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1.G

Yirminci yüzy lda dünyada e itim ve gelir düzeyindeki yükselme, beslenme

al kanl klar n de mesi, bula  hastal klar n kontrolü gibi etkenler beklenen

ya am süresinin artmas na neden olmu tur. Ya am süresinin uzamas  istenen bir ey

olmakla birlikte, bula  olmayan kronik hastal klar n görülme s kl nda art

meydana gelmi tir. Ya  nüfusun çocuk nüfusa oranla art  içinde olmas ,

toplumdaki sa k sorunlar n çocukluk ça  hastal klar ndan ya  nüfusta görülen

bula  olmayan kronik hastal klara do ru kaymas na yol açm r (TCSB 2010).

Yap lan çal malar, ülkelerin geli mi lik düzeylerine ve sosyal s flar n

yap na bak lmaks n kronik hastal klar n günden güne artt  konusunda alarm

vermektedir. Bula  olmayan hastal klar (kalp-damar hastal klar , diyabet,

kanserler, kronik solunum yolu hastal klar  ba ta olmak üzere) küresel ölümlerin

%67,80’ini olu turmaktad r. Bu da dünyadaki 55,80 milyon ölümün 37,90 milyonuna

denk gelmekte ve bunlar n büyük k sm  orta ve dü ük gelirli ülkelerde meydana

gelmektedir (TCSB 2010, WHO 2014). Hem geli mi  hem de geli mekte olan ülke

ekonomilerinde bula  olmayan hastal klar büyük finansal ve ekonomik risk

olu turmakta, sa k hizmeti sunum sistemlerinin sürdürülebilirli ini tehdit etmekte

ve olu turduklar  üretim kayb , meydana getirdikleri do rudan sa k maliyetinin

dört kat  geçebilmektedir (TCSB 2010).

1.1.Kardiyo-Vasküler Hastal k

Kardiyo-vasküler hastal klar (KVH) eri kin ya  grubunda en önemli ölüm

nedenidir. KVH tan na koroner arter hastal  (KAH), serebro-vasküler hastal k

(SVH),  periferik arter hastal  ile torasik ve abdominal aorta anevrizmalar

girmektedir. Anla laca  gibi KVH vasküler yata n bütün bölümlerini ilgilendiren

bir hastal k grubunu tan mlamaktad r (Kolda  2008, Türkmen and Güven 2010).

Ülkemizin nüfus yap  halen genç nüfus a rl kl  olup, geli mekte olan

ülkelerdekine benzemektedir. Ancak ölüm sebepleri bak ndan geli mi

toplumlardakine benzer biçimde ülkemizde de kronik hastal klar öne ç kmaktad r

(TCSB 2010).

Son y llarda KVH’lar konusundaki fark ndal n artmas na, risk faktörleri ile

mücadele konusunda a amalar kaydedilmesine ra men bu hastal klar hem geli mi
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hem de geli mekte olan ülkelerde en önemli ölüm nedeni olarak görülmektedir

endur and Güven 2010). Ülkemizde de KAH mortalitenin ve morbiditenin ba ca

nedeni olarak dikkati çekmekte ve prevalans  giderek artmaktad r (Bu an and Çelik

2014).

1.2 Kardiyo-Vasküler Hastal k Risk Faktörleri

Geli mi  ülkelerde KVH’lar n en az üçte biri be  risk faktörüne atfedilebilir;

sigara, alkol, yüksek tansiyon, obezite ve yüksek kolesterol. KVH’lar geli mekte

olan ülkelerde dü ük mortaliteye (Çin gibi) sahip olmakla birlikte ilk 10’a

girmektedir. KVH’lar n yakla k %75,00’i geleneksel risk faktörlerine ba r

(sigara, yüksek tansiyon, obezite, anormal kolesterol de erleri, sa ks z beslenme,

DM, fiziksel inaktivite) (WHO 2004). Genellikle risk faktörleri bir arada bulunur ve

bu risk faktörlerini birbirlerinden ayr  ayr  de erlendirmek neredeyse imkans zd r

(Türkmen and Güven 2010). Örne in; obezite diyet ve fiziksel inaktivite ile yak ndan

ili kili bir KVH risk faktörüdür. Enerji harcanmas  ve diyetle enerji al  aras nda

dengesizlik oldu u zaman obezite ile sonuçlan r. Düzenli fiziksel aktivite ise enerji

harcanmas  art rarak obeziteyi önleyebilir (WHO ve ark 2011).

Kardiyo-vasküler olay geçiren ki ilerin büyük bir ço unlu unda

(%90,00’ ndan fazlas nda) en az bir risk faktörü mevcuttur. Ki inin risk faktörlerinin

tan mlanmas  ve risk düzeyinin belirlenmesi önemlidir. Çünkü risk faktörleri bir

arada bulunduklar nda san ld n üzerinde ek bir yük getirerek bazen de birlikte

olu turduklar  etkiyle KVH’lar için büyük bir risk olu turmaktad r. Bu nedenle de

çoklu risk faktörlerinin bir arada de erlendirilmesi önemlidir (Türkmen and Güven

2010). (çizelge 1.1) (WHO 2004).
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Çizelge 1.1. Kardiyo-vasküler risk faktörleri (WHO 2004)

De tirilemez Risk Faktörleri Major De tirilebilir Risk Faktörleri
Artm  ya
Cinsiyet
Heredite ve Aile Öyküsü
Etnisite ve Irk

Sigara
Anormal Kolesterol De erleri
Hipertansiyon
Diyabetes Mellitus
Obezite
Sa ks z Beslenme
Fiziksel inaktivite

Di er De tirilebilir Risk Faktörleri Yeni Risk Faktörleri
Dü ük Sosyo-ekonomik Statü
Psiko-sosyal Stres
Psikolojik Hastal klar
Alkol
Lipoprotein a

Kanda Homosistein Fazlal
nflamasyon (CRP)

Anormal Koagülasyon (Fibrinojen)

1.2.1.De tirilemez Risk Faktörleri

Artm  Ya

KVH’lar için en güçlü ba ms z risk faktörü ya r, 55 ya ndan sonra her

dekatta SVH riski iki kat artmaktad r (WHO 2004). Ülkelerin geli mi lik düzeyleri

artt kça bireylerin ya am süreleri uzamakta ve ya  nüfusun genç nüfusa oran

artmaktad r, bu durum dünyadaki KVH yükünü h zla art rmaktad r. Birle mi

Milletler’in (BM) 2025 tahminine göre dünyada yakla k 1,20 milyar ya  insan

olacakt r, bu durum da KVH yükünü art racakt r (WHO ve ark 2011).

Ya  bilinen ve bilinmeyen koroner kalp hastal  (KKH)  risk faktörlerine

maruz kalma süresinin iyi bir göstergesidir. Nispeten genç ki ilerde risk faktörlerinin

tamam  mevcut olsa bile, izleyen 10 y l içinde mutlak bir KVH olay  riski dü üktür.

Kombine dü ük doz antihipertansif, statin ve aspirin ile farmakolojik giri im

gereksinimini belirlemede tek risk faktörü olarak ya n 55 ve üzeri olmas n ölçüt

olarak al nmas  savunulmaktad r (Perk ve ark 2012).

Cinsiyet

KKH riski premenopozal kad nlara göre erkeklerde daha yüksektir, SVH riski

erkek ve kad nlarda benzerdir (WHO 2004). Ancak kad nlardaki KVH ba lam nda

yanl  anla lmalar bulunmaktad r çünkü kad nlarda ve erkeklerde KVH risk

faktörleri benzer olmakla birlikte kad nlarda KVH’lar 7-10 y l daha geç

geli mektedir (WHO ve ark 2011).  Bunun nedeni ise yüksek östrojen de erlerinin
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KVH’lardan koruyucu etkilerinin olmas  ve yüksek testesteron düzeylerinin de KVH

aleyhine etki etmesidir (Collins 2006).

KVH mortalitesi menopoz sonras  kad nlarda h zlanmaz ancak erkeklerin

seviyesine yükselir, bu da kad nlarda riskin tamamen ortadan kalkmak yerine,

ertelendi ini gösterir. Amerikan Kalp Birli i (AKB), kad nlarda KVH’dan korunma

lavuzunun bir güncellemesini yay nlam , önerilerin birkaç istisna d nda,

KVH’lardan korunma faktörlerinin kad n ve erkekler için ayn  olmas  gerekti ini

vurgulam r (National Guideline 2011, Perk ve ark 2012).

Amerika’da yap lan bir çal maya göre 1980-2002 y llar  aras nda KKH’a

ba  ya a özel ölüm h zlar n erkeklerde %52,00 kad nlarda %49,00 azald

bulunmu tur. Ancak kad nlarda görülen azalma erkeklere göre daha dü ük

bulunmu tur (Ford and Capewell 2007). Bunun nedeni ise kad nlarda sigara

tüketiminin azalmamas  ve kolesterol yüksekli i, hipertansiyon, obezite, DM gibi

geleneksel risk faktörlerinin giderek yayg nla mas r (Örem 2015).

Heredite ve Aile Öyküsü

Birinci derece akrabalarda erkeklerde 55 ya ndan, kad nlarda 65 ya ndan

önce KVH geçiren varsa o ki ide KVH riski yüksektir (WHO 2004). Aile öyküsü

genetik ve ortak çevrenin de ken bir kombinasyonudur. Birçok kardiyo-vasküler

risk faktörünün kal mla ili kili oldu una dair güçlü kan tlar mevcuttur (Perk ve ark

2012).

Etnisite ve Irk

Siyah rk, baz  Hispanik Amerikal lar, Çin ve Japon populasyonunda SVH

görülme s kl  daha fazlad r. Beyaz rk ile kar la ld nda Güney Asyal lar ve

Amerikan Siyahileri’nde KVH’lardan ölüm oran  daha fazlad r (WHO 2004).

1.2.2.Major De tirilebilir Risk Faktörleri

Sigara

Tamam yla kaç labilen bir KVH risk faktörüdür. Tütün kullan  kalp krizi,

inme, ani ölüm, kalp yetmezli i, aort anevrizmas  ve periferik damar hastal

geli imine ba ca katk da bulunur (WHO ve ark 2011). Özellikle 16 ya ndan önce

sigaraya ba layanlarda ve günlük olarak çok fazla sigara içenlerde KVH riskini



5

art rmaktad r (WHO 2004, WHO 2004). Sadece sigara içenler de il pasif içiciler de

tütün kaynakl  sa k riskleri ta maktad rlar (WHO 2004, WHO 2004, WHO ve ark

2011). Sigaran n b rak lmas  ve pasif içicilikten kaç lmas  kardiyo-vasküler riski

azalt r ve böylece KVH’lar n önlenmesine yard mc  olur.

KKH’na ba  ölümlerde sigaray  b rakman n yararl  etkileriyle ilgili

prospektif kohort çal malar nda güçlü kan tlar mevcuttur. 50 y ll k takip sonucu

ngiliz doktorlar eski içicilerde sigaray  b rakma ya n sa  kal m umutlar  büyük

ölçüde etkiledi i ve 35-44 ya lar  aras nda sigaray  b rakanlar n hiç sigara içmemi

olanlarla ayn  sa kal m h zlar na sahip olduklar  gösterilmi tir. Sigaran n KVH’lar n

yakla k %10,00’una sebep oldu u tahmin edilmektedir (WHO ve ark 2011).

Tütün ürünlerinin yak lmas  ve içilmesi s ras nda hem ana ak m duman

(sigara içen ki inin nefesle çekti i duman), hem de yan ak m duman (sigaran n kendi

kendine yanarken ç kard  duman) olu maktad r. Ana ak m duman  esas olarak

sigara içen ki i aç ndan risk olu turmaktad r, yan ak m duman  ise çevredeki ki iler

için sorun nedenidir. Sigara duman ndan pasif etkilenim sigara içmeyen ki ilerin

istem d  olarak tütün duman ndan etkilenmesi anlam na gelmektedir (Öberg M ve

ark 2010, THSK 2014). Biriken kan tlar pasif sigara içicili inin, beklenenden daha

yüksek bir göreceli risk oran yla, KKH riskini art rd  göstermektedir. Sigara içen

bir e le ya ayan sigara içmeyen birinde KVH riski yakla k %30,00 oran nda daha

yüksektir; i  yerinde sigaraya maruz kalma da benzer bir risk art  ile ili kilidir.

KKH insidans n yüksekli i ve çevresel tütün duman na maruziyetin yayg nl

nedeniyle, çevresel tütün duman n azalt lmas  sonucunda büyük bir sa k

kazan  beklenmektedir (Perk ve ark 2012).

Anormal Kolesterol De erleri

Total kolesterol, trigliserid (TG) ve dü ük dansiteli lipoprotein (LDL)

seviyelerinin yüksek, yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) seviyesinin dü ük olmas

KKH ve SVH için artm  risk te kil etmektedir (WHO 2004, WHO 2004). Ancak

kolesterol hücre membran , hormonlar ve di er vücut i levleri için gereklidir.

Kolesterolü vücut kendisi üretir veya yemekler vas tas yla al r (özellikle et, yumurta,

bal k, kümes hayvanlar ) (WHO 2004).
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Dünya genelinde iskemik kalp hastal n ( KH) üçte birinden fazlas nda

yüksek kolesterol düzeyleri sorumlu tutulmaktad r. Dünyada genel olarak yüksek

kolesterolün 2,60 milyon (%4,50) ölüme sebep oldu u tahmin edilmektedir (WHO

ve ark 2011). Kolesterol düzeyleri Ulusal Kolesterol E itim Program na (NCEP)

göre s flanm r (Çizelge 1.2) (NIH 2001).

Çizelge 1.2. LDL,HDL ve total kolesterol s flamas  (mg/dL) (NIH 2001)

Kandaki Düzey flama
LDL <100

100-129
130-159
160-189
>190

Optimum
Optimum Üstü

rda Yüksek
Yüksek
Çok Yüksek

HDL <40
60

Dü ük
Yüksek

Total Kolesterol <200
200-239

240

Arzu Edilen
rda Yüksek

Yüksek

Tüm dünyada önde gelen mortalite ve morbidite sebeplerinden olan

kardiyovasküler hastal klar n patogenezinde ateroskleroz önemli rol oynar.

Ateroskleroz, etkilenen organ n kan ak n azalmas na, oksijen ve di er besin

maddelerinden yoksun kalmas na neden olarak dokuda iskemi ya da infarktüse yol

açar. Damar duvar nda lipid depolanmas  ve ard ndan geli en hücre proliferasyonu,

aterosklerozdaki kan ak  azalmas n esas nedenidir. Plazmada yüksek oranda

kolesterol, özellikle de LDL ve TG bulunmas  yan  s ra, HDL’nin dü ük olmas ,

tütün kullan , hipertansiyon, diyabet, erkek cinsiyet, egzersiz eksikli i, obezite ve

stres, aterosklerotik kardiyo-vasküler hastal k için önemli risk faktörleridir (Tamer ve

ark 2008).

Yükselmi  kan kolesterolünün dü ürülmesi KVH riskini dü ürmektedir. 40

ya ndaki erkeklerde kan kolesterolünün %10,00 dü ürülmesi be  y l içinde

görülebilecek KVH riskini %50,00 dü ürmektedir; 70 ya ndaki erkeklerde kan

kolesterolünün %10,00 dü ürülmesi be  y l içinde görülebilecek KVH riskini %20,00

dü ürmektedir (WHO ve ark 2011).
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Hipertansiyon

Hipertansiyon (HT) kalp krizi (MI) ve SVH için major risk faktörüdür (WHO

2004). Dünyada önlenebilir erken ölüm nedenlerinin en önemlilerinden biridir.

KVH’lara ba  ölümlerin yar ndan sorumludur. Normal aral n hemen üstünde

bile olsa risk artmaktad r. Sistolik kan bas nc ndaki (SKB) her 20mmHg ve

diyastolik kan bas nc ndaki (DKB) her 10 mmHg art  KVH riskinin ikiye

katlanmas na neden olur (WHO 2004). SKB’nin 140 mmHg ve/veya DKB’nin 90

mmHg üzerinde olmas  HT olarak tan mlanmaktad r (WHO 2004, WHO 2005).

Ço u ülkede, yeti kinlerin %30,00’dan fazlas nda HT mevcuttur ve ek olarak

bu ki ilerin %50,00-60,00 kadar  daha fazla meyve-sebze tüketerek, ideal vücut

rl na ula arak ve fiziksel aktiviteyi artt rarak kan bas nc  dü ürürler ise daha

sa kl  olabilirler (WHO 2004).

50 ya n üzerinde SKB çok daha önemli bir belirleyici olmak üzere hem SKB

hem de DKB kardiyo-vasküler risk ile ili kilidir. Tuz tüketiminin az, fiziksel

aktivitenin çok ve obezitenin büyük ölçüde bertaraf edildi i toplumlar hariç kan

bas nc  genellikle ya la beraber artmaktad r (WHO 2004).

Diyabetes Mellitus (DM)

Diyabetin  tip  1  ve  tip  2  olmak  üzere  iki  ana  tipi  vard r.  Tip  1  diyabet

vakalar n %10,00-15,00’ini olu turur ve insülinin hiç üretilmedi i tiptir. Vakalar n

ço unlu unu ise tip 2 diyabet olu turmaktad r. Tip 2 DM önlenebilir formdur çünkü

fiziksel hareketsizlik, a  kalori al  ve obezite ile ili kilidir (WHO 2004).

Kan glikozu yüksek olan veya diyabeti olan bireylerin MI ve SVH geçirme

riski yüksektir (WHO 2005). Diyabetli olanlar n en az yar  hastal a sahip

olduklar ndan habersizdir (WHO 2004, WHO 2005). Normal bir ki ide AKG 100

mg/dL veya daha dü ük, iki saatlik tokluk kan glikozu (TKG) 140 mg/dL veya daha

dü ük olmal r. Diyabetik demek için açl k kan glikozu (AKG) 125 mg/dL veya

daha yüksek, TKG ise 200 mg/dL üzerindeki olmal r (Çizelge 1.3) (Hatemi 2005).
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Çizelge 1.3. AKG ve TKG düzeylerine göre DM ili kisi (Hatemi 2005)

AKG(mg/dL) 2.Saatte TKG(mg/dL)
Normal 100 140
*BGT(prediyabetik) 100-125 141-200
Diyabetik >125 >200
*BGT:Bozulmu  glikoz tolerans

Glikoz tolerans  normal olan ki ilerde, ö ünlere yan t olarak plazma glikozu

genellikle 140 mg/dL üstüne ç kmamakta ve tipik olarak, iki-üç saat içinde ö ün

öncesi düzeylere geri dönmektedir (IDF 2007). Ba ka bir çal maya göre de AKG ve

TKG aras ndaki ayr m en az üç saat olmal r (Moebus ve ark 2011).

Diyabetli bireylerde KVH’lar en önemli morbidite ve mortalite nedenidir

(THSK 2014). Diyabet KAH ve SVH riskini iki-dört kat artt rabilir ve KVH major

risk faktörüdür (THSK 2014, WHO 2004). Diyabetlilerin %60,00-75,00’i KVH’lar

(KAH ve SVH) nedeniyle kaybedilmektedir. Bilinen KVH’  olmayan diyabetli

bireylerde kardiyo-vasküler olay geli me riski, daha önceden bir kardiyo-vasküler

olay geçirmi  olan fakat diyabeti olmayan hastalardakine benzer oranlardad r. Bu

durum diyabetin bir kardiyo-vasküler risk e de eri olarak kabul edilmesini

aç klamaktad r (THSK 2014).

Günümüzde diyabet, s kl  ve yaratt  sorunlar nedeniyle tüm dünyada

önemi gittikçe artan bir sa k sorunu olarak kar za ç kmaktad r. Ya am

tarz ndaki h zl  de im ile birlikte geli mi  ve geli mekte olan toplumlar n tümünde

özellikle tip 2 diyabet prevalans  h zla yükselmektedir. 2013 y  itibari ile dünyadaki

diyabetli birey say  382 milyon iken bu say n 2035 y nda %55,00 oran nda

artarak 592 milyona ula aca  öngörülmektedir (IDF 2013). Bu art n ba ca

nedenleri nüfus art , ya lanma ve kentle menin getirdi i ya am tarz  de imi

sonucu obezite ve fiziksel inaktivitenin artmas r (THSK 2014).

Kontrolsüz diyabet, hiperglisemiye yol açarak zamanla ba ta kalp-damar

sistemi, göz, böbrek, sinir sistemi olmak üzere vücudun bütün sistemlerini etkileyen

komplikasyonlar n geli mesine neden olur.  Kardiyo-vasküler hastal klar n

prevalans , insidans  ve mortalitesi diyabetli bireylerde, diyabeti olmayan akranlar na

yasla iki-sekiz kat daha yüksektir (THSK 2014).
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Diyabetli bir hastada koroner arter hastal n en s k semptomu egzersizle

ortaya ç kan anjina pektoristir. Bununla birlikte diyabetli bireylerde sessiz iskemi

olarak adland lan semptom olmaks n koroner arter hastal  veya miyokard

infarktüsü ve ani ölüm riski; diyabeti olmayanlara oranla çok daha yüksektir (THSK

2014).

Obezite

Obezite KKH ve DM için major risk faktörüdür (WHO 2004). Kemer boyutu,

kar n çevresi ve bel kalça oran  obezite için yararl  göstergelerdir. Beden kitle indexi

(BK ) fazla kiloluluk ve obezite için yayg n olarak kullan lmaktad r (WHO 2004).

MI, SVH ve DM riski BK  ile do rusal orant  olarak artmaktad r. BK ’nin normal

aral  18,50-24,90 kg/m²’dir. BK  25 kg/m²’den büyükse fazla kiloluluktan, 30

kg/m²’den büyükse obeziteden bahsedilir (WHO 2005).

Özellikle santral obezite diye tarif edilen bel ve kar n bölgesinde a

ya lanma MI ve SVH riskini art rmaktad r. Düzenli bel ölçümleri vücuttaki toplam

ya  miktar n ve santral obezitenin basit bir ölçümüdür. Bel çevresi erkeklerde 102

cm, kad nlarda ise 88 cm ve üstü oldu unda santral obeziteden bahsedilir (WHO

2005).

Sa ks z Beslenme

Özellikle KKH ve genel olarak da ateroskleroz geli iminin arka plan nda

beslenmenin rolünün oldu una dair önemli kan tlar mevcuttur. Diyette tuz,

kolesterol, trans ya  ve doymu  ya lar n fazla al  ve meyve, sebze ve bal n

dü ük tüketimi KVH riskinin art r (WHO ve ark 2011). Dü ük miktarda tüketilen

meyve ve sebzenin dünya çap nda KKH’n n %31,00’inden ve SVH’ n %11,00’inden

sorumlu oldu u dü ünülmektedir (WHO 2004). Doymu  ya lar n ve trans ya

asitlerinin fazla tüketimi KVH’la ili kilidir; trans ya lar n kullan lmamas  ve doymu

ya lar yerine doymam  ya lar n tüketimi KKH riskini azalt r (WHO ve ark 2011).

Meyve ve sebzeler MI ve SVH’  önlemeye yard mc  maddeler içerir. Kan

damarlar , kalp ve beyin dokusunu korurlar. Günlük en az ndan dört-be  porsiyon

taze meyve ve sebze tüketimim önerilmektedir. Ek olarak lifli g dalar n MI ve SVH’a

kar  koruyucu oldu u bilinmektedir. Fasulye, mercimek, bezelye, yulaf, meyve ve

sebze lif kayna  g dalard r (WHO 2005).
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Diyette al nan tuz miktar  kan bas nc n ve KVH riskinin önemli bir

belirleyicisidir (WHO ve ark 2011). Ço u do al besin tuz içerir ancak haz r besinler

daha fazla tuz içerir, ek olarak insanlar yemeklere lezzet için tuz ekleyebilir (WHO

2004). Tuz al n bir miktar dü ürülmesi ki ilerin hem normal hem de yükselmi

tansiyonu dü ürür. Diyetteki tuz normotansiflerin üçte birinde hipertansiflerin ise

ço unda kan bas nc  yükseltir. Diyetteki tuz ya a ba  olarak artan kan bas nc

art iddetlendirir (WHO 2004, WHO ve ark 2011). Yüksek miktarda tuz al

kilolu ki ilerde ya tan ba ms z olarak KVH riskinin art r (WHO 2004).

DSÖ bir toplumda günlük ki i ba  be  gramdan (bir çay ka ) az tuz

tüketilmesinin önermi tir (WHO 2005, WHO ve ark 2011). Ancak çe itli

toplumlardan gelen veriler ço u toplumda bundan çok daha fazla tüketildi ini

göstermi tir. Mevcut durumda 9-12gr/gün olan global tuz tüketiminin tavsiye edilen

be  gr/gün düzeyine indirilmesi KVH ve kan bas nc  üzerinde çok büyük bir etkiye

sahip olacakt r (WHO ve ark 2011).

Ülkemizde 2008 y nda yap lan bir ara rmaya göre günlük tuz al n

di er ülkelere göre daha fazla oldu u belirlenmi tir. Bu çal maya göre ki i ba

ortalama tuz tüketim miktar  18,04gr/gün iken (TCSB 2011), 2012 y nda ikincisi

yap lan çal maya göre ise ki i ba  ortalama tuz tüketim miktar  14,82 gr/gün olarak

bulunmu tur (THBHD 2012).

Yüksek enerjili besinlerin (ya  ve eker oran  yüksek olan haz r g dalar gibi)

kl kla tüketilmesi dü ük enerjili besinlere göre obeziteyi te vik eder. Sa kl

beslenme sa kl  bir vücut a rl na, arzu edilen kan bas nc na ve lipid profiline

katk da bulunur (WHO ve ark 2011).

Fiziksel naktivite

Düzenli fiziksel aktivite MI ve SVH riskini azalt r. Fiziksel aktivite enerji

tüketiminin temel belirleyicisi ve dolay  ile enerji dengesinin ve kilo kontrolünün

esas r (WHO ve ark 2011). Geli mekte olan ülkelerde bile sanayile me, kentle me

ve mekanize ula m fiziksel aktiviteyi azaltm r, bu nedenle dünya nüfusunun

%60,00’dan fazlas  yeterince aktif de ildir (WHO 2004).

Fiziksel egzersiz genetikten ba ms z olarak uzun ömürle ili kilidir. Fiziksel

aktivite ya larda bile KKH, DM, HT ve obezite riskini önemli ölçüde azalt r ve
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anksiyete, stres, depresyon ve artm  lipid profilini azaltmaya yard mc  olur. Ek

olarak SVH riskini de azalt r (WHO 2004).  Fiziksel aktivite yo unluklar na göre üç

ayr ekilde de erlendirilir (Çizelge 1.4) (THSK 2014).

Çizelge 1.4. Fiziksel Aktivite iddet Yo unluklar  (THSK 2014)

Dü ük Orta Yüksek
-Çok az çaba gerektiren
günlük aktiviteler

-Orta dereceli çaba
gerektiren aktiviteler

-Çok fazla çaba gerektiren
aktiviteler

-Yava  yürüyü
-Ev i leri

-H zl  yürümek
-Dü ük tempolu ko ular
-Dans etmek

p atlamak
-Yüzmek
-Masa tenisi oynamak
-Yava  tempoda bisiklet
sürmek

-Tempolu ko u
-Basketbol, futbol,
voleybol, hentbol ve tenis
oynamak
-Stepaerobik derslerine
kat lmak
-Tempolu dans etmek

Kronik hastal klar n ortak risk faktörlerinden birisi olan fiziksel hareketsizlik,

dünya genelinde, ölüme neden olan risk faktörleri s ralamas nda dördüncü s rada yer

almaktad r (dünya genelindeki ölümlerin %6,00’s ). Ülkemizde ise tüm nedenlere

ba  ölümlerin %15,00’inden sorumludur. Diyabetin %27,00’sinin ve iskemik kalp

hastal n %30,00’unun ana nedeninin fiziksel hareketsizlik oldu u tahmin

edilmektedir (THSK 2014). DSÖ’ye göre yetersiz fiziksel aktivite KKH ve SVH

riskini %50,00 art rmaktad r (WHO 2004).

1.2.3.De tirilebilir Risk Faktörleri

Dü ük Sosyo-ekonomik Statü

Sosyo-ekonomik statü SVH ve KVH ile ters orant r (WHO 2004).

Geli mekte olan ülkelerde KKH daha e itimli ve yüksek Sosyo-ekonomik statüye

(SOS) sahip olanlarda daha yayg nd r ancak bu durum de meye ba lam r.

Endüstriyel ülkelerde (Kanada, ngiltere, Amerika gibi) ters yönde geni leyen bir

sosyal s f fark  vard r. Çal malara göre geli mi  ülkelerde dü ük SOS’a sahip

olanlarda KKH görülme insidans n yüksek oldu u ve bu ki ilerde MI sonras  ölüm

oran n yüksek oldu u dü ünülmektedir. Ayn  zamanda KVH risk faktörleri de daha

fazlad r. laç kullan m miktar  (statinler gibi) ve di er tedavileri (kardiyak

kateterizasyon) kullan m oranlar  da daha dü üktür (WHO 2004).
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Psiko-sosyal Stres

Kronik stres, asosyal ya am ve anksiyete KVH ve SVH riskinin art rmaktad r

(WHO 2004).  stresinin erkeklerde KVH riskinin art rd na dair ml  kan tlar

mevcuttur. Aile hayat ndaki çat malar, krizler ve uzun vadeli stres durumlar n

özellikle kad nlarda KVH riskinin art rd  gösterilmi tir (Perk ve ark 2012).

Psikolojik Hastal klar

Klinik depresyon, sosyal izolasyon ve sosyal destek eksikli i KVH görülme

olas  art rabilen ve mevcut hastal n prognozunu kötüle tirebilen, geleneksel

risk faktörlerinden (sigara, hipertansiyon vs) ba ms z bir faktördür (NVDPA 2012,

Perk ve ark 2012). Sosyal destek vermek depresyonun etkilerini tersine

çevirmektedir (Perk ve ark 2012). Ki ileri KVH aç ndan de erlendirirken

depresyon ve di er psikososyal faktörleri de de erlendirmek gerekir (NVDPA 2012).

Panik atak kardiyo-vasküler olay geli imini art r ve genel olarak fobik

anksiyete ve panik atak KVH seyrinin kötüle tirir. Anksiyete KVH geli imi için

ba ms z bir risk faktörüdür ve olumsuz etkilerini MI takip eder (Perk ve ark 2012).

 Düzeyde Alkol Kullan

 düzeyde alkol kullan  dünyada mortalite, morbidite ve sakatl n

önde gelen nedenlerinden birisidir. Bu 200’den fazla hastal n ve yaralanma

durumunun bir bile enidir. Her y l alkol kullan na ba  olarak dünyada 3,30

milyon ki i hayat  kaybetmektedir, bu say  tüm ölümlerin %5,90’una tekabül

etmektedir (WHO 2014). Dünyada alkole atfedilen ölümlerin %14,00’ü KVH ve DM

nedeniyledir. KVH riski ve alkol tüketimi aras ndan do rudan nedensel bir ili ki söz

konusudur. S k aral klarla ve yüksek düzeyde alkol tüketimi artm  KVH riski ile

ili kilidir (WHO ve ark 2011). A  düzeyde alkol kullan  kalp kas  hasar na,

inme riskinde art a ve kardiyak aritmi geli imine sebep olur (WHO 2004, WHO ve

ark 2011).

Lipoprotein a (Lp (a))

Lp (a), LDL kolesterol ve plazminojen ile yap sal benzerlik gösteren bir

lipoproteindir. Ateroskleroz patogenezindeki rolü hala tart mal  olsa da, birçok

prospektif çal ma ve bu çal malar n meta-analizinde Lp (a) düzeylerinin kardiyo-
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vasküler olaylar ile ili kisi gösterilmi tir. Lp (a) düzeylerinin ölçülmesinin ayn

zamanda erken ba layan KAH’ n  ortaya koymada klinik bir önemi oldu u rapor

edilmi tir ve Lp (a) düzeyleri yüksek ç kan bireylerin mutlaka aile bireylerinin de

taranmas  önerilmektedir. Kardiyo-vasküler olaylar ile ili kisi gösterilmi  olsa da, Lp

(a) düzeylerini dü ürecek spesifik bir ilaç mevcut de ildir (Bu an and Çelik 2014).

1.2.4.Yeni Risk Faktörleri

Hiperhomosisteinemi

Ya a ba  olarak homosistein plazma seviyesi hafif artma e ilimi gösterir.

Östrojen, total homosistein konsantrasyonunu beslenme ve kas kitlesinden ba ms z

olarak dü ürdü ü için, erkeklerde homosistein seviyesi daha yüksektir. Menapoz

sonras  kad nlarda da homosistein plazma seviyesi yükselir. Hiperhomosisteinemi

sigara, kahve tüketimi ve sedanter hayat gibi birçok durumda olu abilir. Yap lm

meta-analizler incelendi inde hiperhomosisteineminin artm  vasküler hastal k riski

ile ili kili oldu u rapor edilmi tir. Homosistein yüksekli inin ba ms z bir risk

faktörü oldu u ama di er klasik risk faktörleri ile birlikteli inin hastal k olu umunu

belirginle tirdi i saptanm r. Yine benzer çal malarda MI riskinin artt  fakat

homosistein plazma seviyesi azalt ld  takdirde riskin azald  gözlemlenmi tir

(Bu an and Çelik 2014).

nflamasyon (C Reaktif Protein (CRP))

Son y llarda yap lan birçok çal ma, ateroskleroz patogenezinde

inflamasyonun anahtar bir rol oynad  rapor etmi tir. Aterosklerozun

ba lamas ndan ilerlemesine ve trombotik komplikasyonlar n geli mesine kadar her

evrede, inflamasyonun rolü saptanm r. Ateroskleroz ile inflamasyon aras ndaki bu

ili kinin saptanmas , inflamatuvar belirteçlerin kardiyo-vasküler olay riskini

belirlemede ki rolünü gündeme getirmi tir. Bu belirteçler aras nda kardiyo-vasküler

olaylar ile en fazla CRP ili kilidir. CRP karaci erde üretilen bir akut faz proteinidir.

CRP düzeyleri doku hasar  ve/veya akut inflamatuvar olaylarda geçici olarak

artmakta, kronik inflamatuvar durumlarda ise sürekli yüksek kalmaktad r. Bu kronik

ve sürekli yüksekli in kardiyo-vasküler riski de art rd  görülmü tür. Normal CRP

de erlerinde bile subklinik inflamasyonun devam edebilece i ve aterosklerotik

hastal n ba ms z bir belirleyicisi olabilece inin gösterilmesi, yüksek duyarl kl
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CRP (hsCRP) düzeyinin tespitinin önemini ortaya koymu tur (Bu an and Çelik

2014).

Anormal Koagülasyon (Fibrinojen)

Karaci erde megakaryositler taraf ndan plazma proteini olarak sentezlenen

fibrinojen, koagülasyon yola nda önemli rolü olan bir akut faz reaktan r. Plazma

fibrinojen düzeyinin kardiyo-vasküler olaylar ile ili kisi belirlenmi tir. Di er

inflamatuvar belirteçlere nazaran, inflamatuvar olaylardan daha az etkilenir. Bu

nedenle KAH için daha spesifik bir risk faktörü olabilece i bildirilmi tir. Ancak

fibrinojen düzeyini dü ürecek bir ilaç henüz mevcut de ildir (Bu an and Çelik

2014).

1.3.Kardiyo-vasküler Hastal k Epidemiyolojisi

1.3.1.Dünya

Dü ük ve orta gelirli ülkelerde ölümlerin %80,00’inden KVH’lar sorumlu

tutulmaktad r. Son y llarda bu say  neredeyse iki kat na ç km r ve dü ük ve orta

gelirli ülkelerin oranlar  yüksek gelirli ülkeleri a r. Bu ülkelerde inme demans

ile birlikte engellili in önde gelen nedenidir (WHO 2015).

70 ya  alt  bula  olmayan hastal klardan (BOH) tüm ölümlerin

%39,00’unun nedeni KVH’lard r. Dünyada her y l 15 milyon insan inme geçirmekte

ve alt  milyon ki i ölmekte, be  milyon ki i kal  sakatl a maruz kalmaktad r. nme

demanstan sonra engellili in ikinci ve yine 60 ya  üstü ölümlerin en s k ikinci

nedenidir. Ço u yüksek gelirli ülkede inme insidans  azalmakla birlikte ya lanan

popülasyona paralel olarak say  artmaktad r. Ancak dü ük ve orta gelirli ülkelerde

inme insidans  artmaktad r. Gelecek 20 y lda Latin Amerika, Orta Do u ve Sahra

Alt  Afrika’da inme insidans n üç kat artmas  beklenmektedir (WHO 2015).

Amerika’da 1980-2002 y llar  aras nda yap lan bir ara rmaya göre

KVH’lara ba  ölümler 1980-1989 y llar  aras nda %6,20, 1989-2000 y llar

aras nda %2,30 azalma göstermi  ve 2000-2002 y llar  aras nda da de me

olmam r (Ford and Capewell 2007).

DSÖ’nün son aç klanan verilerine göre 2012 y nda toplam 55,80 milyon

ölümün %31,40’  (BOH’un %46,20’si), bir ba ka deyi le ortalama 17,50 milyon
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ölüm, KVH’lar nedeniyle gerçekle mi tir (WHO 2014).  Dünyada 2020 y nda tüm

ölümler içinde KVH’a ba  ölümlerin oran n %36,00’ya yükselece i tahmin

edilmektedir (Kolda  2008).

DSÖ 2014 bula  olmayan hastal klar raporuna göre, 2000 y  ile 2012

llar  aras nda dünya genelinde ve DSÖ’nün her bölgesinde bula  olmayan

hastal klara ba  ölümler art  göstermi  ve toplam 31 milyon ölüm gerçekle mi tir.

BOH’ lardan ölümler ço unlukla DSÖ Güney Do u Asya Bölgesinde olmak üzere

2000-2012 y llar nda s ras yla 6,70-8,50 milyon ve Bat  Pasifik Bölgesinde 8,60-

10,90 milyon ölüm olmu tur (Mendis 2014). Avrupa bölgesinde ise y ll k yakla k

dört milyon ölümün %47,00’si (kad nlarda %52,00, erkeklerde %42,00) KVH’lar

nedeniyle olmaktad r (Nichols ve ark 2012). BOH’a ba  ölümlerin 2030 y nda 52

milyon olaca  öngörülmektedir (Mendis 2014).

Koroner arter hastal  olmayan 40 ile 94 ya lar ndaki 7733 hastan n

incelendi i Framingham çal mas na (Framingham Heart Study) göre ya am boyu

kardiyo-vasküler risk 40 ya ndaki erkekler için %49,00, ayn  ya taki kad nlar için

%32,00 olarak bulunmu tur. Ayn  çal maya göre 70 ya ndaki erkeklerde ya am

boyu kardiyo-vasküler risk %35,00 iken kad nlarda %24,00’tür (Lloyd-Jones ve ark

1999).

Dünyada mortalitenin ba ca risk faktörleri yüksek kan bas nc  (dünyada tüm

ölümlerin %13,00’ü), sigara (%9,00), yüksek kan glukozu (%6,00), fiziksel inaktivite

(%6,00) ve yüksek kiloluluk ve obezite (%5,00)’dir (WHO 2009). Ayr ca dünyada

yakla k 1,70 milyon (%2,80) ölüm dü ük meyve-sebze tüketimi nedeniyle

olmaktad r (WHO ve ark 2011).

Yüksek tansiyon nedeniyle dünyada her y l yakla k olarak 7,60 milyon (tüm

ölümlerin %13,50’si) ölüm olmaktad r. 2005-2010 y llar  aras nda 17 ülkede yap lan

bir ara rmaya göre HT prevelans  %40,80 olarak bulunmu tur (Chow ve ark 2013).

2013 y nda tüm dünyada 5,10 milyon insan n diyabet ve komplikasyonlar

nedeniyle hayat  kaybetti i rapor edilmi tir (IDF 2013). Bu ölümlerin yakla k

yar  60 ya  ve alt  hastalarda görülmektedir ki bu oran az geli mi  bölgelerde

%75,00’e kadar ç kmaktad r (THSK 2014).
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Alkol kullan  nedeniyle 2012 y nda 3,30 milyon (%5,90 (kad nlarda

%4,00, erkeklerde %7,60)) ki i hayat  kaybetmi tir (WHO 2014). Bu say  2004

nda 2,50 milyon (%3,80) idi (WHO ve ark 2011). Alkol kullan  hipertansif

kalp hastl klar n %8,00‘ine, iskemik kalp hastal klar n %7,00’sine ve iskemik

inmelerin de %4,00’üne neden olarak gösterilmekle birlikte alkol kullan na ba

ölümlerin en s k sebebi KVH’lard r. 2012 y nda alkol kullan  nedeniyle KVH ve

DM’den ölüm oran  %33,40 idi (WHO 2014).

Dünyada 2010 y nda 15 ya  üstü bireylerin y ll k ki i ba  alkol tüketim

miktar  ortalama 6,20 litre bulunmu tur. Alkol tüketim miktar  en fazla DSÖ Avrupa

Bölgesi’nde (10,90 litre), en az ise DSÖ Do u Akdeniz Bölgesi’nde (0,70 litre)

olmu tur. Yine gelir düzeyi yüksek ülkelerde (10,30 litre) alkol tüketimi fazla

bulunmu tur (WHO 2014).

Dünyada yakla k olarak bir milyar sigara içicisi mevcuttur (WHO ve ark

2011). 2011 y nda 15 ya  üstü bireylerde sigara içme prevalans  erkeklerde ve

kad nlarda s ras yla %36,00 ve %8,00 olarak bulunmu tur (WHO 2014). 2009 y

verileriyle kar la ld nda erkek ve kad nda sigara içme prevalans  de memi tir

(WHO 2013). 2009’da sigara içme prevalans  DSÖ Avrupa Bölgesi’nde (%31,00) en

yüksek, DSÖ Afrika Bölgesi’nde (%10,00) ise en dü ük oldu u bulunmu tur. Her y l

yakla k alt  milyon insan sigara ve pasif içicilik sonucu ölmektedir ve bu dünyadaki

tüm ölümler içinde erkeklerin %12,00’si, kad nlar n %6,00’s  kapsamaktad r.

2030’a kadar sigara ili kili ölümlerin y ll k sekiz milyonu a aca  öngörülmektedir

(WHO ve ark 2011).

Yüksek gelirli ülkelerde dü ük gelirli ülkelere göre fiziksel inaktivite iki kat

daha fazlad r. Yüksek gelirli ülkelerde erkek ve kad nlarda fiziksel inaktivite

prevalans  s ras yla %41,00 ve %48,00 iken dü ük gelirli ülkelerde %18,00 ve

%21,00’dir (WHO ve ark 2011).

2008 y nda dünyada 25 ya  üstü bireylerde açl k kan ekeri erkeklerin

%9,80’inde ve kad nlar n %9,20’sinde yüksek ve ayn  ya  gurubunda HT prevalans

erkeklerde %29,20, kad nlarda %24,80 bulunmu tur. Yine ayn  y lda 20 ya  üstü

bireylerde obezite prevalans  erkeklerde %10,00, kad nlarda %14,00 olarak

bulunmu tur (WHO 2014).
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2004 y  verilerine göre dünya genelinde pasif içicilik (sigara) oranlar

erkeklerde %33,00 iken kad nlarda %35,00 olarak bulunmu tur (WHO 2004). Yine

2004 y  verilerine göre pasif içicilik (sigara) nedeniyle dünya genelinde 603 milyon

ölüm olmu  ve bu say  tüm ölümler içerisinde 100 000’de 9,40’a tekabül etmektedir

(WHO 2004).

Amerika’da yap lan baz  çal malara göre ortalama günlük tüketilen tuz

miktar  3,20 gram n üzerinde bulunmu tur. Yine Amerika’da 2003 ve 2008 y llar nda

AKB’nin belirtmi  oldu u günlük tuz tüketim miktar na göre s ras yla %99,40 ve

%97,00 oran nda fazla miktarda tuz tüketimi oldu u bulunmu  (Farquhar ve ark

2015).

1.3.2.Türkiye

Türkiye ulusal düzeyde ölüm nedenleri aras nda ilk s ray  205 457 ölümle

kardiyo-vasküler hastal klar (tüm ölüm nedenlerinin %47,70’i) almaktad r. Kardiyo-

vasküler hastal klara ba  olarak 102 386 erkek (tüm ölüm nedenlerinin %43,90’ ),

103 071 kad n (tüm ölüm nedenlerinin %52,30’u) kaybedilmi tir (TCSB 2010).

Ülkemizde 2013 y nda en çok ölüme sebep olan hastal k %39,80 ile ilk

rada dola m sistemi hastal klar  yer al rken ikinci s rada kanserler (%21,30) yer

alm r. Ülkemizde 2012 y nda hekime ba vuranlar n %7,10’una KVH tan

konulmu  ve ayn  y l dola m sistemi hastal klar  nedeniyle hastaneye yat  oran

%7,90 olmu tur (Köse 2014).

Ülkemizde 1990 y nda ba lanan ve halen devam eden Türk Eri kinlerde

Kalp Hastal  ve Risk Faktörleri (TEKHARF) çal mas na göre tüm kohortun 23

ll k takibinde 45-74 ya  grubunda genel mortalite bin ki i-y nda erkekte16,80,

kad nlarda 9,90 oran nda bulunmu tur. KKH kökenli ölümler erkeklerde bin ki i-

nda 7,50, kad nlarda 3,74 düzeyinde (Avrupa ülkelerine göre yüksek seviyede)

bulunmu tur (Onat ve ark 2013). Türkiye’deki eri kin nüfusta KAH prevalans  1990-

2002 y llar  aras ndaki %3,80 bulunmu tur (Onat ve ark 2004). Toplam koroner

mortalite 2012 y nda y lda binde 8,90 ve 2013 y nda y lda binde 8,00 (erkekte

binde 11,20, kad nda 5,00) oran nda bulunmu tur. Ancak, hastal n klinik bulgular

vermeye ba lad  ya  gruplar na bak ld nda, özellikle 60-69 ya  grubunda

prevalans n %14,00’ü a  gösterilmi tir (Onat ve ark 2013, Onat ve ark 2014).
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2013 y nda 18 ya  ve üzeri bireylerin her gün taze meyve ve sebze tüketme

oranlar  s ras yla %44,60 ve %40,60’d r (Köse 2014).

Ülkemizde 2010 y nda sadece besinlerin içeri indeki tuz miktar

hesaplanarak yap lan çal maya göre günlük tuz kullan m miktarlar n 19-30 ya

grubunda erkeklerde 2,41 gr, kad nlarda 1,60 gr, 31-50 ya  grubunda erkeklerde 2,35

gr, kad nlarda 1,69 gr, 51-64 ya  grubunda erkeklerde 2,20 gr, kad nlarda 1,64 gr,

65-74 ya  grubunda erkeklerde 1,94 gr, kad nlarda 1,57 gr, 75 ve üzeri ya  grubunda

erkeklerde 1,81 gr, kad nlarda 1,43 gr oldu u bulunmu ur (SBSAGM ve ark 2014).

2013 y nda 18 ya  ve üzeri bireylerin %89,20’si çe itli düzeylerde (hafif

(%55,50), orta (%22,70), a r (%11,00)) fiziksel aktivitede bulunduklar

belirtmi lerdir (Köse 2014). 2011 y nda Türkiye genelinde kad nlar n %87,00’si,

erkeklerin ise %77,00’sinin fiziksel inaktif oldu u tespit edilmi tir (Ünal ve ark

2013).

2012 y nda hekime ba vuranlar n %12,80’ine HT tan , %6,70’ine de DM

tan  konulmu tur (Köse 2014). Ülkemizde 2008 y nda 25 ya  üstü bireylerde açl k

kan ekeri erkeklerin %10,10’inde ve kad nlar n %9,80’inde yüksek ve ayn  ya

gurubunda HT prevalans  erkeklerde %24,00, kad nlarda %24,90 bulunmu tur

(WHO 2014). 1997-1998 y llar nda yap lan Türkiye Diyabet Epidemiyoloji-1

(TURDEP-I) çal mas  sonuçlar na göre tip 2 diyabet prevalans  %7,20, bozulmu

glukoz tolerans  (BGT) s kl  ise %6,70 olarak bulunmu tur (Satman ve ark 2002).

Yak n zamanda yay mlanan TURDEP-II çal mas nda ise ülke genelinde 20 ya

üzerinde 26 499 ki i incelenmi  ve tip 2 diyabet s kl n geçen y llarda önemli

derecede artt  ve %13,70’ye ula  görülmü tür (Satman ve ark 2013).

2012 y nda 15 ya  ve üzeri bireylerin %52,00’si fazla kilolu ve obezdir

(Köse 2014). 2008 y nda 20 ya  üstü bireylerde obezite prevalans  erkeklerde

%22,80, kad nlarda %35,60 olarak bulunmu tur (WHO 2014).

Ülkemizde 2012 y nda bireylerin tütün ve mamüllerini kullan m oran

%27,10 bulunmu  olmakla beraber erkeklerde (%41,50) kad nlara (%13,10) göre

daha yüksek olarak tesbit edilmi tir. Ayr ca en fazla kullan lan tütün ürünü mamul

sigara (%25,70) olarak bulunmu tur Bu ürünleri kullanan bireylerin %93,70’sinin 24

ya ndan önce tütün ve mamüllerini kullan na ba lad  bulunmu tur (Köse 2014,
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THSK 2014). Sigara kullan  15 ya  ve üstü bireylerde 2010 y nda %29,80

(erkeklerde %45,90, kad nlarda %14,60) iken bu oran n 2015 y nda %25,90’a

(erkeklerde %40,20, kad nlarda %12,40) ve 2010-2025 y llar  aras nda sigara

kullan m oran n %30,00 azalaca  öngörülerek %19,40’a (erkeklerde %30,70,

kad nlarda %8,80) dü ece i tahmin edilmektedir (WHO 2015).

2012 y nda 15 ya  ve üzeri bireylerin alkol kullan m oran  %10,40 ve

hayat nda en az bir kez deneyenlerin oran  ise % 20,10’dur (Köse 2014). Ülkemizde

2010 y nda 15 ya  üstü bireylerin y ll k ki i ba  alkol tüketim miktar  iki litre

bulunmu tur.

1.3.3.Sa k Maliyeti

KVH maliyetleri çe itlidir: Birey ve aile için sa k bak  ve i  zaman  kayb

maliyetleri; hükümetler için sa k bak  maliyetleri; ülkeler için ise üretkenlik

kayb r (WHO 2004).

Dünya çap nda 2003 y nda diyabet ili kili hastal klara sa k bütçelerinin

%4,00-5,00’i harcanm r. Ekonomik Kalk nma ve birli i Örgütü’ne (OECD) üye

ülkelerde 1997 y nda y ll k toplam ilaç maliyetinin %11,00’ini KVH ilaçlar

olu turmu tur. 1994 y nda sigara ili kili hastal klar n tüm dünyada y ll k sa k

bak m maliyet kayb  200 milyar dolard r ve bu kayb n üçte biri geli mi  ülkelere

aittir (WHO 2004).

Dünya diyabet popülasyonunun %80,00’i dü ük ve orta gelir düzeyli

bölgelerde ya amas na kar n bu bölgelerde yap lan diyabet harcamalar  tüm

dünyada yap lan diyabet harcamalar n ancak %20,00’sini olu turmaktad r. Yüksek

gelir düzeyine sahip ülkelerde diyabetli bir bireye ortalama 5 621 $ harcama

yap rken, dü ük ve orta gelir düzeyine sahip ülkelerde ki i ba na 356 $ harcama

yap lmaktad r (THSK 2014).

2009 y nda Amerika’da (ABD) KVH’lar n ve inmenin direkt ve indirekt

maliyetinin 312,60 milyar dolar oldu u tahmin edilmektedir ve KVH’lar n

maliyetinin di er herhangi bir hastal ktan yüksek oldu u tespit edilmi tir (Go ve ark

2013).
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KVH’lar n Avrupa’ya y ll k maliyeti yakla k olarak 196 milyar €’dur; bu

maliyetin %54,00’ü direkt, %24,00’ü üretkenlik kayb , %22,00’si ise gayri resmi

kay plard r (Nichols ve ark 2012).

ngiltere’de 2003 y nda obezitenin Ulusal Sa k Merkezleri’ne y ll k direkt

maliyeti 900 milyon $ iken, indirekt maliyeti 3,50 milyar $’d r (WHO 2004). ABD,

Avustralya ve Avrupa’da 2002 y nda sa k bütçesinin %10,00’u diyabet ili kili

hastal klara harcanm r (WHO 2004).

1.4.Kardiyo-vasküler Hastal klardan Korunma

KVH’dan korunmada üç strateji öne ç kmaktad r: toplum geneli, yüksek risk

ve ikincil korunma. Bu üç strateji de gereklidir ve birbirini tamamlamaktad r.

Toplum geneline yönelik strateji, bireylerin t bbi muayenesi gerekmeksizin, ya am

tarz  ve çevreye ili kin de ikliklerle toplumsal düzeyde risk faktörlerini azaltmay

hedefledi inden, KVH toplam insidans  azaltmada özellikle önemlidir. Bu tip

strateji ço unlukla amaca yönelik politikalar uygulanmas  ve toplumsal giri imlerle

yürütülmektedir (Graham ve ark 2007).

Bireylerde toplam kardiyo-vasküler riski azaltmay  hedefleyen stratejiler ise,

yüksek riskte birincil korunma ile ikincil korunma stratejileridir. Yüksek riskte

birincil korunma, risk da n üst bölümünde yer alan sa kl  ki ilerle

ra rken, ikincisinde kardiyo-vasküler organ hasar  veya hastal  yerle mi  olan

ki ilerle u ra lmaktad r. Bir kardiyo-vasküler olay n önlenmesi için, aç kça yarar

sa lanmayan birçok ki ide giri im uygulanmas  gerekecektir. Ayr ca, bir vakay

önlemek için giri im uygulanmas  gereken ki i say , temel prevalanslar ve risk

faktörlerinin da  ve hastal n insidans h na ba  olarak, de ik topluluklar

veya topluluk alt gruplar nda (örne in kad nlarda) farkl  olacakt r (Graham ve ark

2007).

Amerikan Kalp Birli i 2010’da 2020 hedefleri do rultusunda Amerikan

halk n kardiyo-vasküler sa  %20,00 oran nda art rmak için yedi kardiyo-

vasküler sa k belirtecini tan mlad  (sigara, BMI, fiziksel aktivite, sa kl  diyet,

toplam kolesterol, kan bas nc  ve açl k kan glikozu). Kardiyo-vasküler sa

de erlendirmek için AKB taraf ndan seçilen bu yedi belirteç KVH’lar n riskinin

dü üklü ü ile ili kili oldu u tespit edilmi tir. AKB bu belirteçlerin her birini kötü,
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orta ve ideal olmak üzere s flam r (Çizelge 1.5) (AHA. and ASA. 2013, Go ve

ark 2013).

Çizelge 1.5. AKB’nin kardiyo-vasküler sa k belirteçleri (AHA. and ASA. 2013, Go
ve ark 2013)

Kötü Orta deal
Sigara Halen içenler rakal 12 ay

olanlar
rakal  >12 ay

olanlar veya hiç
içmeyenler

Fiziksel Aktivite Hiç yapmayanlar 1-149 dak/hafta
normal veya 1-74
dak/hafta a r veya
1-149 dak/hafta
normal+ 2xa r

 150 dak/hafta
normal veya 75
dak/hafta a r veya

150 dak/hafta
normal+ 2xa r

BM 30 25-29.9 <25
Kan Kolesterolü 240 mg/dL 200-239 mg/dL

veya tedavi alanlar
<200 mg/dL

Açl k Kan
Glikozu

126 mg/dL 100-125 mg/dL
veya tedavi alanlar

<100 mg/dL ve
tedavi almayanlar

Kan Bas nc 140/90 mm Hg 120-139/ 80-89
mm Hg veya
tedavi alanlar

<120/80 mm Hg ve
tedavi almayanlar

Sa  Beslenme* 0-1 2-3 4-5
*1. 4.5 kase/gün meyve ve sebze, 2. 2porsiyon/hafta bal k, 3. 3 porsiyon/gün tam tah ll  ürünler,  4.
<1 litre/hafta eker- ekerli içecek ve 5. <1500mg/gün sodyum tüketimi

Bu çal man n amac  gönüllü olarak kan ba  için hastanemiz kan

transfüzyon merkezine ba vuran ve kan transfüzyonu için uygun bulunan sa kl

bireylerin Amerikan Kalp Birli i’nin 2010 y nda yay nlam  oldu u yedi kardiyo-

vasküler sa k belirteci yönünden de erlendirilmesi; de tirilebilir ve

de tirilemez kardiyo-vasküler risk faktörlerinin da n ve s kl n

belirlenmesidir.
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2.GEREÇ VE YÖNTEM

Selçuk Üniversitesi T p Fakültesi Kan Transfüzyon Merkezi’nde yürütülen bu

çal maya kan ba  için ba vuran bireylerden çal maya kat lmay  kabul eden 2 300

ki i dahil edildi. Biyokimyasal verileri ya amla ba da mayacak düzeyde uç

noktalarda olup labaratuar hatas  kabul edilen 96 ki i çal madan d land , 2 204 ki i

ile veri analizi yap ld . Çal ma için Selçuk üniversitesi T p Fakültesi Klinik

Ara rmalar Etik Kurulu izni (Bkz. Ek A) al nd  ve tüm hastalardan yaz  onam

(Bkz. Ek B) temin edildi.

2.1.Çal man n Evreni

Bu çal man n evreni Selçuk Üniversitesi T p Fakültesi Kan Transfüzyon

Merkezi’ne kan ba  için ba vuran bireylerdir. Kan merkezinin seçilmesinin

nedenleri:

-Kan merkezlerinde donör olarak kabul edilen ki ilerin 18 ya  doldurmu

ve özellikle KVH aç ndan sa kl  bireyler olmalar  (TCSB 2009),

-Gönüllü olarak bir merkeze ba vuran ki ilerin varsa risklerinin tespit

edilmesi için daha dü ük maliyetlerle kaç lm  f rsatlar n de erlendirilebilece inin

ortaya konabilecek olmas ,

-Ki ilere ula n kolay olmas ,

-Halihaz rda kan merkezlerinde testler için ekstra kan al m ihtiyac n

olmamas  nedeniyle maliyetin daha dü ük olmas r.

2.2.Örnek Büyüklü ü Hesab

Literatür taranarak elde edilen verilerden en dü ük görülme yüzdesi (sigara

belirteci) bulunmu , kötü ve orta düzeyde olan sa k belirteçleri toplanarak en dü ük

görülme s kl  %27,80 olarak saptanm , sapma pay  %10,00, a hata %5,00 ve b

hata %20,00 al nd nda en az 2 198 ki iye ula lmas  gerekti i hesaplanm ,

olu abilecek aksakl klar ve verilerdeki eksiklikler göz önüne al narak 2 300 ki iye

ula lmas  planlanm r.
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2.3.Sosyo-demografik Veri Formu Haz rlanmas , Veri Toplanmas  ve Ölçümler

AKB’nin 2010’da yay nlam  oldu u yedi kardiyo-vasküler sa k belirteci

(sigara, BMI, fiziksel aktivite, sa kl  diyet, toplam kolesterol, kan bas nc  ve açl k

kan ekeri) göz önünde bulundurularak sosyo-demografik bilgileri almak amac yla

ara rmac lar taraf ndan literatür bilgilerinden yararlan larak haz rlanan 32 soruluk

veri formu kullan ld . Ayr ca kat mc lar n boy, kilo ve kan bas nçlar  kan verme

lemi öncesinde ölçüldü, kan merkezinde kan al  sonras nda diversiyon torbas nda

kalan kandan glikoz ve total kolesterol düzeylerine bak ld . Veriler Temmuz 2014 ve

Mart 2015 tarihleri aras nda Selçuk Üniversitesi T p Fakültesi Kan Transfüzyon

Merkezi’ne kan ba  için ba vuran ve çal maya kat lmaya gönüllü olan ki ilerden

topland .

Çal maya kat lanlar n ya  de keni ortalama ± SD olarak hesapland ,

kar la rmalarda kolayl k olmas  aç ndan 18-30, 31-40, 40-50 ve >50 olarak

grupland . Çocuk say  yok, bir, iki, üç ve dört ve üzeri çocuk sahibi olanlar eklinde

fland . Gelir düzeyleri iyi (gelir giderden fazla), orta (gelir gidere e it) ve kötü

(gelir  giderden  az)  olarak  de erlendirildi;  uyku  süresi  5,  6-7,  8  saat  olarak

de erlendirildi. Meslek de keni esnaf, asayi  birimleri (askeri personel ve polis

memuru), i çi, devlet memuru, çiftçi, özel sektör ve çal mayan (ö renci ve i i

olmayan ki iler) olarak de erlendirildi. Okur-yazar olmayan ki i say  üç oldu u

için kar la rmalardan d land .

Çal maya kat lanlar n alkol, sigara kullanma ve kullanmama durumlar  ile

sigaraya pasif maruz kal p kalmad klar  AKB’nin belirlemi  oldu u sa k

belirteçleri d nda zararl  al kanl klar olarak ayr ca de erlendirildi. Sigara pasif

maruziyeti sorgulan rken sadece sigaraya maruz kalma durumu soruldu di er tütün

ürünleri maruziyeti sorgulanmad  ve sadece sigara içmeyenlerin maruziyeti

de erlendirildi.

Çal maya kat lmay  kabul eden ki iler yakla k 5-10 dakika dinlendirildikten

sonra sfigmomanometre yard  ile kan bas nc  ölçümü yap ld . Ölçümlerin kan

al ndan önce yap lmas na dikkat edildi. Vücut kitle indeksleri kilonun boyun

karesine bölünmesi ile hesapland  (kg/m²).
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Ülkemizde ekstra tuz eklemeden sadece besinlerde bulunan tuzdan al nan

günlük tuz tüketim miktar  halihaz rda 1,50 gramdan fazla oldu u için çal maya

kat lanlara yemeklerine ekstra tuz kat p katmad klar  soruldu. Yemeklerine tuz

katmayanlar ideal olarak de erlendirildi.

Çal maya kat lanlar n kan glikozu, kan kolesterolü, kilo, boy, BMI, SKB ve

DKB genel ortalamalar  hesapland . Kolesterol ölçümleri ö ünlerden etkilenmedi i

için de erlerde herhangi bir düzeltme yap lmad  (Tamer ve ark 2008). AKB’nin

tan mlam  oldu u sa k belirtecine uyarlamak için çal maya kat lanlara kaç saat

önce yemek yedikleri soruldu ve kan glikozu sa k belirteci de keni için kan

glikoz düzeyleri açl k saatine göre TKG (1-3 saat) ve AKG (>3 saat) olarak

hesapland  (Çizelge2.1).

Çizelge 2.1. Açl k düzeyine göre glikoz de erleri (mg/dL)

Açl k Düzeyi 1-3 Saat >3 Saat
deal <140 <100

Orta 140-200 100-126
Kötü >200 >126

Çal maya kat lanlara kan ba  say  soruldu, iki ve daha fazla kan

ba nda bulunanlara en son ne zaman kan ba nda bulunduklar , üç ve daha fazla

kan ba nda bulunanlara ise ne s kl kla kan ba nda bulunduklar  soruldu. Kan

ba  miktar  kar la rmalar yap rken bir, iki, üç ve dört ve üzeri kan ba nda

bulunanlar eklinde s fland .

Amerikan Kalp Birli i’nin 2010’da tan mlam  oldu u yedi kardiyo-vasküler

sa k belirteci (sigara, BMI, fiziksel aktivite, sa kl  diyet, toplam kolesterol, kan

bas nc  ve açl k kan ekeri) ideal, orta ve kötü olarak s fland , ideal sa k

belirteçleri toplanarak toplam ideal sa k belirteci de keni olu turuldu. Toplam

ideal sa k belirteci s r ile yedi aras nda de erler almaktad r. deal kardiyo-

vasküler sa k belirteçleri toplam nda s r (dört ki i) ve yedi (iki ki i) sa k

belirtecine sahip ki i say  az oldu u için kar la rmal  analizlerde d land .

2.4.Çal maya Dahil Edilme Kriterleri

Çal maya gönüllü olarak kat lmak isteyenler, 18 ya ndan büyük olanlar,

kendi ifadelerine göre herhangi bir kardiyo-vasküler hastal  bulunmayanlar

çal maya dahil edildi.
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2.5. statistiksel Analiz

Anket formu yard yla veriler topland . Veriler bilgisayar ortam na

aktar larak ortalama ± standart sapma ve yüzde olarak özetlendi. Kategorik verilerin

kar la lmas nda ki kare testi kullan ld . Verilerin parametrik olup olmad

Kolmogorov Smirnov Z testi ile test edildi. Veriler parametrik artlar

sa lamad ndan iki grup aras ndaki kar la rmalar Mann Whitney U testi, ikiden

fazla grup aras ndaki kar la rmalar Kruskal Wallis testi ile yap ld . Bu analiz ile

farkl k tespit edilen parametrelerin ikili kar la rmas  Bonferroni düzeltmeli Mann

Whitney U testi ile yap ld . Anlaml k düzeyi p<0,05 olarak al nd .
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3.BULGULAR

Çal maya kat lanlar n %92,00’si erkek, %8,00’i kad n, ya  ortalamas

33,66±9,75 y l, %68,80’i evli, %22,70’i iki çocuk sahibi, %36,80’inin ise hiç çocu u

yok, %39,80’i üniversite düzeyinde ö renim seviyesine sahip idi. Ayr ca çal maya

kat lanlar n %24,60’  i çi olarak çal  belirtti (Çizelge 3.1).

Çizelge 3.1. Çal maya kat lanlar n sosyo-demografik özellikleri

De ken n (%) Ortalama ± SD
Cinsiyet Erkek

Kad n
2028 (92,00)
176 (8,00)

Ya Genel
18-30
31-40
40-50
>50

968 (44,00)
652 (29,60)
450 (20,40)
132 (6,00)

33,66 ± 9,75

Medeni Durum Evli
Bekar

1517 (68,80)
687 (31,20)

Çocuk Say Genel
Yok
1 Çocuk
2 Çocuk
3 Çocuk
>4 Çocuk

811 (36,80)
341 (15,50)
501 (22,70)
389 (17,60)
160 (7,30)

1,46 ± 1,43

renim Durumu Okur-Yazar Olmayan
lkokul

Ortaokul
Lise
Lisansüstü

3 (0,10)
491 (22,30)
290 (13,20)
542 (24,60)
878 (39,80)

Ekonomik Durum yi
Orta
Kötü

457 (20,70)
1602 (72,70)
145 (6,60)

Özel Sigorta En Az Bir Kez
Yapt rm
Hiç Yapt rmam

121 (5,50)
2082 (94,50)

Uyku Süresi 5 saat
6-7 saat

8 saat

119 (5,40)
1415 (64,30)
666 (30,30)

Meslek Esnaf
Asayi  Birimi

çi
öför

Devlet Memuru
Özel Sektör
Çiftçi
Çal mayan

206 (9,30)
106 (4,80)
542 (24,60)
134 (6,10)
305 (13,80)
438 (19,90)
103 (4,70)
370 (16,80)
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Çal maya kat lanlar n sosyo-demografik özellikleri cinsiyete göre

incelendi inde kad nlar n %58,50’sinin 30 ya n alt nda, %52,80’inin bekar oldu u,

erkeklerin %38,70’inin, kad nlar n %54,00’ünün üniversite düzeyinde ö renim

seviyesine sahip oldu u, kad nlar n %60,80’inin çal mad  tespit edildi (p=0,001).

Günlük uyku süresi incelendi inde erkekler ile kad nlar aras nda istatistiksel olarak

anlaml  fark tespit edildi (p=0,006) (Çizelge 3.2).

Çizelge 3.2. Cinsiyete göre sosyo-demografik özelliklerin kar la lmas

De ken Cinsiyet n (%)  p de eri
Erkek Kad n

Ya 18-30
31-40
40-50
>50

865 (42,7)
611 (30,20)
426 (21,00)
124 (6,10)

103 (58,50)*
41 (23,30)
24 (13,60)
8 (4,50)

0,001

Medeni
Durum

Evli
Bekar

1434 (70,70)
594 (29,30)

83 (47,20)
93 (52,80)*

0,001

renim
Durumu

lkokul
Ortaokul
Lise
Lisansüstü

452 (22,30)
272 (13,40)
519 (25,90)
784 (38,70)

39 (22,40)
18 (10,30)
23 (13,20)
94 (54,00)*

0,001

Çocuk
Say

Yok
1 Çocuk
2 Çocuk
3 Çocuk
>4 Çocuk

716 (35,30)
315 (15,50)
473 (23,30)
369 (18,20)
154 (7,60)

95 (54,30)*
26 (14,90)
28 (16,00)
20 (11,40)
6 (3,40)

0,001

Ekonomik
Durum

yi
Orta
Kötü

413 (20,40)
1476 (72,80)
139 (6,90)

44 (25,00)
126 (71,60)
6 (3,40)

>0,05

Uyku
süresi

5 saat
6-7 saat

8 saat

104 (5,10)
1321 (65,20)
600 (29,70)

15 (8,60)*
94 (53,70)
66 (37,70)

0,006

Meslek Esnaf
Asayi  Birimi

çi
oför

Devlet Memuru
Çiftçi
Özel Sektör
Çal mayan

205 (10,10)
106 (5,20)
539 (26,60)
134 (6,60)
267 (13,20)
103 (5,10)
411 (20,30)
263 (13,00)

1 (0,60)
0 (0,00)
3 (1,70)
0 (0,00)
38 (21,60)
0 (0,00)
27 (15,30)
107 (60,80)*

0,001

* Fark n tespit edildi i de ken

Ya  parametresi incelendi inde, erkeklerin ya  ortalamas n 33,93 ± 9,70 y l,

kad nlar n ya  ortalamas n 30,53 ± 9,83 y l oldu u ve en yüksek ya  ortalamas na

sahip meslek grubunun 38,63 ± 9,30 y l ile çiftçilik yapanlar oldu u ve istatistiksel

olarak anlaml  oldu u bulundu (p=0,001) (Çizelge 3.3).



28

Çizelge 3.3. Ya  ortalamas na göre sosyo-demografik özelliklerin kar la lmas

De ken Ya  (Ortalama ± SD) p De eri
Cinsiyet Erkek

Kad n
33,93 ± 9,70
30,53 ± 9,83

0,001

Medeni Durum Evli
Bekar

37,68 ± 8,48
24,76 ± 5,59

0,001

renim
Durumu

lkokul
Ortaokul
Lise
Lisansüstü

40,51 ± 8,04
32,24 ± 9,60
32,81 ± 9,04
30,78 ± 9,24

0,001

Çocuk Say Yok
1 Çocuk
2 Çocuk
3 Çocuk
>4 Çocuk

25,05 ± 5,06
31,93 ± 6,35
38,53 ± 7,35
41,68 ± 6,54
45,98 ± 7,40

0,001

Ekonomik
Durum

yi
Orta
Kötü

34,02 ± 10,35
33,50 ± 9,49
34,37 ± 10,70

>0,05

Uyku süresi 5 saat
6-7 saat

8 saat

32,74 ± 9,73
33,96 ± 9,57
33,20 ± 10,13

>0,05

Meslek Esnaf
Asayi  Birimi

çi
oför

Devlet Memuru
Çiftçi
Özel Sektör
Çal mayan

34,37 ± 9,53
37,37 ± 9,08
35,27 ± 9,16
37,56 ± 10,09
37,76 ± 9,38
38,63 ± 9,30
32,50 ± 7,33
25,05 ± 8,00

0,001

 :Di er tüm alt de kenlerle aralar nda fark olanlar,
 :Esnaf alt de keni hariç di er tüm alt de kenlerle aras nda fark olan,
 :i çi, esnaf, çal mayan ve özel sektör alt de kenleri ile aralar nda fark olanlar

Çal maya kat lanlar n ekonomik durumu irdelendi inde ekonomik durumu

iyi olanlar n %55,80’inin üniversite düzeyinde ö renim seviyesine sahip oldu u

(p=0,001), iyi olanlar n %22,30’unun devlet memuru oldu u (p=0,001), ayr ca

ekonomik durumu kötü olanlar n %28,50’sinin üç çocuk sahibi oldu u (p=0,007) ve

bu durumlar n istatistiksel aç dan anlaml  oldu u bulundu (Çizelge 3.4).
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Çizelge 3.4. Ekonomik duruma göre baz  sosyo-ekonomik statü de kenlerinin
kar la lmas

De ken Ekonomik Durum n (%) p De eri
yi Orta Kötü

renim
Durumu

lkokul
Ortaokul
Lise
Lisansüstü

81 (17,70)
41 (9,00)
80 (17,50)
255 (55,80)*

365 (22,80)
224 (14,00)
426 (26,60)
585 (36,60)

45 (31,30)
25 (17,40)
36 (25,00)
38 (26,40)

0,001

Çocuk
Say

Yok
1 Çocuk
2 Çocuk
3 Çocuk
>4 Çocuk

181 (39,60)
85 (18,60)
98 (21,40)
69 (15,10)
24 (5,30)

582 (36,40)
240 (15,00)
375 (23,40)
279 (17,40)
125 (7,80)

48 (33,30)
16 (11,10)
28 (19,40)
41 (28,50)*
11 (7,60)

0,007

Meslek Esnaf
Asayi  Birimi

çi
oför

Devlet Memuru
Çiftçi
Özel Sektör
Çal mayan

49 (10,70)
34 (7,40)
75 (16,40)
21 (4,60)
102 (22,30)*
16 (3,50)
96 (21,00)
64 (14,00)

144 (9,00)
67 (4,20)
418 (26,10)
101 (6,30)
195 (12,20)
78 (4,90)
325 (20,30)
274 (17,10)

13 (9,00)
5 (3,40)
49 (33,80)
12 (8,30)
8 (5,50)
9 (6,20)
17 (11,70)
32 (22,10)

0,001

* Fark n tespit edildi i de ken

Çal maya kat lanlar n %98,00’i hiçbir hastal a sahip olmad klar  ifade

ettiler. Hipertansiyon (18 ki i) en fazla sahip olunan hastal k olarak ifade edildi.

Çal maya kat lanlar n %95,70’si hiçbir ilaç kullanmad klar  ifade ettiler. En fazla

kullan lan ilaçlar mide (31 ki i) ve hipertansiyon (18 ki i) ilac  olarak ifade edildi.

Birinci derecede akrabalar nda erken ya ta (erkek<55ya , kad n<65 ya )

KVH öyküsü olan ki i say  253 olarak tespit edildi (Çizelge 3.5).

Çizelge 3.5. KVH aile öyküsü da

Yak nl k Derecesi n (%) Toplam (%)
Baba 125 (5,70) 253 (11,50)
Anne 95 (4,30)
Bir Karde 15 (0,70)
Birden Fazla Yak n 18 (0,80)

Çal maya kat lanlar n %47,90’ n en az dördüncü kez kan ba nda

bulunduklar  belirlendi. En az iki kez kan ba nda bulunanlar n %54,10’u en son

ba lar  3 ile 12 ay içerisinde yapt klar , üç ve daha fazla kan ba nda

bulunanlar n ise %51,60’  ihtiyaç halinde kan verdiklerini belirtti (Çizelge 3.6).
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Çizelge 3.6. Çal maya kat lanlar n ba  durumu

De ken n (%)
Ba  say Toplam

1. Ba
2. Ba
3. Ba

4 Ba

2203 (100,00)
510 (23,20)
365 (16,60)
273 (12,4)
1055 (47,90)

En Son Ba
Yapt  Zaman

Toplam
3 ay
4-12 ay
>12 ay

1676 (76,00)
165 (9,80)
906 (54,10)
605 (36,10)

Ne S kl kla Ba
Yap yor

Toplam
htiyaç Halinde
rsat Buldu unda

Periyodik Olarak

1326 (60,20)
684 (51,60)
282 (21,30)
360 (27,10)

Kan ba  say na göre irdelendi inde erkeklerin %51,10’u dört ve üzeri,

kad nlar n %67,40’  ise ilk kez ba ta bulunduklar  belirtti ve istatistiki olarak

anlaml  idi (p=0,001).

Evlilerin %55,10’u dört ve üzeri, bekarlar n %33,50’si ilk kez ba ta

bulunduklar  bulundu ve istatistiki olarak anlaml  idi (p=0,001).

Dört ve üzeri kan ba nda bulunanlar n ya  ortalamas n 36,33±9,20 y l,

üç defa kan ba nda bulunanlar n ya  ortalamas n 33,01 ±9,76 y l, iki defa kan

ba nda bulunanlar n ya  ortalamas n 32,05 ±10,24 y l ve ilk kez kan ba nda

bulunanlar n ya  ortalamas n 29,64±8,81 y l oldu u bulundu ve istatistiki olarak

anlaml  idi (p=0,001).

Kan ba  say  ile aile KVH öyküsü ve ö renim durumu kar la ld nda

istatistiksel olarak anlaml  ili ki bulunmad  (p>0,05) (Çizelge 3.7).

Çal maya kat lanlar n %16,80’inin alkol kulland , %56,20’sinin sigara

kulland  ve %47,50’sinin de pasif içicili e maruz kald klar  bulundu (Çizelge 3.8).

Alkol kullan  erkeklerde %17,50, kad nlarda %12,00 ve sigaraya pasif

maruziyet erkeklerde %47,10, kad nlarda %50,40 olarak bulundu. Erkeklerin

%41,30’unun kad nlar n %73,30’unun sigara kullanmad klar  bulundu ve istatistiki

olarak anlaml  idi (p=0,001) (Çizelge 3.9).



31

Çizelge 3.7. Kan ba  say n cinsiyet, medeni durum, KVH aile öyküsü ve
renim durumu ile kar la lmas

De ken Kan Ba  Say  (%) p De eri
1 2 3 4

Cinsiyet Erkek
Kad n

19,30
67,40*

16,50
17,10

13,00
5,10

51,10
10,30

0,001

Medeni
Durum

Evli
Bekar

18,50
33,50

13,80
22,70

12,70
11,80

55,10
32,00*

0,001

KVH Aile
Öyküsü

Var
Yok

19,40
23,60

14,60
16,80

12,30
12,40

53,80
47,10

>0,05

renim
Durumu

lkokul
Ortaokul
Lise
Lisansüstü

18,90
16,30
25,00
39,90

24,70
14,00
21,70
39,60

22,70
13,20
26,40
37,10

23,10
11,40
25,00
40,50

>0,05

Toplam (n) 509 364 273 1054
* Fark n tespit edildi i de ken

Çizelge 3.8. Çal maya kat lanlar n zararl  al kanl klar n da

De ken Kullanma Durumu n (%) Toplam
Alkol Kullan yor

Kullanm yor
371 (16,80)
1832 (83,20)

2203

Sigara Kullan yor
Kullanm yor

1238 (56,20)
966 (43,80)

2204

Sigaraya Pasif
Maruziyet

Var
Yok

459 (47,50)
507 (52,50)

966

Çizelge 3.9. Çal maya kat lanlar n cinsiyete göre zararl  al kanl klar n
kar la rmas

De ken Kullanma
Durumu

Cinsiyet n (%) p De eri

Erkek Kad n
Alkol Kullan yor

Kullanm yor
350 (17,30)
1678 (82,70)

21 (12,00)
154 (88,00)

>0,05

Sigara Kullan yor
Kullanm yor

1191 (58,70)
837 (41,30)

47 (26,70)
129 (73,30)*

0,001

Sigaraya Pasif
Maruziyet

Var
Yok

394 (47,10)
443 (52,90)

65 (50,40)
64 (49,60)

>0,05

* Fark n tespit edildi i de ken
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lkokul düzeyinde ö renim seviyesine sahip olanlar n %12,60’ n alkol

kulland  tespit edildi ve istatistiki olarak anlaml  idi (p=0,013).

Üniversite düzeyinde ö renim seviyesine sahip olanlar n %52,10’unun sigara

kullanmad , %62,60’ n pasif olarak sigaraya maruz kalmad klar  tespit edildi ve

istatistiki olarak anlaml  idi (p=0,001) (Çizelge 3.10).

Çizelge 3.10. Çal maya kat lanlar n ö renim durumuna göre zararl  al kanl klar
kar la rmas

De ken Kullanma
Durumu

renim Durumu (%) p

lkokul Ortaokul Lise Üniversite
Alkol Kullan yor

Kullanm yor
12,60*
87,40

16,20
83,80

16,60
83,40

19,50
80,50

0,013

Sigara Kullan yor
Kullanm yor

58,00
42,00

66,90
33,10

62,20
37,80

47,90
52,10*

0,001

Sigaraya
Pasif
Maruziyet

Var
Yok

51,90
48,10

67,70
32,30

55,60
44,40

37,40*
62,60

0,001

Toplam
n (**)

491
(206)

290
(96)

542
(205)

878
(457)

* Fark n tespit edildi i de ken
**Sigara pasif maruziyeti için toplam

Bekarlar n %24,30’unun alkol kulland , %60,10’unun sigaraya pasif olarak

maruz kald  tespit edildi ve istatistiki olarak anlaml  idi (p=0,001). Medeni durum

ile sigara kullan  aras nda ili ki tespit edilmedi (p>0,05) (Çizelge 3.11).

Çizelge 3.11. Çal maya kat lanlar n medeni durumuna göre zararl  al kanl klar
kar la rmas

De ken Kullanma
Durumu

Medeni Durum n (%) p De eri

Evli Bekar
Alkol Kullan yor

Kullanm yor
204 (13,40)
1313 (86,60)

167 (24,30)*
519 (75,70)

0,001

Sigara Kullan yor
Kullanm yor

839 (55,30)
678 (44,70)

399 (58,10)
288 (41,90)

>0,05

Sigaraya Pasif
Maruziyet

Var
Yok

286 (42,20)
392 (57,80)

173 (60,10)*
115 (39,90)

0,001

* Fark n tespit edildi i de ken
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Ekonomik durumunu iyi olarak tan mlayanlar n %83,40’ n alkol

kullanmad  (p=0,001), %52,70’inin sigara kullanmad  (p=0,001) ve

%60,60’ nda sigaraya pasif olarak maruz kalmad  (0,01) ve istatistiksel olarak

anlaml  oldu u tespit edildi (Çizelge 3.12).

Çizelge 3.12. Çal maya kat lanlar n ekonomik durumuna göre zararl n
al kanl klar n kar la rmas

De ken Kullanma
Durumu

Ekonomik Durum n (%) p De eri

yi Orta Kötü
Alkol Kullan yor

Kullanm yor
76(16,60)
381(83,40)

253(15,80)
1348(84,20)

42(29,00)*
103(71,00)

0,001

Sigara Kullan yor
Kullanm yor

216(47,30)
241(52,70)*

927(57,90)
675(42,10)

95(65,50)
50(34,50)

0,001

Sigaraya
Pasif
Maruziyet

Var
Yok

95 (39,40)*
146 (60,60)

336 (49,80)
339 (50,20)

28 (56,00)
22 (44,00)

0,01

* Fark n tespit edildi i de ken

Sigaraya pasif olarak maruziyet riski ta yanlar n %39,20’sinin i yerinde

maruziyet ya ad  tespit edildi (Çizelge 3.13) (Grafik 3.1).

Çizelge 3.13. Çal maya kat lanlar n sigara pasif içicilik durumu

Pasif çicilik n (%) Toplam
Maruziyet Olmayan 507 (52,50) 966
Evde Maruziyet 81 (8,4)

yerinde Maruziyet 329 (34,10)
Hem Evde Hem yerinde Maruziyet 49 (5,10)

Çal maya kat lanlardan sigara duman na maruziyeti olmayanlar n

%59,60’ n sigara da içmedi i tespit edildi ve istatistiki olarak anlaml  idi

(p=0,001). Sigara içenlerin %66,60’  ayn  zamanda sigara duman na da maruz

kald  tespit edildi. Ayr ca çal maya kat lanlar n %41,50’sinin hem sigara içti i

hem de sigara duman na maruz kald  belirlendi (Çizelge 3.14).
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Grafik 3.1. Sigara pasif maruziyet durumu

Çizelge 3.14. Çal maya kat lanlar n sigara duman  maruziyetine göre sigara
kullan m durumunun kar la rmas

Sigara Kullanma
Durumu

Sigaraya Duman  Maruziyet n (%) p De eri

Yok Var

çmiyor/b rakal
>12 ay olmu

495 (59,60)* 418 (30,40) 0,001

rakal  0-12 ay
olmu

12 (1,40) 41 (3,00)

Halen kullan yor 323 (38,90) 915 (66,60)

Toplam 830 (100,00) 915 (100,00)
* Fark n tespit edildi i de ken

Çal maya kat lanlar n %70,10’u kan ba  herhangi bir tan klar  için

yapt klar  belirttiler (Çizelge 3.15).

Çizelge 3.15. Çal maya kat lanlar n kan ba  nedenleri

Kan Ba  Nedeni n (%)
Yak n Akraba 1006 (45,70)
Arkada  veya Arkada n Yak 538 (24,40)
Ba 660 (29,90)

Çal maya kat lanlar n günlük ortalama tükettikleri taze meyve ve sebze

miktarlar  çizelge 3.16’de verilmektedir.

52,5

8,4

34,1

9

Sigara Pasif çicili i

Maruziyet yok

Evde

yerinde

Hem Evde Hem
yerinde
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Çizelge 3.16. Çal maya kat lanlar n meyve ve sebze tüketim miktar  (adet/gün)

De ken Ortalama ± SD
Meyve Tüketimi 1,63 ± 1,77
Sebze Tüketimi 1,05 ± 0,99
Toplam 2,68 ± 2,24

Çal maya kat lanlar n kan glikozu, kan kolesterolü, kilo, boy, beden kitle

indeksi, sistolik ve diyastolik kan bas nc  ortalamalar  çizelge 3.17’de verilmektedir.

Çizelge 3.17. Çal maya kat lanlar n kan glukozu, kan kolesterolü, kilo, boy, BK ,
SKB ve DKB ortalamalar

De ken Ortalama ± SD
Glikoz (mg/dL) 105,13 ± 50,50
Kolesterol (mg/dL) 187,42 ± 41,02
Kilo (kg) 80,44 ± 12,81
Boy (cm) 174,62 ± 7,22
BMI (kg/m²) 26,40 ± 4,03
SKB (mmHg) 117,43 ± 13,54
DKB (mmHg) 74,90 ± 10,62

Cinsiyete göre irdelendi inde kan glukozu ve BMI ortalamalar  aç ndan

cinsiyetler aras nda istatistiksel olarak fark bulunmad  (p>0,05).

Kan kolesterolü ortalamas  erkeklerde 187,91±41,38 mg/dL, kad nlarda

181,68±36,22 mg/dL olarak bulundu ve istatistiki olarak anlaml  idi (p=0,035).

SKB ortalamas  erkeklerde 117,83±13,54 mmHg, kad nlarda 112,84±12,69

mmHg olarak bulundu (p=0,001). DKB ortalamas  erkeklerde 75,20±10,60 mmHg,

kad nlarda 71,36±10,22 mmHg olarak bulundu ve istatistiki olarak anlaml  idi

(p=0,001), (Çizelge 3.18)

Çizelge 3.18. Cinsiyete göre glikoz, kolesterol, BMI, SKB ve DKB ortalamalar n
kar la rmas

De ken Cinsiyet (Ortalama ± SD) p De eri
Erkek Kad n

Glukoz 105,23 ± 51,14 104,03 ± 42,41 >0,05
Kolesterol 187,91 ± 41,38 181,68 ± 36,22 0,035
BMI 26,41 ± 3,96 26,40 ± 4,83 >0,05
SKB 117,83 ± 13,54 112,84 ± 12,69 0,001
DKB 75,20 ± 10,60 71,36 ± 10,22 0,001

Çal maya kat lanlar n ya  gruplar na göre kan glukozu ortalamalar

kar la ld nda 30 ya ndan küçüklerde 101,76±45,95 mg/dL, 30-40 ya
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grubunda 106,73 ±53,55 mg/dL ve 40-50 ya  grubunda 110,08±57,12 mm/dL oldu u

bulundu ve istatistiki olarak anlaml  idi (p=0,002).

Çal maya kat lanlar n ya  gruplar na göre kan kolesterolü ortalamalar

kar la ld nda 30 ya ndan küçüklerde 174,32 ±38,60 mg/dL oldu u ve 30-40

ya  grubunda 192,92 ±30,80 mg/dL oldu u bulundu ve istatistiki olarak anlaml  idi

(p=0,001).

Çal maya kat lanlar n ya  gruplar na göre BMI incelendi inde bütün gruplar

aras nda istatistiksel olarak anlaml  fark bulundu (p=0,001).

Çal maya kat lanlar n ya  gruplar na göre SKB ortalamalar

kar la ld nda 30-40 ve 40-50 ya  gruplar n benzer (p>0,05) da ma sahip

oldu u di er tüm ya  gruplar  aras nda istatistiksel olarak anlaml  fark oldu u

bulundu (p=0,001).

Çal maya kat lanlar n ya  gruplar na göre DKB ortalamalar

kar la ld nda 40-50 ve 50 ya  üstü ya  gruplar n benzer (p>0,05) da ma

sahip oldu u di er tüm ya  gruplar  aras nda istatistiksel olarak fark oldu u bulundu

(p=0,001).

Kan kolesterolü, BMI, SKB ve DKB ortalamalar n ya  ile beraber artt

bulundu. (Çizelge 3.19)

Çizelge 3.19. Ya  gruplar na göre glikoz, kolesterol, BMI, SKB ve DKB
ortalamalar n kar la rmas

De ken Ya  Gruplar  (Ortalama ± SD) p De eri
<30 30-40 40-50 >50

Glukoz** 101,76 ±
45,95

106,73 ±
53,55

110,08 ±
57,12

105,42 ±
40,84

0,002

Kolesterol*** 174,32 ±
38,60

192,92 ±
30,80

202,47 ±
40,68

205,05 ±
40,30

0,001

BMI* 24,78 ±
3,82

26,92 ±
3,68

28,09 ±
3,52

29,63 ±
3,88

0,001

SKB**** 115,51 ±
12,62

117,73 ±
11,90

119,40 ±
15,80

123,30 ±
16,44

0,001

DKB**** 75,65 ±
10,15

75,52 ±
9,74

77,50 ±
11,44

79,32 ±
11,57

0,001

*Tüm ya  guruplar ,**<30 ile 40-50 ya  gruplar ,***40-50 ile >50 ya  gruplar  hariç tüm gruplar,****<30ile di er gruplar ve
30-40 ile >50 gruplar  aras nda fark bulunanlar
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Çal maya kat lanlar n kan ba  say lar  ile kan glikozu ve SKB ortamalar

aras nda istatistiksel olarak anlaml  ili ki bulunamad  (p>0,05).

Kan ba  say  ile kan kolesterol düzeyleri kar la ld nda dörtten fazla

kan ba nda bulunanlar n ortalamas  193,43±40,95 olarak bulundu ve istatistiki

olarak anlaml  idi (p=0,001).

Kan ba  say  ile BMI ortalamalar  kar la ld nda dörtten fazla kan

ba nda bulunanlar n ortalamas  27,04 ± 3,85 kg/m² olarak, üç defa kan ba nda

bulunanlar n ortalamas  26,45±3,83 kg/m² olarak bulundu ve istatistiki olarak

anlaml  idi (p=0,001).

Kan ba  say  ile DKB ortalamalar  kar la ld nda ilk defa kan

ba nda bulunanlar n ortalamas  73,45±10,32 mmHg olarak (p=0,001), ikinci defa

kan ba nda bulunanlar n ortalamas  74,14±11,23 mmHg olarak bulundu ve

istatistiki olarak anlaml  idi (p=0,001), (Çizelge 3.20).

Çizelge 3.20. Kan ba  say na göre glikoz, kolesterol, BMI, SKB ve DKB
ortalamalar n kar la rmas

De ken Kan Ba  Say  (Ortalama ± SD) p De eri
1 2 3 4

Glukoz 103,39 ±
45,43

105,30 ±
53,27

104,66 ±
46,90

106,06 ±
52,74

>0,05

Kolesterol 179,43 ±
39,15

183,53 ±
40,49

184,24 ±
42,12

193,43 ±
40,95

0,001

BMI 25,60 ±
4,09

25,63 ±
4,30

26,45 ±
3,83

27,04 ±
3,85

0,001

SKB 116,18 ±
12,67

116,89 ±
15,24

117,86 ±
13,40

118,13 ±
13,30

>0,05

DKB 73,45 ±
10,32

74,14 ±
11,23

75,00 ±
11,23

75,85 ±
10,58

0,001

4 ile di erleri,
4 ile 1 ve 4 ile 2,

:3 ile 1ve 3 ile 2 aras nda fark olanlar

En fazla ba ta bulunan kan gruplar  %33,50 ile O rh+ ve %30,70 ile A rh+

olarak bulundu (Çizelge 3.21).
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Çizelge 3.21. Çal maya kat lanlar n kan gruplar  yüzde da

Kan Grubu n (%)
ORh- 127 (5,90)
ORh+ 718 (33,50)
ARh- 86 (4,00)
ARh+ 658 (30,70)
BRh- 53 (2,50)
BRh+ 297 (13,90)
ABRh- 14 (0,70)
ABRh+ 188 (8,80)

Çal maya kat lanlar n %85,90’ n kan ekeri belirteci, %64,90’ n kan

kolesterol belirteci, %76,70’inin tansiyon arteryel belirteci ve %62,50’sinin fiziksel

aktivite belirteci skor düzeyleri ideal bulundu. Çal maya kat lanlar n %42,80’inin

beden kitle indeksi belirteci skoru düzeyi orta bulundu. Çal maya kat lanlar n

%58,40’ n sa kl  diyet belirteci ve %56,20’sinin sigara belirteci skor düzeyleri

kötü bulundu.

deal skor toplam na göre kat mc lar n %0,10’unun yedi, %30,10’unun dört

ve %59,20’sinin dört ve üzeri ideal kardiyo-vasküler sa k belirtecine sahip oldu u

bulundu (Grafik 3.2), (Çizelge 3.22).

Grafik 3.2.Çal maya kat lanlar n kardiyo-vasküler sa k belirteçlerinin da
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Çizelge 3.22. Çal maya kat lanlar n kardiyo-vasküler sa k belirteçlerinin da

De ken flama n (%)
Glikoz deal

Orta
Kötü

1894 (85,90)
188 (8,50)
122 (5,50)

Kolesterol deal
Orta
Kötü

1430  (64,90)
549 (24,90)
225 (10,20)

BMI deal
Orta
Kötü

881 (40,00)
943 (42,80)
380 (17,20)

Sa kl  Diyet deal
Orta
Kötü

67 (3,00)
849 (38,50)
1288 (58,40)

Tansiyon deal
Orta
Kötü

1690 (76,70)
308 (14,00)
206 (9,30)

Sigara deal
Orta
Kötü

913 (41,40)
53 (2,40)
1238 (56,20)

Fiziksel Aktivite deal
Orta
Kötü

1378 (62,50)
278 (12,60)
548 (24,90)

Toplam Sa k Belirteci 0
1
2
3
4
5
6
7

4 (0,20)
72 (3,30)
271 (12,30)
550 (25,00)
664 (30,10)
527 (23,90)
114 (5,20)
2 (0,10)

Çal maya kat lanlar n kardiyo-vasküler sa k belirteci skorlar  cinsiyete

göre incelendi inde; tansiyon arteryel, sa kl  diyet, kan glikozu ve kan kolesterolü

belirteci skorlar  düzeyi yönünden her iki cinsiyetin de benzer özellikte oldu u

bulundu (p>0,05).

Kad nlar n %72,20’sinde erkeklerin %38,80’inde sigara belirteci skoru

düzeyinin ideal oldu u bulundu ve istatistiki olarak anlaml  idi (p=0,001).

Kad nlar n %27,80’inin, erkeklerin %44,10’unun beden kitle indeksi belirteci

skor düzeyi orta bulundu (p=0,001). Kad nlar n %21,60’ n, erkeklerin %11,80’inin

fiziksel aktivite belirteci skor düzeyinin orta oldu u bulundu ve istatistiki olarak

anlaml  idi (p=0,001).



40

deal kardiyo-vasküler sa k belirteçlerinin genel toplam na bak ld nda alt

ideal kardiyo-vasküler sa k belirtecine sahip kad n oran  %10,30, erkek oran

%4,70 olarak bulundu ve istatistiki olarak anlaml  idi (p=0,001). (Çizelge 3.23)

Çizelge 3.23. Cinsiyete göre kardiyo-vasküler sa k belirteçlerinin ve toplam ideal
skorun da

De ken flama          Cinsiyet (n, %) p De eri
Erkek Kad n

Tansiyon deal
Orta
Kötü

1543 (76,10)
289 (14,30)
196 (9,70)

147 (83,50)
19 (10,80)
10 (5,70)

>0,05

Sa kl  Diyet deal
Orta
Kötü

61 (3,00)
782 (38,60)
1185 (58,40)

6 (3,40)
67 (38,10)
103 (58,50)

>0,05

BMI deal
Orta
Kötü

793 (39,10)
894 (44,10)
341 (16,80)

88 (50,00)
49 (27,80)**
39 (22,20)

0,001

Kolesterol deal
Orta
Kötü

1303 (64,30)
512 (25,20)
213 (10,50)

127 (72,20)
37 (21,00)
12 (6,80)

>0,05

Glikoz deal
Orta
Kötü

1741 (85,80)
171 (8,40)
116 (5,70)

153 (86,90)
17 (9,70)
6 (3,40)

>0,05

Fiziksel
Aktivite

deal
Orta
Kötü

1287 (63,50)
240 (11,80)
501 (24,70)

91 (51,70)
38 (21,60)**
47 (26,70)

0,001

Sigara deal
Orta
Kötü

768 (38,80)
51 (2,50)
1191 (58,70)

127 (72,20)**
2 (1,10)
47 (26,70)

0,001

Toplam
Skor*

1
2
3
4
5
6

63 (3,40)
260 (12,90)
522 (25,80)
608 (30,10)
469 (23,20)
96 (4,70)

4 (2,30)
11 (6,30)
28 (16,00)
56 (32,00)
58 (33,10)
18 (10,30)**

0,001

*0 ve 7 skorlar  hesaplamaya dahil edilmemi tir.
** Fark n tespit edildi i de ken

Sigara belirteci skoru düzeyi ideal olanlar n ya  ortalamas  34,76 ± 10,10 y l

ve kötü olanlar n ya  ortalamas  32,85 ± 9,37 y l olarak bulundu ve istatistiki olarak

anlaml  idi (p=0,001).

Tansiyon belirteci skoru düzeyi ideal olanlar n ya  ortalamas  32,94 ± 9,41

l, orta olanlar n ya  ortalamas  35,06 ± 9,90 y l ve kötü olanlar n ya  ortalamas

37,50 ± 11,16 y l olarak bulundu ve istatistiki olarak anlaml  idi (p=0,001).
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Sa kl  diyet belirteci skoru düzeyi ideal olanlar n ya  ortalamas  37,94 ±

10,88 y l, orta olanlar n ya  ortalamas  35,64 ± 10,30 y l ve kötü olanlar n ya

ortalamas  32,13 ± 9,00 y l olarak bulundu ve istatistiki olarak anlaml  idi (p=0,001).

Beden kitle indeksi belirteci skoru düzeyi ideal olanlar n ya  ortalamas  29,17

± 7,96 y l, orta olanlar n ya  ortalamas  35,67 ± 9,27 y l ve kötü olanlar n ya

ortalamas  39,11 ± 10,24 y l olarak bulundu ve istatistiki olarak anlaml  idi

(p=0,001).

Kolesterol belirteci skoru düzeyi ideal olanlar n ya  ortalamas  31,82 ± 9,24

l, orta olanlar n ya  ortalamas  36,45 ± 9,76 y l ve kötü olanlar n ya  ortalamas

38,53 ± 9,68 y l olarak bulundu ve istatistiki olarak anlaml  idi (p=0,001).

Glikoz belirteci skoru düzeyi ideal olanlar n ya  ortalamas  33,26 ± 9,56 y l

ve orta olanlar n ya  ortalamas  37,09 ± 10,83 y l olarak bulundu ve istatistiki olarak

anlaml  idi (p=0,001).

Fiziksel aktivite belirteci skoru düzeyi ideal olanlar n ya  ortalamas  32,84 ±

9,65 y l, orta olanlar n ya  ortalamas  34,23 ± 9,34 y l ve kötü olanlar n ya

ortalamas  35,43 ± 10,00 y l olarak bulundu ve istatistiki olarak anlaml  idi

(p=0,001).

Toplam ideal skor ile ya  ortalamalar  kar la ld nda bir skoru olanlar n

ya  ortalamas  40,08 ± 10,28 y l, iki skoru olanlar n ya  ortalamas  37,74 ± 10,08 y l,

üç skoru olanlar n ya  ortalamas  35,96 ± 9,36 y l, dört skoru olanlar n ya  ortalamas

33,14 ±9,27 y l, be  skoru olanlar n ya  ortalamas  30,17 ±8,72 y l ve alt  skoru

olanlar n ya  ortalamas  27,55 ± 7,79 y l olarak bulundu ve istatistiki olarak anlaml

idi (p=0,001) (Çizelge 3.24).
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Çizelge 3.24. Ya  ortalamas na göre kardiyo-vasküler sa k belirteçlerinin ve
toplam ideal skorun da n kar la rmas

De ken S flama Ya  (Ortalama ±SD) p De eri
Tansiyon deal

Orta
Kötü

32,94 ± 9,41 ,

35,06 ± 9,90
37,50 ± 11,16

0,001

Sa kl
Diyet

deal
Orta
Kötü

37,94 ± 10,88
35,64 ± 10,30
32,13 ± 9,00

0,001

BMI deal
Orta
Kötü

29,17 ± 7,96µ

35,67 ± 9,27µ

39,11 ± 10,24µ

0,001

Kolesterol deal
Orta
Kötü

31,82 ± 9,24µ

36,45 ± 9,76µ

38,53 ± 9,68µ

0,001

Glikoz deal
Orta
Kötü

33,26 ± 9,56
37,09 ± 10,83
34,63 ± 9,88

0,001

Fiziksel
Aktivite

deal
Orta
Kötü

32,84 ± 9,65 ,

34,23 ± 9,34
35,43 ± 10,00

0,001

Sigara deal
Orta
Kötü

34,76 ± 10,10
33,85 ± 10,80
32,85 ± 9,37

0,001

Toplam
Skor**

0*
1
2
3
4
5
6
7*

49,75 ± 8,66
40,08 ± 10,28
37,74 ± 10,08
35,96 ± 9,36
33,14 ±9,27
30,17 ±8,72
27,55 ± 7,79
22,50 ±0,71

0,001

*0 ve 7 skorlar  hesaplamaya dahil edilmemi tir.
**1 ile 2, 2 ile 3 kar la rmalar  hariç tüm kar la rmalarda fark bulundu.

:ideal ile orta ,
:ideal ile kötü,
:orta ile kötü,

µ:her üç düzey aras nda fark bulunanlar.

Kardiyo-vasküler sa k belirteçleri skorlar  medeni duruma göre

incelendi inde; bekarlar n %61,60’ nda, evlilerin %30,20’sinde beden kitle indeksi

belirteci skor düzeyinin ideal oldu u bulundu ve istatistiki olarak anlaml  idi

(p=0,001).

Bekarlar n %10,90’ nda, evlilerin %15,40’ nda tansiyon arteryel belirtecinin

skor düzeyi orta (p=0,005), bekarlar n %6,60’ nda, evlilerin %12,70’inde kan

glikozu belirteci skor düzeyi orta (p=0,031) ve bekarlar n %32,60’ nda, evlilerin
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%41,20’sinde sa kl  diyet belirteci skor düzeyi orta olarak bulundu ve istatistiksel

olarak fark tespit edildi (p=0,001).

Bekarlar n %4,70’inde evlilerin %12,70’inde kan kolesterolü belirteci skor

düzeyinin kötü oldu u bulundu ve istatistiki olarak anlaml  idi (p=0,001).

deal kardiyo-vasküler sa k belirteçlerinin genel toplam na bak ld nda be

ideal kardiyo-vasküler sa k belirtecine sahip bekar oran  %35,80, evli oran  %18,60

olarak bulundu ve istatistiki olarak anlaml  idi (p=0,001), (Çizelge 3.25).

Çizelge 3.25. Medeni duruma göre kardiyo-vasküler sa k belirteçlerinin ve toplam
ideal skorun kar la lmas

De ken flama Medeni Durum n (%) p De eri
Evli Bekar

Tansiyon deal
Orta
Kötü

1134 (74,80)
233 (15,40)
150 (9,90)

556 (80,90)
75 (10,90)**
56 (8,20)

0,005

Sa kl  Diyet deal
Orta
Kötü

51 (3,40)
625 (41,20)
841 (55,40)

16 (2,30)
224 (32,60)**
447 (65,10)

0,001

BMI deal
Orta
Kötü

458 (30,20)
736 (48,50)
323 (21,30)

423 (61,60)**
207 (30,10)
57 (8,30)

0,001

Kolesterol deal
Orta
Kötü

896 (59,10)
428 (28,20)
193 (12,70)

534 (77,70)
121 (17,60)
32 (4,70)**

0,001

Glikoz deal
Orta
Kötü

1284 (84,60)
143 (9,60)
90 (5,90)

610 (88,80)
45 (6,60)**
32 (4,70)

0,031

Fiziksel
Aktivite

deal
Orta
Kötü

901 (59,40)
186 (12,30)
430 (28,30)

477 (69,40)
92 (13,40)
118 (17,20)**

0,001

Sigara deal
Orta
Kötü

643 (42,40)
35 (2,30)
839 (55,30)

270 (39,30)
18 (2,60)
399 (58,10)

>0,05

Toplam
Skor*

1
2
3
4
5
6

59 (3,90)
222 (14,70)
442 (29,20)
460 (30,40)
282 (18,60)
48 (3,20)

13 (1,90)
49 (7,20)
108 (15,80)
204 (29,80)
245 (35,80)**
66 (9,60)

0,001

*0 ve 7 skorlar  hesaplamaya dahil edilmemi tir.
** Fark n tespit edildi i de ken

Kardiyo-vasküler sa k belirteçleri ekonomik duruma göre irdelendi inde;

ekonomik durum ile TA, BMI, kan kolesterolü, kan glikozu ve fiziksel aktivite
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belirteci skorlar  düzeyi ve ideal kardiyo-vasküler sa k belirteci toplam skoru

kar la ld nda istatistiksel olarak anlaml  fark tespit edilemedi (p>0,05).

Ekonomik durumu iyi olanlar n %75,10’unun, orta olanlar n %39,80’inin ve

kötü olanlar n %30,30’unun sigara belirteci skoru düzeyinin ideal oldu u bulundu ve

istatistiki olarak anlaml  idi (p=0,001).

Ekonomik durumu iyi olanlar n %47,00’sinin, orta olanlar n %36,10’unun ve

kötü olanlar n 37,90’ n sa kl  diyet belirteci skoru düzeyinin orta oldu u bulundu

ve istatistiki olarak anlaml  idi (p=0,001), (Çizelge 3.26).

Çizelge 3.26. Ekonomik duruma göre kardiyo-vasküler sa k belirteçlerinin ve
toplam ideal skorun kar la lmas

De ken flama Ekonomik Durum n (%) p De eri
yi Orta Kötü

Tansiyon deal
Orta
Kötü

343 (75,10)
68 (14,90)
46 (10,10)

1228 (76,70)
222 (13,90)
152 (9,50)

119 (82,10)
18 (12,40)
8 (5,50)

>0,05

Sa kl
Diyet

deal
Orta
Kötü

19 (4,20)
255 (47,00)**
223 (48,80)

43 (2,70)
579 (36,10)
980 (61,20)

5 (3,40)
55 (37,90)
85 (58,60)

0,001

BMI deal
Orta
Kötü

164 (35,90)
211 (46,20)
54 (37,20)

663 (41,40)
666 (41,60)
273 (17,00)

54 (37,20)
66 (45,50)
25 (17,20)

>0,05

Kolesterol deal
Orta
Kötü

276 (60,40)
128 (28,00)
53 (11,60)

1057 (66,00)
387 (24,20)
158 (9,9)

97 (66,90)
34 (23,40)
14 (9,70)

>0,05

Glikoz deal
Orta
Kötü

387 (84,70)
42 (9,20)
28 (6,10)

1383 (86,30)
131 (8,20)
88 (5,50)

124 (85,50)
15 (10,30)
6 (4,10)

>0,05

Fiziksel
Aktivite

deal
Orta
Kötü

289 (63,20)
61 (13,30)
107 (23,40)

993 (62,00)
208 (13,00)
401 (25,00)

96 (66,20)
9 (6,20)
40 (27,60)

>0,05

Sigara deal
Orta
Kötü

232 (75,10)**
9 (2,00)
216 (47,30)

637 (39,80)
38 (2,40)
927 (57,90)

44 (30,30)
6 (4,10)
95 (65,50)

0,001

Toplam
Skor*

1
2
3
4
5
6

21 (4,60)
62 (13,60)
97 (21,30)
128 (28,10)
120 (26,40)
27 (5,90)

47 (2,90)
185 (11,60)
419 (26,20)
498 (31,20)
370 (23,20)
79 (4,90)

4 (2,80)
24 (16,60)
34 (23,40)
38 (26,20)
37 (25,50)
8 (5,50)

>0,05

*0 ve 7 skorlar  hesaplamaya dahil edilmemi tir.
** Fark n tespit edildi i de ken
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Kan ba  say na göre kardiyo-vasküler sa k belirteçleri irdelendi inde;

ilk defa kan ba nda bulunanlar n %50,80’inin beden kitle indeksi, %72,70’inin

kan kolesterolü ve %49,40’ n sigara belirteci skorlar  düzeyi ideal bulundu ve

istatistiki olarak anlaml  idi (p=0,001).

Dört ve daha fazla kan ba nda bulunanlar n %44,00’ünün sa kl  diyet

belirteci skor düzeyi orta bulundu ve istatistiki olarak anlaml  idi (p=0,001).

deal kardiyo-vasküler sa k belirteçlerinin genel toplam na bak ld ndaysa

ilk defa kan ba nda bulunanlar n %32,80’inin be  ideal kardiyo-vasküler sa k

belirtecine sahip oldu u bulundu ve istatistiki olarak anlaml  idi (p=0,001). (Çizelge

3.27)

Çizelge 3.27. Kan ba  say na göre kardiyo-vasküler sa k belirteçlerinin ve
toplam ideal skorun da n kar la rmas

De ken S flama Kan Ba  Say  (%) p De eri
1 2 3 4

Tansiyon deal
Orta
Kötü

80,80
10,60
8,60

75,90
15,10
9,00

74,70
15,40
9,90

75,50
14,90
9,70

>0,05

Sa kl
Diyet

deal
Orta
Kötü

2,50
34,90
62,50

1,60
29,90
68,50

3,70
35,90
60,40

3,60
44,00**
52,40

0,001

BMI deal
Orta
Kötü

50,80**
34,10
15,10

48,80
37,80
13,40

36,60
48,70
14,70

32,50
47,20
20,30

0,001

Kolesterol deal
Orta
Kötü

72,70**
20,00
7,30

67,90
22,70
9,30

66,70
24,90
8,40

59,60
28,00
12,40

0,001

Glikoz deal
Orta
Kötü

88,80
6,50
4,70

84,40
9,60
6,00

85,70
8,80
5,50

85,10
9,10
5,80

>0,05

Fiziksel
Aktivite

deal
Orta
Kötü

60,40
13,90
25,70

63,60
10,40
26,00

62,60
15,40
22,00

63,20
11,90
24,80

>0,05

Sigara deal
Orta
Kötü

49,40**
1,80
48,80

38,60
3,60
57,80

31,50
4,00
64,50

41,10
1,90
57,00

0,001

Toplam
Skor*

1
2
3
4
5
6

1,80
9,20
20,20
27,90
32,80**
8,10

4,40
12,10
21,40
30,20
25,00
6,90

4,00
14,70
24,30
32,40
20,60
4,00

3,40
13,30
28,70
30,80
20,20
3,50

0,001

*0 ve 7 skorlar  hesaplamaya dahil edilmemi tir.
** Fark n tespit edildi i de ken
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4.TARTI MA

Yirminci yüzy n ba lar nda KVH’lar, tüm dünyadaki ölüm nedenlerinin

%10,00’undan az  olu turmaktayken bu oran zaman içinde giderek artm  ve 21.

yüzy n ba ndan itibaren KVH’lar, geli mi  ülkelerdeki ölüm sebeplerinin

%50,00’sinden ve geli mekte olan ülkelerdeki ölüm sebeplerinin %25,00’inden

sorumlu hale gelmi tir (Çil 2011). Ancak yak n zamanda yap lan epidemiyolojik

çal malar KVH insidans ve mortalitesinin geli mi  bat  toplumlar nda azalma

ilimi gösterdi ini, geli mekte olan ülkelerde (ülkemizde oldu u gibi) artma e ilimi

gösterdi ini ortaya koymu tur. Özellikle kronik hastal klar n yo un olarak görüldü ü

ileri ya  grubunda KVH’lardan kaynaklanan mortalite ve morbidite daha fazla

olmaktad r. KVH’lar n ekonomik yükü de oldukça fazlad r. Bu durum KVH’lara yol

açan risk faktörlerinden korunman n önemini ya amsal boyuta ç karmaktad r

(Yerlikaya 2010).

Bu çal mada cinsiyet aç ndan çal maya kat lanlar n %92,00’si erkek,

%8,00’i kad n olarak bulunmu tur, bu durum daha önce kan merkezlerinde yap lan

çal malarda da erkek kat mc  yüzdesi benzer olarak s ras yla %85,20 ve %94,60

olarak bulunmu tur (Cantürk ve ark 2013, Kader ve ark 2010). Erkek cinsiyetin

ço unlukta olmas  kan merkezlerinde yap lan çal malar n en önemli

tl klar ndan birisi olarak kar za ç kmaktad r.

Çal maya kat lanlar n ya  ortalamas  33,66 ± 9,75 y l olarak bulunmu tur.

Benzer çal malarda bu çal madan oldukça yüksek olarak s ras yla 52,10 ± 16,00,

56,00 ± 13,00 ve 55,60 ± 11,54 bulunmu tur (Kim ve ark 2013, Vetrano ve ark 2013,

Zhang ve ark 2013). Kan ba lar n özellikle 50 ya ndan genç olmalar

istenmektedir bu nedenledir ki bu çal mada ya  ortalamas  di er çal malara nazaran

daha küçük bulunmu tur. Bizim çal mam zda ya  ortalamas n dü ük olmas  kan

merkezinin üniversite yerle kesi içinde olmas  ve zaman zaman ö rencilerin gönüllü

kan ba  olmas ndan kaynaklanabilir.

Çal maya kat lanlar n büyük ço unlu u kan ba  herhangi bir tan klar

için yapt klar  belirtmi lerdir. Baz  çal malarda bu çal madan dü ük olarak bu

oran %51,90 (Köro lu ve ark 2007), %57,00 (Cantürk ve ark 2013) ve bu çal madan

yüksek olarak %96,27 (Kader ve ark 2010) bulunmu tur. Kan ba  nedenleri kan

ba  merkezlerine göre de mekle birlikte özellikle hastanelerin kan merkezlerine



47

ba vurular ço unlukla hasta yak nlar  taraf ndan yap lmaktad r. Bizim oran n

yüksek olmas n sebebi de bu olabilir.

Çal maya kat lanlar n yar dan fazlas n (erkeklerde %58,70, kad nlarda

%26,70) sigara kulland  bulunmu tur. Ülkemizde son y llarda yap lan ara rmalara

göre oldukça yüksek (2012 verilerine göre %27,10; erkeklerde %41,50, kad nlarda

%13,10) bir orand r (Köse 2014, THSK 2014). Bir üniversitede yap lan çal maya

göre sigara kullan  bizim çal mam zdan dü ük olarak %43,62 bulunmakla beraber

kad n- erkek da m (erkeklerde %60,40, kad nlarda %28,20) benzerdir (Korkmaz

ve ark 2013). Çal maya kat lan ki ilerin bir k sm n üniversite ö rencisi olmas  ve

ço unlu unun erkek olmas  tespit etti imiz oranlar n di er çal malardan yüksek

olmas n sebebi olabilir.

Çal maya dahil etti imiz kan donörlerinin yar n sigara pasif içicili ine

maruz kald klar  bulunmu tur. Ülkemiz (i yerinde %12,30, evde %29,10, kafe

%26,60) (THSK 2014) ve DSÖ (erkeklerde %33,00, kad nlarda %35,00) (WHO

2004) sigara kullanmayanlar n dünya geneli verilerine göre bu oran oldukça

yüksektir. Bizim çal mam zda pasif içicilik oran  hesaplarken sadece sigara

kullanmayanlar  baz ald z için maruziyetin daha yüksek olmas  bu konuyu

hesaplama farkl ndan kaynaklan yor olabilir.

Çal maya kat lanlar n %16,80’inin (erkeklerde %17,30, kad nlarda %12,00)

alkol kulland  bulunmu tur, bu çal maya benzer olarak ba ka bir çal mada

%17,95 (Liu ve ark 2014), ülkemiz 2012 verilerine göre de %10,40 (erkeklerde

%17,20, kad nlarda %3,80) (Köse 2014) olarak bulunmu tur. Bir üniversitede

yap lan çal maya göre alkol kullan  bizim çal mam zdan daha yüksek olarak

%25,06 (erkeklerde %36,50, kad nlarda %14,50) bulunmu tur (Korkmaz ve ark

2013). Erkeklerin alkol kullan m oranlar  toplumla benze mekle beraber kad nlar n

alkol kullan m oranlar n yüksek olu u kad nlar n ço unlu unun üniversite

rencisi olmalar ndan kaynaklanabilir. Kad nlardaki bu oran ülkemizde üniversite

rencileri üzerinde yap lan di er çal mayla benzerlik göstermektedir.

Çal maya kat lanlar n kan kolesterol düzeyi ortalamas  187,42 ± 41,02 olarak

bulunmu tur. Çin’de yap lan bir ara rmaya göre yüksek bir de erdir (178,30 ±

29,00) (Wu ve ark 2013). talya’da (203,00 ± 36,00) (Vetrano ve ark 2013) ve Çin’de



48

(191,69 ± 44,84) (Liu ve ark 2014) yap lan ara rmalara göre ise daha dü ük bir

de erdir. Çal mam n ya  ortalamas n genç, kat mc lar n kendilerini sa kl

hissedenler olmas  nedeniyle beklenen de erlerdir.

Çal maya kat lanlar n vücut kitle indeksi ortalamas  26,40 ± 4,03 olarak

bulunmu tur. Avrupa’da yap lan bir ara rmada da benzer de erleler bulunmu tur

(26,60 ± 5,00) (Jankovic ve ark 2014). Ancak Amerika’da yap lan bir çal maya göre

daha dü ük bir de erdir (28,20 ± 0,21) (Barreira ve ark 2014). talya’da (25,50 ±

4,30) ve Çin’de (23,50 ± 2,40) yap lan baz  ara rmalara göre ise yüksek bir de erdir

(Vetrano ve ark 2013, Wu ve ark 2013). Bu farkl k kültür ve ya am al kanl klar na

ba  olabilece i gibi, ya n artmas na ba  olarak, yetersiz ve dengesiz beslenme

al kanl  nedeniyle normalden yüksek olarak bulunmu  olabilir.

Çal maya kat lanlar n sistolik kan bas nc  ortalamas  117,43 ± 13,54 olarak

bulunmu tur. Çin’de (s ras yla 131,00 ± 21,09; 122,40 ± 17,40) (Liu ve ark 2014,

Wu ve ark 2013), talya’da (128,00 ± 15,00) (Vetrano ve ark 2013) ve Avrupa’n n

baz  ülkelerinde (135,60 ± 21,40) (Jankovic ve ark 2014) yap lan ara rmalara göre

dü ük bir de erdir. Çal maya kat lanlar n diastolik kan bas nc  ortalamas  74,90 ±

10,62 olarak bulunmu tur. Çin’de (83,56 ± 11,80) (Liu ve ark 2014), Avrupa’n n

baz  ülkelerinde (84,10 ± 11,40) (Jankovic ve ark 2014) ve talya’da (78,00 ± 10,00)

(Vetrano ve ark 2013) yap lan ara rmalara göre dü ük bir de erdir. Çal mam za

kat lanlar n ya  ortalamas n genç, kendilerini sa kl  hisseden ki iler olmas

nedeniyle beklenen de erlerdir.

Çal maya kat lanlar n %85,90’unun kan ekeri belirteci ideal olarak

bulunmu tur. Kore’de yap lan bir çal man n 2009 verilerine göre %73,50 (Lee ve

ark 2013), yine Amerika’da yap lan bir çal maya göre %69,50 olarak (Kim ve ark

2013) ve di er baz  çal malarda da dü ük olarak bulunmu tur (s ras yla %62,00;

%53,20; %76,00; %75,90 ) (Dhamoon ve ark 2015, Folsom ve ark 2011, Jankovic ve

ark 2014, Jankovic ve ark 2014). Di er çal malar n toplum genelinde yap lm

olmas  bizim çal mam n ise kendini sa kl  hisseden ki ilerde yap lm  olmas  bu

farkl n sebebi olabilir.

Çal maya kat lanlar n %64,90’unun kan kolesterol belirteci ideal olarak

bulunmu tur. Amerika’da yap lan bir çal mayla (%69,00) (Ogunmoroti ve ark
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2015), benzer bulundu. Amerika’da (%37,50) (Folsom ve ark 2011) ve rlanda’da

(%17,00) yap lan ba ka çal malara göre ise daha yüksek olarak (O’Flynn ve ark

2015) bulunmu tur. Ayr ca Adana’da yap lan bir çal maya göre de (%46,80) daha

yüksek olarak bulunmu tur (Erdo an 2007). Bu farkl k beslenme al kanl klar n

toplumlar aras ndaki farkl  ve aktivite al kanl klar ndaki farkl klardan

kaynaklanabilir.

Çal maya kat lanlar n %40,00’ n beden kitle indeksi belirteci ideal

düzeyde bulunmu tur. Amerika’da yap lan bir çal maya göre %34,80 (Kim ve ark

2013), talya’da yap lan bir çal maya göre %49,00 (Vetrano ve ark 2013) ve

Edirne’de yap lan bir çal maya göre de %36,60 olarak bulunmu tur (Yalç n ve ark

2004). Ülkemiz 2010 verilerine göre ise toplumun %35,10 ‘unun skoru ideal

düzeydedir (THSK 2013). Her ne kadar oranlar birbirinde az miktarda farkl k

gösterse de bu fark çal maya kat lanlar n ya  ortalamas , farkl  kültürlerde farkl

beslenme al kanl klar  gibi parametrelerden kaynaklanabilir. Kald  ki ülkemizde

yap lan di er çal man n sonuçlar  ile bizim çal mam n sonuçlar  oldukça

benzerdir.

Çal mam za kat lan kan donörlerinin %76,70’sinin tansiyon arteryel belirteci

ideal olarak bulunmu tur. Amerika’da yap lan bir çal maya göre %44,00 (Barreira

ve ark 2014), Çin’de yap lan bir ara rmaya göre %44,80 (Wu ve ark 2013) ve

ülkemizde 2003 y nda yap lan bir çal maya göre de %26,10 (Ar  ve ark 2005)

olarak bulunmu tur. Çal maya kat lanlar n sa kl  ve nispeten genç ki ilerden

olu mas  bizim çal mam zdaki fark n sebebi olabilir. Çal maya kat lanlar n

%23,30’unun tansiyon arteryeli ideal düzeyde olmamas  beyaz önlük korkusu, kan

verme korkusu ve daha önce tespit edilmemi  bir hastal ktan kaynaklanabilir.

Çal maya kat lanlar n %62,50’sinin fiziksel aktivite belirteci ideal olarak

bulunmu tur. Çin’de yap lan bir ara rmaya göre bu oran %31,70 (Wu ve ark 2013),

Amerika’da yap lan bir çal maya göre de bu çal maya benzer olarak %37,70

(Folsom ve ark 2011), yine Çin’de yap lan bir ara rmaya göre de %82,40 (Bi ve ark

2015) olarak bulunmu tur. Sedanter ya am ve ya a ba  olarak hareketsizli in

artmas  ve bizim çal ma grubumuzun di er ara rmalara göre nispeten daha genç

olmas  bu sonucu aç klayabilir.
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Çal maya kat lanlar n %58,40’ünün sa kl  diyet belirteci kötü olarak

bulunmu tur. Amerika’da yap lan bir çal maya göre %75,00 daha iyi (Dhamoon ve

ark 2015), Avrupa ülkelerinde yap lan bir çal maya göre benzer %61,00 (Jankovic

ve ark 2014) ve Amerika’da yap lan bir ba ka çal maya göre de %31,30 daha kötü

(Folsom ve ark 2011) olarak bulunmu tur. Kardiyo-vasküler sa k belirteçleri içinde

bir çok çal mada en kötü olarak bulunan belirteçtir; finansal nedenler, ya , kültür,

ya am tarz , medeni durum sa kl  ve dengeli beslenmede oldukça önemli role

sahiptir. Toplumlar ve ara rma yap lan gruplardaki bu farkl klar ara rmalardaki

farkl  sonuçlar  izah edebilir.

Çal maya kat lanlar n %56,20’sinin sigara belirteci kötü olarak bulunmu tur.

Amerika’da yap lan bir çal maya göre %21,00 (Barreira ve ark 2014), Çin’de

yap lan bir ara rmaya göre %24,10 olarak (Wu ve ark 2013) ve ülkemizde 2012’de

yap lan ara rma verilerine göre de %27,00 (Critchley ve ark 2012) olarak

bulunmu tur. Erkek popülasyon ve genç ya ta sigara kullan n daha fazla olmas

bu sonucu aç klamaya yard mc  olabilir.

Kardiyo-vasküler sa k belirteçleri toplam ideal skoruna göre %0,10’unun

yedi ideal kardiyo-vasküler sa k belirtecine sahip oldu u bulunmu tur. Çin’de

yap lan bir ara rmaya göre %1,50 (Wu ve ark 2013), Kore’de yap lan bir

ara rmaya göre %0,67 (Kim ve ark 2013), yine Çin’de yap lan bir ara rmaya göre

%0,2 (Bi ve ark 2015), Amerika’da yap lan bir ara rmaya göre de bu çal maya

benzer ekilde %0,10 (Folsom ve ark 2011) ve ayr ca Avrupa’da yap lan bir

ara rmaya göre de %0,02 (Jankovic ve ark 2014) olarak bulunmu tur. Hemen her

çal mada sa kl  diyet belirteci ideal skorunun oldukça dü ük olmas  nedeniyle

toplam ideal skor çok dü ük bulunmaktad r. Bizim çal mam n sonuçlar  da toplum

tabanl  yap lan çal malarla benzerlik göstermektedir.
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5.SONUÇ VE ÖNER LER

Çal maya kat lanlar n büyük ço unlu unun erkek; ço unun evli; yakla k

be te ikisinin üniversite düzeyinde ö renim seviyesine sahip; dörtte birinin i çi

oldu u ayr ca yakla k be te ikisinin çocuk sahibi olmad  bulundu.

Sigara kullanma ve sigaraya pasif maruziyet oran n yüksek oldu u, pasif

içicili e maruziyetin de en fazla i yerinde oldu u bulundu. Alkol ve sigara

kullan n erkeklerde, sigaraya pasif maruziyetin kad nlarda daha fazla oldu u,

bekarlar n alkol kullan m ve sigaraya pasif maruziyet oranlar n daha fazla oldu u

görüldü. Ortaokul seviyesinde ö renim düzeyine sahip olanlar n pasif olarak sigaraya

maruziyet oran n di er ö renim seviyelerine göre daha fazla oldu u bulundu.

Üniversite seviyesinde ö renim düzeyine sahip olanlarda sigara içicilik ve

sigara pasif maruziyet oran n, ilkokul seviyesinde ö renim düzeyine sahip

olanlar n alkol kullan m oran n daha az oldu u bulundu.

Erkeklerde kan kolesterolü, SKB ve DKB ortalamalar n kad nlardan yüksek

oldu u bulundu.

30 ya ndan büyüklerin daha yüksek kan glikozu ve kan kolesterolü

ortalamas na sahip oldu u, ya  artt kça kan kolesterolü, BMI, SKB ve DKB

ortalamalar n da artt  bulundu.

Çal maya kat lanlar n ço unlu unun kan ekeri, kan kolesterolü, fiziksel

aktivite ve tansiyon arteryel belirteçleri skor düzeyi ideal, beden kitle indeksi

belirteci skor düzeyi orta, sa kl  diyet ve sigara belirteçleri skor düzeyi kötü

seviyede idi.

Kad nlar n %72,20’sinde sigara belirteci skor düzeyi ideal bulundu.

Erkeklerin yakla k üçte ikisinde beden kitle indeksi ve kad nlar n yakla k

be te birinde fiziksel aktivite belirteci skor düzeyi orta bulundu.

Sigara ve sa kl  diyet belirteci skorlar  düzeyi ideal; glikoz belirteci skor

düzeyi orta; BMI, kan kolesterolü, fiziksel aktivite ve TA belirteci skorlar  düzeyi

kötü olanlar en yüksek ya  ortalamas na sahipti.
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Ekonomik durumlar  iyi olarak belirtenlerin büyük ço unlu unun sigara

belirteci skor düzeyi ideal, yakla k yar n sa kl  diyet belirteci skor düzeyi orta

seviyede idi.

lk defa kan ba nda bulunanlar n yakla k yar n beden kitle indeksi,

ço unun kan kolesterol ve yakla k yar n sigara belirteci skorlar düzeyi ideal

bulundu.

Çal maya kat lanlar n sadece %0,10’u toplam ideal kardiyo-vasküler sa k

skoruna göre tüm (yedi) sa k belirteçlerine sahip oldu u bulundu.

Toplam ideal kardiyo-vasküler sa k skoru artt kça ya n dü tü ü bulundu.

deal kardiyo-vasküler sa k modeline bakt zda sigara kullan ,

sedanter ya am, kilo almaya ba lama ve diyete ba  kötü sa k davran lar  genç ve

genç eri kinlik döneminde ba lamaktad r, bu konuda özellikle gençlere ve genç

eri kinlere yönelik toplum tabanl  sa k politikalar na ihtiyaç vard r.

Okul öncesi dönemden ba lamak üzere beslenme ile birlikte fiziksel aktivite

itimleri verilmeli ve bu e itimlerin davran a dönü ebilmesi için gerekli alt yap n

olu turulmas  gerekir.

Her ilde en az bir tane olmak üzere sa k temal  park kurulmas  bu parklarda

fiziksel aktivite ve sa kl  beslenme konular n i lenmesi toplumsal düzeyde

bilinçlenmeye katk  sa layabilir.

Kapal  ortamlarda sigara içme ile ilgili denetimlerin art lmas  ile pasif

maruziyeti en aza indirilebilir.

Okullar n spor tesislerinin e itim saatlerinin d nda halk n kullan na

aç lmas  fiziksel aktiviteyi art rmaya yönelik toplumsal bir te vik olabilir.

Farkl  kurum ve kurulu lar n ortak projeler ile topluma yönelik beslenme

aktivite vb konular nda çal malar yapmas , geni  kitlelerde (organize sanayi

bölgeleri, üniversite yerle keleri, yurt vb) sa  geli tirmeye yönelik programlar n

yap lmas  kardiyo-vasküler sa k belirteçlerinde iyile me sa layabilir.
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ÖZET

T.C.
SELÇUK ÜN VERS TES

TIP FAKÜLTES

Kan Donörlerinin Kardiyo-Vasküler Risk Parametreleri Yönünden

De erlendirilmesi

“Dr Hasan Erdo du”

Halk Sa  Anabilim Dal

TIPTA UZMANLIK TEZ  / Konya, 2016

Bu çal man n amac  gönüllü olarak kan ba  için kan transfüzyon merkezine ba vuran
bireylerin kardiyo-vasküler sa k (KVS) belirteçleri yönünden de erlendirilmesi ve kardiyo-vasküler
risk faktörlerinin da n ve s kl n belirlenmesidir.

Bu çal ma gönüllü kan merkezine ba vuran 2302 ki i (ortalama ya  33,66 y l; %92,00’si
erkek) üzerinde Temmuz 2014 ile Mart 2015 tarihleri aras nda yap lm r. deal kardiyo-vasküler
sa k belirteçlerinin (sigara, vücut kitle indexi, fiziksel aktivite, sa kl  beslenme, kolesterol,
tansiyon arteryel ve glukoz) prevalans  Amerikan Kalp Birli i’nin tan na göre “ideal”, “orta” ve
“kötü” olarak s fland .

Sadece kat mc lar n %0,10’u ideal KVS belirteçlerinin tamam na sahipti. Kan glukozu
belirteci en yayg n (%85,90), sa kl  beslenme belirteci de en az yayg n (%3,00) KVS belirteci idi.

Bu çal ma toplam KVS belirteçlerinde dü ük prevalansa sahipti. Kapsaml  bireysel ve
toplum tabanl  müdahaleler ideal kardiyo-vasküler sa k belirteçlerini yükseltmeye yard mc  olabilir.

Anahtar Sözcükler: Kardiyo-vasküler sa k; Kardiyo-vasküler hastal k; Epidemiyoloji;
Risk faktörleri; Korunma
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SUMMARY

Evaluation of Cardiovascular Risk Parameters Regard in Blood Donors

The purpose of this study is to evaluate from ideal cardio-vascular health metrics (CVH) of
the  individuals  who  applied  to  the  blood  transfusion  center  to  donate  blood  and  to  determine  the
distribution and prevalence of cardiovascular risk factors.

We included 2302 adults (mean age 33,66 years; 92 % men) from the volunteer blood center
performed from July 2014 to March 2015. The prevalence of cardio-vascular health metrics (smoking,
body mass index, physical activity, diet, cholesterol, blood pressure, and glucose) were estimated
according to the American Heart Association criteria for ‘‘ideal’’, ‘‘intermediate’’, and ‘‘poor’’
levels.

Only 0,10% participants had ideal (all seven health metrics at ideal levels) CVH metrics. The
blood glucose was the most prevalent (85,90 %), whereas the healthy diet was the least prevalent
(3,00 %) ideal CVH metric.

Our study indicates low prevalence of total  ideal CVH metrics. Comprehensive individual
and population-based interventions must be developed to improve cardiovascular health status.

Keywords: Cardio-vascular health; Cardio-vascular disease; Epidemiology; Risk factors;
Prevention
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EK A:ET K KURUL KARARI
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EK B:AYDINLATILMI  ONAM FORMU

Bu kat ld z çal ma bilimsel bir ara rma olup, ara rman n ad  “Kan

Donörlerinin Kardiyovasküler Risk Parametreleri Yönünden

De erlendirilmesi” dir.

Bu ara rman n amac kan ba  için ba vuran bireylerin kardiyo-

vasküler risk yönünden de erlendirilmesi ve kardiyo-vasküler risk faktörlerinin

da n ve s kl n belirlenmesi’dir.  Bu  ara rmada  size  31  soruluk  sosyo-

demografik özellikleri içeren bir form yüz-yüze yöntemle sorulacak ; boyunuz ,

kilonuz tart  ve metre yard yla ölçülecek; kan ba  için verdi iniz kandan da kan

glukoz ve total kolesterol düzeyleri bak lacakt r. Bu ara rmada yer alman z

öngörülen süre 6 ay olup, ara rmada yer alacak gönüllülerin say  2300 ki idir.

Bu ara rmada sizin için beklenen yararlar yap lacak tahliller ve muayeneler

sonucu kardiyo-vasküler risk düzeyinin erken dönemde tespit edilmesidir.

Ara rma s ras nda sizi ilgilendirebilecek herhangi bir geli me oldu unda, bu

durum size veya yasal temsilcinize derhal bildirilecektir. Ara rma hakk nda ek

bilgiler almak için ya da çal ma ile ilgili herhangi bir sorun, istenmeyen etki ya da

di er rahats zl klar z için 0546 ……. no.lu telefondan Dr. Hasan ERDO DU’ya

ba vurabilirsiniz.

Bu ara rmada yer alman z nedeniyle size hiçbir ödeme yap lmayacakt r;

ayr ca, bu ara rma kapsam ndaki bütün muayene, tetkik, testler ve t bbi bak m

hizmetleri için sizden veya ba  bulundu unuz sosyal güvenlik kurulu undan hiçbir

ücret istenmeyecektir. Bu ara rma Selçuk Üniversitesi taraf ndan

desteklenmektedir.

Bu ara rmada yer almak tamamen sizin iste inize ba r. Ara rmada yer

almay  reddedebilirsiniz ya da herhangi bir a amada ara rmadan ayr labilirsiniz; bu

durum herhangi bir cezaya ya da sizin yararlar za engel duruma yol açmayacakt r.

Ara  bilginiz dahilinde veya iste iniz d nda, uygulanan tedavi emas n

gereklerini yerine getirmemeniz, çal ma program  aksatman z veya tedavinin

etkinli ini art rmak vb. nedenlerle sizi ara rmadan ç karabilir. Ara rman n

sonuçlar  bilimsel amaçla kullan lacakt r; çal madan çekilmeniz ya da ara
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taraf ndan ç kar lman z durumunda, sizle ilgili t bbi veriler de gerekirse bilimsel

amaçla kullan labilecektir.

Size ait tüm t bbi ve kimlik bilgileriniz gizli tutulacakt r ve ara rma

yay nlansa bile kimlik bilgileriniz verilmeyecektir, ancak ara rman n izleyicileri,

yoklama yapanlar, etik kurullar ve resmi makamlar gerekti inde t bbi bilgilerinize

ula abilir. Siz de istedi inizde kendinize ait t bbi bilgilere ula abilirsiniz (tedavinin

gizli olmas  durumunda, gönüllüye kendine ait t bbi bilgilere ancak verilerin

analizinden sonra ula abilece i bildirilmelidir).

Yukar da yer alan ve ara rmaya ba lanmadan önce gönüllüye verilmesi

gereken bilgileri okudum ve sözlü olarak dinledim. Akl ma gelen tüm sorular

ara ya sordum, yaz  ve sözlü olarak bana yap lan tüm aç klamalar

ayr nt lar yla anlam  bulunmaktay m. Çal maya kat lmay  isteyip istemedi ime

karar vermem için bana yeterli zaman tan nd . Bu ko ullar alt nda, bana ait t bbi

bilgilerin gözden geçirilmesi, transfer edilmesi ve i lenmesi konusunda ara rma

yürütücüsüne yetki veriyor ve söz konusu ara rmaya ili kin bana yap lan kat m

davetini hiçbir zorlama ve bask  olmaks n büyük bir gönüllülük içerisinde kabul

ediyorum.

Gönüllünün Ad  / Soyad  / mzas  / Tarih

Ara rma Ekibinde Yer Alan ve Yetkin Bir Ara rmac n Ad  / Soyad  / mzas  /
Tarih

Gerekiyorsa Olur lemine Tan k Olan Ki inin Ad  / Soyad  / mzas  / Tarih

Gerekiyorsa Yasal Temsilcinin Ad  / Soyad  / mzas  / Tarih
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NOT:

1.BGOF, gönüllü ve/veya yasal temsilcisinin yasal haklar  ortadan

kald racak bir hüküm veya ifade içeremez ayr ca ara rmac , kurumu, destekleyici

veya bunlar n temsilcilerini kendi ihmallerinden kaynaklanan herhangi bir

yükümlülükten kurtaracak hüküm veya ifade ta yamaz.

2.Gönüllülerden elde edilen biyolojik materyaller üzerinde ara rma

yap labilmesi için Bilgilendirilmi  Gönüllü Olur Formunda (BGOF):

“[Kan Donörlerinin Kardiyovasküler Risk Parametreleri Yönünden

De erlendirilmesi] çal mas  kapsam nda al nan biyolojik örneklerimin (kan, idrar

vb.);(Gönüllü taraf ndan uygun olan k i aretlenmelidir)

Sadece yukar da bahsi geçen çal mada kullan lmas na izin veriyorum.

leride yap lmas  planlanan tüm çal malarda kullan lmas na izin

veriyorum.

Hiçbir ko ulda kullan lmas na izin vermiyorum.”
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