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Sağlıklı

Erkeklerde Ilerleyen Y~şın Karotis-Femoral
(Aortik) Nabız Dalga Hızı Uzerine Etkileri

The Effects of Advancing Age in Healthy Men on the Carotid-Femoral (Aortic)
Pulse W av e Velocity
Uz. Dr. Mustafa YILDIZ, Alparslan ŞAHİN*, Doç. Dr. Turhan KÜRÜM
Trakya Üniversitesi Tip Fakiiliesi Kardiyoloji Anabilim Dal!, Edirne, *Gazi Üniversitesi Tip Fakültesi, Ankara

Tesbit e dilmiş
aterosklerotik
ha sta lığı olmayan farklı yaşlar
da üç sağlıklı erk eğe (vücut-kitle
ind e ksi
<30
kg/m 2, bel/kalça
< 1, arteryel kan
basınc ı < 135/80
mmHg, kalp hızı
< 70/dak) ait karotis-femoral
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Şekil 1. NDH: 5.66 m/s (20 yaş)
NDH : Nabız dalga hızı

Şekil 2. NDH: 9.20 m/s (40 yaş)

Şekil3. NDH: 12 .09 m/s (58 yaş)

ile hesap lanabilir < ıı (şek il 4).
Ölçü
len NDH arteryel duvar
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karotis arter
ya da arteryel kompliyans ile
ters orantılıdır. Karotis-femoral
\ ~ . ~~i
NDH ölçümü yardımı ile arter\
.
·,,,
ı
femoral arter
yel distensibilitedeki aza lmanın
\
~'
belirlenmesi, kardiyevask üle r
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erken dönemde tesbi-....___/
ôt
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tinde önemli olabilir. ilerleyen
yaş ile aort anın gen i şliğ i giderek
karolis arter
femoral arter
d
artmakta, esneyebilirl i ği ise
azalmaktadır. Yaş ile ao rt anın
Şekil 4. Karotis-femoral nabız dalga hızı (NDH) ölçümü [d: Vücut yüzeyinden ölçüelastik
dokusu progressif olarak
len karotis-femoral arterler arası mesafe (m), ôt: Karotis-femoral arterler arasında naazalmakta
ve yerini kollajen dobız dalgasının geç iş zamanı (s), NDH (m/s)=d/L'ıt]
ku ya bırakmaktadı r; bu arada
elastik liflerin yapısı da değişmektedir. Bu değişik
(aortik) nabız dalga hızı (NDH) değerleri şekil 1likler sonucunda ilerleyen yaş ile karotis-femora l
3'de görülmektedir. Aortik NDH, otomatik online
(aortik) NDH değerleri artmaktadır.
nabız dalga kaydına ve nabız dalga hızının otomatik
hesaplanmasına imkan veren Complior Colson cihaKAYNAKLAR
zı (Createch Industrie, Fransa) kullanılarak NDH =
1. Asınar R, Benetos A , Topouchian J, et al.: Assessnıcnt
d/t.t [d: Vücut yüzeyinden ölçülen karotis-feınoral
of arterial distensibility by a utomatic pulse wave velocity
arterler arası mesafe (nı), t.t: Karotis-feınoral arterler
ıneasureınent. Yalidation and elinical application studies.
Hypertension 1995; 26: 485-90
arasında nabız dalgasının geçiş zamanı (s)] formülü
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