 70 ya

üstünde bu oran %20’ye ula maktad r. Bu hastalar n 1/3’ü-1/2’si asemptomatiktir

(Welten ve ark., 2009). Bat  Avrupa ülkelerine k yasla, ülkemizde total kolesterol

düzeyleri dü ük bulunmakla beraber, yayg n sigara içimi, obezite ve metabolik

sendrom görülme s kl nda art , diyabet ve hipertansiyon gibi risk faktörleri önemli

sorunlar olarak bildirilmektedir (Tokgözo lu ve ark., 2008).

PAH bir ya k hastal  olmas na kar n, sigara içen gençlerde ve diyabetik

gençlerde de görülebilmektedir. Amerika’da AB  yöntemi ile belirlenen prevalansa

göre, 40-59 ya  aral ndakilerin %2,5, 60-69 ya  aral ndakilerin %8,3, 70-79 ya

aral ndakilerin ise %18,8’inde PAH mevcuttur. Sözmen ve Ünal’ n 2011’de

zmir’de yapt klar  Balçova lçesi Onur Mahallesi’nde ya ayan ve Balçova’n n Kalbi

Projesi’ne kat lm  olan 30 ya  üstü 792 bireyde ayak bile i kol indeksi dü üklü ü
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kl  ve kardiyovasküler risk etmenleri ile ili kisini de erlendirmeyi amaçlad klar

ve Türkiye’de bu konuda yap lan ilk olma özelli ine sahip çal mada periferik arter

hastal  görülme s kl  %6.3 bulunmu tur (Sözmen ve Ünal., 2012).

Periferik arter hastal  ile ülkemizde ve yurt d nda yap lan çe itli çal malar

Tablo 2.1’de özetlenmi tir.

Tablo 2.1: Epidemiyolojik çal malarda periferik arter hastal  s kl

Çal ma ekibi,
çal ma y Ülke n

Ya
aral

AB
kesim
de eri

Toplam s kl k

Erkek
% Kad n % Genel

%
De Backer, 1979 Belçika 1039 18-50 <0.9 - - 3,0
Strong Heart Study,
Fabsitz, 1999

A.B.D 4304 45-74 <0.9 4.8 5.6 5.3

Rotterdam Study,
Meijer 2000

Hollanda 6450 >55 <0.9  - - 19.0

NHANES, Selvin and
Erlinger,  2004

A.B.D 2174 40 <0.9  4.2 4.5 4.3

Diehm ve ark, 2004 Almanya 6880 65 <0.9 19.8 16.8 18
Heinz Nixdorf Recall
Study, Kröger,  2006

Almanya 4735 45–75 <0.9 6.4 5.1 -

Albacete Study,
Carbayo ve ark, 2007

spanya 784 40 <0.9 11.4 9.7 10.5

Hearts of Brazil,
Makdisse ve ark, 2008

Brezilya 1170 18 0.9 - - 10.5

Careful Study, Bozkurt
ve ark, 2011

Türkiye 530 50 0.9 21.2 18.2 20

Karabay ve ark, 2012 Türkiye 1423 40 0.9 7.36 10.45 8.27
Sözmen ve Ünal, 2012 Türkiye 792 30 0.9 5.7 6.6 6.3
Tekin ve ark, 2011 Türkiye 507 >60 0.9 8.9 4.1 5.9
Del Brutto ve ark,
2015 A.B.D. 351 60 0.9 - -                17

Periferik arter hastal  asemptomatik olabildi i veya atipik semptomlarla da

görülebildi i için tan nda atlama veya gecikmeler olabilmekte, bu nedenle

genellikle yayg nl  da oldu undan daha dü ük olarak tahmin edilmektedir (Welten

ve ark., 2009).

Ciddi düzeydeki PAH (AB  de eri dü ük olarak gösterilenlerde), MI, iskemik

inme ve di er vasküler nedenlerle ölüm ile çok yak ndan ili kilidir. Semptomatik

PAH hastalar  semptomatik olmayanlardan daha kötü sonuçlarla

kar la abilmektedirler. Di er bir deyi le semptomlar n kötü olmas  prognozun da

kötü olmas  beraberinde getirmektedir (Coce ve ark., 2007).
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2.1.2. Prevalans ve Fark ndal k

PAH, ABD’de, her y l kardiyovasküler hastal klar n %9,6’s

olu turmaktad r. Bu oran ise y ll k olarak hastaneye 63.000 ba vuru anlam na

gelmektedir. PAH ile ili kili ölüm say  y ll k olarak 40.000’den yüksektir. PAH’ n

Amerika Birle ik Devletleri’ne, ortalama olarak y ll k 3,3 milyar dolar maliyeti

bulunmaktad r (Kannel ve ark., 1996). PAH’ n 65 ya  üzeri Amerikal lar n %12-

20’sini etkiledi i belirtilmektedir (Becker ve ark., 2002). Ancak bu kadar yayg n

olmas na ve beraberinde kardiyovasküler riskler getirmesine kar n bu hastalar n

yaln zca %25’inin tedavi oldu unu da vurgulamaktad r (Becker ve ark., 2002).

Criqui ve arkada lar  PAH’ n sistemik  aterosklerotik  hastal klar n

göstergelerinden  biri  oldu unu   belirterek  PAH  olan  bireylerin,  kardiyovasküler

hastal klardan ölüm oran n di erlerine göre 4-5 kat yüksek oldu unu belirtmi lerdir

(Criqui ve ark., 2001).

Keeling asemptomatik PAH prevalans n tahmin edilemeyece ini, bu

hastalar n pek ço una s kl kla anjiyoplasti ya da stent tak lmas  gibi minimal invaziv

yöntemlerle müdahale edildi ini belirtmektedir (Keeling ve ark., 2009).

PAH 50 ya ndan önce s k görülmezken ya land kça s kl  artmaktad r.

Framingham Çal mas ’nda erkeklerde aral kl  kladikasyonun görülme s kl  35-45

ya  aras  erkeklerde binde 0,4’den, 65 ya  ve üstü erkeklerde binde 6’ya yükseldi i

gösterilmi tir (Kannel ve ark., 1985). Kad nlarda görülme s kl  yakla k %50

oran nda daha dü ük iken ileri ya larda kad nlarla erkekler aras nda görülme

kl n e itlenmi  oldu u görülmü tür.

Hindistan’da diyabetli olanlarda PAH prevalans n %7,8, diyabetli

olmayanlarda ise %3,5 oran nda oldu u belirtilmi tir (Premalatha ve ark., 2010).

Öte yandan bu konuda halk nda fark ndal  da oldukça dü ük görülmektedir.

Yap lan bir çal mada bireylerin %26’s  PAH’a a ina olduklar  ifade etmi lerdir.

Bu oran bireylerin, di er kardiyovasküler hastal k ve ateroskleroz risk faktörlerine

inal na göre oldukça dü üktür. Bu bulgu, risk grubundaki halk n PAH’a ili kin

fark ndal n zay f oldu unu göstermektedir. Çal madan elde edilen bulgular

dü ük gelir düzeyi ve dü ük e itim düzeyine sahip bireylerde PAH’a ili kin

fark ndal n dü ük oldu unu göstermektedir. Çal ma, halk n PAH’ n tan , olas

nedenleri ve yol açt  bacak semptomlar  ile amputasyon riskine ili kin

fark ndal n dü ük oldu unu ve ciddi bir bilgi bo lu unun bulundu unu ortaya
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koymaktad r. Yine çal man n sonuçlar na göre halk, PAH’ n k sa dönemde kalp

krizi, inme ve ölüm riskinin yüksek oldu unun fark nda de ildir. Bu nedenle de

ulusal PAH fark ndal k e itimi programlar n gerçekle tirilmesi ve bu bilgi

bo lu unun halk e itimi yoluyla giderilmesinin önemi vurgulanm r (Hirsch ve

ark., 2007).

2.1.3. Fizyopatoloji ve Ateroskleroz

Aterosklerozis ya am n erken dönemlerinde arteryel duvarda ya  çizgilenme

olarak ba layan patolojik bir süreçtir (Tokgözo lu L., 2003). Arterlerde görülen

‘‘aterom’’ veya ‘‘plak’’ olarak adland lan kabar k, fibrin ve ya dan olu an yap sal

lezyonlardan olu ur. Ateromlar, büyük oranda kolesterolden olu an ve fibröz bir

apka ile çevrili olan bir lipid çekirde i içerirler. Ateroskleroz, ateromlar n içi

yumu ak, d  sert yap ndan dolay  Yunanca ‘‘athero’’(lapa) ve ‘‘sclerosis’’

(sertle me) sözcüklerinden türetilmi tir (Akçali Y., 1999).

Aterosklerozis eri kin ya lar boyunca asemptomatik olarak ilerleme gösteren

ve sonuçta klinik bulgularla kendini gösteren uzun süreçli bir hastal kt r. Bu süreçte

aterosklerozun, olu mas nda ve geli mesinde inflamasyon önemli rol oynar. Çe itli,

büyüme faktörleri, sitokinler, adezyon molekülleri bu inflamasyonda sorumludur

(Tokgözo lu L., 2003). Ateroskleroz, ayn  patolojik süreçte farkl  bölgelerdeki

damarlar  etkileyerek, KAH, serebrovasküler hastal k (SVH) ve renal arter

hastal n olu mas na yol açabilir (Viles-Gonzalez ve ark., 2004).

 Endotel disfonksiyonu aterosklerozun ba lamas nda major rol oynamaktad r.

Endotel disfonksiyonu aterosklerozun risk faktörlerinin ortak noktas r. Dü ük

dansiteli lipoproteinin (LDL) endotel alt na geçmesiyle birlikte sal nan bir tak m

sitokinler ve kemotaktanlar n etkisiyle enflamatuvar hücreler intimada birikmeye

ba lar. Köpük hücresi makrofajlar n intimada okside LDL’yi fagosite etmesiyle

birlikte olu ur ve intima alt nda sar  çizgilenmeler meydana gelir. Bu lezyonlar ya

çizgilenme olarak adland r ve lümende darl k olu turmazlar ve aterosklerozun ilk

lezyonudur. Ekstrasellüler ba  dokusu (kapsül) sentezi, nekrotik lipid çekirdek,

köpük hücrelerinin apopitozisi ile meydana gelir. Mediadan intimaya göç eden düz

kas hücrelerinin proliferatif özellik kazanmas  ile birlikte lipid çekirdek etraf nda

ba lar. Lümeni daraltan lipit çekirdek ve etraf nda fibröz kapsülü olan lezyona fibröz

plak denir. Enflamatuvar hücrelerin ço almas  ve lipit çekirde in büyüyüp kapsülün

incelmesi ile birlikte anstabil plak meydana gelir. Plak kapsülünün y rt p plak
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içeri inin kan ile temas  sonucu plak üzerine trombüs ve fibrinin birikti i komplike

lezyon meydana gelir. Endotel disfonksiyonu, dislipidemi ve enflamatuvar hücrelerin

merkezi rol oynad , birçok risk faktörünün tetikledi i kronik inflamatuvar bir

hastal kt r ateroskleroz. Bebeklerin % 45 ’inde bu lezyonlar do umdan hemen sonra

görülmekte, çocuklu un ilk y llar nda azalmakta ancak 10 ya  civar nda tekrar

artmaktad r (Hansson ve ark., 2003).

Ya  çizgilenmelerin klinik olarak önemi yoktur ancak baz  ya

çizgilenmeler gerçek aterosklerotik, fibrin ve ya  içeren plaklara dönü ebilirler.

Daha ileri lezyonlar olan “ fibröz plaklar ” 20 -30 ya lar nda ortaya ç kar. Bu sürece

inflamatuar olaylar n da kat lmas  ile inflamatuar hücrelerden sal nan sitokinler ve

büyüme faktörleri vas tas yla, kollajen apkas  içeren ve fibrin ve ya dan olu an bir

pla n meydana gelmesine neden olur. Plak içinde proteaz sekresyonu ve inflamatuar

aktivasyon ile geli erek trombozu kolayla ran çatlama ve endotel tabakas nda

defektlere neden olur. Bu a amadan sonra art k ‘‘komplike lezyon’’ ad  verilen

kompleks reaksiyonlar dizisi ba lar (Hansson ve ark., 2003).

De tirilebilir risk faktörleri yan nda ateroskleroz olu umunda

de tirilemeyen risk faktörleri de vard r. Hipertansiyon, sigaran n kesilmesi, obesite

ve hiperkolesterolemi de tirilebilen risk faktörleri aras nda bulunur. Genetik e ilim

ve erkek cinsiyet de tirilemeyen risk faktörleri aras nda say labilir. Bunlar n

haricinde de birçok neden aterosklerozun geli imine katk da bulunup, olu an

ateroskleroz koroner kalp hastal  (KKH), inme ve periferik damar hastal klar

olmak üzere mortalite ve morbiditeye neden olan hastal klar s ralamas nda en s k

görülen üç ana ba a ayr lmaktad r.

Günümüz bilgileri nda aterosklerozun ba lang ndan ilerleyi ine kadar

kronik inflamasyon zemininde olu tu u ve her bir risk faktörünün de inflamasyonu

zland rd , böylelikle patogenezin multifaktöryel hale geldi i bilinmektedir

(Mallika ve ark., 2007). Aterosklerotik plaklar n olu mas , geli mesi ve aktivasyonu;

metabolik, inflamatuar, hemodinamik ve hemostatik faktörler aras ndaki etkile imle

olu ur. Ateroskleroz ile ilgili yeni veriler ortaya ç kt kça kardiyovasküler

hastal klar n önlenmesi için yeni yöntemler söz konusu olacakt r.

Ateroskleroz patogenezinde rol oynayan faktörler öyle özetlenebilir;

Endotelyal disfonksiyon

nflamatuar ve immünolojik faktörler
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Lipit metabolizmas ndaki anormallikler

Enfeksiyon ajanlar  (Chlamidya pneumoniae, Cytomegalovirus,

H.pylori)

Sigara içimi

Sedanter ya am

Hipertansiyon

Diyabetes mellitus

Artm  homosistein düzeyi

Artm  katekolamin düzeyi (Düz kas hücre proliferasyonunu artt r).

Östrojen preparat  (LDL’yi azalt , yüksek dansiteli lipoprotein

(HDL)’yi artt  etki gösterir).

Fibrinojen

Bozulmu  fibrinoliz (PAI-1 art , -2 antiplazmin art , t-PA

azalmas )

Platelet reaktivitesi ’dir.

Ateroskleroz lezyonlar n klinik ilerleme sürecini 1995 ’te Amerikan Kalp

Birli i  Damar  Lezyonlar  Komitesi  (American  Heart  Association,  AHA)  sekiz

de ik safhaya ay ran bir s flama olu turmu lard r. Bu s flaman n özelli i;

morfolojik de iklikler ve klinik sonuçlar ile damar duvar ndaki adaptif intima

kal nla mas  gibi fizyolojik de iklikleri de içermesidir (Stary ve ark 1995).

mmun mekanizmalar n, yap lan epidemiyolojik çal malar do rultusunda;

predispozan risk faktörleri ile etkile imi sonucunda ateroskleroz ba lar ve ilerler.

nflamasyonun hastal n tetiklenmesi ve progresyonunda oynad  rolün yan nda

plak y rt lmas  ve trombüs olu umunda da önemli rol oynar (Falk ve ark., 1995).

nflamasyon yeni kollajen yap n engellenmesinde ve mevcut kollajenin

lmas na neden olarak stabil plaklardaki fibröz çat  zay flatarak pla n

trombojenitesini art rmada önemli rol oynar (Halvorsen ve ark., 2008). nflamasyon

aterosklerozun kaç lmaz bir komponenti olarak kar za ç kar.

Fibröz plaklar komplikasyonlardan sorumlu olan esas lezyonlard r. Ba ca

komplikasyonlar; trombüs geli imine yol açan fissür/ülserasyon veya endotel

disfonksiyonu geli imi, anevrizma geli imi, sekonder kalsifikasyon geli imi veya en

arterde stenoza yol açmalar  ve bunlara ba  olarak, ilgili damar n besledi i organ ve
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dokularda akut veya kronik iskemik hastal k ve fonksiyon bozukluklar n

olu mas r (Hansson ve ark., 2003).

Tablo 2.2: Aterosklerozun Klinik Evreleri, American Heart Association (AHA)

flamas , 1995

Aterom plaklar n çe itli nedenlere ba  olarak y rt lmalar  sonucu klinikte

görülen önemli komplikasyonlar;

1. Q dalgal  veya Q dalgas z MI

2. Karars z angina pektoris

3. Akut ani iskemik ölüm

4. nme

5. Kolesterol emboli sendromu

6. Periferik akut arter t kan klar  olarak say labilir.

2.1.4. Klinik ve Ayak Bile i-Kol ndeksi

Alt ekstremite PAH tan  koymak amac yla, ayr nt  ve sistemli bir biçimde

vasküler geçmi in ara lmas  ve fizik muayenenin yap lmas  gerekmektedir. PAH

üphesi olan bireylerin fizik muayenelerinin en tipik ö esi, periferal at mlar n
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palpasyonudur. Ancak bunun güvenilir olmayan bir yöntem oldu u da bilinmektedir.

Bununla birlikte, farkl  zamanlarda yap lan fizik muayenelerde posterior tibial,

popliteal ya da femoral at mlar n olmad n belirlenmesi, aral kl  kladikasyo

olmaks n, önemli bir PAH bulgusu olarak kar za ç kmaktad r. Yaln zca dorsalis

pedis at n tek ba na olmamas  PAH’ n varl na dair bir gösterge de ildir. Bu

anatomik bir varyasyon olabilir (Hittel ve ark., 2002).

Ayak bile i-kol indeksi (AB ) genel nüfusta ba ta periferik arter hastal

olmak üzere kardiyovasküler hastal klar için non-invaziv, basit, ucuz, h zl  bir metot

olarak bilinen bir tarama yöntemidir. AB  klinik olarak periferik arter hastal

üphesi olan ki ilerde ölçülmektedir. AB , hasta dinlenirken, supin pozisyonda be

dakikada elde edilebilen bir veridir (Chi ve ark., 2008).

Klinisyenler kladikasyonun atipik olabilece ine, kas a na ba ka

hastal klar n da e lik edebilece ine ve klasik kladikasyonun maskelenebilece ine de

dikkat etmelidirler. Tipik alt ekstremite iskemik semptomlar , hastalarda tembellik ve

uyu ukluk hissi yarat rken yürüme ve egzersiz konusunda isteksizli i

tetiklemektedir. PAH hastalar n yakla k % 90’  asemptomatiktir ya da bu klasik

ikayetleri kendilerinde görememektedir (Manzano ve ark., 2009). Ayr ca, hastalar n

ço u bu durumu ya lanman n do al bir sonucu olarak gördü ü için, sa k

kurulu una bu ikayetten dolay  ba vurmamaktad rlar. Bu nedenle de egzersiz ve

yürüme mesafesi konusundaki intolerans n hastan n e i ya da yak n bir aile üyesi

taraf ndan gözlemlenmesi sa kl  sonuç vermektedir (Hirsch ve ark., 2005).

AB 1,30 de eri nonkompresible olarak kabul edilmekte, 0,91-1,30 aras

normal, 0,41-0,90 aras  hafif ve orta düzey PAH, 0,40 de erlerini ise, ciddi

düzeyde PAH biçiminde kabul edilmektedir (Welten ve ark., 2009).

AB ’in, PAH’ n tan lanmas nda, anjiyografi ile kar la larak %95 oran nda

hassas ve % 100’e yak n da spesifik oldu u belirlenmi tir. Klinik uygulamada, AB

en kolay, ucuz, güvenilir ve tekrar tekrar uygulama kolayl  olan bir araçt r (Welten

ve ark., 2009). AB , darl n düzeyini gösteremese de kardiyovasküler hastal klardan

birisi olarak bilinen periferik arter hastal iddetini de tahmin etmede de son derece

faydal r (Diehm ve ark., 2004). Dü ük AB  de erleri sistemik aterosklerozun bir

göstergesi olarak görülmektedir ve dolay yla hem aterosklerotik risk faktörleri hem

de di er vasküler yataklardaki mevcut KVH ile de ili kilendirilmektedir. Dü ük AB

de erinin kardiyovasküler risk ve ateroskleroz için kendi ba na ba ms z bir belirteç
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oldu u ve ayn  zamanda di er kardiyovasküler risk faktörleri ve yayg n hastal klar

ile ili kisi birçok rehberde ve çal malarda belirtilmi tir (Karabay ve ark., 2012,

Sözmen ve Ünal, 2012, Aboyans ve ark., 2012, Giugliano ve ark., 2013, Çelik ve

ark., 2013). Periferik arter hastal  olanlar aras nda koroner arter hastal  prevalans

%10.5 ile %71 aras nda de mektedir, PAH olmayan bireylerde ise bu oran %5.3 ile

%45.5 aras ndad r (Aboyans ve ark., 2012).

Dü ük AB  de eri; hipertansiyon, diabetes mellitus, dislipidemi, sigara

hikayesi ve birkaç al lm n d nda risk faktörleri (c-reaktif proteini, interlökin-6,

homosisteini, kronik böbrek hastal ) de dahil olmak üzere birçok kardiyovasküler

risk faktörü ile ili kilidir. Literatürde AB  bir risk prediktörü olarak ço unlu u

Avrupa ve Kuzay Amerika’da olmak üzere birkaç populasyon tabanl  kohort

çal mas nda incelendi i metaanalizlerde saptanm r. Çal malar n büyük bir

ço unlu unda AB  de erinin periferik arter hastal n tan mlanmas nda 0,90 AB

ik de eri esas al nmakta oldu u baz  rehberlerde ve metaanalizlerde

belirtilmektedir (Aboyans ve ark., 2012, Lin ve ark., 2013). Bu çal malar

birbirleriyle tutarl  olarak dü ük AB ’nin artm  miyokardiyal infarkt, inme ve hem

total hem de kardiyovasküler nedenli mortalite ile ba lant  oldu unu bulmu lard r

(Aboyans ve ark., 2012, Lin ve ark., 2013). Di er e ik de erlerinin kullan lmas

durumunda dü ük AB  ile kardiyovasküler risk faktörleri aras ndaki ili kinin

kuvvetinin de ip de meyece i bilinmemektedir. Baz  çal malar KVH risk

faktörleri ile AB  e ik de eri aras nda ters orant  bir ili ki oldu unu göstermektedir

(Selvin ve Erlinger, 2004, Lin ve ark., 2013).

Almanya’da 2006 y nda 344 aile hekiminin 3 y l süre ile 65 ya  ve

üzerindeki 6880 hastan n mortalite ve ciddi vasküler olay takibini  yapt klar  çal ma

sonucunda AB  de eri 0.9-1.1 genellikle normal de erler içinde olsa da 0.9-1.1

olanlarda AB >1.1 olanlara göre 25% daha fazla kardiyovasküler olay riskine sahip

oldu u saptanm r. Ayr ca bu çal man n sonucunda JNC-VII’de prehipertansif ad

alt nda bir s f var oldu u gibi 0.9-1.1 arasindaki AB  de erleri de prehipertansif

gibi borderline olarak kabul edilmesi gerekti i vurgulanm r (Diehm ve ark., 2006).

lavuzlarda ise AB  0.9-1 aras  borderline olarak kabul edip bu hastalar nda takip

edilmesi gerekti i vurgulanmaktad r. Normal AB  de erinin k lavuzlarda 1.0-1.3

aras nda oldu u, 1.0-1.1 aras ndaki de erler dü ük normal olarak belirtilmektedir.

Ancak artm  AB  de erleri damarlarda kalsifikasyonu dü ündürmektedir. DM
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mevcut olan veya ileri ya  bireylerde AB  daha yüksek ç kabilmektedir. Bu durum

damar duvar ndaki kalsifikasyonunun sertli e (damar sertli ine) yol açarak ölçüm

esnas nda kompresyona engel olarak AB  de erinin yüksek ç kmas na neden olmas

ile aç klanmaktad r. AB ’nin bu olgularda periferik arter hastal  varl  gösterme

ba ar  do al olarak daha dü üktür. Çok Say  Etnik Aterosklerozis Çal mas nda

(MESA - Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis) yüksek AB  ( 1.4) ile KVH’ n

ili kili belirteç olup koroner veya serebral morbidite ve mortalitenin yüksek riskleri

ile ili kilendirilmektedir (Welten ve ark., 2009, Diehm ve ark., 2006).

O’Hare ve arkada lar n 1989-1993 y llar  aras nda Amerika’da çok

merkezde 5748 ki iyi (65 ya  ve üzeri) ald klar  longitudinal bir çal mada

toplumdaki ya  bireylerin kardiyovasküler hastal klar n olu umunda ve sürecindeki

risk faktörlerinin de erlendirilmesi amaçlanm r. Mortalite analizleri için hastalar n

toplam 53246 ki i-y  takibine ula lm  ve ortalama 11,1 y l takip edilmi . Takip

boyunca toplam 2311 ölüm olmu  olup 953’ü kardiyovasküler nedenliymi . AB , rk,

sistolik bas nç, sigara içimi, vücut kütle indeksi ile LDL ile do rusal ili kili

bulunmu tur. Tüm nedenlere ba  mortalitenin kad n ve erkeklerde farkl k arz

etti i tespit edilmi tir. AB > 1,4 iken erkeklerde mortalite anlaml  derecede yüksek

bulunurken kad nlarda AB  ile mortalite aras nda lineer bir ili ki bu kadar anlaml

bulunmam r. Bu durumun gruptaki bayan say n az olmas  ile ili kili olabilece i

ifade edilmi tir. Hem dü ük hem de yüksek de erlerdeki AB  de erleri ile 75 ya

alt ndaki kardiyovasküler nedenlere ba  ölümler aras nda güçlü ili kili oldu u tespit

edilmi tir (O’Hare ve ark., 2006).

Anormal AB  ile KVH aras ndaki ili kinin cinsiyet faktöründen etkilenip

etkilenmedi i konusunda az miktarda bilgi bulunmaktad r. Topluluklarda

Aterosklerozis Riski (ARIC -the Atherosclerosis Risk in Communities) çal mas nda

(Zheng ve ark., 1997), dü ük AB  ile koroner arter hastal  aras ndaki ili ki hem

bayanlarda hem de erkeklerde kuvvetli bulunmu tur; ancak dü ük AB  ile inme

aras nda erkeklerde kuvvetli bir ba lant  oldu u rapor edilmesine ra men bayanlarda

böyle bir ba lant ya rastlanmam r. Bir spanyol çal mas nda ise dü ük AB ’nin

hem erkeklerde (tahmini risk oran  2.1) hem de bayanlarda (tahmini risk oran  3.3)

koroner arter hastal yla ili kili oldu u rapor edilmi tir ( Ramos ve ark., 2009).

AB  Birli i, AB ’nin Framingham Risk Skorundan (FRS) ba ms z olarak

kardiyovasküler olaylar ve mortalite hakk nda bilgi sa lay p sa lamad
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göstermek ve FRS ile kombine edildi inde risk tahmininde iyile me sa lay p

sa lamad  göstermek için 16 populasyon kohortundan olu an bir birey tabanl

metaanaliz çal mas  yapm r (Fowkes ve ark., 2008). AB 0,9 oldu u durumlar

ya a uyarlanm  10 y ll k total mortalitenin, kardiyovasküler mortalitenin ve major

koroner olay oranlar n her bir FRS kategorisinde iki kat na ç kmas  ile ba lant

bulunmu tur. AB  kullan  hem erkeklerde hem de bayanlarda risk kategorilerinin

yeniden s fland lmas yla sonuçlanm r (Fowkes ve ark., 2008). Erkeklerde

AB ’nin risk tahmininde erkeklerde yararlan mda en çok art  olan alan FRS>%20 ve

normal AB ’si bulunanlarda bu grubu orta risk kategorisine ta yarak olmu tur ki bu

vakalar n %43’ünü temsil etmektedir. Aksine FRS taraf ndan dü ük (<%10) veya

orta riskli (%10-%19) olarak tahmin edilen AB ’si <0.90 veya >1.40 olan %9 bayan

yüksek risk dahilinde olarak yeniden s fland lm r. Bu metaanalizden sonra,

MESA taraf ndan yak n tarihte yay nlanan bir rapor da Amerika’da farkl  etnik

gruplar aras nda bu veriler ile uyumlu bulgular yay nlam r. Dolay yla dü ük veya

yüksek AB  artm  kardiyovasküler hastal k ile e le tirilmi  ve risk tahmini gücü tek

ba na FRS kullan  a makta oldu u saptanm r. Bu nedenle AB ’nin bir

ateroskleroz indiktatörü olarak mevcut skorlama sistemine eklenmesiyle daha iyi bir

risk tahmini yap labilece i ifade edilmektedir (Fowkes ve ark., 2008, Criqui ve ark.,

2010).

Fontaine ve Ratschow’a gore PAH’ n klinik a rl  4 evreye ayr r;

Evre 1: Asemptomatik dönem (Hastalar n %75’i)

Evre 2: Efora ba  yak nmalar, Kladikasyo (Cladicatio intermittans)

Evre 2a: Yürüme mesafesi 200 metreden uzun olanlar

Evre 2b: Yürüme mesafesi 200 metreden k sa olanlar

Evre 3: stirahatte olan iskemik yak nmalar, a

Evre 4: Nekroz/Gangren

Evre 4a: stirahat a  olan

Evre 4b: stirahat a  olmayan

Alt ekstremite PAH için tan mlanan üç ayr  risk grubu bulunmaktad r. 70 ya

üzeri herkes risk grubundad r. 50 ya n üzerinde olan ve ateroskleroz risk

faktörlerinden birine sahip olanlar (sigara kullan , diyabet, hipertansiyon, yüksek

kolesterol düzeyi) ikinci risk grubunu olu turmaktad r. 49 ya  ve alt nda olup

diyabetik olan ya da sigara içen bireyler de üçüncü risk grubunu olu turmaktad r.
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AB , PAH’ n her a amas nda tan lay  bir yöntem olarak kullan labilmektedir.

Ancak, AB  PAH’ n tan lanmas nda her zaman güvenilir veri sa lamamaktad r.

Nonkompresibl ayak bileklerine sahip ve AB  de eri 1,30’dan yüksek olan

bireylerde, ayak parma  brakial indeksi, nab z at m volüm kay tlar  ve dopler

ölçümleri alt ekstremite PAH’ n tan lanmas nda önemli araçlard r (Hirsch ve ark.,

2005).

AB  de eri s rda olan ya da normal olan (0,91-1,30) risk grubundaki

bireylerde, egzersiz s ras ndaki AB  testi PAH’ n tan lanmas

maskeleyebilmektedir. Birinci basamakta sa k hizmeti veren hekimler PAH’ n

tan lanmas nda temel role sahiptir. Birinci basamakta asemptomatik periferik arter

hastal kl  bireylerin (AB 0.90) saptanmas yla serebrovasküler ve kardiyovasküler

hastal klar n erken tespitini sa lamakta olup bu hastal klar nedeni ile olu acak

mortalitenin azalt labilmesi için büyük önem arz etmektedir (Veglio ve ark., 2002,

Diehm ve ark., 2006, Giugliano ve ark., 2013). Birinci basamak sa k hizmetleri,

risk grubundaki bireylere e itim vermek, ya am stili de ikli i konusunda

bilgilendirmek ve kardiyovasküler risk faktörlerini azaltmak konusunda önemli role

sahiptirler. PAH konusunda rehberde de at fta bulunulan pek çok ara rmada,

kliniklerde, aile sa  merkezlerinde ve toplum sa  merkezlerinde, yayg n

olarak kullan lan AB , hem dü ük maliyetli hem de etkili bir tan lama arac r

(Hirsch ve ark., 2005).

2.1.5. PAH Risk Faktörleri

PAH risk faktörleri, KAH risklerine benzer olup aterosklerozun tipik risk

faktörleridir. Bu faktörler sigara içimi, dislipidemi, diabetes mellitus, hipertansiyonu

ve klasik risk faktörlerini içerir. Ancak baz bölgelerde bulunan periferik arterler için

risk faktörleriyle hastal n geli imini ili kilendiren kan tlar k tl  say dad r.

Epidemiyolojik alt ekstremite arter hastal yla (AEAH) sürekli sigara

içiminin kullan lan miktara ba ml  bir risk faktörü oldu u ili kili birkaç çal mada

gösterilmi tir ( Criqui MH, 2001). Tütün kullan n neden oldu u aterojenik etkiye

pek çok faktörün kat ld  gösterilmi tir. Bunlar; vazokonstriksiyonla sonuçlanan

sempatik sistem aktivasyonu, LDL kolesterolünün oksidasyonu, endotelden sal nan

doku plazminojen aktivatörünün inhibisyonu, yükselmi  fibrinojen konsantrasyonu,

yükselmi  trombosit aktivitesi, plak doku faktörü ve endotel disfonksiyon

görünümündeki art r. Tütün kullan n azalmas , bacak semptomlar n
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ciddiyetini, a rl  ve PAH’ n ilerlemesini, bacak iskemisini ve ampütasyon riskini

azaltmaktad r.

Kladikasyonu olan hastalar n ço unda ya amlar n bir döneminde sigara

öyküsü vard r. Sigaran n b rak lmas  kladikasyonun görülme s kl nda h zl  bir

azalmaya sebep olup sigaray  b rakt ktan 1 y l sonra sigara içmeyenlerin düzeyine

iner (Ingolfsson ve ark., 1994). Epidemiyolojik çal malar, PAH’ n en ciddi formu

olan bacak iskemisinin sigara içicilerinin %16’s nda görüldü üne, sigaray  b rakanlar

üzerinde yap lan 7 y ll k izleme çal mas  ise bu hastalarda bacak iskemisinin

görülmedi ine dikkati çekmektedir. Bununla birlikte, tütün kullan  b rakmak

PAH’ n uzun dönemli komplikasyonlar n, MI riskinin ve ölüm riskinin azalmas

sa lamaktad r. Be  y ll k ya amda kalma de keni aç ndan kar la ld nda ise

sigaray  b rakan semptomatik PAH hastalar n ans n, sigaraya devam edenlere

göre iki kat fazla oldu u söylenmektedir (Chi ve ark., 2008).

DM, özellikle AEAH geli mesinde önemli bir ba ka risk faktörüdür. AEAH

ve diyabet aras nda de ken bir ili ki olmas na ra men diyabetin süresi ve iddet

derecesinin risk düzeyini etkiledi i görülmektedir (Criqui MH, 2001).

Hipertansiyonla AEAH aras nda bir ba lant  oldu unu epidemiyolojik

çal malar n ço u göstermekle birlikte kan bas nc  hastal n tan n bir bile eni

AB  oldu u, iskeminin derecesi semptomlar n olu umunu etkileyebildi i için bu

bulgular n yorumlanmas  zordur. Ancak kladikasyon ve artm  kan bas nc  aras nda

hiçbir ili ki tespit edilmemi tir.

Alkol tüketimi, obezite ve plazma homosistein düzeyleriyle ili kili di er

faktörlerin AEAH ile ili kisi de kenlik göstermi tir. Özellikle plazma fibrinojeni

ve C-reaktif protein (Ridker ve ark., 2001) gibi hemostatik, reolojik ve inflamatuar

belirteçlerin son y llarda özellikle ilgi konusu olmas  AEAH’nin hem yayg nl k

derecesi hem de görülme s kl yla ili kili oldu unu gösteren çal malar n

yap lmas na öncülük etmi tir. Bu ili kilerin sebep mi yoksa sonuç mu oldu u esasen

aç kça bilinmemektedir.

Hem ileri ya  hem de üst ekstremite arter hastal nda (ÜEAH) daha yüksek

sistolik kan bas nc  ile anlaml  ili kiler gösterilmi tir ( Shadman ve ark., 2004). Risk

faktörleri içinde halen sigara kullananlarda göreceli oran n 2,6 olmas  AEAH’ye

ili kin risk faktörlerini yans tmaktad r. Daha yüksek bir HDL kolesterol düzeyinin

koruyucu oldu u görünmesine ra men total kolesterol seviyesi ile subklavyen darl k
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aras nda hiçbir ba lant n olmamas rt r. Diabetes mellitus da subklavyen

darl kla ili kili olmamas na ra men ba ka bir çal mada diyabeti olmayanlara göre

diyabetlilerde ÜEAH’nin daha yayg n biçimde görüldü ü gösterilmi tir ( English ve

ark., 2001).

2.2. S GARA

2.2.1. Sigaran n Tarihçesi

Milattan Önce (M.Ö.) 6000 y llar nda tütün tar n Amerika k tas nda

ba lad  dü ünülmektedir. Amerika’da Kuzey Ohio bölgesindeki höyüklerde ve

Yukatan adas nda ya am  Maya’lara ait olan tarihi ta lar üzerindeki resimlerde

tütünün kullan  ile ilgili ekillere ve pipo resimlerine rastlanmaktad r (World

Health Organization, 2015).

Amerika k tas nda yerliler taraf ndan binlerce y ldan beri kullan lmakta olan

tütünün uygar dünya ile tan mas  1492 y nda Amerika’n n ke fedilmesiyle

olmu tur. Portekiz’de Fransa elçisi olarak bulunan Jean Nicot sayesinde tütünün

Avrupa’ya yay  1559 y nda olmu tur. Fransa Kraliçesi Catherine de Medicis’e

elçi 1560 y nda tütün tohumu göndermi tir. Kraliçenin migren türü ba  a

geçirdi i için saray bahçesine ekilen tohumlar çiçek açt ktan sonra tütünün keyif ve

cesaret verici özelliklerinden ba ka ilaç olarak da kullan lmas  için Avrupa’ya

yay lm r. “Kraliçe otu” ad , kraliçenin tütüne gösterdi i ilgiden dolay  verilmi tir.

Daha sonra tütün bitkisine “Nicotiana” ismi Jean Nicot’un bu bitkiye gösterdi i ilgi

nedeniyle ve 1828’de bulunan alkoloide de “Nicotin” ismi verilmi tir (Y lmaz F.,

2000).

Tütünün Osmanl mparatorlu una giri i ile ilgili ilk geni  bilgiye, Peçevi

brahim Efendi’nin 1520-1640 y llar  aras ndaki olaylardan bahseden Peçevi Tarihi

adl  eseri ile Hezarfen Hüseyin Efendi’nin Telhisü’l-Beyan Fi Kavanin-i Al’i Osman

adl  eserinde yer verilmektedir. Bu eserlerde, tütünü 1600 y  ba lar nda ngilizler’in

getirdi i, rutubetten ileri gelen baz  hastal klar  tedavi eder diye satt klar , keyif ehli

olanlardan baz lar n keyif vas tas  olarak buna al , keyif ehli olmayanlar n,

hatta ilim ve devlet adamlar ndan ileri gelenlerin dahi tütüne müptela oldu u

belirtilmektedir (Y lmaz F., 2000). Sigara ve paket tütün üretimi yapan fabrikalar

1874 y nda kurulmu tur. Bu dönemde tütün sat  fiyatlar  kay t alt nda idi ve tütün

tar  serbest olarak devam ediyordu. Tütün inhisarlar n i letilmesi hakk  1883

nda yap lan bir artname ile 30 sene süreyle “Memalik-i Osmaniye Duhanlar
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Mü terek’ül-menfaa Reji irketi” adl  Frans z Anonim irketine verilmi tir. 13

Haziran 1921 tarihine kadar Reji irketi faaliyetini sürdürmü tür (Y lmaz F., 2000).

zda çi nenen, enfiye eklinde burna çekilen, pipo ve puro eklinde içilen

tütünün ka da sar lmas yla sigara meydana gelmi tir. Sigaran n 1800 lü y llarda

makinelerde seri olarak sar lmaya ba lamas  ile sigara endüstrisi do mu  ve art k

daha kolay elde edilebilmesi nedeniyle sigara tüketiminde patlama olmu tur

(Smoking Cessation Clinical Practice Guideline Panel and Staff., 1996).

ptaki geli meler sonucu 1800 lü y llar n sonlar na do ru sigaran n sa a

zararlar  ilk kez tart lmaya ba lanm  fakat bu tart malar pek ilgi görmemi tir.

Dünya sava lar n ba lamas yla ya anan toplumsal y m ikinci patlamaya neden

olarak özellikle askerler aras nda sigara tüketimi çok artm r (Hughes ve ark.,

1996).

1950 y nda sigaran n akci er kanserine yol açt  Graham  ve Doll'un

bilimsel olarak göstermesi sigaran n zararl  olup olmad  tart malar na son noktay

koymu tur (European Medical Association Smoking or Health. Guidelines on

smoking cessation for general practitioners and other health professionals., 1997,

Raw ve ark., 1998).

Geli mi  ülkelerde 1960 lardan itibaren ba lat lan kampanyalar sonucu sigara

kullan m oranlar  azalmaya ba lam r. Ba ta sa k personeli, sivil toplum

kurulu lar  ve devlet i birli iyle sigara içme yasaklar , b rakma kampanyalar , yasal

düzenlemeler, sigaray  firmalara kar  aç lan tazminat davalar  ve sigaray  b rakt rma

polikliniklerinin çal malar yla büyük oranda sigaraya kar  ba ar lar elde edilmi tir.

Amerika Birle ik Devletleri’nde 1950-1970 y llar  aras nda sigara kullan n

%45 ten %25 lere dü tü ü bilinmektedir (Hughes ve ark., 1998). Geli mi  ülkelerin

aksine sigara kullan  az geli mi  ülkelerde halen artmaya devam etmektedir (West

ve ark., 2000).

2.2.2. Sigaran n Epidemiyolojisi

Kolay temin edilmesi ve kullan n yasal olmas  sebebiyle sigara

ba ml  s k görülen bir madde ba ml  çe ididir. Bundan dolay  özellikle

geli mekte olan ülkelerde kullan  gittikçe yayg nla maktad r (Bar  Y  Tütün

Kullan n Tarihçesi). Dünya Sa k Örgütü (DSÖ) tahminlerine göre 15 ya  üstü

nüfusun tüm dünyada 1/3’ü sigara ba ml r. Bu demek oluyor ki yakla k 1,1

milyar insan sigara içmektedir. Ayr ca bu içicilerin yakla k 800 milyon gibi büyük
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bir k sm  geli mekte olan ülkelerdedir. Her 10 saniyede bir ki i, tüm dünyada tütün

ürünlerine ba  olarak hayat  kaybetmektedir. 2020 y nda tahmini olarak y lda 10

milyon insan n ölümünün sigaraya ba  olaca  ve bu ölümlerin de % 70 inin

geli mekte olan ülkelerde olaca  tahmin edilmektedir (The Monitör Protect Offer

Warn  Enforce  Raise  (M-POWER)  Package,  2008).  DSÖ nün farkl  bölgelerinde

yürütülen toplum tabanl  çal malar n sonuçlar na göre tütün kullan  GATS

(Global Adult Tobacco Surveillance System) ile her y l güncellenmektedir (Pekel Ö.,

2012).

Türkiye tütün üretimi ve tüketiminde önde gelen ülkeler aras ndad r. 2001

verilerine göre ülkemizdeki tüketim dünya tütün tüketiminin % 2’sini ve DSÖ

Avrupa Bölgesi tüketiminin % 14’ünü olu turmaktad r (Akan ve ark., 2010).

Türkiye’de 2008 y nda yürütülen küresel eri kin tütün ara rmas  sonucu 15 ya

üstü eri kin grupta toplam tütün kullan m s kl  % 31,2’dir. Sigara kullan m oran

kad nlarda % 15,2, erkeklerde % 47,9 olarak tespit edilmi tir. Yakla k 4 milyon

kad n  ve 12 milyon erkek sigara içmektedir. Ayn  çal mada 15-44 ya  grubu genç

eri kin erkeklerin %53.1'inin sigara kulland  tespit edilmi tir. Çe itli çal malarda

ülkemiz için sigaraya ba lama ya n 13-17 aras nda de ti i gösterilmi tir (Bilir N

2012). Sigara içenlerin %15,5’i bir paketten daha fazla, üçte ikisi de (%66,1) günde

yar m paketten fazla sigara tüketmektedir. Ortalama olarak kad nlar 12,2, erkekler de

günde 19,3 adet sigara tüketmektedir (Sa k Bakanl  Temel Sa k Hizmetleri

Genel Müdürlü ü, 2010). Düzenli olarak sigara içenlerin yar ndan fazlas  (%58,9)

sigara kullanmaya 18 ya ndan önce ba lam r. Sigara içmeye ba laman n ortalama

ya  kad nlarda 17,8, erkeklerde 16,6’dir (Sa k Bakanl  Temel Sa k Hizmetleri

Genel Müdürlü ü, 2010).

Sigara içme s kl  erkeklerde ve geli mi  ülkelerde sürekli azal rken,

geli mekte olan ülkelerde ve kad nlarda sürekli olarak art  göstermektedir (The

Monitör Protect Offer Warn Enforce Raise (M-POWER) Package, 2008). Geli mekte

olan ülkelerdeki nüfus art lar n yüksek olmas , sa k konusundaki bilgisizlik,

kad nlar n sosyal statülerinin yükselmesi ve sigara ba ml  ile mücadelenin

yetersizli i bu ülkelerde sorunun devam etmesine sebep olmaktad r. Ayr ca geli mi

ülkelerdeki sigara ile ilgili çe itli k tlamalar ile kar la an büyük sigara irketlerinin

yeni pazar aray na girmeleri ile geli mekte olan ülkelere yönelmeleri de sigara

sorununun bu ülkeler aç ndan önemini art rmaktad r (Bilir N., 2012).
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Küresel Yeti kin Tütün Ara rmalar  sonuçlar na göre 2008 y nda yüzde

31,2 olan ülke genelindeki sigara kullanma oran , 2012 y nda yüzde

27,0’ye dü mü tür (Global Adult Tobacco Survey Atlas (GATS), 2015). 2012

nda sigara içme oranlar  15-17 ya  aral nda %13, 18-24 ya  aral nda %29, 25-

44 ya  aral nda %40, 45-64 ya  aral nda %29, 65 ya  üstünde %10 olarak

bildirilmi tir (Global Adult Tobacco Survey Atlas (GATS), 2015).

2.2.3. Sigara Duman n çeri i

çinde farmakolojik olarak aktif, sitotoksik, mutajenik, antijenik, ve

karsinojenik olan 5000’den fazla madde sigara duman nda bulunur (Tablo 1) (Behr

ve ark 2002). Sigara içmeyen ve içen ki iler üzerinde yap lan epidemiyolojik uzun

çal malar sonucunda DSÖ’ye ba  Uluslararas  Kanser Ara rma Örgütü

[International Agency for Research on Cancer (IARC)]’in 2003 y nda yay nlad

raporda sigara duman  Grup 1 karsinojen olarak gösterilmi tir (International Agency

for Research on Cancer, 2003). Sigara duman ; partikül ve gaz olarak iki faza

ayr lmaktad r. Sigara duman n her iki faz  Cambridge glass-fiber filtresi

kullan larak tan mlanm r. Cam fiber filtreden sigara duman  geçerken içinde

hapsolan k m partikül faz , bu filtreden geçen materyal ise gaz faz  olu maktad r.

Partikül faz n nem ve nikotin k sm  ayr ld ktan sonra geride kalan

kahverengi yap kan madde katran olarak adland r. Katran karsinojenik etkileri

olan aromatik hidrokarbonlar içermektedir (Pryor WA ve Stone K., 1993). Sigara

içen aktif ki inin a ndan çekti i dumana ana duman (mainstream), sigaran n yanan

ucundan gelene ise yan duman (sidestream) ad  verilmektedir. Ana ak m duman n

%92 - 95’i gaz faz ndad r ve 1 mL’de 0,3 – 3,3 milyar parçac k ihtiva eder. Sigaran n

çevresel etkisinin ço u (%85) yan dumandan, az bir bölümü ise ana dumandan

kaynaklanmaktad r. Yan duman ana dumandan çok daha yüksek seviyede toksik gaz

içermektedir (Ambrose JA ve Barua RS, 2004). Gaz faz n her gram nda 1015’den,

partikül faz nda ise 1017’den fazla serbest radikal bulunmaktad r (Ambrose JA ve

Barua RS., 2004).

Sigara duman ndaki maddelerin hangi hastal kla ili kili oldu u kesin olarak

bilinmemektedir. Ancak sigara komponentlerinin farmakolojik özelliklerine

dayanarak elde edilen veriler mevcuttur. Karbonmonoksit (CO), nikotin ve serbest

ya  asitleri ile kardiyovasküler hastal klar aras nda ili ki bulunmu tur. CO hipoksiye
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sebep olup miyokard  do rudan hasara u ratmaktad r (Zevin ve ark., 2001).

Fizyolojik dozlarda nikotin periferal ve koroner vazokonstriksiyona, nAB z art na

yol açmas  ve p ht la ma üzerine etkili olmas  nedeni ile iskemik kalp hastal

patogenezinde oldukça önemlidir (Ridker ve ark., 2001).

Tablo 2.3: Sigara Duman ndaki Baz  Kimyasal Maddeler

Onkolojik hastal klar n olu umunda nikotin ve CO’den çok, birço u

bilinmeyen karsinojenik maddeler sorumlu tutulmaktad r. Kronik obstrüktif akci er

hastal  (KOAH) patofizyolojisinde, partikül ve gaz faz ndaki birçok maddenin

etkisi ile immun mekanizmalar n bozulmas , proteolitik enzimlerin aktive olmas  ve

mukosiliyer aktivitenin inhibisyonu etkilidir (Shapiro SD., 1999). Sigara duman nda

bulunan benzopirenler, oksidan moleküllerin kontrolünde görev alan enzimlerden

olan mikrozomal epoksit hidrolaz  artt rarak oksidanlar n yeterince

uzakla lamamas  sonucu hasara katk da bulunmaktad r. Akrolein, asetaldehid,
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formaldehid, hidrojen siyanid ve fenol; mukosiliyer fonksiyon üzerine toksik etkili

olan ve inhibisyona neden olan sigara komponentleridir. Mukosiliyer klirens üzerine

dü ük dozda nikotin stimulan, yüksek dozda  ise depresan etki olu turmaktad r

(Tuder ve ark., 2002).

2.2.4. Sigara ve Ateroskleroz

Aterosklerozun en önemli risk faktörlerinden biri sigara kullan r ve

ülkemizdeki yayg nl ndan dolay  oldukca önem arz etmektedir. Sigara

kardiyovasküler riskleri iki kat art rmaktad r. Bu risk, içilen sigara miktar  ile

do rusal olarak artmaktad r. Miyokard infarktüsü ve kardiyak ölüm riski, sigara

içenlerde içmeyenlere göre erkeklerde 2.7, kad nlarda 4.7 kat daha fazla oldu u

gösterilmi tir (Wilhelmsson ve ark., 1975). Çevresel sigara duman na maruz kalan

ki ilerde de (pasif sigara içicileri) kardiyovasküler riskler artmaktad r. MI geçiren

hastalar n sigaraya devam etmesi halinde re-infarktüs ve ani ölüm riski artar. Oysa

MI geçirmi  hastalarda sigara b rak ld ktan sonra takiben birinci y lda risk yar  yar ya

azalmakta ve ikinci y l içinde de risk hiç içmeyenler düzeyine inmektedir (Pasternak

ve ark., 1996).

Sigara HDL-kolesterol seviyesini dü ürmekte ve LDL-kolesterol'ün

oksidasyonunu art rmakta, trombosit agregasyonunda art a ve arter endotelinin

hasar na sebep olmaktad r. Kan n fibrinojen seviyesinin ve viskozitesinin sigara

içenlerde artt  gösterilmi tir. Çocukluk ya da erken eri kinlik dönemlerinde

sigaraya ba lanmas n engellenmesi ba ca hedeftir. Okullar ve medya arac  ile

yap lacak e itim bu konuda önemlidir.

2.3. NETR N

Netrinler nöral ve vasküler geli im için önemli öncü proteinleridir (Freitas ve

ark., 2008). Rapor edilen ilk netrin nematod solucan  olan Caenorhabditis elegans da

bulundu u tespit edilmi tir (Ishii ve ark., 1992). Vertebral larda birden fazla netrin

geni bulunmaktad r.  Memeliler için be  çe it netrin tan mlanm r (1, 3, 4, G1 ve

G2). Netrin 1-4 salg labilirken, G1 ve G2 netrinleri plazma membran na karboksi-

terminal glycosylphosphatidylinositol (gpi) kuyruklar  ile ba lan r ve reseptör görevi

görürler. G netrinlerinin netrin 1, 2 ve 3 den ba ms z geli ti i dü ünülmektedir

(Nakashiba ve ark., 2000). G netrinleri sadece omurgal  hayvan türlerinde

görülmektedir.
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Netrin-1, 50-75 kD a rl nda laminin benzeri  bir proteindir (Basnakian

AG., 2008). Bütün netrinler laminin süper familyas n üyeleridir. Netrin 1, 2 ve 3 ün

aminoterminal dizili inin 2/3’ü laminin-y1 zincirinde görülen amino-terminal

dizili ine benzemektedir  ve G1, G2 ve 4 netrinlerinin amino-terminal zincirleri ise

en çok laminin- 1 zincirinin amino terminal dizili ine benzemektedir (Basnakian

AG., 2008, Serafini ve ark., 1994, Yin ve ark., 2000).

                                  ekil 1: Netrin Protein Ailesi

Netrin ilk a amada nörolojik sistemde çal lsa da daha sonradan onkolojide,

nefrolojide ve kardiyolojide de önemli bir yeri oldu unu gösteren çal malar

yap lm r. Aterosklerotik plak formasyonu lipit yüklü makrofajlar n arter duvar nda

birikmesi ile ilerlemektedir. Van Gils ve arkada lar  yeni bir çal mada ateroskleroz

pla nda ya  birikimi ve damar sertle mesine yeni bir sebep olarak bir nöroimmün

rehber molekül olan netrin-1 molekülünü göstermi lerdir. Netrin-1 insan ve fare

aterom plaklar ndaki makrofajlardan salg lanan bir nöröimmün rehber moleküldür

(Van Gils ve ark., 2012). Netrin-1 arter duvar nda makrofajlar  tutarak ateroskleroz

olu umunu te vik etmektedir (Van Gils ve ark., 2012). Van Gils ve arkada lar

floresan yöntemi ile makrofajlar  i aretleyerek netrin-1 molekülü ile makrofajlar n
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aterom pla  içinde tutulduklar  ve netrin-1 olmay nca makrofajlar n aterom plak

na göçünün gerçekle ti ini göstermi lerdir ( ekil 2).

                      ekil 2 : Aterosklerozda Netrin-1’in Etkisi

Plasenta kan ak n çok önemli oldu u bir organd r ve plasenta kan ak

için anjiyogenez temel koruyucu faktörlerdendir (Reynolds ve ark., 2005). Yap lan

çal malara göre preeklamptik gebelerin plasentas nda netrin-1 seviyesi dü ük

bulunmu  ve netrin-1’in plasentadaki aniyogenez için koruyucu etkisi oldu u

gösterilmi tir (Reynolds ve ark., 2005, Yang ve ark., 2006).

Netrin-1 Akut Böbrek Yetmezli inde (ABY) biomarker olarak

kullan labilmektedir (Sri ve ark., 2012). Yap lan bir çal mada, böbrekteki fizyolojik

hasar n ba lamas ndan sonra bir saat içinde idrarda yükselmeye ba lad  ve 3 saat

içinde 30-40 kat seviyesi yükseldi i ve pik seviyesine 6 saat sonra ula

gösterilmi tir (Reeves ve ark., 2008). Çal malar netrin-1 proteininin hipoksik hasar

ve toksik böbrek hastal klar nda biomarker olarak kullan labilece ini göstermi tir

(Sri ve ark 2012, Reeves ve ark., 2008).

3. GEREÇ VE YÖNTEM

3.1. Ara rman n Amac  ve Tipi

Bu çal mada sigara içen 30-65 ya  grubundaki erkekler ile sigara içmeyen

erkekler aras nda periferik arter hastal n non-invaziv bir göstergesi olan ayak

bile i kol indeksinin ve ateroskleroz için bir ön belirteç olarak al nabilecek Netrin-1

seviyesi aras ndaki ili kinin de erlendirilmesi amaçlanm r.
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Çal ma vaka kontrol tipi analitik bir ara rmad r.

3.2. Ara rman n Yap ld  Yer ve Evreni

Bu çal ma, Selçuk Üniversitesi T p Fakültesi etik kurulunun 13.05.2014

tarihli ve 2014/155 say  karar  ile onaylanm r. Selçuk Üniversitesi T p Fakültesi

Aile Hekimli i Ana Bilim Dal  sigara b rakt rma poliklini i’ne 15.12.2014 ile

01.04.2015 tarihleri aras nda ba vuran 30-65 ya  aras  112 sigara içen erkek hasta

vaka grubuna ve periyodik muayene poliklini i’ ne ba vuran 30-65 ya  aras  112

sigara içmeyen erkek birey kontrol grubuna al nmas  planlanm r.

3.3. Çal maya Al nma ve Al nmama Kriterleri

Her iki gruba al nan bireyler ya , vücut kitle indeksi (VK ), sosyoekonomik

düzey aç ndan benzer tutuldu.

Her iki grupta özgeçmi inde ve çal ma an ndaki öyküsünde; SVH öyküsü

olanlar, nörolojik hastal  olanlar, enfenksiyonu olanlar, tan  alm  karaci er

yetersizli i olanlar, daha önce tan  alm  malignite tan  olan hastalar, 30 ya  alt

bireyler, 65 ya  üstü bireyler, antikonvülzan ilaç kullananlar çal ma sonuçlar

etkileyebilece i dü ünülerek çal maya dahil edilmedi.

3.4. Verilerin Toplanmas  ve Çal man n Yap lmas

Çal ma öncesinde her kat mc dan Dünya T p Birli inin Helsinki

Deklarasyonu’na uyumlu ayd nlat lm  onam formu al nd .

Çal maya al nan bireylere Selçuk Üniversitesi Bilimsel Ara rma Projeleri

Koordinatörlü ü taraf ndan sa lanan maddi kaynak ile netrin-1 düzeyleri ELISA

yöntemi ile Human Netrin-1 (NTN1) ELISA Myb osource MBS044526 markal

haz r ticari kit kullan larak Mevlana Üniversitesi T p Fakültesi Biyokimya A.D.

laboratuvar nda ölçüldü.

3.5. Anket Bilgileri

Kat mc lar n sosyodemografik özellikleri ve PAH risk faktörlerini içeren 47

sorudan olu an anket formu yüz yüze görü me yöntemi ile dolduruldu (Ek-2).

Ankette yer alan sosyodemografik de kenler ve antropometrik parametreler

daki kriterlere göre düzenlendi:

- Kat mc lar n boylar  ayakkAB lar  ç kart larak; a rl klar  ceket ve üstteki

fazla giysiler ç kart ld ktan sonra standart baskül ve boy ölçer yard  ile ölçüldü ve

VK = a rl k/boy² (m²) formülü ile hesapland .
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- Meslekleri sorgulanarak; i çi, memur, esnaf-serbest meslek, özel sektör,

emekli olarak kategorize edildi.

- E itim durumlar  sorgulanarak; okur-yazar, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite

ve üzeri olarak kategorize edildi.

- Ya ad klar  yer olarak hayatlar n büyük bölümünün geçirdikleri yer

sorguland . Köy, kasaba, ilçe ve il olarak kategorize edildi.

- Ki ilerin sigara içip içmedi i ve sigara içen hastalar n sigara içme özellikleri

sorguland .

- Ki ilerin ne s kl kla spor yapd klar ; haftada 1 gün, haftada 2-3 gün, iki

haftada 1 gün ve hiç eklinde gruplanarak sorguland .

-  Birinci  derece  akrabada  tan  alan  aterosklerotik  bir  hastal k  olup  olmad

evet/hay r eklinde sorguland .

-  Ki inin herhangi bir hastal  olup olmad , ayr ca Tip 1 DM, Tip 2 DM,

hipertansiyon, hiperlipidemi, koroner arter hastal , geçirilmi  serebrovasküler olay,

romatolojik hastal klar  sorguland .

- Ki ilerin alkol kullan  sorguland  ve alkol kullan m öyküsü olanlar

çal maya al nmad .

3.5.1. Sigara çme Özellikleri

 Vaka grubundaki aktif sigara içen bireylerin sigaraya kaç ya nda ba lad ,

kaç y ldan beri sigara kulland , günde kaç tane sigara içti i sorguland . Günde

içti i sigara miktar  ile kaç y ld r içti i say sal olarak çarp larak paket/y l miktar

hesapland .

Çal maya al nan bireylerin sigara içme özelliklerinin de erlendirilmesinde,

tasnifinde ve b rakmada a amal  de im yönünden s flanmas  için ABD’de

kullan lan Prochaska ve arkada lar n önerdi i sorular n Türkçe sürümü ve

ba ml k puanlama ve s flamas nda Fagerström Nikotin Ba ml k Testi sorular

kullan ld  (Prochaska JO 1991 ve Fagerström KO 1992).

Çal maya al nan bireylerin sigara içme durumlar n do rulanma ve

lanmas nda ekspiryum havas nda CO ölçümleri ekspiryum havas nda CO

ölçümleri piCO Smokerlyzer Breath Bedfront Scientific cihaz  ile ölçüldü. piCO

Smokerlyzer Breath cihaz  ekspiryum havas ndaki CO düzeyini 0-100 ppm aras nda

ölçmektedir. CO düzeyi 5 ppm ve alt  olanlar içmiyor olarak de erlendirildi.

(Türkcan ve Çakmak 2004) .
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3.6. Kan Örneklerinin Analizi

Kan parametrelerinin ölçüm yap laca  cihaz n, günlük, ayl k ve 3 ayl k

standart bak m ve kalibrasyonlar , anabilim dal  teknisyeni ve yetkili teknik servis

elemanlar  taraf ndan düzenli olarak yap lmaktayd .

Çal maya kat lan tüm bireylerden açl k venöz kan örnekleri EDTA’l  tüplere

al narak, 900 g’de 4  C’de 10 dakika santrifüj edildi. Plazma örnekleri ayr larak

çal ma süresine kadar -80°C’de sakland . Plazma örneklerinde netrin ölçümü

Human Netrin-1 (NTN1) ELISA kiti (MyBioSource, USA) kullan larak Biotek ELX

800 cihaz nda gerçekle tirildi. Yöntemin en dü ük saptayabildi i konsantrasyon 1

pg/ml, çal ma içi ve çal malar aras  presizyon de erleri ise %15’in alt ndayd .

3.7. Ayak Bile i-kol ndeksi Ölçümü

 Hasta supin pozisyonunda yatarken Huntleigh markal  otomatik AB  ölçüm

cihaz n man onlar  dört ekstremiteye ba land  ve hastan n topuklar n sedye

üzerinde oldu u, her iki kol ve aya n supin pozisyonda sedye üzerinde pasif

konumda oldu u kontrol edildi. Hastaya ölçüm s ras nda hareket etmemesi ve

konu mamas  söylendi ölçüm tamamlan ncaya kadar hastan n yan ndan ayr nmad

ve sonuçlar cihaz taraf ndan otomatik olarak hesapland ktan sonra hastan n dosyas na

kaydedildi. AB <0,9 olan hastalar PAH olarak de erlendirildi (Aboyans ve ark.,

2012, Lin ve ark., 2013). kinci bir s flama olarak AB =1,1-1,3 aras  de erler

normal, AB <1,1 ve AB >1,3 olan hastalar PAH riski ta yan grup olarak

fland larak katagorize edildi (Diehm ve ark., 2006).

3.8 statiksel Analiz

Tüm veriler SPSS 16.0 istatistik paket program  kullan larak de erlendirildi.

Verilerin de erlendirilmesinde say , yüzde, ortalama, standart sapma kullan ld .

Kategorik verilerin s kl k da mlar  verilerek gruplar aras nda, Ki kare testi

kullan ld . ki ayr  grubun belli bir de kene ait ölçümlerini kar la rmak için de

Student-t testi yap ld . Çoklu gruplar n de erlendirilmesinde one way ANOVA ve

gruplar ars  ili kinin belirlenmesi için çoklu analiz testlerinden Tukey testi yap ld .

Say sal de kenler aras ndaki ili kiyi belirlemek için Pearson korelasyon analizleri

yap ld . Korelasyon katsay  (r); 0,000-0,249 aras  zay f ili ki, 0,250-0,499 aras  orta

ili ki, 0,500-0,749 aras  güçlü ili ki, 0,750-1,000 aras  çok güçlü ili ki olarak

de erlendirildi. Önemlilik düzeyi olarak p<0.05 al nd .
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4. BULGULAR

Çal mam za 112 halen sigara içen ve 112 hiç sigara içmemi  erkek hasta

al nd . Çal mam za kat lan 224 bireyin ya  ortalamas  45,32±10,16 (min:30,

max:65, median:46), VK ortalamas  27,78±3,76 kg\m² idi (min:19,59, max:42,24,

median:27,66).%24,6’ü (n=55) ilkokul mezunu, %6,7’i (n=15) ortaokul mezunu,

%23,2’i (n=52) lise mezunu, %45,5’si (n=102) yüksekokul veya üniversite

mezunuydu. Çal mam za al nan bireylerin %1,3’ü (n=3) köy ve kasabada, %4,5’i

(n=10) ilçede, %94,2’si (n=211) ilde ya yordu.

Çal maya al nan bireyler; vaka (112 ki i) ve kontrol (112 ki i) olmak üzere

ikiye ayr ld . Vaka grubunun ya  ortalamas  44,32±9,84, kontrol grubun ya

ortalamas  46,24±10,43 olup istatistiksel aç dan sigara içen ve sigara içmeyen  grup

aras nda anlaml  fark yoktu (p=0,178). Vaka grubunun VK  ortalamas  27,43±3,86,

kontrol grubunun VK  ortalamas  28,12±3,63 olup sigara içen ve sigara içmeyen

grup aras nda istatistiksel aç dan anlaml  fark yoktu (p=0,171). Vaka grubunun

%31,2’  (n=35) ilkokul, %7,1’ü (n=8) ortaokul, %23,2’si (n=26) lise, %38,3’ü

(n=43) üniversite ve üzeri; kontrol grubunun % 17,8’i (n=20) ilkokul, %6,2’si (n=7)

ortaokul, %23,2’si (n=26) lise, % 52,6’s  (n=59) üniversite ve üzeri olup sigara içen

ve sigara içmeyen grup aras nda istatistiksel aç dan anlaml  fark yoktu (p=0,083)

(Tablo 4.1).

Tablo 4.1:  Sigara çmeyen ve çen Erkek Bireylerde E  Tutulan Özellikler
çmeyen

 (n=112)
Ort±SS

n                 %

çen
 (n=112)
Ort±SS

n                %

X2/t p

Ya (y l) 46,24±10,43 44,32±9,84 -1,350 0,178
VK (kg/m2) 28,12±3,63 27,43±3,86 -1,373 0,171

itim durumu
lkokul 20 17,8 35 31,2 6,667 0,083

Ortaokul 7 6,2 8 7,1
Lise 26 23,2 26 23,2
Üniversite ve 59 52,6 43 38,3
Toplam 112 100,0 112 100,0

Vaka grubundaki 112 ki iden %27,6’s  (n=31) i çi, %26,7’si (n=30) memur,

%16,0’  (n=18) esnaf, %15,1’i (n=17) özel sektör çal an , %14,2’si (n=16)

emekliydi. Kontrol grubundaki 112 ki iden %21,4’i (n=24) i çi, %51,7’si (n=58)

memur, %5,3’s  (n=6) esnaf, %5,3’ü (n=6) özel sektör çal an , %14,2’si (n=16)
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emekliydi. Sigara içen ve sigara içmeyen grup aras nda meslek gruplar  aç ndan

istatistiksel olarak anlaml  fark vard  (p<0,001). Vaka grubunda %5,3’ü (n=6),

kontrol grubunun %6,2’si (n=7) köy, kasabada ve ilçede ya yordu. Vaka grubunun

%94,6’s  (n=106), kontrol grubunun % 93,7’si (n=105) ilde ya yordu. Sigara içen ve

sigara içmeyen grup aras nda ya ad klar  yer aç ndan istatistiksel anlamda farkl k

yoktu (p=0,775) (Tablo 4.2).

Tablo 4.2. Sigara çmeyen ve çen Erkek Bireylerin  Sosyodemografik Özellikleri

Sigara içmeyen
(n=112)

      n                 %

Sigara içen
(n=112)

     n             %    ² p

Meslek
çi 24            21,4 31              27,6

Memur 58            51,7 30              26,7 21,179 <0,0001

Esnaf   6              5,3 18              16,0
Özel sektör   6              5,3 17              15,1

Emekli 16            14,2 16              14,2

Ya ad  yer
Köy-kasaba-
ilçe   7              6,2   6                5,3 0,082   0,775

l     105            93,7     106              94,6

Toplam     112          100,0     112            100,0

Sigara içen erkeklerin sigara içme özelliklerinin da  Tablo 4.3’te

gösterilmektedir. Sigara içen erkeklerin sigaraya ba lama ya lar  ortalama 16,16±

4,49, günde ortalama içtikleri sigara miktar  21,58±8,03 idi. Sigara içen erkeklerin

sigara içme süresi ortalama y l olarak 27,83±11,09 idi. Ortalama içtikleri paket/y l

say  31,57±18,65 idi. Sigara içenlerin Fagerström Ba ml k Puanlar  (FBP)

ortalamas  5,62±2,39 idi. Sigara içen erkek bireylerin FBP puanlar  kategorize

edildi inde; %12,5’i (n=14) çok dü ük (0-2), %21,4’ü (n=24)  dü ük (3-4), %9,8’i

(n=11) orta (5), %32,1’i (n=36) yüksek (6-7), %24,1’si (n=27) çok yüksekti (8-10).
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Tablo 4.3: Sigara çen Erkek Bireylerin Sigara çme Özellikleri

Sigara içme özellikleri
   (n=112)                           Ort±SS             Median        Minimum       Maksimum
Sigaraya ba lama
ya lar 16,16±4,49 16 6 30

Günde içtikleri
sigara say  21,58±8,03 20 6 50

Sigara içme süresi
(y l)    27,83±11,09 25 10 54

Paket/y l     31,57±18,65 28 7 100

Fagerström
Ba ml k
Puanlar

     5,62±2,39 6   1 10

Sigara içen erkeklerin CO seviyesi ortalamalar 11,25± 5,59, sigara içmeyen

erkeklerin CO seviyesi ortalamalar  1,57±0,56 olup, sigara içen ve sigara içmeyen

grup aras nda CO seviyeleri aç ndan istatistiksel anlamda farkl k vard  (p<0,0001)

(Tablo 4.4).

Tablo 4.4: Sigara çmeyen ve çen Erkek Bireylerde CO Seviyelerinin
Kar la lmas

     Sigara içmeyen                     Sigara içen
          (n=112)                                  (n=112)  t                       p

CO (ppm) 1,57±0,56                           11,25±5,59              18,240 < 0,001

Çal mam za kat lan vaka grubunun (n=112) plazma netrin-1 düzeyleri

ortalamas  4,54±2,87 pg/ml, kontrol grubunun (n=112) plazma netrin-1 düzeyleri

ortalamas  3,81±1,26 pg/ml olup sigara içen ve sigara içmeyen grup aras ndaki fark

istatistiksel aç dan anlaml yd  (p=0,024).

Tablo 4.5: Sigara çmeyen ve çen Erkek Bireylerin Plazma Netrin-1
Seviyesinin Kar la lmas

Sigara içmeyen
(n=112)

(Ort ± SS)

Sigara içen
(n=112)

(Ort ± SS)
t P

Netrin-1 3,81±1,26 4,54±2,87 2,281 p=0,015

Çal mam za al nan hastalar sigara içmeyen, otuz paket/y ldan az sigara içen

ve otuz paket/y ldan fazla sigara içen olarak üç grupta katagorize edilip plazma
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netrin-1 ortalamalar na göre kar la nca gruplar aras nda istatistiksel olarak

anlaml  farkl k vard  (p=0,011). Otuz paket/y ldan fazla sigara içen grubun (n=56)

netrin-1 plazma de erlerinin ortalamas  (4,91±3,61), sigara içmeyen (n=112) grubun

ortalamas na (3,81±1,26) göre istatistiksel olarak anlaml  derecede daha yüksekti

(p=0,007). Otuz paket/y ldan fazla sigara içen grubun (n=56) netrin-1 ortalamas  otuz

paket/y ldan az sigara içen grubun (n=56) ortalamas na (4,11±1,78) göre daha

yüksek olmas na ra men istatistiksel olarak anlam  de ildi (p=0,179).

Tablo 4.6: Plazma Netrin-1 Seviyesinin S gara çmeyenler, 30 Paket/Y l ve Alt

Ve 30 pakety ldan Fazla çenler Aras nda Kar la lmas

Sigara
çmeyenler
(n=112)

(Ort ± SS)

30 Paket/Y l
ve Alt çenler

(n=56)
(Ort ± SS)

30 Paket/Y ldan
Fazla çenler

(n=56)
(Ort ± SS)

P

Netrin-1 3,81±1,26* 4,11±1,78 4,91±3,61* p=0,011

ki grup aras nda istatistiksel olarak anlaml  fark var ( p=0,007).

Çal mam za kat lan vaka grubunun (n=112) serum TSH düzeyleri ortalamas

1,74±0,74 µU/L, kontrol grubunun (n=112) serum TSH düzeyleri ortalamas

2,01±0,85 µU/L olup sigara içen ve içmeyen grup aras nda serum TSH ortalamalar

aç ndan istatistiksel fark vard  (p=0,015).

Vaka grubunun (n=112) LDL düzeyleri ortalamas  136,76±45,63 mg/dl,

kontrol grubunun (n=112) LDL düzeyleri ortalamas  141,70±41,97 mg/dl olup

istatistiksel aç dan anlaml  derecede sigara içenlerde içmeyenlere göre LDL de erleri

daha yüksekti (p=0,036). Vaka grubunun (n=112) HDL düzeyi ortalamas

37,75±6,87 pg/ml kontrol grubunun (n=112) HDL düzeyi ortalamas  40,50±7,65

pg/ml olup sigara içmeyen grubun HDL düzeyi ortalamas   sigara içen gruba göre

istatistiksel aç dan anlaml  düzeyde yüksekti (p=0,005). Vaka grubunun (n=112)

T.Kolesterol düzeyleri ortalamas  207,86±38,17 mg/dl, kontrol grubunun (n=112)

T.Kolesterol düzeyleri ortalamas  203,84±41,19 mg/dl olup istatistiksel aç dan her

iki grup aras nda anlaml  farkl k yoktu (p=0,450). Vaka grubunun (n=112)

Trigliserid düzeyleri ortalamas  189,34±121,99 mg/dl, kontrol grubunun (n=112)

T.Kolesterol düzeyleri ortalamas  187,29±168,70 mg/dl olup istatistiksel aç dan her

iki grup aras nda anlaml  farkl k yoktu (p=0,917).
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Tablo 4.7: Sigara çmeyen ve çen Erkek Bireylerin Kan Parametrelerinin

Kar la lmas

Kan
parametreleri

Sigara içmeyen
(n=112)

(Ort ± SS)

Sigara içen
(n=112)

(Ort ± SS)
t P

TSH 2,01±0,85 1,74±0,74 -2,451 0,015

LDL 131,23±31,73 141,70±41,97 2,116 0,036
HDL 40,50±7,65 37,75±6,87 -2,827 0,005

T.Kolesterol 203,84±41,19 207,86±38,17 0,757 0,450

Trigliserid 187,29±168,70 189,34±121,99 0,104 0,917

AB  de erlerine göre hastalar PAH (AB <0,9) ve normal (AB >0,9) olarak

fland larak Plazma Netrin-1 seviyesi kar la nca PAH olan hastalar n

(n=11) netrin-1 ortalamas  (6,21±2,85), normal hastalar n (n=213) netrin-1 seviyesi

ortalamas ndan (4,07±2,16) istatistiksel olarak anlaml  derecede daha yüksekti

(p=0,002).

Tablo 4.8: PAH ve Plazma Netrin-1 Seviyesinin De erlendirilmesi

PAH (AB 0,9)

(n=11)

(Ort ± SS)

NORMAL AB >0,9

(n=213)

(Ort ± SS)

t P

Netrin-1 6,21±2,85 4,07±2,16 2,327 p=0,002

Netrin-1 seviyesi ve günlük içilen sigara say  aras nda zay f kuvvette

(r=0,236 p=0,012), paket/y l ile zay f kuvvette (r=0,213 p=0,001), sigara içme

süresi ile zay f kuvvette (r=0,191 p=0,004), Beck depresyon puan  ile zay f kuvvette

(r=0,203 p=0,002) ba lant  bulunmaktayd . Netrin-1’in ya  ve Co ile pozitif yönde

ili ki olsa da istatistiksel olarak anlaml  de ildi (r=0,098 p=0,145, r=0,069

p=0,304). Netrin-1 ve AB  aras nda negatif yönde bir ili ki olup istatistiksel olarak

anlaml  fark vard  (r=0,148  p=0,027).
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Tablo 4.9 : Netrin-1 ile Ya , Günlük çilen Sigara, Paket/Y l, Sigara çme

Süresi, CO, Beck Depresyon Puan  ve AB  De erlerinin Korelasyonu

Ya  Günlük çilen

Sigara Say

Paket/Y l Sigara çme

Süresi

CO Beck

Puan

Anlaml

AB

Netrin-1

r

p

0,098

 0,145

0,236

0,012

0,213

   0,001

      0,191

      0,004

0,069

0,304

0,203

0,002

-0,148

  0,027

Sigara içen bireylerin %25’ine (n=28) göre medyada sigaran n zararlar

hakk nda yeterince yay n yap lm yordu. Çal maya al nan tüm bireylerin %21,0’

(n=47) en az bir çe it haftada iki üç gün düzenli spor yaparken, %55,4’ü (n=124) hiç

spor yapmamaktayd . Sigara içen bireylerin arkada  grubunun %22,3’ü (n=25)

baz lar , arkada  grubunun %42,0’  (n=47) arkada  grubunun ço u, %35,7’i (n=40)

arkada  grubunun hemen hemen  hepsi sigara kullan yordu. Sigara içenlerin sigaraya

ba lamas nda en s k sebepler s ras yla; %69,6’s nda (n=78) sosyal çevre ve arkada

grubu, %23,2’s nda (n=26) özenti ve heves, %4,5’inda (n=5) stres ve s nt ,

%2,7’inde (n=3) keyif ve zevk idi. Sigara içenlerin %13,4’i (n=15) sigara b rakmay

hiç denememi  iken, %23,2’si (n=26) sadece bir kez, %38,4’ünde (n=43) 2-3 defa ,

%25’inde (n=28)  dört ve daha fazla kez sigaray  b rakmay  denemi lerdi.

Sigara içen erkek bireylerin sigara içme özelliklerinin de erlendirilmesinde

sigara b rakmada a amal  de im süreci yönünden Prochaska ve arkada lar n

önerdi i s flanmaya göre sigara içen erkek bireylerin %7’si (n=8)  sigaray

rakmay  dü ünmüyor, %20,5’i (n=23)  dü ünme a amas nda, %72,3’ü (n=81)

sigaray  b rakmaya haz rl k a amas ndayd .

AB  de erlerine  göre  hastalar  PAH  var  (AB <0,9)  ve  PAH  yok  (AB >0,9)

olarak s fland larak kar la nca sigara içmeyen hastalar n %2,7’si (n=3),

sigara içenlerin %7,1’i(n=8) PAH olarak de erlendirildi, iki grup aras nda

istatistiksel olarak anlam olmasa da sigara içenlerde PAH daha fazla görülmekteydi

(p=0,122). Sigara içenlerde PAH s kl  göreceli oran  2.79 katt r (%95 güven aral

0,72-10,82, z=1,488) (p=0,136). AB  de erlerine göre hastalar PAH riski var

(AB <1,1 ve AB >1,3) ve  PAH riski yok (AB =1,1-1,3) olarak s fland larak

kar la nca sigara içmeyen hastalar n %36,7’si (n=41), sigara içenlerin %55,4’ü
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(n=62) PAH riski olan grupta olup sigara içen hastalarda risk grubunda olan hasta

say  istatistiksel olarak anlaml  olarak daha yüksekti (p=0,005).

Tablo 4.10: Sigara çmeyen ve çen Erkek Bireylerin AB  De erleri

Sigara içmeyen
(n=112)

n           %

Sigara içen
(n=112)

n           %
X² P

PAH (AB 0,9)
Yok
 Var

  109          97,3
  3   2,7

104        92,9
8          7,1

2,390 0,122

PAH Riski (AB <1,1
ve AB  >1,3)
 Yok
 Var

  71            63,3
41            36,

      50         44,6
      62      55,4

7,926 0,005

Hastalar sigara içmeyen ve içen gruplar aras nda 30-50 ya  aral nda olan ve

51-65 ya  aral nda olan olarak gruplanarak kar la ld nda, sigara içmeyen, 30-

50 ya  aral nda olan hastalardan %1,4’ü (n=1) PAH tan  alm  iken; sigara içen,

30-50 ya  aral ndaki hastalar n %5,1’i (n=4) PAH tan  alm . Sigara içmeyen,

51-65 ya  aral nda olan hastalardan %4,8’i (n=2) PAH tan  alm  iken; sigara

içen, 51-65 ya  aral ndaki hastalar n %11,8’i (n=4) PAH tan  alm .

Tablo 4.11: Sigara çmeyen ve çen Erkek Bireylerin Ya  aral klar na Göre

PAH’n n ncelenmesi

Sigara içmeyen* Sigara içen**

30-50 ya

   n             %

51-65 ya

  n               %

30-50 ya

   n               %

51-65 ya

  n                 %

PAH

(AB <0,90)
   1            1,4 2             4,8  4              5,1   4              11,8

AB 0,90  69          98,6 40           95,2  74            94,9 30              88,2

*p=0,555  **p=0,242

5. TARTI MA

Sigara içicili i tüm dünyada ve ülkemizde ciddi bir sa k sorunudur.

Sigaran n birçok hastal a sebep oldu u bilinmektedir. Biz çal mam zda sigara

içicili inin aterosklerotik hastal klar  art rmas n patofizyolojisinde netrin-1
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molekülünün rol alabilece ini dü ünerek sigara içen hastalar n plazma netrin-1

de erlerini kontrol grubunun plazma netrin-1 de erleri ile kar la rd k.

Çal mam zda sigara içen hastalarda (4,48±2,87) sigara içmeyen hastalara (3,81

±1,26) göre plazma netrin-1 seviyesini anlaml  olarak yüksek bulduk (p=0,024).

Sigara içenlerde plazma netrin-1 seviyesinin yüksek olmas n sebebinin sigara

içicili inin vücutta olu turdu u hipoksi ile ili kili olabilece ini dü ünmekteyiz.

Nitekim netrin-1 hipoksi ile sal n artt  yap lan çal malarda gösterilmi tir

(Rosenberger ve ark., 2009, Dakouane-Giudicelli ve ark., 2011, Ramkhelawon  ve

ark., 2013). Ateroskleroz arter duvar na kolesterol yüklü makrofajlar n birikti i

kronik inflamatuar bir hastal kt r (Ross R., 1999). Van Gils ve arkada lar  netrin-1’in

lipit yüklü makrofaj hücrelerinin migrasyonunu engelleyerek ve düz kas hücrelerinin

intimaya göçünü art rarak aterskleroz pla n büyümesinde rolü oldu unu

göstermi lerdir (Van Gils ve ark., 2012). Sigaran n ateroskleroz için bir risk faktörü

oldu u ve bir çok mekanizma ile ateroskleroz geli imini te vik etti i bilinmektedir.

Sigaran n atrosklerozu te vik etmesinin yeni bir aterojenik molekül olan Netrin-1 ile

ili kisi oldu unu dü ünmekteyiz.

Çal mam zda Netrin-1 ile ya  aras nda anlaml  bir ba lant  olmad

gösterilmi tir (r=0,107 p=0,111). Ramesh ve arkada lar  300 kanser hastas nda

yapt klar  ve hastalar n plazma netrin-1 seviyesini kar la rd klar , netrin-1

molekülünün genel tümör marker  olarak kullanabilece ini gösterdikleri çal mada

ya  ve plazma netrin-1 de erleri aras nda ili ki olmad  göstermi lerdir (Ramesh

ve ark., 2011). Günlük içilen sigara say , imdiye kadar içti i sigaran n paket/y l

olarak miktar  ve simdiye kadar sigara içti i süre ile plazma netrin-1 seviyesi

aras nda anlaml  pozitif bir ili ki oldu unu gösterdik (r=0,222 p=0,001, r=0,213

p=0,001, r=0,191 p=0,004). Hastalar sigara içmeyen, 30 paket/y ldan az içenler ve

30 paket/y ldan fazla içenler olarak üç gruba ayr nca gruplar aras nda yap lan one

way ANOVA testine göre istatistiksel olarak anlaml  fark vard  (p=0,011). Gruplar

aras nda çoklu kar la rma testlerinden Tukey testi uygulan nca gruplar ars ndaki

anlaml n 30 paket/y l üzeri içenler ve sigara içmeyenler aras nda oldu u gösterildi

(p=0,007). Ancak 30 paket/y ldan az sigara içen hastalar ile di er gruplar aras nda

istatistiksel olarak anlaml  bir fark olmasa da plazma netrin-1 seviyesi en dü ükten

yükse e do ru s ralama sigara içmeyenler (3,81 pq/ml), 30 paket/y l içenler (4,11

pq/ml) ve 30 paket/y l üzeri içenler (4,85 pq/ml) eklinde idi. Plazma netrin-1
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seviyesindeki anlaml n 30 paket/y l ve üzerinde ba lamas , plazma netrin-1

seviyesinin günlük içilen sigara ve sigara içme süresi ile korele olmas  vücutta sigara

yükünün artt kça netrin-1 seviyesinin yükselmekte oldu unu göstermektedir.

Sigara kullanan eri kinlerde oksidan stresin artt  ve antioksidan savunma

sistemlerinin bozuldu unu gösteren birçok çal ma vard r (Hulea ve ark., 1995,

Hilbert ve ark., 1996, Kim ve ark., 2003). Sigara içicileri sürekli sigara içerek

vücutlar nda kronik intermittant hipoksi olu turmaktad rlar. Kronik intermittant

hipoksinin dislipidemi ve atresklerozu indükledi i dolayl  olarak gösterilmi tir

(Savransky ve ark., 2008). Ateroskleroz ile hipoksi ili kisi ilk defa Hueper taraf ndan

1944 y nda öne sürülmü tür (Hueper 1944) Hueper’in öne sürdü ü hipotezden 10

llar sonra da arteryel duvarda ateroskleroz pla nda hipoksik alanlar n mevcut

oladu unu gösteren direk bir kan t yoktu. 1999 y nda Bjornheden tav anlarda

yapt  bir çal mada aterosklerotik plakta hipoksik alanlar oldu unu gösterdi.

Bjornheden’nin çal mas nda gözlenen hipoksik alanlar endotel yüzeyinden 200-

300µm mesafe uzakl ktayd  ve bu s kça insanlarda da gözlenebilen bir mesafe idi

(Bjornheden ve ark., 1999). Arter duvar ndaki intimal kal nla mas  ile hücrelerin

maksimum oksijen difüzyon mesafesinden uzakta kalarak hipoksiksik kalmalar

makul bir hipotezdir (Parathath ve ark., 2013). Karakteristik olarak koroner arterlerde

görülen ve düz kas hücreleri, elastin ve proteoglikanlardan olu an ve lipid birikimi

olmadan gerçekle ebilen diffuz intimal kal nla man n arteryel hücrelerin hipoksiye

olan duyarl na katk da bulundu u gösterilmi tir (Nakashima ve ark., 2007).

Hipoksiye olan duyarl  artm  arteryal aterom plak içindeki hücrelerdeki hipoksiyi

sigara içmenin art rarak aterosklerotik sürece katk da bulunabilece ini

dü ünmekteyiz. Bu hipoksik hücreler aras nda lipit yüklü makrofajlar da vard r ve

köpük hücrelerinde hipoksi ile netrin sal n artt  ve netrin-1 molekülünün

köpük hücrelerinin plak d na göçünü engelleyerek aterom pla n büyümesini te vik

etti i gösterilmi tir (Rosenberger ve ark., 2009, Dakouane-Giudicelli ve ark., 2011,

Van gils ve ark., 2012, Ramkhelawon ve ark., 2013,). Plazma netrin-1 seviyesinin

sigara içenlerde anlaml  olarak yükselmesi, sigaran n ateroskleroz olu turma

patofizyolojisinde netrin-1’inde rol alabilece ini akla getirmektedir. Aterom pla  ne

kadar çoksa veya nekadar çok makrofaj içeriyorsa sigaradan dolay  hipoksik kalan ve

netrin salg layan aterom pla  içindeki makrofaj okadar artacakt r ve netrin sal

artacakt r diye dü ünmekteyiz. Bizim ölçtü ümüz plazma netrin-1 seviyesi sistemik
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dola mdan al nan plazma örne inden bak lm r. Aterom pla nda doku içi netrin

bakma ans z olsayd , sigara içicili inin aterom pla n içindeki netrini sistemik

dola ma kat lan netrinden daha fazla art rm  olabilece ini dü ünmekteyiz.

Sözmen ve Ünal’ n 2011’de zmir’de yapt klar  Balçova’n n Kalbi Projesi’ne

kat lm  olan 30 ya  üstü 792 bireyde AB  dü üklü ü s kl  ve kardiyovasküler risk

etmenleri ile ili kisini de erlendirme i amaçlaçlad klar  ve Türkiye’de bu konuda

yap lan ilk olma özelli ine sahip çal mada periferik arter hastal  görülme oran

%6.3 bulunmu tur (Sözmen ve Ünal, 2012). Çal mam za al nan 224 bireyde PAH

görülme s kl  %4,9 (n=11) olarak bulunmu tur ve bu de er Sözmen ve Ünal’ n

buldu u de ere göre daha dü üktür. Bizim çal mam zda sadece sigara içenler ve

diyabetik hastalar çal maya al nm r. DM harici kronik hastal  olanlar, korener

arer hastal  tan  alm  olanlar gibi d lama kriteri olarak ald z hastal klar da

PAH riski olu turdu u için buldu umuz de erin normal popülasyona göre biraz daha

dü ük olmas  beklenmektedir. Çal mam za 65 ya  üstü hastalar  almamam z da

buldu umuz de erin normal popülasyona göre daha dü ük olaca

dü ündürmektedir. nvaziv olmayan kriterlere göre periferik arter hastal

prevalans , 60 ya  alt nda % 3-7 seviyesinde iken, 70 ya  üstündeki popülasyonda bu

oran %20’ye varmaktad r (Welten ve ark., 2009). Bizim çal mam zda da sigara

içmeyenler ve içenler kendi içinde 30-50 ya  ve 51-65 ya  aras  olarak gruplan nca

istatistiksel olarak anlaml  olmasada 51-65 ya  aral nda PAH daha fazla

görülmekteydi.

AB  de erlerine  göre  hastalar  PAH  var  (AB <0,9)  ve  PAH  yok  (AB >0,9)

olarak s fland larak kar la nca sigara içmeyen hastalar n %2,7’si (n=3),

sigara içenlerin %7,1’i (n=8) PAH olarak de erlendirildi, iki grup aras nda

istatistiksel olarak anlam olmasa da sigara içenlerde PAH daha fazlayd  (p=0,122).

Sigaran n PAH için bir risk faktörü bilinmekte ve Edinburgh Arter çal mas nda

sigara içenlerde, sigara içmeyenlere göre intermittan kladikasyonun 4 kat daha fazla

oldu u saptanm r (Fowkes ve ark., 1991).

Almanya’da 2006 y nda 344 aile hekiminin 3 y l süre ile 65 ya  ve

üzerindeki 6880 hastan n mortalite ve ciddi vasküler olay takibini  yapt klar  çal ma

sonucunda AB  de eri 0.9-1.1 genellikle normal de erler içinde olsa da 0.9-1.1

olanlarda AB >1.1 olanlara göre 25% daha fazla kardiyovasküler olay riskine sahip

oldu u saptanm r. Ayr ca bu çal man n sonucunda JNC-VII’de prehipertansif ad
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alt nda bir s f var oldu u gibi 0.9-1.1 arasindaki AB  de erleri de prehipertansif

gibi borderline olarak kabul edilmesi gerekti i vurgulanm r (Diehm ve ark., 2006).

AB 1,30 de eri nonkompresible olarak kabul edilmekte, 0,91-1,30 aras  normal,

0,41-0,90 aras  hafif ve orta düzey PAH, 0,40 de erlerini ise, ciddi düzeyde PAH

biçiminde kabul edilmektedir (Welten ve ark., 2009). Benzer ekilde Greenland ve

arkada lar n yapt  çal mada AB  de eri 1,1’in alt nda ya da 1,3’ün üzerinde olan

hastalarda AB  de eri 1,1 ve 1,3 aras nda olan ki ilerlekar la ld nda daha fazla

oranda kardiyovasküler riskin oldu u saptanm r (Greenland ve ark.,  2000).

Çal mam zda 1,1-1,3 aras  AB  de erlerini normal olarak kabul edip bu aral k

nda kalan hastalar PAH riskli grup olarak kar la nca, sigara içen grupta

riskli birey say  (n=62) %55,4, sigara içmeyen gruba  (n=41) %36,7 göre anlaml

olarak daha yüksekti. Bu bulgu sigara içiminin PAH riskini art rd  ve sigara

içenlerde kardiyovasküler riskin daha fazla oldu unu desteklemektedir.

AB  de erlerine göre hastalar PAH var (AB <0,9) ve PAH yok (AB >0,9)

olarak s fland larak her iki grubun plazma netrin-1 seviyeleri kar la nca,

PAH olan hastalar n plazma netrin-1 seviyesi (6,21±2,85) normal hastalara

(4,07±2,16) göre istatistiksel olarak anlaml  derecede daha yüksekti. Netrin-1 ve AB

aras nda negatif yönde bir ili ki olup istatistiksel olarak anlaml  fark vard  (r=-0,148

p=0,027). Bu bulgu PAH’n n asemptomatik döneminde netrin-1 seviyesinin

yüksekdi ini ve plazma netrin-1 seviyesinin yüksekli inin risk faktörü olarak

de erlendirilebilece ini dü ündürmektedir. lerleyici aterosklerozisin sonucu olarak

PAH, abdominal aort ve aortun bifurkasyon seviyesinin distalindeki damarlarda

daralma veya t kan kl k ile kendini gösteren bir hastal kt r. Sistemik aterosklerozun

bir sonucu olarak PAH ortaya ç kar. PAH’n  sistemik aterosklerozun göstergesi

olarak kabul edersek plazma netrin-1 seviyesinin yüksekli i asemptomatik

ateroskleroz için bir belirteç ve risk faktörü olarak de erlendirilebilir. Geni  litaratür

taramalar zda netrin-1 ve ateroskleroz aras nda n v vo ve n v tro çal malar olsa

da insanlarda yap lm  plazma netrin-1 seviyesi ve ateroskleroz ili kisinin

de erlendirildi i bir çal maya rastlamad k. Bizim çal mam z plazma netrin-1

seviyesinin ateroskleroz riski veya belirteci olabilece ini PAH arac  ile dolayl

olarak göstermektedir. Ancak ateroskleroz ve plazma netrin-1 aras ndaki ili kiyi

gösterebilmek için ateroskleroz tan n daha objektif olarak konabildi i anjio veya

karotis intima kal nl  gibi yöntemlerle desteklenmesi gerekti ini dü ünmekteyiz.
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Sigara içicilerinde içmeyenlere k yasla serum T. Kolesterol, trigliserid ve LDL

düzeyleri daha yüksek, HDL düzeyleri dü ük bulunmu tur. Ayr ca sigara içicilerinde

aterosklerozun patogenezinde önemli olan LDL düzeyleri de daha yüksektir (Freeman ve

ark 1993). Bu etkilerin nikotinden ba ms z olarak sigara içindeki di er kimyasallardan

kaynakland  dü ünülmektedir (Sun ve ark 2001). Bizim çal mam zda da HDL

dzüyleri sigara içen hastalarda (37,75±6,87), sigara içmeyenlere göre (40,50±7,65)

istatistiksel olarak anlaml  derecede dü ük, LDL de erleri sigara içen hastalarda

(141,70±41,97), sigara içmeyenlere (131,23±31,73)  göre anlaml  derece yüksek

bulunmu tur (p=0,005 p=0,036). Total kolesterol  ve trigliserid düzeyleri sigara

içenlerde daha yüksek bulunsa da aradaki fark istatisttiksel olarak anlaml  de ildi

(p>0,05).

Gülcü ve arkada lar n 2003 y nda 32 sigara içen ve 31 sigara içmeyen

hastalarda 12 saat açl k sonras nda ald klar  kanda sigara içen hastalarda TSH

de erini anlaml  derecede dü ük bulmu lard r (Gülcü ve ark 2003). Bizim

çal mam zda da sigara içenlerin TSH ortalamalar  (1,74±0,74), sigara içmeyenlerin

TSH ortalamalar na (2,01±0,85) göre istatistiksel olarak anlaml  derecede daha

dü üktür (p=0,015). Asvold ve arkada lar n 2007 y nda 30834 ki ide yapt klar

çal mada sigara içen hastalar n TSH seviyelerini içmeyenlere ve eski sigara

içicilerine göre anlaml  derecede daha dü ük bulmu lard r (Asvold ve ark 2007).

Çal mam n k tl klar : kat mc larda PAH haricindeki aterosklerotik

hastal klardan geçirilmi  SVO, MI, Karotis darl  gibi hastal klar  ve netrin-1 ile

litaratürde yap lm  ve ili kisi gösterilmi   kanser ve baz  inflamatuar hastal klar

ankette sözel olarak sorgulay p çal ma d  b rakt k. lerde yap lacak çal malarda

kat mc lar n ateroskleroza sebep olabilecek hastal klar  ve netrin-1 ile il kisi

gösterilmi  di er hastal klar n tam olarak tespit edilip, pasif içicilikte göz önünde

bulundurularak çal ma d  b rak rsa, sigaran n netrin-1 üzerine etkisi tam olarak

sigaraya atfedilebilir duruma gelebilir. Hastalar  sigara içen ve içmeyen olarak

seçtik ve içlerinden  PAH olan hastalar  di er hastalarla k yaslad k ve PAH ile netrin-

1 aras nda bir il ki gösterdik. Bu il kinin daha net olarak gösterilebilmesi için hasta

seçimi yaparken PAH olan ve olmayan olarak al nm  ve AB  de erlerinin anjiografi

veya dopler gibi testlerle de destlenmesi ile PAH ve netrin-1 aras nda daha net bir

ili ki gösterilebilir.
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6. SONUÇ

6.1. Sonuçlar

112 sigara içen ve 112 sigara içmeyen erkek bireyde yapt z

çal mam zdan elde edilen bulgular sonucunda;

1. Çal mam za kat lan vaka grubunun (n=112) plazma netrin-1 düzeyleri

ortalamas  4,54±2,87 pg/ml, kontrol grubunun (n=112) plazma netrin-1 düzeyleri

ortalamas  3,81±1,26 pg/ml olup sigara içen  ve sigara içmeyen grup aras ndaki fark

istatistiksel aç dan anlaml yd  (p=0,024).

2. Çal mam za al nan hastalar sigara içmeyen, otuz paket/y ldan az sigara

içen ve otuz paket/y ldan fazla sigara içen olarak üç grupta katagorize edilip plazma

netrin-1 ortalamalar na göre kar la nca  gruplar aras nda istatistiksel olarak

anlaml  farkl k vard  (p=0,011) Otuz paket/y ldan fazla sigara içen grubun (n=56)

netrin-1 plazma de erlerinin ortalamas  (4,91±3,61), sigara içmeyen (n=112) grubun

ortalamas na (3,81±1,26) göre istatistiksel olarak anlaml  derecede daha yüksekti

(p=0,007). Otuz paket/y ldan fazla sigara içen grubun (n=56) netrin-1 ortalamas  otuz

paket/y ldan az sigara içen  grubun (n=56)  ortalamas na (4,11±1,78)  göre daha

yüksek olmas na ra men istatistiksel olarak anlam  de ildi (p=0,179).

3. Vaka grubunun (n=112) LDL düzeyleri ortalamas  136,76±45,63 mg/dl,

kontrol grubunun (n=112) LDL düzeyleri ortalamas  141,70±41,97 mg/dl olup

istatistiksel aç dan anlaml  derecede sigara içenlerde içmeyenlere göre LDL de erleri

daha yüksekti (p=0,036). Vaka grubunun (n=112) HDL düzeyi ortalamas

37,75±6,87 pg/ml kontrol grubunun (n=112) HDL düzeyi ortalamas  40,50±7,65

pg/ml olup sigara içmeyen grubun HDL düzeyi ortalamas   sigara içen gruba göre

istatistiksel aç dan anlaml  düzeyde yüksekti (p=0,005).

4. AB  de erlerine göre hastalar PAH (AB <0,9) ve normal (AB >0,9) olarak

fland larak Plazma Netrin-1 seviyesi kar la nca PAH olan hastalar n

(n=11) netrin-1 ortalamas  (6,21±2,85), normal hastalar n (n=213) netrin-1 seviyesi

ortalamas ndan (4,07±2,16) istatistiksel olarak anlaml  derecede daha yüksekti

(p=0,002).

 5. Netrin-1 seviyesi ve günlük içilen sigara say  aras nda zay f kuvvette

(r=0,222 p=0,001), paket/y l ile zay f kuvvette (r=0,213 p=0,001), sigara içme

süresi ile zay f kuvvette (r=0,191 p=0,004), beck depresyon puan  ile zay f kuvvette

(r=0,203 p=0,002) ba lant  bulunmaktayd .
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6. AB  de erlerine göre hastalar PAH riski var (AB <1,1 ve AB >1,3) ve

PAH riski yok (AB =1,1-1,3) olarak s fland larak kar la nca sigara içmeyen

hastalar n %36,7’si (n=41), sigara içenlerin %55,4’ü (n=62) PAH riski olan grupta

olup sigara içen hastalarda risk grubunda olan hasta say  istatistiksel olarak anlaml

olarak daha yüksekti ( p=0,005).

6.2. Öneriler

1. Aterosklerotik hastal klar mortalite ve morbidite s kl klar  sebebiyle önemli

bir toplumsal halk sa  sorunu haline gelmi tir. Hem kullananlar  hem de

kullanmayanlar  etkileyen sigara içimi meydana getirdi i sonuçlar aç ndan toplum

sa  tehdit eden önemli bir sorundur. Sigara içimi ile  ateroskleroz aras ndaki

olumsuz ili ki bu toplumsal tehdidin önemli bir parças r. Sigara b rakma ülke

çap nda bir devlet politikas  olarak benimsenmeli sigaran n neden olabilece i

hastal klar konusunda insanlar bilinçlendirilmeli ve bu alanda gerekli kanunlar ve

yönetmelikler ç kart lmal  sigara içme oranlar  azalt lmaya çal lmal r.

2. Biz aile hekimleri olarak birinci basamak sa k hizmetleri sunarken

koruyucu hekimlik görevlerimizi de yerine getirmeliyiz, sigaran n birçok hastal a

sebep olaca  hastalar za anlatmal  ve koruyucu hekimlik bünyesinde sigara

kullanan hastalar  sigaray  b rakmas  konusunda te vik etmeli ve e er isterlerse

sigara b rakma destek tedavilerini uygulamal z. Bu çal ma ve literatürdeki di er

çal malar sonucunda biz hekimler; aterosklerotik hastal klar n risk faktörlerinden

birinin de sigara içmek oldu unu akl zdan ç karmamal z.
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8.ÖZET

GARA ÇEN VE ÇMEYEN B REYLERDE PER FER K ARTER

HASTALI I VE NETR N SEV YES N DE ERLEND LMES

Haz rlayan: Muhammet KIZMAZ

Aile Hekimli i Anabilim Dal

TIPTA UZMANLIK TEZ  / Konya, 2015

Amaç: Sigara içen ve içmeyen erkeklerde netri-1 seviyesi ve PAH ili kisinin
de erlendirilmesi amaçlanmaktad r.

Gereç ve Yöntem: Bu çal maya 15.12.2014 ile 01.04.2015 tarihleri aras nda Selçuk

Üniversitesi T p Fakültesi Aile Hekimli i Ana Bilim Dal  Sigara B rakt rma polikli ine ba vuran 30-

65 ya  aral nda aral ndaki 112 sigara içen erkek hasta ve Periyodik Muayene polikini ine

ba vuran 30-65ya  aral ndaki 112 hiç sigara içmemi  erkek hasta al nd . Hasta supin pozisyonunda

yatarken Huntleigh markal  otamatik AB  ölçüm cihaz  ile AB  de eri ölçüldü.Kat lanlar n

sosyodemografik özelliklerini ve osteoporoz risk faktörlerini içeren 47 sorudan olu an anket formu

yüz yüze görü me yöntemi ile dolduruldu. Tüm veriler SPSS 16.0 istatistik paket program

kullan larak de erlendirildi. Verilerin de erlendirilmesinde say , yüzde, ortalama, standart sapma

kullan ld . Chi-square testi, Student-t testi, Pearson korelasyon analizi ve kovaryans analizi kullan ld .

Bulgular:  Çal mam za kat lan vaka grubunun (n=112) plazma netrin-1 düzeyleri ortalamas

4,54±2,87 pg/ml, kontrol grubunun (n=112) plazma netrin-1 düzeyleri ortalamas  3,81±1,26 pg/ml

olup  sigara içen  ve sigara içmeyen grup aras ndaki fark istatistiksel aç dan anlaml yd  (p=0,024).AB

de erlerine göre hastalar PAH (AB <0,9) ve normal (AB >0,9) olarak s fland larak Plazma Netrin-

1 seviyesi kar la nca PAH olan hastalar n (n=11) netrin-1 ortalamas  (6,21±2,85), normal

hastalar n (n=213) netrin-1 seviyesi ortalamas ndan (4,07±2,16) istatistiksel olarak anlaml  derecede

daha yüksekti (p=0,002).

Sonuç: PAH ve aterosklerotik hastal klar hem erkeklerde hemde kad nlarda ciddi morbidite

ve mortalite sonuçlar na yol açabilen bir rahats zl kt r. Dünya nüfusunun giderek ya lanmas yla bu

hastal klar n prevalans  da artmaktad r. Aterosklerotik hastal klar n nedenlerinin ve

patofizyolojisinin daha iyi bilinmesi daha erken önlem almada ve mevcut hastalar  tedavide bize

yard mc  olacakt r. Çal mam z sonucunda sigara içen erkelerde içmeyen erkelere göre yeni bir

aterojenik protein olan plazma netrin-1 seviyesinin daha yüksek oldu unu gösterdik. PAH olan

hastalar n plazma netrin-1 seviyesinin daha yüksek oldu u göstererek netrin-1 proteinin sigaran n

ateroskleroz yapma mekanizmas nda etkili olabilece inin yan nda PAH hastal  gibi yayg n

ateroskleroz hastal klar nda da netrin-1 proteinin bir belirteç olabilece ini dü ünmekteyiz. Sigara

içmenin, her ya ta aterosklerozun önemli bir nedeni oldu u ak lda tutulmal  ve sigara b rakma

konusunda gerekli destek verilmelidir.

Anahtar kelimeler: Netrin-1, smoking, peripheral artery disease, atherosclerosis
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9. ABSTRACT

EVALUATION OF NETRIN-

1 LEVELS AND PERIPHERAL ARTERY DISEASE AMONG SMOKERS and

 NON-SMOKERS

Prepared by: Muhammet KIZMAZ

Department of Family Medicine

Specialization thesis in medicine / Konya, 2015

Objective: It is aim to evaluate relationship between netri-1 and PAH in smoking and not
smoking males.

Materials and Methods: In this study 112 smoker male patients who are in the interval of

30-65 age range admitted to Smoking Cessation outpatient clinic in Selçuk University, Faculty of

Medicine, Department of Family Medicine and 112 male patients who had never smoked, are in the

interval of 30-65 age range admitted to Periodic Inspection outpatient clinic between 15/12/2014 and

04/01/2015 have been received. While patient lying in a supine position AB  value was measured by

Huntleigh brand automatic AB  measuring device. The survey form consisting of 47 questions

comprising the sociodemographic characteristics of the participants and risk factors for osteoporosis

was filled with face to face interviews. All data was evaluated by using SPSS 16.0 statistical software

package. In the evaluation of data number, percent, average, standard deviation were used. Chi-square

test, Student-t test, Pearson correlation analysis and covariance analysis was used.

Result: Group of patients who participated in our study (n = 112) netrin-1 plasma levels,

average 4.54 ± 2.87 pg / ml, control group (n = 112) netrin-1 plasma levels, average 3.81 ± 1.26 pg /

ml, The difference between smokers and non-smokers was statistically significant (p = 0.024).The

patients were classified according to AB  values as PAH (AB <0,9) and normal (AB > 0.9) when

Plasma levels of netrin-1compared Patients with PAH (n = 11)'s netrin-1 average (6.21 ± 2.85) were

statistically significant higher (p  = 0.002) than normal patients (n = 213)'s netrin-1 levels average

(4.07 ± 2.16).

Conclusions: PAH and atherosclerotic diseases both in men and women are inconveniences

which can lead serious morbidity and the mortality results. The prevalence of this disease is increasing

while the aging of the world population. Better known of causes of atherosclerotic disease and the

pathophysiology of it will help us in taking earlier measures and existing patients in treatment. As a

result of our work we have shown that plasma levels of netrin-1 which is a new atherogenic proteins

higher in smoking in men compared to non-smoking men. We think that by indicating that higher

levels of plasma netrin-1 in patients with PAH in addition to atherosclerosis mechanism can be

effective in smoking netrin-1 protein can be a token in the prevalent atherosclerosis such as PAH
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disease. It should be kept in mind smoking at all ages is a major cause of atherosclerosis and the

necessary support should be given in smoking cessation.

Key words: Netrin-1, smoking, peripheral artery disease, atherosclerosis
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10. EKLER

EK-1: Bilgilendirilmi  Onam Formu

1 A da imzas  olan ben ‘’ Sigara çen Ve çmeyen Bireylerde Periferik

Arter Hastal  ve Netrin-1 Seviyesinin De erlendirilmesi’’ ba kl  çal maya

kat lmay  kabul ediyorum.

2.  Bu çal may  yürüten  Prof.  Dr.  Kamile  MARAKO LU,   Dr.  Muhammet

KIZMAZ, Doç. Dr. Aysel KIYICI ve belirtilen kurumlarda di er görevlendirilecek

ki iler; çal man n yap , amac  ve muhtemel süresi, ne yapmam istendi i ve yan

etkilerle kar la rsam ne yapmam gerekti i hakk nda ayr nt  sözlü ve yaz  bilgi

verdi.

3. Prof. Dr. Kamile MARAKO LU, Dr. Muhammet KIZMAZ, Doç. Dr.

Aysel KIYICI’ya ve belirtilen kurumlarda di er görevlendirilecek ki ilere

çal mas yla ilgili her soruyu sorma f rsat  buldum. Cevaplar  ve bana verilen

bilgiyi anlad m.

4. Prof. Dr. Kamile MARAKO LU, Dr. Muhammet KIZMAZ, Doç. Dr.

Aysel KIYICI’ya ve belirtilen kurumlarda di er görevlendirilecek ki ilere

hastal n geçmi ini ve kulland m ilaçlar  anlatt m ve onu bu bilgilerin

ayr nt lar  aç klamaya, hasta ve doktor aras ndaki s rlar  korumas art yla yetkili

yorum.

5. Çal ma boyunca tüm kurallara uyaca ma, Dr. Muhammet KIZMAZ,

Prof. Dr. Kamile MARAKO LU, Doç. Dr. Aysel KIYICI’ya ve belirtilen

kurumlarda di er görevlen- dirilecek ki iler ile tam bir uyum içinde çal aca ma ve

sa mla ilgili herhangi bir sorun ç kt nda hemen onu arayaca  kabul

ediyorum.

6. Bu çal man n sonuçlar n kullan lmas  k tlamayaca  ve özellikle

dünya çap nda t p yetkililerine verebilece ini kabul ediyorum.

7. Bu çal madan istedi im zaman ç kabilece imi anlad m.
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OKUDUM VE ONAYLADIM.

Hastan n ad , soyad , adresi:

mza, tarih :

Doktorun ad , soyad , adresi :

mza, tarih :

  Tan n ad , soyad , adresi:

mza, tarih :

* Bu belgenin birer kopyas  gönüllüye ve hekime verilecek ve hasta dosyas na

eklenecektir.
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Bilgilendirilmi  Olur Metni

Kat nan çal ma bir ara rmad r.

Ara rman n amac : Sigara içen ve içmeyen bireylerde periferik arter

hastal n non-invaziv bir göstergesi olan ayak bile i kol indeksinin ve

ateroskleroz için bir ön belirteç olarak al nabilecek Netrin-1 seviyesinin

de erlendirilmesi ve sigara içicili inin netrin-1 seviyesini etkileyip etkilemedi ini

ara rmak amaçlanm r.

Ara rmada Ayak bile i kol indeksi ölçümlerinde patoloji tespit edilenler

Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi poliklini ine sevk edilerek tedavileri

düzenlenecektir.

Ara rma s ras nda uygulamaya ait hastaya dü en görev yoktur.

Gönüllünün sorumlulu u, yüz yüze görü ülerek doldurulan anketi doldurarak,

ankle brakial ölçümü için s rt üstü uzanmak. Ankle brakial ölçümü otamatik ankle

brakial ölçüm cihaz  ile yap lacakt r ve her iki kola ve her iki ayak bile ine man on

ba lanarak ölçüm gerçekle tirilecektir.Bu ölçüm man onlar ba land ktan sonra

maksimum  3 dk surecektir.

-Netrin-1,  rutin tetkikler için al nan kandan artan kan ile çal lacakt r.

-Ara rman n deneysel k mlar  yoktur.

-Gönüllü için söz konusu olabilecek riskler veya rahats zl klar mevcut

de ildir.

Beklenen yarar; Sigara içen ve içmeyen bireylerde periferik arter hastal n

non-invaziv bir göstergesi olan ayak bile i kol indeksinin ve ateroskleroz için bir ön

belirteç olarak al nabilecek Netrin-1 seviyesinin de erlendirilmesi ve sigara

içicili inin netrin-1 seviyesini etkileyip etkilemedi ini ara rmak

amaçlanm r.E er parametreler aras nda anlaml  bir ili ki bulunursa, periferik arter

hastal  erken te hisinde netrin-1 proteini yard mc  olacak ve hastal n

kompl kasyonlar  geli meden tedavisine ba lanmas na olanak sa layacakt r.Di er bir

katk  ise son zamanlarda farkl  alanlarda farkl  konularda çal lan netrin-1

proteinin sigaradan etkilenip etkilenmedi ini göstermektir.
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Gönüllüye uygulanabilecek alternatif i lemler veya tedaviler yoktur.

Ara rmaya ba  bir zarar söz konusu de ildir.

Gönüllüler için ara rmada yer almalar  nedeniyle ödeme

öngörülmemektedir.

Gönüllünün ara rmada yer almas  iste ine ba  olup, ara rmada yer

almay  reddedebilir veya herhangi bir a amada ara rmadan ayr labilir. Bu durum bir

cezaya veya gönüllünün yararlar na engel duruma yol açmaz.

zleyiciler, yoklama yapanlar, etik kurullar ve resmi makamlar gönüllüye ait

bbi bilgilere ula abilecektir ancak bu bilgiler gizli tutulacakt r. Gönüllü veya yasal

temsilci bilgilendirilmi   olur formunu imzalamakla bunu kabul etti ini taahhüt eder.

Gönüllünün kimli ini ortaya koyacak kay tlar gizli tutulacakt r. Ara rma

ras nda ortaya ç kan, gönüllüleri ilgilendirebilecek bir bilgi söz konusu oldu unda,

bu, gönüllüye veya yasal temsilcisine derhal bildirilecektir.

Ara rma hakk nda ek bilgi, gönüllülerin haklar  ve ara rmaya ba  bir

zarar oldu u takdirde ba vurulacak ki iler istendi i durumda bildirilecektir.
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EK-2: S GARA ÇEN VE ÇMEYEN B REYLERDE PER FER K ARTER

HASTALI I VE NETR N-1 SEV YES N DE ERLEND LMES

Anketi Yapan: S.Ü.T p Fakültesi Aile Hekimli i Ana Bilim Dal ndan

Dr. Muhammet KIZMAZ

1-)Ad  Soyad :      Tarih:

2-) Tel       Anket No:

3-) Ya :       CO:

4-) Boy:                                                                                                   Fager:

5-) Kilo:                                                                                                   Beck:

6-) BMI:                                                                                                  AB Sa :

7-) Meslek:                                                                                              AB  Sol:

8-) itim Durumu:                                                                                 TA:

1- Okur-yazar  3- Ortaokul  5 - Üniversite ve üzeri

2- lkokul                     4-  Lise

9-) Ya ad  yer:       1-Köy                2-Kasaba                3- lçe                 4- l

10-) Halen sigara içiyor musunuz?

1-Evet, her gün

            2-Hay r, hiç içmedim (Hay r diyenler,  33. sorudan itibaren devam edecekler)

3- çmiyorum b rakt m (B rakt m diyenler 28. sorudan itibaren devam edecekler)

     4-Her gün olmamakla birlikte ara s ra içiyorum

11-) Ya am z boyunca toplam 100 adet ( 5 paket) sigara içmi  misinizdir?

                                   1-Evet                                 2-Hay r

12-) Günde kaç sigara içiyorsunuz?  ……

       [ ]  (0)- 10 veya daha az sigara

              [ ]   (1)- 11-20 adet sigara

              [ ]   (2)- 21-30 adet sigara

              [ ]   (3)- 31 ve üzeri

 13-) Sabah ilk sigaran  uyand ktan ne kadar sonra içersiniz?

       [ ]    (3)- lk 5 dakika içerisinde

  [ ]    (2)- 6-30 dakika içerisinde

  [ ]    (1)- 31-60 dakika içerisinde
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  [ ]    (0)- 61 dakika ve üstü

14-) Sigara içmenin yasak oldu u yerlerde içmeden durmakta zorlan yor musunuz?
                          1-Evet                 2-Hay r

15-) Uyanmay  izleyen ilk saatlerde günün di er saatlerine göre daha s k m  sigara

içersiniz ?

1-Evet                                    2-Hay r

16-) Günün ço unu yatakta geçirecek kadar hasta olsan z, yine sigara içer misiniz?

                          1-Evet                                   2-Hay r

17-) Gün boyunca içti iniz sigaralardan vazgeçilmesi en zor olan  hangisi?

                          1-Sabah n ilk sigaras                 2-Di erleri

18-) Genellikle hangi durumlarda sigara içersiniz?

         1-Arkada lar mla beraberken

         2-Önemli olaylarda

         3-Mutlu oldu um zamanlarda

         4-Yorgun oldu um zamanlarda

         5-Sinirli gergin ve moralim bozuk oldu u zamanlarda

         6-Sigaran n tad  tekrar almak istedi imde

         7-Di er (……………)

19-) Önümüzdeki 6 ay içerisinde sigaray  b rakmay  dü ünüyor musunuz?

                             1-Evet                         2-Hay r

20-) Önümüzdeki 1 ay içerisinde sigaray  b rakmaya niyetiniz var m ?

                             1-Evet                         2-Hay r

21-) Geçen y l içinde sigaray  b rakmay  denediniz mi?

                             1-Evet                         2-Hay r

22-) Daha önce kaç kez b rakmay  denediniz?

1- Hiç denemedim

2- Sadece bir kez denedim

             3- 2-3 defa denedim

             4- 4 ve daha fazla denedim
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23-) Önümüzdeki y l içerisinde sigaraya devam etmeyi dü ünüyor musunuz?

              1-Kesinlikle içmeyi dü ünmüyorum

              2-Belki içerim

              3-Kesinlikle içecem

24-) (Sigara içenler yan tlayacak) Sigara içmenizin sa z üzerindeki muhtemel

zararl  etkileri sizi dü ündürüyor mu?

              1-Çok fazla    2-Oldukça       3-Biraz          4-Hiç

25-) Sigaraya kaç ya nda ba lad z:………

26-) Kaç senedir sigara içiyorsunuz:…………   Pakety l:………

27-) Sigaraya ba laman zda etkili olan  en önemli etmen nedir?

        1-Sosyal çevre ve arkada  grubu

        2-Özenti ve heves

        3-Stres ve s nt

        4-Keyif ve zevk

28-) Evde sizden ba ka sigara içen var m ?

       1-Annem kullan yor                   2-Babam kullan yor

       3-E im kullan yor                 4-Çocu um ve/veya çocuklar m kullan yor

       5-K z ve/veya erkek karde im    6-Hiçbiri

29-) Sizin çok sevdi iniz arkada  grubunuzdan kimler sigara kullan yor?

            1-Hemen hemen hepsi   2-Ço u   3-Baz lar     4-Hiçbiri

30-) Sigaran n zararlar  konusunda medyada yeterince yay n yap yor mu?
                                   1-Evet             2-Hay r

31-) En son sigaray  nekadar süre önce içtiniz?.............................

  32-)Yürürken baca z a p dinlenmek zorunda kal rm z?

                            1-Evet              2-Hay r

33-) Hipertansiyon hastal z var m ?   Kaç y ld r………          Kullan lan ilaç……

                            1-Evet              2-Hay r
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34-) Tip 1 veya Tip 2 Diyabet hastal z var m ? Kaç y ld r…Kullan lan ilaç……

1-Evet 2-Hay r HbA1c ………

35-) Lipid, kolesterol yüksekli iniz var m ? Kaç y ld r………     Kullan lan ilaç……

                                    1-Evet               2-Hay r

36-) Daha önce kalp krizi geçirdiniz mi? Kaç y l önce………

                                    1-Evet                2-Hay r

37-)  Daha önce hiç koroner anjiyo, oldunuz mu? Kaç y l önce………

                                    1-Evet               2-Hay r

38-) er koroner anjio olduysan z balon yap ld  m  ya da stent tak ld  m ? Kaç y l

önce…

                              1-Evet                2-Hay r

39-)Daha önce baypas geçirdiniz mi? Kaç y l önce………

                              1-Evet                2-Hay r

40-) Daha önce inme(felç veya geçici felç ata ) geçirdiniz mi?

                               1-Evet                2-Hay r

41-) Alkol kullan yor musunuz?

[  ]Hiç kullanmad m     [  ]Y lda bir iki kez      [  ]Ayda bir iki kez

[  ]Haftada bir iki kez      [  ]Her gün

42-) Ne kadar s kl kla spor aktivitelerine kat yorsunuz?

[  ] Haftada 1 gün ……   [  ] Haftada 2-3 gün…   [   ] ki haftada 1 gün…. [   ] Hiç

43-) Böbrek hastal z var m ?

                                        1-evet                                   2-hay r

44-) Romatolojik hastal z var m ?

                                        1-evet                                   2-hay r

45-)Birinci derece akraban zda aterosklerotik hastal k var m ?

                                        1-evet                                    2-hay r

46-) Ek kulland z ilaçlar?                 Adlar  / Dozlar :.............................
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EK-3: ET K KURUL ONAYI


