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Önsöz
K›lavuzlar ve Uzman Görüﬂ Birli¤i Belgeleri, hekimlerin, belirli
bir hastal›¤› bulunan tipik bir hasta için en iyi tedavi stratejilerini seçebilmesine yard›mc› olmak amac›yla, sonlan›m üzerindeki etkiyi ve belirli tan› ya da tedavi yöntemlerinin risk-yarar
oranlar›n› da dikkate alarak, belli bir konudaki bütün güncel
kan›tlar› özetlemekte ve de¤erlendirmektedir. K›lavuzlar, t›p
kitaplar›n›n yerini tutamaz. T›bbi k›lavuzlarla iliﬂkili yasal özelliklere ise, daha önce de¤inilmiﬂtir.
Son y›llarda, Avrupa Kardiyoloji Derne¤i (ESC) ile baﬂka
dernekler ve örgütler taraf›ndan çok say›da K›lavuz ve Uzman
Görüﬂ Birli¤i Belgesi yay›mlanm›ﬂt›r. Klinik uygulamalar üzerindeki etkisi nedeniyle, bütün kararlar›n kullan›c›ya ﬂeffaf olmas›n› sa¤layacak k›lavuz geliﬂtirilmesinde kullan›lacak kalite
ölçütleri belirlenmiﬂtir. ESC K›lavuzlar› ve Uzman Görüﬂ Birli¤i
Belgeleri’nin haz›rlanmas›na ve yay›mlanmas›na iliﬂkin öneriler
ESC web sitesinde (http://www.escardio.org/knowledge/guidelines/rules) bulunabilir.
K›saca, çal›ﬂma alanlar›ndan uzmanlar seçilir ve belirli bir
hastal›kta tedavi ve/veya korunmaya iliﬂkin yay›mlanm›ﬂ kan›tlar kapsaml› ﬂekilde gözden geçirilir. Risk-yarar oran›n›n de¤erlendirilmesi de dahil olmak üzere, tan› ve tedaviye iliﬂkin iﬂlemler eleﬂtirel aç›dan de¤erlendirilir. Veriler mevcut oldu¤unda, daha kalabal›k topluluklar için beklenen sa¤l›k sonlan›mlar› üzerine tahminler de yap›l›r. Aﬂa¤›daki tablolarda anahatlar›n›n belirtildi¤i ﬂekilde, önceden tan›mlanm›ﬂ ölçeklere göre
belli tedavi seçeneklerinin tavsiye edilme gücü ve kan›tlar›n
düzeyleri ölçülüp derecelendirilir.
Yaz› kurullar›ndaki uzmanlar, gerçek ya da potansiyel ç›kar
çat›ﬂmas› olarak alg›lanabilecek bütün iliﬂkilerini aç›klam›ﬂlard›r. Bu aç›klamalar, ESC merkezi olan Avrupa Kalp Evi’nde
dosyalanmaktad›r. Yazma dönemi s›ras›nda ç›kar çat›ﬂmas›
hususunda ortaya ç›kabilecek herhangi bir de¤iﬂikli¤in ESC’ye
bildirilmesi gerekmektedir. Görev Grubu raporu tümüyle ESC
taraf›ndan finanse edilmekte olup endüstriden herhangi bir
kat›l›m olmaks›z›n geliﬂtirilmiﬂtir.
ESC Uygulama K›lavuzlar› Komitesi (CPG), Görev Gruplar›,
uzman gruplar› veya görüﬂ birli¤i paneli taraf›ndan yeni K›lavuzlar ve Uzman Görüﬂ Birli¤i Belgeleri haz›rlanmas›n› yönlendirir ve koordine eder. Komite ayr›ca, bu K›lavuzlar ve Uzman
Görüﬂ Birli¤i Belgeleri’ni ya da aç›klamalar›n› destekleme sürecinden de sorumludur. Belge son haline geldikten ve Görev
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Grubu’nda yer alan bütün uzmanlar taraf›ndan onayland›ktan
sonra, incelenmek üzere d›ﬂar›daki uzmanlara da gönderilir.
Belge gözden geçirilip en sonunda CPG taraf›ndan onaylan›r
ve ancak ondan sonra bask›ya gönderilir.
Bask›dan sonra tan›t›m da¤›t›lmas› son derece önemlidir.
Çal›ﬂma sahas›nda cep kitab› boyutundaki bask›lar ve kiﬂisel
dijital yard›mc› (PDA) biçimindeki internetten indirilebilir uyarlamalar yararl›d›r. Baz› çal›ﬂmalar, k›lavuzlar› kullanmas› amaçlanan kiﬂilerin bazen böyle bir k›lavuzun varl›¤›n› dahi bilmedi¤ini ya da klinik uygulamada kullanmad›¤›n› göstermiﬂtir; bu
nedenle bilgilerin yayg›nlaﬂt›r›lmas›n›n önemli bir bölümünü,
yeni k›lavuzlar› hayata geçirme programlar› oluﬂturmaktad›r.
ESC taraf›ndan toplant›lar düzenlenmekte ve Avrupa’daki
önemli görüﬂ liderleri ile üye Ulusal Dernekler hedeflenmektedir. K›lavuz ESC’ye üye dernekler taraf›ndan desteklenmeye
baﬂland›ktan ve tercüme edildikten sonra ulusal düzeyde de
hayata geçirme toplant›lar› gerçekleﬂtirilebilir. Klinik tavsiyelerin eksiksiz bir ﬂekilde uygulanmas›yla hastal›k sonlan›m›n›n
olumlu yönde etkilendi¤i gösterilmiﬂ oldu¤undan, hayata geçirme programlar›na gerek vard›r.
K›lavuz veya Uzman Görüﬂ Birli¤i belgeleri yazma görevi
yaln›zca en yeni çal›ﬂmalar›n birleﬂtirilmesinden ibaret olmay›p, tavsiyeler için e¤itim gereçleri oluﬂturulmas› ve hayata geçirme programlar› uygulanmas›n› da içermektedir. Gündelik
yaﬂamdaki uygulamalar›n k›lavuzlarda tavsiye edilenlere uygun oldu¤unu do¤rulamak amac›yla tarama ve kay›t çal›ﬂmalar› yap›ld›¤›nda, klinik çal›ﬂmalar, k›lavuz yaz›m› ve bunlar›n
klinik uygulamaya geçirilmesi ﬂeklindeki halka tamamlanacakt›r. Bu tür tarama ve kay›t çal›ﬂmalar› ayr›ca, k›lavuzlar› hayata geçirmenin hasta sonlan›mlar› üzerindeki etkilerini de¤erlendirmeyi de mümkün k›lmaktad›r. K›lavuzlar ve tavsiyeler
hekimlerin günlük uygulamalar›ndaki karar süreçlerine yard›mc› olmal›d›r; ancak bir hastan›n tedavisine iliﬂkin kesin karar ondan sorumlu olan hekim taraf›ndan verilmelidir.
Tavsiye s›n›flar›
I. S›n›f

II. S›n›f
IIa S›n›f›
IIb S›n›f›
III. S›n›f

Belirli bir tedavi ya da iﬂlemin kârl›, yararl› ve etkili
oldu¤una iliﬂkin kan›tlar ve/veya genel görüﬂ birli¤i
varl›¤›
Belirli bir tedavi veya iﬂlemin yararl›/etkili oldu¤una
iliﬂkin çeliﬂkili kan›tlar ve/veya farkl› görüﬂlerin
varl›¤›
Kan›tlar/görüﬂlerin a¤›rl›¤› yararl›l›k/etkililik yönünde
Kan›tlar/görüﬂler yararl›l›k/etkilili¤i daha az
destekliyor
Belirli bir tedavi ya da iﬂlemin yararl›/etkili olmad›¤›,
baz› durumlarda zararl› olabilece¤i yönünde kan›t
ya da genel görüﬂ birli¤i

Kan›t düzeyleri
Kan›t düzeyi A

Kan›t düzeyi B

Kan›t düzeyi C

Veriler birden çok say›da rastgele
yöntemli klinik çal›ﬂma ya da metaanalizden elde edilmiﬂtir
Veriler tek bir rastgele yöntemli klinik
çal›ﬂma veya büyük boyutlu rastgele
yöntem kullan›lmayan çal›ﬂmalardan
elde edilmiﬂtir
Uzmanlar›n görüﬂ birli¤i ve/veya küçük
boyutlu çal›ﬂmalar, geriye dönük
çal›ﬂmalar, kay›t çal›ﬂmalar›
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Giriﬂ
Aterosklerotik kardiyovasküler hastal›ktan (KVH) korunmak
için aktif bir yaklaﬂ›m›n gerekçesi, beﬂ ana noktaya dayanmaktad›r:
Neden klinik uygulamada koruyucu bir strateji
geliﬂtirilmeli?
1. Kardiyovasküler hastal›k (KVH) Avrupa’da erken ölümlerin
ana nedenidir. Ayr›ca, iﬂ göremezlik etkenleri aras›nda yer
al›r ve gittikçe artan sa¤l›k harcamalar›na hat›r› say›l›r
ölçüde katk›da bulunur
2. Altta yatan ateroskleroz birçok y›l içinde sinsi bir ﬂekilde
geliﬂir ve genellikle semptomlar ortaya ç›kt›¤›nda ilerlemiﬂtir
3. KVH’dan ölüm genellikle aniden, t›bbi tedaviye eriﬂemeden
olmaktad›r ve bu nedenle birçok terapötik giriﬂim ya
uygulanamamakta ya da palyatif kalmaktad›r
4. KVH’n›n kitlesel ﬂekilde ortaya ç›kmas› ile yaﬂam tarz› ve
de¤iﬂtirilebilir fizyolojik ve biyokimyasal faktörler aras›nda
kuvvetli bir ba¤ vard›r
5. Risk faktörlerini de¤iﬂtirmenin, baﬂta yüksek risk alt›ndakiler
gelmek üzere, KVH mortalitesini ve morbiditesini azaltt›¤›
gösterilmiﬂtir

1990’lar›n baﬂlar›nda, KVH’dan korunmaya yönelik, birbirine benzeyen ama kafa kar›ﬂt›r›c› derecede farkl›, çok fazla
say›da ulusal ve uluslararas› k›lavuz yay›mlanm›ﬂt›r. ESC, Avrupa Ateroskleroz Derne¤i ve Avrupa Hipertansiyon Derne¤i,
üzerinde görüﬂ birli¤ine var›lan alanlar› tan›mlayabilmek için
iﬂbirli¤i yapmay› kararlaﬂt›rm›ﬂ ve sonuçta 1994 y›l›nda yay›mlanan, koroner kalp hastal›¤›ndan (KKH) korunmak için bir dizi tavsiye belirlenmiﬂtir.1 Bu k›lavuz, 1998 ve 2003 y›llar›nda,
ikinci ve üçüncü Birleﬂik Görev Grubu taraf›ndan gözden geçirilerek yenilenmiﬂtir.2,3 K›lavuzlar›n güçlü bir yönü, baﬂlang›çtan itibaren KVH’n›n genellikle birbiriyle etkileﬂimde bulunan, birden çok say›da risk faktörünün bir ürünü oldu¤unun
vurgulanm›ﬂ olmas›d›r. Bu, toplam KVH riskini tahmin etmeyi
kolaylaﬂt›ran risk cetvelleri üretilmesiyle ve risk tedavisinin de¤iﬂtirilebilecek bütün risk faktörlerine dikkat edilmesini gerektirdi¤inin anlaﬂ›lmas›yla sonuçlanm›ﬂt›r.
‹lk ortaklar›n, baﬂta davran›ﬂsal t›p ve diyabet alanlar› gelmek üzere, baﬂka kurumlar ve uzmanlardan deste¤e gereksinimi oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›. Ayr›ca, aile hekimleri, hemﬂireler ve
Kalp Vak›flar› gibi gönüllü kuruluﬂlardan da çok yararl› pratik
tavsiyeler ö¤renilebilece¤i aç›kt›. Bu bilinç, mevcut k›lavuzda
geniﬂletilmiﬂ ortak çal›ﬂanlar listesine ve destekleri istenen uzmanlar listesine yans›m›ﬂt›r.
Üçüncü Birleﬂik Görev Grubu K›lavuzunda, aterosklerozun
damar a¤ac›n›n herhangi bir bölümünü etkileyebilece¤i gerçe¤ini yans›tmak için, KKH’dan de¤il KVH’dan korunma ﬂeklinde bir de¤iﬂiklik yap›lm›ﬂt›r. Avrupa’da yap›lan 12 kohort çal›ﬂmas›na dayanan ve SCORE (Sistematik Koroner Risk De¤erlendirmesi) ad› verilen yeni bir risk ölçe¤i geliﬂtirilmiﬂ olup, 10
y›ll›k kardiyovasküler ölüm riskinin tahminine olanak sa¤lam›ﬂt›r. Avrupa’n›n riski yüksek ve düﬂük olan bölgeleri için ayr› ölçekler üretilmiﬂtir. Daha ayr›nt›l› klinik öncelikler geliﬂtirilmiﬂtir.
Risk devaml›l›k gösterdi¤inden, “birincil” ve “ikincil” korunma
terimleri daha az vurgulanmaktad›r. Semptomsuz kiﬂilerde incelemeyle aterosklerotik hastal›k bulunabilir. Kurum d›ﬂ›nda
yo¤un bir gözden geçirme süreci de gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Dördüncü Birleﬂik Görev Grubu birkaç alanda geribeslemenin üzerinde durmaktad›r:
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(1) Dünya Ulusal Yüksekokullar, Akademiler ve genel pratisyen/aile hekimi akademik birliklerinden (WONCA ya da
k›sa ad›yla “Dünya Aile Hekimleri Organizasyonu”) ve
ESC Kardiyovasküler Hemﬂirelik Çal›ﬂma Grubu’ndan, birçok Avrupa ülkesinde koruyucu tavsiyelerin bildirilmesi
prati¤inde yo¤un bir ﬂekilde çal›ﬂmakta oldu¤undan, daha
ayr›nt›l› tavsiyeler istenmiﬂtir.
(2) ESC’nin kan›tlar› derecelendirme konusundaki güncel yaklaﬂ›m› ayr›nt›l› bir ﬂekilde incelenmiﬂtir. Mevcut sistem,
mant›kl› olmakla birlikte, ilaç tedavileri yaﬂam tarz› de¤iﬂikliklerine göre çift kör ve rastgele yöntemli, kontrollü
çal›ﬂmalarda incelenmeye daha yatk›n oldu¤undan, örne¤in sigaran›n b›rak›lmas›nda oldu¤u gibi, gözleme dayal›
çal›ﬂmalar büyük bir yarar elde edildi¤ini düﬂündürse bile,
ilaç tedavilerine öncelik verme e¤ilimi göstermektedir. Bu
nedenle, mevcut belgelere derecelendirmeler al›nmam›ﬂt›r
ve bu konu üzerinde daha fazla tart›ﬂma yap›lmas› kuvvetle tavsiye edilmektedir.
(3) SCORE da dahil olmak üzere, risk tahmin etme sistemlerinin hepsi, KVH mortalitesinde azalma olan ülkelerde riski
gerçekte oldu¤undan daha yüksek, mortalitenin artt›¤› ülkelerde de gerçektekinden daha düﬂük hesaplayacakt›r.
Görev Grubu, her zaman, ulusal k›lavuz geliﬂtirilmesini ve
bu iﬂlemin bir parças› olarak, her ülkedeki mortalite ve risk
faktörü da¤›l›m›na iliﬂkin zaman içindeki e¤ilimleri dikkate
alarak SCORE ölçeklerinde yeniden kalibrasyon yap›lmas›n› tavsiye etmiﬂtir. Üçüncü Birleﬂik K›lavuz’da, yaﬂça daha
küçük kiﬂilerde görece riskin yüksek, mutlak riskin düﬂük
olmas› sorununa karﬂ›, ilerde yüksek mutlak risk taﬂ›yacak
kiﬂileri iﬂaretleyebilmek için gençlerin riskini 60 yaﬂa ilerletme yöntemi uygulanm›ﬂt›r. Bu yaklaﬂ›m›n bire bir yorumlanmas›, genç kiﬂilerde ilaç tedavisi kullan›m›nda aﬂ›r›ya
kaç›lmas›na neden olabilir. Mevcut k›lavuzda bu yaklaﬂ›m›n yerine, SCORE mutlak risk ﬂemas›yla birlikte kullan›lacak basit bir görece risk ﬂemas› da verilmiﬂtir.
(4) SCORE veri setinin yeniden incelenmesi, kiﬂiler taraf›ndan
bildirilen diyabetin risk üzerindeki etkisinin gerçekte oldu¤undan daha düﬂük de¤erlendirilebilece¤ini ortaya ç›karm›ﬂt›r. Sadece KVH mortalitesi olmay›p, olaylar›n toplam›n› önceden tahmin etme konusu ve ayr›ca cinsiyet, abdominal obezite, yüksek yo¤unluklu lipoprotein (HDL) kolesterol, kalp h›z›, böbrek hastal›¤›, KKH d›ﬂ›ndaki KVH belirtileri üzerine de daha fazla dikkat yöneltilmiﬂtir.
KVH’dan Korunmaya ‹liﬂkin Dördüncü Birleﬂik
Görev Grubu K›lavuzu’nda neler yenidir?
• Genel t›p uygulamas› ve kardiyovasküler hemﬂirelikten
daha fazla öneri al›nm›ﬂt›r
• Egzersiz, vücut a¤›rl›¤› ve yaﬂam tarz›na daha fazla a¤›rl›k
verilmiﬂtir
• Mevcut kan›t derecelendirme sistemlerinin s›n›rl› yönlerine
iliﬂkin daha ayr›nt›l› bir tart›ﬂmaya yer verilmektedir
• Öncelikler ve hedefler yeniden tan›mlanm›ﬂt›r
• Gençlerdeki riske yaklaﬂ›mda düzeltmeler yap›lm›ﬂt›r
• Mortalitenin yan› s›ra olaylar›n toplam› da dikkate al›nm›ﬂt›r
• SCORE’dan olay toplam›, diyabet, HDL kolesterolü ve
beden kütle indeksi (BK‹) hakk›nda daha fazla bilgiye yer
verilmiﬂtir
• Cinsiyet, kalp h›z›, BK‹/bel çevresi, KVH’n›n di¤er belirtileri
ve böbrek hastal›¤› üzerine yeni bölümler eklenmiﬂtir
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Bu K›lavuzda, de¤iﬂik meslek kuruluﬂlar› ve bilimsel disiplinler aras›nda daha geniﬂ kapsaml› görüﬂ birli¤i alanlar› bulunmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. WONCA’n›n yard›m›yla, birinci basamak ve
ikinci basamak sa¤l›k görevlilerine verilebilecek tavsiyelerde
uyum sa¤lanmas› için özellikle çaba harcanm›ﬂt›r. Ortak kuruluﬂlar taraf›ndan daha ayr›nt›l› k›lavuzlar haz›rlanmas› teﬂvik
edilmiﬂtir; örnek olarak, ESH/ESC’nin arteriyel hipertansiyon tedavisine iliﬂkin k›lavuzu4 ve ESC/EASD’nin diyabet, prediyabet
ve KVH üzerine k›lavuzu gösterilebilir.5 Bu ortakl›k sürecinde bir
zorunluluk, temel Birleﬂik K›lavuz ile uyumlu olunmas›d›r.
KVH’dan korunmaya iliﬂkin ulusal k›lavuzlar geliﬂtirilmesi
de özellikle teﬂvik edilmektedir. Birleﬂik K›lavuz; yerel politik,
ekonomik, sosyal ve t›bbi koﬂullara uygun ulusal k›lavuzlar›n
geliﬂtirilmesinde bir çerçeve olarak düﬂünülmelidir. K›lavuz
üretilmesi, korunma sürecinde yaln›zca bir ad›md›r ve ulusal
boyutta disiplinleraras› ortakl›klar geliﬂtirilmesi tavsiye edilmektedir; hayata geçirme baﬂl›kl› bölümde bu konuya iliﬂkin
baz› noktalara de¤inilecektir.
Dördüncü Birleﬂik Görev Grubu K›lavuzu’nun klinikte çal›ﬂmakta olan hekimler ve di¤er sa¤l›k görevlilerinin kullan›m›
için haz›rlanm›ﬂ oldu¤u dikkate al›nmal›d›r. KVH riski en yüksek olan hastalar, aktif risk faktörü tedavisinden en büyük yarar› gördü¤ünden, k›lavuzda en büyük öncelik gösterilenler,
KVH riski en yüksek olan hastalard›r. Ancak Avrupa nüfusunu
olumsuz yönde etkileyen muazzam KVH yükünü azaltmaya
yönelik eﬂgüdümlü ve kapsaml› çabalar›n, genel nüfusa yönelik ulusal ve Avrupa halk sa¤l›¤› stratejileriyle de tamamlanmas› gerekir. Bu yolla, k›lavuzun, Avrupa’da KVH ile yaratt›¤›
yükü azaltmaya yard›mc› olabilmek için sa¤l›k hizmetlerinin
kalitesini art›rmas›n› umuyoruz. Bu ba¤lamda, www.heartcharter.eu adresinde izlenebilecek olan, Avrupa Sa¤l›k
Plan›’n›n (European Health Charter) yay›mland›¤› da duyurulmal›d›r. Avrupa Sa¤l›k Plan›, ESC, Avrupa Birli¤i (AB) ve Avrupa Kalp A¤› taraf›ndan, Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) ile ortak
olarak haz›rlanm›ﬂt›r. Palan ve mevcut K›lavuz aras›ndaki iliﬂki
ﬂöyle özetlenebilir:
Avrupa Kalp Sa¤l›¤› Plan› ve kardiyovasküler
hastal›klardan korunmaya iliﬂkin k›lavuz
• Avrupa Kalp Sa¤l›¤› Plan›, kardiyovasküler sa¤l›¤›
geliﬂtirecek ve KVH’y› önleyecek Avrupa çap›nda, ulusal,
bölgesel ve yerel boyutlarda kapsaml› sa¤l›k stratejileri,
ölçüler ve politikalar geliﬂtirilmesini ve hayata geçirilmesini
savunmaktad›r
• Bu k›lavuz, hekimler ve di¤er sa¤l›k görevlilerinin özellikle
gündelik klinik uygulamada etkili koruyucu önlemleri temin
etme rollerini yerine getirmelerine yard›mc› olmay›
amaçlamaktad›r
• Avrupa’n›n, temsilci göndermiﬂ ana meslek kuruluﬂlar›
aras›ndaki disiplinleraras› ortakl›ktan kaynaklanan görüﬂ
birli¤ini yans›tmaktad›r

Problemin kapsam›: geçmiﬂi ve gelece¤i
Bilimsel çerçeve
KVH, 2000 y›l›nda, Avrupa’daki 4 milyonu aﬂk›n ölümün do¤rudan nedenidir ve her yaﬂtan erkeklerde bütün ölümlerin
%43’ünden, kad›nlarda ise %55’inden sorumludur
(www.ehnheart.org6‘dan Tablo 1).7 KVH ayr›ca hastaneden
taburcu edilmelerin de ana nedenlerinden olup, 2002 y›l›nda
100 000 kiﬂilik nüfusta ortalama oran 2557’dir. Bunlar aras›n-
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Tablo 1 Avrupa’da dolaﬂ›m hastal›klar›ndan meydana gelen
bütün ölümler. Bütün yaﬂlar. 2000 y›l›
Bütün nedenler
Bütün dolaﬂ›m bozukluklar›
KKH
‹nme
Di¤er

Erkek
Kad›n
Erkek
Kad›n
Erkek
Kad›n
Erkek
Kad›n
Erkek
Kad›n

4
4
1
2

519
336
963
307
967
983
504
775
492
637

403
346
644
945
258
229
307
571
079
405

da 100 000’de 695’ine KKH ve 100 000’de 375’ine inme neden olmakla birlikte, yar›dan ço¤u di¤er kronik kalp hastal›¤›
ﬂekillerine ba¤l›d›r. AB ülkelerinde 2003 y›l›nda KVH’n›n toplam maliyeti 168 757 milyon Avro olarak hesaplanmaktad›r.8
KVH mortalite oranlar› yaﬂ, cinsiyet, sosyoekonomik durum, etnik köken ve co¤rafi bölgeye göre de¤iﬂmektedir. Yaﬂ
ilerledikçe mortalite oranlar› yükselir ve erkeklerde, düﬂük sosyoekonomik durumdakilerde, Orta ve Bat› Avrupa’da ve Güney Asya kökenli göçmenlerde daha yüksektir. Avrupa ülkeleri aras›nda KVH morbidite ve mortalitesi aç›s›ndan büyük sosyoekonomik farkl›l›klar vard›r ve bunlar k›smen, sigara, kan bas›nc› (KB), kan kolesterolü ve glukoz gibi geleneksel risk faktörlerindeki sosyoekonomik farkl›l›klarla aç›klanabilmektedir.
Bat› Avrupa’da 1970’ten beri, hem orta yaﬂlar hem de daha ileri yaﬂlardaki KVH toplam mortalitesi istikrarl› bir ﬂekilde
azalmaktad›r.9 Orta ve Bat› Avrupa’da ancak son y›llarda azalmaya baﬂlam›ﬂt›r ve bu tür ülkelerde oranlar hâlâ çok yüksektir. Do¤u Avrupa ile Fransa aras›nda 35-74 yaﬂlar aras›ndaki
erkeklerde KKH mortalitesinde 10 kata, inme mortalitesinde
de 6 kata varan bir fark vard›r. KKH mortalitesindeki azalma,
hem Bat› hem de Do¤u Avrupa ülkelerinde beslenme ve sigarada toplumsal boyuttaki davran›ﬂ de¤iﬂikli¤iyle iliﬂkilidir. Bat›
Avrupa’da KKH10 ve inme insidanslar› da düﬂmekle birlikte,
baﬂta Do¤u Avrupa ve ‹spanya gelmek üzere, öteki bölgelerde yükselmektedir.

Pratik yönler: koroner arter hastal›¤›
20. yüzy›l›n sonlar›nda KKH mortalitesindeki de¤iﬂiklikler,
akut miyokard infarktüsünde (AME) k›sa vadeli vaka ölümcüllük oran›ndaki de¤iﬂikliklerle de¤il, daha çok insidanstaki de¤iﬂikliklerle aç›klanmaktad›r.11 Risk faktörlerinin kontrolü ve
yeni geliﬂen KKH belirleyicileri üzerinde durulmal›d›r. Toplumsal düzeyde kan bas›nc›nda saptanan azalman›n, hipertansif
kiﬂilerden tedavi uygulananlar›n oran›ndaki artmaya ancak
k›smen atfedilebilmesi, ilaçlar›n bireyler için önemli olmas›na
karﬂ›l›k, toplum bütününde KB’de düﬂmenin di¤er belirleyicilerinin daha güçlü oldu¤unu düﬂündürmektedir. Maliyete göre etkili korunma eylemlerinin yayg›nlaﬂmas›n› ve hayata geçirilmesini desteklemek gerekti¤ini belirten k›lavuzlar geliﬂtirilmiﬂ oldu¤u halde, özellikle obezite, sigara al›ﬂkanl›¤›, KB ve
ço¤unlukla diyabetik hastalar baﬂta gelmek üzere, yüksek
riskli hastalarda ve KKH bulunanlarda risk faktörü kontrolü
hâlâ zay›ft›r.12
Akut olaylardan sonra hayatta kalma say›s›n›n yükselmesiyle, prevalan KKH özellikle ileri yaﬂtaki kad›nlarda artmaktad›r. Diyabetin kad›nlarda daha güçlü bir risk faktörü oldu¤u
bilinmekte ve bu nedenle diyabetik hastalarda risk faktörleri157
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nin kontrolü özel bir öncelik kazanmaktad›r. Dünya çap›nda
kilo fazlal›¤› ve obezite prevalans› artt›kça, tip 2 diyabette ve
bütün komplikasyonlar›nda da art›ﬂ olmas› beklenmelidir. Dolay›s›yla da gittikçe büyüyen obezite salg›n›n›n kontrolü öncelikli bir görev olmal›d›r.
KVH’n›n klinik belirtileri çok farkl› olabilir. Hastane d›ﬂ›nda
ortaya ç›kan kalbe ba¤l› ani ölümler bütün kardiyovasküler
ölümlerin hâlâ büyük bir bölümünü oluﬂturdu¤undan, hastane istatistikleri, buzda¤›n›n yaln›zca görünen tepesi say›l›r.

Kalp yetersizli¤i
Kalbin pompalama yetersizli¤i, yaﬂl›larda s›k görülen bir ölüm
nedeni olmakla birlikte, kodlama kurallar›n›n s›n›rl› yönleri nedeniyle bu durum her zaman mortalite istatistiklerine yans›mamaktad›r. ABD ve Avrupa’da kalp yetersizli¤i için hastaneye yat›r›lma s›kl›¤› artmaktad›r. Hipertansiyon, obezite ve diyabet, majör risk faktörleridir. Klinik vakalar›n küçük bir bölümü (ço¤unlukla KKH ile ba¤lant›l› olan) kalp kapak hastal›¤›na veya kardiyomiyopatiye ba¤l› olmakla birlikte, epidemiyolojik çal›ﬂmalar, geliﬂmiﬂ ülkelerde vakalar›n ço¤unun iskemik
oldu¤unu düﬂündürmektedir.13

Aort anevrizmas› ve diseksiyonu
Aort anevrizmas› da do¤as› bak›m›ndan aterosklerotiktir ve
baz› Avrupa ülkelerinde mortalitede artma yönünde e¤ilimler
oldu¤u gösterilmiﬂtir.14 Özellikle abdominal aortta ortaya ç›kt›¤›nda, potansiyel olarak önlenebilir bir ölüm nedenidir. Prevalans, 60 yaﬂ ve üzerindeki erkeklerde %5, kad›nlarda %1%2’dir. Anevrizma rüptüründe mortalite %50 oldu¤u halde,
elektif cerrahi tamirde 30 günlük mortalitenin %5-8 ç›kmas›
nedeniyle, bu durumun taramalarla araﬂt›r›lmas› önerilmiﬂtir;
‹ngiltere’de tarama üzerine yap›lan bir çal›ﬂmada cesaret verici sonuçlar al›nm›ﬂt›r.15

Periferik arter hastal›¤›
Koroner ve periferik damarlar›n ayn› hastal›k sürecinden etkilendi¤i ve ayn› tedavi yöntemlerine gerek gösterdi¤i bilinmektedir. Periferik arter hastal›¤› (PAH) kad›nlarda da neredeyse
erkeklerdeki kadar s›k ortaya ç›kmaktad›r.16 PAH ile KKH, miyokard infarktüsü (ME) ve inme aras›ndaki ba¤›nt›, aterosklerozun yayg›nl›¤›n› yans›tmaktad›r. Ancak epidemiyolojik çal›ﬂmalardan, bu hastal›klar için risk faktörleri konusunda baz›
önemsiz farkl›l›klar ortaya ç›kmaktad›r. Sigaran›n PAH etiyolojisinde KKH’dan daha önemli oldu¤u izlenimi edinilmiﬂtir.17 Pozitif soygeçmiﬂ, hipertansiyon, diyabet, yüksek total ve düﬂük
yo¤unluklu lipoprotein (LDL) kolesterolü ve düﬂük yüksek yo¤unluklu lipid (HDL) kolesterolü içeren dislipidemi, yüksek fibrinojen ve C-reaktif protein (CRP), ileri yaﬂ ve fiziksel etkinlik
azl›¤›n›n ise ortak risk faktörleri oldu¤u düﬂünülmektedir.
KKH’da oldu¤u gibi, etkili bir risk faktörü tedavisi zorunludur. Riskin azalt›lmas›, baﬂta fiziksel etkinlik ve egzersiz, sigaran›n b›rak›lmas› ile statinler, antitrombosit ilaçlar, antitrombotik stratejiler, anjiyotensin dönüﬂtürücü enzim (ACE) inhibitörleri ve β-blokerler gibi tedaviler kullan›lmas›n› içeren, yaﬂam tarz› de¤iﬂiklikleriyle elde edilebilir.16,18,19 Bu hastalarda
statinlerin yararl› etkileri büyük boyutlu çal›ﬂmalarda gösterilmiﬂtir.20 Statinler, yaln›zca PAH ve vasküler olay riskini azaltmakla kalmay›p, ayn› zamanda PAH ile iliﬂkili semptomlar› da
olumlu yönde de¤iﬂtirmektedir. Ayr›ca, statinlerin, PAH bulunan hastalarda cerrahi mortaliteyi azaltt›¤› ve greftin aç›k ka158

l›ﬂ›n› ve ekstremitenin kurtar›lmas›n› olumlu yönde etkiledi¤ini gösteren kan›tlar da bulunmaktad›r.21

‹nme
‹nme insidans›, yaﬂla birlikte, üssel olarak artar; 35-44 yaﬂ grubunda y›lda 100 000’de 25 kiﬂiyi etkilerken, 75-84 yaﬂ grubunda 1500 kiﬂiyi etkiler. ‹nme, birçok ülkede üçüncü s›radaki ölüm nedenidir. ‹ntraserebral kanama ve subaraknoid kanama, inmelerin s›ras›yla %10 ve %5’ine neden olmaktad›r. ‹skemik inme, büyük damar hastal›¤›na, küçük damar hastal›¤›na, kalpten veya aort kavsinden kaynaklanan emboliye veya
saptanabilen di¤er nadir nedenlere ba¤l› olabilmektedir ama
büyük bölümünde neden hâlâ belirlenememektedir.22
En önemli risk faktörü hipertansiyondur; onu sigara al›ﬂkanl›¤› ve diyabet izler. Sedanter yaﬂam tarz›, alkol aﬂ›r› kullan›m›, uyuﬂturucular, yüksek kolesterol, oral kontraseptif kullan›m› veya menopoz sonras› hormon kullan›m›, kilo fazlal›¤›,
düﬂük sosyoekonomik durum ve kafa d›ﬂ›ndaki damarlarda
aterosklerotik stenoz da öteki risk faktörleridir.

Pratik yönler: inmeden korunma ve tedavi
Antihipertansif tedavi hem iskemik hem de hemorajik inme
riskini azalt›r ve inmelerden korunma, antihipertansif tedavinin en önemli etkisidir. Sigara al›ﬂkanl›¤›yla mücadele edilmeli, fiziksel etkinlikler desteklenmelidir. Düﬂük miktarda alkol
al›m› zararl› olmayabilir. Statin tedavisiyle ilgili olarak, inme
geçirdikten sonra hayatta kalanlar KVH’n›n öteki belirtileri bulunanlardaki gibi tedavi edilmelidir. ‹nternal karotis arterinde
lümeni >%70 etkileyen bir darl›k bulunan semptomlu hastalarda karotise endarterektomi, inmede tekrarlama riskini
azaltmaktad›r.
Profilaktik antitrombotik tedavi: Uluslararas› normalleﬂtirilmiﬂ oran (INR) 2-3 aras›nda tutularak uygulanan antikoagülasyon, atriyal fibrilasyon bulunan hastalarda inme riskini
azaltmaktad›r. Kardiyoembolik olmayan iskemik inmeli hastalarda antitrombosit tedavi endikasyonu vard›r. Aspirin, günde
75-150 mg dozlar›nda en yayg›n ﬂekilde kullan›lan ilaçt›r. Aspirin ve dipiridamol kombinasyonu, riskte daha fazla azalma
sa¤lamaktad›r. Klopidogrel, iskemik serebrovasküler hastal›k
bulunanlarda aspirine benzer bir etki göstermektedir. ‹nmeden sonra hayatta kalanlarda aspirin ve klopidogrel kombinasyonu tavsiye edilmemektedir. Daha ayr›nt›l› bir kaynak için
okuyucular, Avrupa ‹nme ‹nisiyatifi’ne baﬂvurabilirler.23

Korunma stratejileri ve politikalar›
Bilimsel çerçeve
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, yaﬂam tarz› ve
çevreye iliﬂkin de¤iﬂikliklerle toplumsal düzeyde risk faktörlerini azaltmay› hedefledi¤inden, KVH toplam insidans›n› azaltmada özellikle önemlidir. Bu tip strateji ço¤unlukla ad hoc politikalar uygulanmas› ve toplumsal giriﬂimlerle yürütülmektedir.
Bireylerde toplam kardiyovasküler riski azaltmay› hedefleyen stratejiler ise, yüksek riskte birincil korunma ile ikincil korunma stratejileridir. Yüksek riskte birincil korunma, risk da¤›l›m›n›n üst bölümünde yer alan sa¤l›kl› kiﬂilerle u¤raﬂ›rken, ikincisinde kardiyovasküler organ hasar› veya hastal›¤› yerleﬂmiﬂ
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olan kiﬂilerle u¤raﬂ›lmaktad›r. Bir kardiyovasküler olay›n önlenmesi için, aç›kça yarar sa¤lanmayan birçok kiﬂide giriﬂim uygulanmas› gerekecektir (korunma paradoksu). Ayr›ca, bir vakay›
önlemek için giriﬂim uygulanmas› gereken kiﬂi say›s›, temel
prevalanslar ve risk faktörlerinin da¤›l›m› ve hastal›¤›n insidans
h›z›na ba¤l› olarak, de¤iﬂik topluluklar veya topluluk altgruplar›nda (örne¤in kad›nlarda) farkl› olacakt›r.

• Do¤ru ve yeterli ölçüm sistemlerinin rutin olarak uygulanmas›
• Uygun yer ve zamanda tavsiyelerde bulunulmas› veya tedavi uygulanmas›
• Sa¤l›k hizmetlerinin kesintisizli¤i
• SES’ten ba¤›ms›z olarak, hastalar›n tedaviye eriﬂebiliyor olmas›

Pratik yönler: politikalar

KKH’da ikincil korunmaya yönelik programlar›n, özellikle
egzersiz programlar›n› da içerdi¤i durumlarda, tedavi sürecini
geliﬂtirme, hastaneye tekrar baﬂvurular› azaltma, iﬂlevsel durum ve toplam mortaliteyi olumlu yönde de¤iﬂtirmede etkili
oldu¤u kan›tlanm›ﬂt›r. Ancak etki boyutlar› oldukça düﬂüktür
ve geniﬂ kapsaml› anlamda maliyete göre etkililikleri kesinleﬂmemiﬂtir.27,28

Dördüncü Görev Grubu, WHO Tütün Kontrolü ‹çin Anlaﬂma
Çerçevesi (“WHO Framework Convention for Tobacco Control”) taraf›ndan tütün kontrolüne yönelik olanlar,24 AB obezite inisiyatifi,25 DSÖ beslenme, fiziksel etkinlik ve sa¤l›k Global
Stratejisi26 ve Osaka Kalp Sa¤l›¤› Deklarasyonu taraf›ndan belirlenenler gibi, önemli uluslararas› örgütlerin toplumsal düzeyde önlemleri yürürlü¤e sokmak üzere yapt›¤›, anahatlar›
aﬂa¤›da özetlenenlere benzer giriﬂimleri benimsemekte ve tümüyle desteklemektedir:

1. Sa¤l›k gündeminin yaln›zca sa¤l›k bakanl›¤›n›n gündemi
olmad›¤› konusunda hükümetlerin duyarl›l›klar›n›n art›r›lmas›
2. Kalp sa¤›l›¤› gündeminin tan›t›m›nda bilim insanlar› ve sa¤l›k
görevlilerinin katk›da bulunmas›n›n sa¤lanmas›
3. Sa¤l›k görevlilerini yetiﬂtiren okullar›n toplumsal örgütlenme,
sosyal pazarlama ve destek grubu oluﬂturma yöntemlerini
de ö¤retmesinin sa¤lanmas›
4. Sa¤l›k bakanl›klar›, sivil toplum kuruluﬂlar› ve meslek
örgütlerinin politik düzeyde kalp sa¤l›¤› kaynaklar›n›
art›rmaya yönelik davalar›n› güçlendirecek planlar
geliﬂtirmesinin sa¤lanmas›
5. DSÖ’nün bütün DSÖ bölgeleri ve üye ülkelerde kalp
sa¤l›¤›n› destekleme kapasitesini güçlendirmesini
sürdürmesinin sa¤lanmas›

AB Çal›ﬂma, Sosyal Hizmetler, Sa¤l›k ve Tüketici Haklar›
Konseyi ve 29 Haziran 2005 Lüksemburg Deklarasyonu ile
sonuçlanan AB Kalp Sa¤l›¤› Konferans› da, kardiyovasküler
sa¤l›k için gerekenleri ﬂu ﬂekilde tan›mlam›ﬂt›r:
•
•
•
•
•
•

Tütünden uzak durulmas›
Yeterince fiziksel etkinlik (günde en az 30 dakika)
Sa¤l›kl› beslenme
Kilo fazlal›¤›ndan kaç›nma
KB’nin 140/90 mmHg’n›n alt›na indirilmesi
Total kolesterolün 5 mmol/L’nin (yaklaﬂ›k 200 mg/dL) alt›na indirilmesi

Dördüncü Görev Grubu, bütün ülkelerden sa¤l›k görevlilerinin, bu tür ulusal ve uluslararas› politikalar›n ve toplumsal giriﬂimlerin tasarlanmas›na ve hayata geçirilmesine etkin bir ﬂekilde kat›lmas›n› istemektedir.

Klinik uygulamada korunma
KKH veya inmenin erken evrelerinin saptanabilmesi için kitlesel boyutlarda taramalar yap›lmas›n›n, hastal›¤› önlemenin
maliyete göre etkili bir yöntemi oldu¤una iliﬂkin kan›t bulunmamaktad›r. Yüksek risk alt›ndaki kiﬂilerin saptanmas›n› sa¤layacak, biyolojik risk faktörlerinin ve yaﬂam tarzlar›n›n belirlenmesi için f›rsatlar›n de¤erlendirilmesinde ise ﬂunlar zorunludur:
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Bilimsel kan›tlar›n de¤erlendirilmesi
Bilimsel çerçeve
Kan›ta dayal› t›p (KDT), bireysel klinik deneyimlerin, sistemli
çal›ﬂmalardan elde edilen mevcut klinik kan›tlar›n en iyileriyle
birleﬂtirilmesi olarak tan›mlanmaktad›r. Dolay›s›yla, yan›t› verilebilen sorular sorulmas›, en güçlü kan›tlar›n araﬂt›r›lmas›, kan›tlar›n eleﬂtirel bir gözle de¤erlendirilmesi, kan›tlar›n bireysel
hasta tedavilerine uyarlanmas› ve sürecin de¤erlendirilmesini
gerektirir.29 Oysa on y›l› aﬂan çal›ﬂmalara ra¤men, klinisyenlerin KDT’yi benimseyerek uygulayabildi¤i durumlar azd›r; hâlâ,
ço¤unluk ana konunun kan›t bulunmas› oldu¤unu düﬂünmektedir.30
Bu rapor, ESC ve Kardiyovasküler Hastal›klardan Korunma
üzerinde çal›ﬂan öteki Avrupa Dernekleri’nin bünyesinde bir
k›lavuz oluﬂturmay› amaçlamaktad›r. Görev Grubu, söz konusu k›lavuzun olabildi¤ince kan›tlara dayal› olmas›n› arzu etmektedir. ‹yi haz›rlanm›ﬂ k›lavuzlar, sa¤l›k hizmeti sunulmas›n› ve hasta sonlan›mlar›n› iyileﬂtirmenin ana mekanizmas›n›
oluﬂturmaktad›r.31 Güvenilir kan›tlara dayanan k›lavuzlar›n
daha kolay benimsendi¤i gösterilmiﬂtir.32

Klinik k›lavuzlarda bulunmas› istenilen özellikler
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geçerlilik
Tekrarlanabilirlik
Güvenilirlik
Klinikte uygulanabilirlik
Klinik esneklik
Berrakl›k
Kan›tlar›n titizlikle belgelenmesi
K›lavuzlar›n düzenli aralarla gözden geçirilmesinin planlanmas›
K›lavuzun ilgili oldu¤u önemli gruplar›n da çal›ﬂmalara
kat›lmas›

“Kan›t” nedir?
Giriﬂimlerin ve tan›sal yöntemlerin de¤erlendirilmesinde, çok
say›da kan›t kayna¤›ndan yararlan›labilir: kiﬂisel deneyim, geriye dönük vaka incelemeleri, vaka bildirimleri, vaka serileri,
tarihsel ve co¤rafi karﬂ›laﬂt›rmalar, ilaç (ve piyasaya sunulma
sonras› izleme) takip çal›ﬂmalar›, farmakoepidemiyolojik veritabanlar›, enine kesitsel çal›ﬂmalar, vaka-kontrol çal›ﬂmalar›,
kohort çal›ﬂmalar›, rastgele yöntemli ve kontrollü çal›ﬂmalar
ve çal›ﬂmalarla gözleme dayal› çal›ﬂmalar›n sistemli incelemeleri. Geleneksel olarak, tavsiyelerin öncelik derecesini belirle159
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mek üzere, kan›tlar da belli bir hiyerarﬂiye göre s›ralanmaktad›r. Genellikle sistemli incelemeler hiyerarﬂide en üstte, vaka
bildirimleri ise altta yer almaktad›r. Ancak kan›tlar›n kalitesi nihai olarak yan›t aranan soruya ba¤l› oldu¤undan, bu yaklaﬂ›m
yan›lt›c› olabilmektedir.
De¤iﬂik sorulara farkl› bilimsel yöntemler gerekti¤i ve baﬂka
kan›t kaynaklar›n› d›ﬂlayarak bir kan›t kayna¤›na dayanman›n
büyük olas›l›kla yan›lt›c› olaca¤› aç›kt›r. Bu, özellikle KVH’dan
korunmak için geçerlidir. Sigaray› b›rakma, egzersiz ve sa¤l›kl›
beslenme gibi yaﬂam tarz› de¤iﬂiklikleri, ilaç tedavilerine göre
çift kör ve rastgele yöntemli, kontrollü çal›ﬂmalarda incelenmeye daha az uygundur ve rastgele yöntemli, kontrollü çal›ﬂmalar›n ölçüsüz derecede desteklenmesi, aﬂ›r› ilaç kullan›m›n› destekleyen k›lavuzlar geliﬂtirilmesiyle sonuçlanabilir. Sistemli incelemeler ve rastgele yöntemli, kontrollü çal›ﬂmalar, tedavinin
nadir görülen tehlikelerini belirlemek için en iyi yöntem de¤ildir. Vaka bildirimleri, bir tedavinin tehlikeli olabilece¤ine iliﬂkin
ilk ipuçlar›n› sa¤layabilse de, büyük boyutlu, ileriye dönük izleme çal›ﬂmalar›yla do¤rulanmalar› gerekir.

Kan›tlar›n derecelendirilmesi
Klinik veya halk sa¤l›¤› uygulamalar›n için k›lavuz ya da tavsiyeler üretilmesinde kan›tlar kullan›l›rken, kan›tlar›n kalitesi
(yanl›l›k olas›l›¤› düﬂük, genelleﬂtirilebilen, güçlü vb. özellikleri) ile kan›t›n yol açt›¤› tavsiye gücü aras›nda ay›r›m yap›lmas›
önemlidir. Kalitesi yüksek olan bütün kan›tlar güçlü bir tavsiyeyle sonuçlanmaz.
K›lavuz geliﬂtiren kuruluﬂlar genellikle “kan›tlar›n hiyerarﬂisi yaklaﬂ›m›”n› kullanmaktad›r. Kan›tlar›n hiyerarﬂisi yönteminin uygulanmas›, kan›tlar›n kalitesi (örne¤in eksiksizli¤i, yanl›l›k potansiyeli, sonlan›m de¤erlendirmelerinin yeterlili¤i vb.)
üzerine çok do¤ru hükümler verilmesini gerektirir. Klinik k›lavuzlukta, giriﬂimlerin hem yararlar› hem de tehlikeleri eleﬂtirel
bir gözle de¤erlendirilmelidir. Böyle bir yaklaﬂ›m, berrakl›k
sa¤lamakla birlikte, yukar›da anahatlar›yla belirtilmiﬂ oldu¤u
gibi, sak›ncalar› da söz konusudur. Ayr›ca bu derecelendirilmiﬂ
tavsiyelerin hayata geçirilmesinde de güçlükler ortaya ç›kmaktad›r. Örne¤in, bir k›lavuz hayata geçirilirken, sa¤l›k hizmetlerinde genel iyileﬂme aç›s›ndan son derece önemli olan
baz› tavsiyeler için güçlü kan›tlar çok az olabilir veya hiç bulunmayabilir. Kaynak k›s›tlamalar› nedeniyle yaln›zca yüksek
dereceli tavsiyelerin uygulamaya sokulmas› yönünde bir karar
al›nm›ﬂsa, k›lavuzun önemli bölümleri göz ard› edilebilecektir.
Dolay›s›yla, arzu edilir bir yetenek olarak ﬂeffafl›¤› devam ettirirken, hayata geçirmede hatalardan kaç›n›lmas›n› sa¤layacak bir sistem geliﬂtirilmesi üzerinde durulmaktad›r.
DSÖ, böyle bir sistem geliﬂtirmek üzere bir çal›ﬂma grubu
kurmuﬂtur ve sistem GRADE olarak adland›r›lmaktad›r. Kan›tlar, yan›t› verilecek soruyla iliﬂkili sonlan›mlara dayand›r›larak
derecelendirilmektedir. Bu derecelendirme dört bölge düﬂünülerek gerçekleﬂtirilir: çal›ﬂma tasar›m›, çal›ﬂma kalitesi, istikrarl›l›¤› ve dolays›zl›¤› (genelleﬂtirilebilirli¤i). Bu özelliklerin derecelendirilmesine dayan›larak, özgül sonlan›ma iliﬂkin kan›t›n kalitesi yüksek, orta, düﬂük ve çok düﬂük olarak tan›mlanmaktad›r.33 Bu sistem, yukar›da belirtilen uygulama problemlerinin
üstesinden gelemese de, bir giriﬂimin yararlar›n›n olumsuz etkilerine a¤›r bas›p basmad›¤›na iliﬂkin berrak bir hüküm sa¤lamaktad›r. Bu, hayata geçirilecek giriﬂimlerin öncelik s›ras›n› gösterecek ﬂeffaf bir yöntem oluﬂturmaktad›r. Sistemin kullan›lmas›na iliﬂkin deneyim artt›kça, büyük olas›l›kla klinik k›lavuzluk
için daha yayg›n ﬂekilde kullan›lan bir gereç halini alacakt›r.
160

Kan›t ve k›lavuzluk sorunlar›
Tavsiyelerle birlikte en uygun kan›tlar›n belirtilmesini garantilemeye çal›ﬂt›k. Toplumsal korunma programlar› için, nedenselli¤in belirlenmesinde gözleme dayal› epidemiyolojik bulgular önemli bir baﬂlang›ç ad›m›d›r. Sigaran›n b›rak›lmas› ve egzersiz gibi davran›ﬂlar, ilaç tedavisine göre rastgele yöntemli
ve kontrollü çal›ﬂmalarda incelenmeye daha az uygundur.
Gözleme dayal› bir tek çal›ﬂma yerine, gözleme dayal› sistemli incelemelerin ye¤lenece¤i aç›kt›r. Ancak indeks çal›ﬂmalarda
kar›ﬂt›r›c› etmenler ve di¤er yanl›l›klara karﬂ› kontrolün zay›f
oldu¤u durumlarda verilerin birleﬂtirilmesiyle do¤ruluk derecesinde sa¤lanan artman›n yan›lt›c› olabilece¤ini unutmamak
önemlidir.34
Epidemiyolojide gittikçe güçlenen bir kayg›, baz› iliﬂkilerde
nedenselli¤e yanl›ﬂ at›flarda bulunulabilmesidir. Gözleme dayal› çal›ﬂmalar›n antioksidan vitaminlere iliﬂkin oldukça koruyucu bir etki düﬂündürdü¤ü ama rastgele yöntemli, kontrollü
çal›ﬂmalar›n bu giriﬂimin zararl› bile olabilece¤ini ortaya ç›kard›¤› durum buna örnek olarak gösterilebilir.35,36 Bizim için
önemli baﬂka bir kayg› konusu da, mevcut kan›tlar›n do¤as›d›r.
Kan›tlar›n ço¤u, yaﬂam tarz› de¤iﬂiklikleri ya da sa¤l›k sistemindeki iyileﬂmelerle de¤il ilaç tedavileriyle iliﬂkilidir.
Sistemli Cochrane incelemeleri, kat› bir standartlaﬂt›rmayla
uyguland›¤› ve düzenli aral›klarla güncelleﬂtirildi¤inden, giriﬂimlerin etkilerini incelerken e¤er varsa Cochrane incelemelerine öncelik tan›d›k. Mevcut oldu¤unda baﬂka sistemli incelemeleri de kulland›k ve tek baﬂ›na çal›ﬂmalar› ancak özellikle ilgi
duyulan bir konuyla ilgili olduklar›nda ya da belli bir klinik soruya tek baﬂ›na yan›t verebilecek denli büyük boyutlu olduklar›nda belirttik. Kan›tlar›n az say›da oldu¤unu düﬂündü¤ümüz
zaman bunu da kaydettik.
Etki boyutlar›n› incelerken, özellikle, baﬂlang›çtaki KVH
oranlar›n›n belirgin derecede farkl› oldu¤u Avrupa’da koruyucu kardiyoloji alan›nda, belirgin problemlerin bulunmas› nedeniyle tedavi edilmesi gereken kiﬂi say›lar›n› kullanmad›k.37 Bu
durum, riskin düﬂük, orta ve yüksek oldu¤u ülkeler için tedavi edilmesi gereken kiﬂi say›lar›n›n belirtilmesini gerektirmektedir. Ayr›ca de¤iﬂik yaﬂ gruplar› ve erkekler ile kad›nlar için de
tedavi edilmesi gerekenlerin say›s› belirtilmelidir. Genel olarak
ço¤u tedavinin de¤iﬂik risk düzeylerinde ayn› görece yarar›
söz konusu oldu¤undan, bütün Avrupa toplumlar›, yaﬂ gruplar›, erkekler ve kad›nlara tedaviyle görece risk azalmas› uygulanabilmektedir.

Pratik yönler
Bu raporda kan›tlara dayal› bir yaklaﬂ›ma uymaya çal›ﬂt›k. ﬁu
sorular› haz›rlad›k:
• Özgül risk faktörlerinin KVH’ya neden oldu¤una iliﬂkin kan›tlar nelerdir?
• Bu risk faktörlerinin KVH bulunan ve bulunmayan kiﬂilerde
önemlerinin farkl› oldu¤una iliﬂkin kan›tlar nelerdir?
• Toplumlara yönelik giriﬂimlerin risk faktörlerini ve KVH
sonlan›mlar›n› olumlu yönde azaltt›¤›na iliﬂkin kan›tlar nelerdir?
• Bireylere yönelik giriﬂimlerin risk faktörlerini ve KVH sonlan›mlar›n› azaltt›¤›na iliﬂkin kan›tlar nelerdir?
Bu sorular›n her birine yan›t verebilmek için konuya iliﬂkin
literatürü eleﬂtirel ve sistemli olarak gözden geçirdik. Güncel
ESC hiyerarﬂik derecelendirme sistemi aç›s›ndan belli zorluklar
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bulunmaktad›r. Majör yaﬂam tarz› de¤iﬂikliklerini çift kör ve
rastgele yöntemli, kontrollü çal›ﬂmalarda de¤erlendirmek ilaçlara göre daha zor oldu¤undan, mevcut sistem büyük bir olas›l›kla ilaç tedavilerini majör yaﬂam tarz› de¤iﬂikliklerine ye¤leyebilecektir. Bu nedenle, uzun süren tart›ﬂmalardan sonra Görev Grubu, haz›rlam›ﬂ oldu¤u dereceler tablosunu yaz›ya almam›ﬂt›r. Ancak bu noktan›n daha fazla tart›ﬂma konusu olmas› da beklenmektedir.
K›lavuz için, bu sürece kat›lan çeﬂitli derneklerin görüﬂleri
de al›nmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Daha önceki k›lavuzlar EUROASPIRE
I ve II yoluyla de¤erlendirilmiﬂtir.38,39

düzeylerini daha da düﬂürerek azalt›labilecektir. Bu k›lavuzda
yer alan, toplam kardiyovasküler risk eﬂikleri tercihe ba¤l› de¤erler olmakla birlikte, kiﬂisel risk faktörlerinin her birine iliﬂkin
hedefler, her zaman tart›ﬂmaya aç›k olduklar›, her zaman elde
edilebilir olmad›klar› ve en önemlisi, korunmaya tek risk faktörlü yaklaﬂ›m›n hâkim olmas›n› desteklediklerinden, daha da
sorunludur. Klinisyenler yine de kendilerine yol gösterilmesini
bekledi¤inden, daha özgül hedefler ba¤lam›nda, kiﬂisel risk
faktörleri için arzu edilebilir düzeyleri tan›mlama çabas› gösterilmiﬂtir.

Öncelikler

Öncelikler, toplam riskin de¤erlendirilmesi ve
hedefler
Giriﬂ
En baﬂ›ndan, bu k›lavuzun ö¤retici kurallardan de¤il, yol gösterici tavsiyelerden oluﬂtu¤unun alt› çizilmelidir. Klinisyenin
bilgi ve muhakemesi, hastan›n düﬂünceleri, yerel ﬂartlar ve
olanaklar ile edinilen yeni bilgilerin ›ﬂ›¤›nda yorumlanmas› gerekmektedir. Hem t›bbi hem de ekonomik aç›lardan yerel koﬂullara uyacak ﬂekilde amaçlar, öncelikler ve hayata geçirme
stratejileri uyarlanm›ﬂ ulusal k›lavuzlar geliﬂtirilmesi kuvvetle
desteklenmektedir.
Önerilen öncelikler, hekimin tek tek insanlar ve hastalarla
ilgilenmesi s›ras›nda yard›mc› olmakt›r. Bu ba¤lamda, risk faktörü tedavisinden en fazla, en yüksek risk düzeyine sahip olan
kiﬂilerin kazanç sa¤layaca¤› bilinmektedir. Daha önce de¤inilmiﬂ oldu¤u gibi, kazançl› ç›kanlar bu tür kiﬂiler olmakla birlikte, toplumdaki ölümlerin ço¤u daha düﬂük risk düzeylerindeki kiﬂilerde görülmektedir. Bunun nedeni, paradoksal biçimde
mutlak anlamda daha az say›da olay geliﬂen, yüksek riskli kiﬂilere göre, düﬂük riskli kiﬂilerin say›s›n›n daha yüksek olmas›d›r ve Rose Paradoksu olarak adland›r›l›r.40 Sonuç olarak, yüksek risk alt›ndaki kiﬂilere yönelik bir strateji, klinik uygulamada mümkün olabilece¤i kadar, risk faktörlerini toplumsal düzeylerde azaltmak ve sa¤l›kl› yaﬂam tarz›n› desteklemek üzere
haz›rlanm›ﬂ halk sa¤l›¤› önlemleriyle tamamlanmal›d›r.
Hasta tedavisinin yönlendirilmesinde çok önemli bir araç olarak toplam riski hesaplaman›n teﬂvik edilmesi, ilk bask›s›ndan
(1994) beri K›lavuz’un bir köﬂe taﬂ› haline gelmiﬂtir.1 Bunun nedeni, klinisyenlerin genellikle tek tek risk faktörlerini de¤il, bazen ço¤ul bir tarzda olmak üzere, birbiriyle etkileﬂebilen birkaç
risk faktörünün kombine etkilerini yans›tan bir kardiyovasküler
riske sahip insanlar› bir bütün olarak tedavi ediyor olmalar›d›r.
Klinisyenler genellikle giriﬂimlerin baﬂlat›lmas›n› gerektiren
eﬂik de¤erlerin peﬂindedirler ama risk süreklilik gösterdi¤i ve
sözgelimi bir ilac›n otomatik olarak endike oldu¤u kesin bir
nokta olmad›¤›ndan bu yaklaﬂ›m problemlidir. ‹leri yaﬂtaki bütün kiﬂilerin zamanla ölüm aç›s›ndan yüksek risk taﬂ›maya baﬂlayaca¤› ve bu nedenle ilaç tedavilerine aﬂ›r› derecede maruz
kalabilecekleri gerçe¤i ve düﬂük mutlak riske sahip olduklar›
halde görece riskleri daha yüksek olan genç kiﬂilere tavsiye
edileceklerle birlikte, bu konu da daha ayr›nt›l› olarak ele al›nacakt›r.
Kardiyovasküler korunman›n genel hedefleri, yüksek mutlak risk bulunanlarda mortalite ile morbiditeyi azaltmak ve düﬂük mutlak risk taﬂ›yanlar›n sa¤l›kl› yaﬂam tarz› yürüterek düﬂük riskli durumlar›n› sürdürmektir. Burada risk cetvelleri yard›mc› olmaktad›r–örne¤in KB tam olarak kontrol alt›na al›nam›yorsa, toplam risk sigaray› b›rakarak veya belki kolesterol
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Korunma çabalar›ndan en fazla, en yüksek risk alt›ndaki kiﬂiler yarar sa¤lamaktad›r ve bu da aﬂa¤›da belirtilen öncelikleri
gündeme getirir:
Klinik uygulamada KVH’dan korunmak için
öncelikler nelerdir?
1. Aterosklerotik KVH geliﬂmiﬂ olan hastalar
2. Aﬂa¤›daki nedenlerle KVH riski artm›ﬂ olan semptomsuz
kiﬂiler
2.1 On y›ll›k toplam KVH ölüm riskinde yükselmeyle (≥%5)
sonuçlanan çok say›da risk faktörü
2.2 Mikroalbüminüri bulunan tip 1 ve tip 2 diyabet
2.3 Özellikle uç organ hasar›yla birlikte, belirgin derecede artm›ﬂ tek
risk faktörü

3. Erken yaﬂta aterosklerotik KVH ortaya ç›kanlar›n veya
özellikle yüksek risk alt›ndakilerin yak›n akrabalar›

Kardiyovasküler hastal›klardan korunman›n hedefleri nelerdir?
KVH’dan korunman›n hedefleri nelerdir?
1. KVH riski düﬂük olanlar›n bu durumunu ömür boyu
sürdürmesine, toplam KVH riski yüksek olanlar›n riski
azaltmas›na yard›mc› olmak
2. Sa¤l›kl› kalma e¤ilimi olan kiﬂilerin özelliklerini kazanabilmek
için:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Sigara içilmemeli
Sa¤l›kl› yiyecekler seçilmeli
Fiziksel etkinlik: günde 30 dakika orta dereceli etkinlik
BK‹ <25 kg/m2 ve abdominal obeziteden kaç›n›lmal›
KB <140/90 mmHg
Total kolesterol <5 mmol/L (yaklaﬂ›k 190 mg/dL)
LDL kolesterolü <3 mmol/L (yaklaﬂ›k 115 mg/dL)
Kan glukozu <6 mmol/L (yaklaﬂ›k 110 mg/dL)

3. Yüksek riskli kiﬂilerde, özellikle KVH veya diyabet
bulunanlarda daha s›k› bir risk faktörü kontrolü
sa¤layabilmek için:
3.1 Mümkünse kan bas›nc› 130/80 mmHg’n›n alt›nda olmal›
3.2 Total kolesterol <4.5 mmol/L (yaklaﬂ›k 175 mg/dL) ve
mümkünse <4 mmol/L (yaklaﬂ›k 155 mg/dL)
3.3 LDL kolesterol <2.5 mmol/L (yaklaﬂ›k 100 mg/dL) ve
mümkünse <2 mmol/L (yaklaﬂ›k 80 mg/dL)
3.4 Açl›k kan glukozu <6 mmol/L (yaklaﬂ›k 110 mg/dL) ve
mümkünse HbA1c <%6.5

4. Yüksek riskli bu kiﬂilerde, özellikle aterosklerotik KVH
bulunanlarda kalp koruyucu ilaç tedavisi düﬂünülmelidir
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Genel olarak, 10 y›ll›k KVH’dan ölüm riski %5 veya üzerinde olan orta yaﬂl› bir kiﬂinin yüksek risk alt›nda oldu¤u kabul
edilmektedir. (SCORE yüksek risk toplumsal cetvellerine
önemli ölçüde katk›da bulunan) FINRISK MONICA verilerinin
incelenmesi, eﬂde¤er toplam (ölümcül + ölümcül olmayan)
KVH riskin yaklaﬂ›k %10 oldu¤unu düﬂündürmektedir–daha
genç yaﬂtaki erkeklerde daha fazla, kad›nlar ve yaﬂl›larda daha az. Riskte artmayla ayr›ca ilaç gerekme olas›l›¤› da artmaktad›r.

Toplam riskin de¤erlendirilmesi

On y›ll›k ölümcül KVH riski (%)

Bu k›lavuz ba¤lam›nda toplam kardiyovasküler risk, bir kiﬂide
tan›mlanm›ﬂ bir süre içinde aterosklerotik kardiyovasküler bir
olay geliﬂme olas›l›¤› anlam›na gelir.
Tedavi kararlar› verilmesinden önce toplam riski hesaplaman›n önemi Tablo 2’de ve ﬁekil 1’de gösterilmiﬂtir. ﬁekilde,
lipid düzeylerinin risk üzerindeki etkisinin, baﬂka aç›lardan düﬂük riskli olan kad›nlarda az oldu¤unu, oysa sigara ve hafif hipertansiyon birlikteli¤iyle kad›n olman›n risk aç›s›ndan sa¤lad›¤› avantaj›n kayboldu¤unu göstermektedir. Tablo 2, total

TK : HDL oran›
Erkek, sigara içen, SKB=160 mmHg
Erkek, sigara içmeyen, SKB=120 mmHg
Kad›n, sigara içen, SKB=160 mmHg
Kad›n, sigara içmeyen, SKB=160 mmHg

ﬁekil 1 SCORE projesinden türetilen bir risk fonksiyonuna dayan›larak, risk faktörleri bulunan ve bulunmayan 60 yaﬂ›ndaki erkekler ve kad›nlarda total kolesterol (TK) : HDL kolesterolü oran› ile 10 y›ll›k ölümcül KKH olaylar› aras›ndaki
iliﬂki. SKB=sistolik kan bas›nc›.

Tablo 2 Risk faktörü kombinasyonlar›n›n risk üzerindeki etkisi
Cinsiyet

Yaﬂ
(y›l)

Kolesterol
(mmol/L)

KB
(mmHg)

Sigara
‹çen

Risk
(%)

K
K
E
E

60
60
60
60

8
7
6
5

120
140
160
180

Hay›r
Evet
Hay›r
Evet

2
5
8
21
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kolesterolü 8 mmol/L olan bir kiﬂide riskin, sigara içen, hipertansif bir erkek hastadaki total kolesterolün 5 mmol/L olmas›ndan 10 kat daha düﬂük olabilmektedir. Tek risk faktörüne
iliﬂkin rastgele yöntemli ve kontrollü ilaç çal›ﬂmalar›, bu konular› tam olarak de¤erlendirmeye yetecek veri sa¤lamamaktad›r. EuroAspire38,39 gibi çal›ﬂmalar›n, çok yüksek riskli kiﬂilerde
risk faktörü tedavisinin yetersiz oldu¤unu düﬂündürmesiyle
birlikte, ço¤unlukla yüksek riskli erkeklerde yap›lan çal›ﬂmalar›n sonuçlar›n›n yersiz bir yaklaﬂ›mla düﬂük riskli kiﬂilere uygulanmas›, vasküler olay geçirmemiﬂ olan düﬂük riskli kiﬂilerde
hat›r› say›l›r boyutta ilaç aﬂ›r› kullan›m› potansiyeli yaratmaktad›r. Genel olarak, bugüne dek k›lavuzlara bilgi sa¤layan klasik ilaç çal›ﬂmalar›nda kad›nlar, yaﬂl›lar ve gençler yeterince
temsil edilmemiﬂtir.
Konunun bu yönlerinin klinik uygulama üzerinde bir etkide
bulunmas›, ancak, klinisyenin mant›kl› tedavi kararlar› alabilmek için h›zla ve yeterince do¤ru bir ﬂekilde risk de¤erlendirmesi yapabilmesiyle sa¤lan›r.

Riski nas›l de¤erlendiriyorum?
Toplam
riski kolay
bir ﬂekilde
gerekKVH riskini
h›zlaveveh›zl›
kolayca
nas›l de¤erlendirme
de¤erlendiririm?
sinimi,
1994bulundu¤u
ve 1998 bilinenlerde
K›lavuzlar›nda kullan›lan risk cetvelinin
• - KVH
1,2,41 Bu cetvelde birkaç sorun vargeliﬂtirilmesine
yol açm›ﬂt›r.
- mikroalbüminüri
ile birlikte tip
1 veya tip 2 diyabet
d›r. Birincisi,
Framingham çal›ﬂmas›n›n Amerikan verilerinden
bulunanlarda
- tek tekverisk
faktörlerinin
çokAvrupa
yüksek topluluklar›na
düzeylerde oldu¤u
türetilmiﬂtir
cetvelin
bütün
uygulakiﬂilerde
nabilirli¤i
kesin de¤ildir. ‹kincisi, kullan›lan veri seti oldukça
küçüktür. Üçüncüsü, ölümcül olmayan KKH olaylar› tan›m›n›n
KVH R‹SK‹ ZATEN YÜKSEKT‹R ve bütün risk faktörlerinin
birçoktedavi
baﬂkaedilmesi
çal›ﬂmada
kullan›lana uymamas›, cetvelin do¤rugerekir
lanmas›n› güçleﬂtirmektedir. Son olarak, inme ya da abdomiDi¤erleri
için SCORE
tablolar› toplam
riskin
tahminindeiliﬂnal• aort
anevrizmas›
gibirisk
aterosklerozun
di¤er
belirtilerine
kullan›labilir.
özellikleolmam›ﬂt›r.
önemlidir; çünkü pek çok kiﬂide,
kin riskin
tahminiBu,
mümkün
hafifK›lavuzu’nda
düzeyde artm›ﬂ
risk tahmininde,
faktörleri bulunur
ve ile
bunlar
bir y›llar›
3 risk
1970
1988
2003
araya geldi¤inde beklenmeyen ölçüde yüksek toplam KVH
aras›nda, 2.7 milyon y›ll›k izleme yap›lan ve 7934 kardiyovasriski düzeyleri ile sonuçlanabilir
küler ölüm ortaya ç›kan, 205 178 kiﬂinin baﬂlang›çta muayene
edildi¤i 12 Avrupa kohort çal›ﬂmas›n›n verilerine dayanan,
SCORE adl› yeni bir risk belirleme sistemi kullan›lm›ﬂt›r.
SCORE gibi risk cetvelleri, sa¤l›kl› görünen kiﬂilerde risk
tahminini kolaylaﬂt›rmay› amaçlamaktad›r. Akut koroner
sendromu olan veya inme gibi bir klinik olay geçiren, mikroalbüminürili tip 1 veya tip 2 diyabet bulunan ya da tek
bir risk faktörü düzeyi belirgin derecede yüksek olan hastalar, zaten aç›kça yüksek risklidir ve otomatik olarak yo¤un ﬂekilde risk faktörü de¤erlendirilmesi ve tedavisine
adayd›rlar.
SCORE, birkaç önemli nokta aç›s›ndan, daha önceki risk
tahmini sistemlerinden farkl›d›r ve güncel k›lavuz için de biraz
daha de¤iﬂtirilmiﬂtir:
• SCORE sisteminde, ister kalp krizi, inme, aort anevrizmas›
ya da bir baﬂkas› olsun, 10 y›ll›k ilk ölümcül aterosklerotik
olay riski hesaplan›r. Aterosklerotik oldu¤u kabul edilebilecek bütün ICD (Uluslararas› Hastal›klar S›n›fland›rmas›)
kodlar› al›nm›ﬂt›r. Di¤er sistemlerin ço¤unda yaln›zca KKH
riski hesaplan›r.
• Olaylar toplam› (ölümcüller + ölümcül olmayanlar) yerine
KVH mortalitesinin seçilmiﬂ olmas›, özellikle yap›lm›ﬂt›r,
ama istisnas›z herkesin benimsedi¤i bir yaklaﬂ›m de¤ildir.
Ölümcül olmayan olay s›kl›klar›, tan›mlara ve kesinleﬂtirmede kullan›lan yöntemlere kritik derecede ba¤›ml›d›r.
SCORE kohortlar›n›n oluﬂturulmas›ndan beri hem tan› testlerinde hem de tedavilerde çarp›c› de¤iﬂiklikler olmuﬂtur.
Türk Kardiyol Dern Arﬂ Suppl 1, 2008

Avrupa Klinik Uygulamada Kardiyovasküler Hastal›klardan Korunma K›lavuzu: Özet
Mortalitenin kullan›lmas›, KVH mortalitesinde zaman içinde ortaya ç›kan e¤ilimleri dikkate alarak yeniden kalibrasyon yap›labilmesine olanak sa¤lamaktad›r. Herhangi bir
risk hesaplama sistemi, mortalitenin azald›¤› ülkelerde riski
gerçekte oldu¤undan daha yüksek, mortalitenin artt›¤› ülkelerde ise daha düﬂük ç›karacakt›r. Güncel mortalite ve
risk faktörü prevalans› verileri varsa, kalibrasyonun yenilenmesi ile zaman içindeki de¤iﬂiklikler aç›s›ndan düzeltmeler yap›labilir. Veri kalitesi, ölümcül olmayan olaylar için
bunun yap›labilmesine olanak tan›mamaktad›r. Bu nedenlerle KVH mortalite cetvelleri üretilmiﬂtir ve gerçekten de
birçok Avrupa ülkesi için yeniden kalibrasyon yap›lm›ﬂt›r.
HeartScore’un ülkeye özgü versiyonlar› Belçika, Almanya,
Yunanistan, Hollanda, Polonya, ‹spanya ve ‹sveç için mevcuttur. Yine de, toplam risk konusunun de¤erlendirilmesi
zorunludur.
2003 K›lavuzu’nda,3 “yüksek risk” olarak keyfi bir ﬂekilde
%5 ve üzerindeki 10 y›ll›k KVH’dan ölüm riski kabul edilmiﬂtir.
Oysa bu, 10 y›l içinde KVH nedeniyle ölmeme olas›l›¤›n›n %95
oldu¤u anlam›na gelmektedir ve hastalar için etkileyici de¤ildir.
2007 K›lavuzu’ndaki yeni isimlendirmeyle, 10 y›ll›k KVH’dan
ölme riski %5 ve üzerinde olan herkeste “riskin artm›ﬂ oldu¤u” ﬂeklinde bir ifade kullan›lm›ﬂt›r. Do¤al olarak, ölümcül olan
ve ölümcül olmayan olaylar›n toplam› aç›s›ndan risk daha yüksektir ve klinisyenler do¤al olarak bunun derecesini bilmek isterler. SCORE yüksek risk cetvellerine en büyük katk›y›, ölümcül olmayan olay tan›m› MONICA projesine göre yap›lm›ﬂ
olan, FINRISK yapm›ﬂt›r.43 FINRISK’ten toplam olay s›kl›¤›n›n
hesaplanmas›, risk tedavisine iliﬂkin tavsiyenin daha kuvvetle
yap›laca¤› düzeyde (%5), toplam olay riskinin yaklaﬂ›k %10,
genç erkeklerde daha yüksek (%15) ve kad›nlarda da biraz daha düﬂük oldu¤unu düﬂündürmektedir. KVH mortalitesinin
olaylar toplam›na dönüﬂtürüldü¤ü “çarpan” da, birinci olay›n
ölümcül olma olas›l›¤› daha yüksek olan, ileri yaﬂtaki kiﬂilerde
daha düﬂüktür.
Giriﬂte de belirtilmiﬂ oldu¤u gibi, klinisyenler genellikle belli
giriﬂimlerin baﬂlat›lmas›n› gerektiren eﬂik de¤erler istemekle
birlikte, risk süreklilik gösterdi¤i ve örne¤in bir ilac›n otomatik
olarak endike olaca¤› bir eﬂik bulunmad›¤›ndan, durum biraz
sorunludur. Özel bir sorun da, risk faktörü düzeyi yüksek olan
gençlerle iliﬂkilidir–düﬂük bir mutlak risk, çok yüksek görece riski gizleyebilmektedir. 2003 K›lavuzu’nda,3 korunma önlemi
al›nmad›¤›nda yüksek bir mutlak risk ortaya ç›kaca¤›n› vurgulamak için, riskin 60 yaﬂ›na projeksiyonunun yap›lmas› önerilmiﬂtir. Böylesine genç bir hastan›n 60 yaﬂ›ndaym›ﬂças›na tedavi edilmesi amaçlanmamakla birlikte, söz konusu önerinin düz
mant›kla yorumlanmas›, gençlerde aﬂ›r› ilaç tedavisi uygulanmas›na yol açabilecektir. Metnin bu bölümü yeniden yaz›lm›ﬂ
ve özellikle gençlerde yaﬂam tarz› de¤iﬂikliklerinin, yaﬂ›n ilerlemesiyle riskteki art›ﬂ› azaltman›n yan› s›ra, riski hat›r› say›l›r boyutta düﬂürebilece¤ini göstermek için, mutlak risk cetvellerine
bir görece risk cetveli eklenmiﬂtir.
• Baﬂka bir sorun, yaﬂl›larla ilgilidir. Baz› yaﬂ kategorilerinde,
baﬂka KVH risk faktörü düzeyleri görece düﬂük oldu¤u halde, yaln›zca yaﬂa (ve cinsiyete) dayan›larak hesaplanan
KVH ölüm riski %5-10’luk eﬂi¤i geçmektedir. Bu, yaﬂl›larda aﬂ›r› ilaç kullan›lmas›na yol açabilir. Yaﬂl›larda korunmaya yönelik tedaviler, aç›k bir endikasyon bulunmad›kça,
kan›tlara dayand›r›lmal›d›r.
• Daha önce de oldu¤u gibi, hem total kolesterol hem de ko-
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lesterol : HDL kolesterolü oran› için cetveller sunulmuﬂtur.
Bunlar birbirine çok benzer. Ancak SCORE verileri üzerinde daha sonra yap›lan ve henüz yay›mlanmam›ﬂ incelemeler, HDL kolesterolünün ba¤›ms›z bir de¤iﬂken olarak girildi¤inde risk tahminine hat›r› say›l›r boyutta katk›da bulunabilece¤ini göstermiﬂtir.
• HDL kolesterol, vücut a¤›rl›¤›, soygeçmiﬂ ve daha yeni risk
göstergeleri gibi ek risk faktörlerinin etkisinin irdelenmesi,
kâ¤›da bas›l› bir cetvelin k›s›tl› koﬂullar›nda güç olmaktad›r.
SCORE’un elektronik, interaktif versiyonu olan HeartScore
(escardio.org adresinden eriﬂilebilir) içinse böyle bir k›s›tl›l›k
söz konusu de¤ildir. ﬁu an için SCORE’un elektronik formattaki kopyas› olmakla birlikte, örne¤in HDL kolesterolü
gibi, yeni SCORE analizlerinin sonuçlar› için kontrol edilip
do¤rulama yap›labildi¤inden kullanabilecektir. Ancak mevcut risk fonksiyonlar›nda yer alan az say›dakinin d›ﬂ›nda
birçok risk faktörü (örne¤in, CRP ve homosistein düzeyleri) bulunmakla birlikte, bunlar›n (daha eski risk faktörlerine
ek olarak) kiﬂilerin mutlak KVH risk tahminlerine katk›s› genellikle azd›r.
• Hastalar taraf›ndan bildirilen diyabetin etkisi yeniden incelenmiﬂtir. Kohortlar aras›nda heterojenlik söz konusu olmakla birlikte, genelde diyabetin risk üzerindeki etkisinin,
Framingham kohortuna dayanan risk hesaplama sistemlerindekinden daha büyük oldu¤u izlenimi edinilmiﬂtir: görece riskler kad›nlarda yaklaﬂ›k beﬂ, erkeklerde ise üçtür.
Risk cetvellerini kullanman›n baz› yararlar› ﬂöyle özetlenebilir:
SCORE risk cetvelleri, görece risk cetveli de dahil olmak
üzere, ﬁekil 2-6’da gösterilmektedir.
ﬁekil 6’daki görece risk cetveli, genç yaﬂtakilere, mutlak riskleri düﬂük bile olsa, risk faktörü düﬂük olan ayn› yaﬂtaki bir baﬂka
kiﬂiden 10-12 kat yüksek oldu¤unun aç›klanmas›nda yararl›d›r.

Sonuçlar
Bu bölümde tan›mlanan öncelikler klinik kullan›m içindir ve
bir KVH olay› için en yüksek risk alt›nda olanlar›n koruyucu
önlemlerden en fazla kazanç sa¤lad›¤› gerçe¤ini yans›tmaktad›r. Bu yaklaﬂ›m, toplumsal risk faktörü düzeylerini azaltmaya
ve sa¤l›kl› bir yaﬂam tarz›n› yayg›nlaﬂt›rmaya yönelik kamusal
eylemleri tamamlamal›d›r.
Toplam riskin hesaplanmas›, güncel k›lavuzun çok önemli
SCORE risk cetveli kullan›lmas›n›n yararlar›
• Kullan›lmas› kolay bir araçt›r
• KVH’n›n birden çok say›da etmene ba¤l› do¤as›n› dikkate
al›r
• Sadece KKH de¤il bütün aterosklerotik KVH riskinin
tahminini sa¤lar
• Tedavide esnekli¤e olanak sa¤lar–ideal risk faktörü düzeyi
elde edilemezse, öteki risk faktörleri azalt›larak toplam risk
yine de düﬂürülebilir
• Zaman içinde riskin daha nesnel de¤erlendirilebilmesine
olanak sa¤lar
• Klinisyenler için ortak bir risk dili oluﬂturur
• Riskin yaﬂla birlikte nas›l artt›¤›n› gösterir
• Yeni görece risk cetveli, mutlak riski düﬂük olan genç bir
insan›n, hat›r› say›l›r derecede yüksek ve azalt›labilir görece
riski olabilece¤ini göstermeye yard›mc› olmaktad›r
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Semptomsuz kiﬂilerde toplam KVH riskini de¤erlendirmede
SCORE cetvellerini nas›l kullanabilirim?
1. Belçika*, Fransa, Yunanistan*, ‹talya, Lüksemburg, ‹spanya*,
‹sviçre ve Portekiz’de* düﬂük risk cetvelini kullan›n
Avrupa’daki öteki ülkelerde yüksek risk cetvelini kullan›n
*Belçika, Almanya, Yunanistan, Hollanda, Polonya, ‹spanya
ve ‹sveç için art›k güncelleﬂtirilmiﬂ, yeniden kalibre edilmiﬂ
cetveller bulunmaktad›r
2. Bir sonraki yaﬂ, kolesterol veya KB kategorisine yaklaﬂt›kça
riskin daha yüksek olaca¤›n› ak›ldan ç›karmayarak, hastan›n
yaﬂ, kolesterol ve KB de¤erlerine en yak›n kutuyu bulun
3. Özellikleri kontrol edin
4. Ölümcül KVH için 10 y›ll›k mutlak riski belirleyin
Not: Genç bir hastadaki düﬂük mutlak riskin, yüksek görece riski
gizleyebilece¤ine dikkat ediniz; bu durum hastaya görece risk cetveli
gösterilerek aç›klanabilir. Kiﬂi yaﬂland›kça, yüksek görece risk yüksek
bir mutlak riski gösterecektir. Böyle insanlarda daha yo¤un yaﬂam tarz›
de¤iﬂikli¤i tavsiyeleri gerekecektir

bir bölümünü oluﬂturmaktad›r. SCORE sistemi güncelleﬂtirilmiﬂ, toplam KVH riskiyle birlikte KVH ölüm riski de eklenmiﬂ,
diyabete iliﬂkin yeni bilgiler de dahil edilmiﬂtir. Düﬂük mutlak
riskleri hat›r› say›l›r boyutta ve düzeltilebilir nitelikte yaﬂla iliﬂkili riski gizleyebilen, yaﬂça genç hastalara dan›ﬂmanl›k hizmeti sunmay› kolaylaﬂt›rmak için, mutlak riskin yan› s›ra görece
riske iliﬂkin bilgiler de verilmiﬂtir.
Risk gibi sürekli bir de¤iﬂken için keyfi eﬂikler veya hedefler belirlemenin güçlü¤ü bilinmektedir. Yine de, tek tek risk
faktörlerinde arzu edilen düzeyler olarak özgül hedefler tan›mlanm›ﬂt›r. Bu, klinisyenlerin hastalar›nda risk tedavisi stratejileri planlamas›na bir yard›mc› olarak görülmelidir. Tek tek
risk faktörleri üzerinde odaklanmak yerine toplam riskin tedavisinin önemi vurgulanmaktad›r.

SCORE kullan›larak yap›lan risk tahmini: özellikler
• Cetveller, klinisyenin bilgisi ve hükümleri ›ﬂ›¤›nda, özellikle yerel
koﬂullara dikkat edilerek kullan›lmal›d›r
• Bütün risk tahmin sistemleri gibi, KVH mortalite oran›n›n
düﬂmekte oldu¤u ülkelerde risk gerçekte oldu¤undan daha
yüksek, KVH mortalite oran›n›n yükselmekte oldu¤u ülkelerde
de gerçekte oldu¤undan daha düﬂük hesaplanacakt›r
• Herhangi bir yaﬂ için, riskin kad›nlarda erkeklerdekinden daha
düﬂük oldu¤u izlenimi edinilmektedir. Ancak bu durum
yan›lt›c›d›r, çünkü nihai olarak KVH’dan erkeklere göre daha
fazla say›da kad›n öldü¤ünden, cetvellerin incelenmesi riskin
yaln›zca 10 y›l ileriye kaym›ﬂ oldu¤unu göstermektedir
• Aﬂa¤›da belirtilenlerde risk cetvelde gösterilenden daha yüksek
olabilir:
–
–
–
–

Sedanter veya obez kiﬂiler, özellikle abdominal obezite bulunanlar
Ailede erken KVH öyküsü çok güçlü olanlar
Sosyal aç›dan k›s›tl› durumdakiler
Diyabetikler-diyabet bulunmayanlara göre diyabetli bir kad›nda risk
beﬂ kat, diyabetli erkekte de üç kat daha yüksektir
– Düﬂük HDL kolesterol veya yüksek trigliserid düzeyleri olanlar
– Preklinik ateroskleroz kan›tlar›, örne¤in düﬂük ayak bile¤i-brakiyal
indeks veya karotis ultrasonografisi ya da BT incelemesi bulunan
semptomsuz kiﬂiler

Öncelikler, riskin hesaplanmas› ve hedeflerin tan›mlanmas›, karmaﬂ›k konular› basit ve eriﬂilebilir hale getirmeye yönelik bir çabay› yans›tmaktad›r. Basitlik, eleﬂtiriye aç›kl›¤› da getirmektedir. Ancak hepsinden önemlisi, hekimin hastaya iliﬂkin ayr›nt›l› bilgiler ›ﬂ›¤›nda ve yerel k›lavuzlar ile koﬂullar ba¤lam›nda yorum yapmas›d›r.
Sayfa 2389’daki ak›ﬂ ﬂemas›nda, tavsiyelerin k›salt›lm›ﬂ bir
özeti sunulmaktad›r.

Davran›ﬂlar› de¤iﬂtirme ilkeleri ve

ﬁekil 2 SCORE cetveli: Yaﬂ, cinsiyet, sigara al›ﬂkanl›¤›, sistolik kan bas›nc› ve total kolesterol gibi risk faktörlerine dayan›larak yüksek KVH riski bulunan topluluklarda 10 y›ll›k ölümcül KVH riski. © Avrupa Kardiyoloji Derne¤i.
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ﬁekil 3 SCORE cetveli: Yaﬂ, cinsiyet, sigara al›ﬂkanl›¤›, sistolik kan bas›nc› ve total kolesterol gibi risk faktörlerine dayan›larak düﬂük KVH riski bulunan topluluklarda 10 y›ll›k ölümcül KVH riski. © Avrupa Kardiyoloji Derne¤i.

ﬁekil 4 SCORE cetveli: Yaﬂ, cinsiyet, sigara al›ﬂkanl›¤›, sistolik kan bas›nc› ve total kolesterol gibi risk faktörlerine dayan›larak yüksek KVH riski bulunan topluluklarda 10 y›ll›k ölümcül KVH riski. © Avrupa Kardiyoloji Derne¤i.
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ﬁekil 5 SCORE cetveli: Yaﬂ, cinsiyet, sigara al›ﬂkanl›¤›, sistolik kan bas›nc› ve total kolesterol gibi risk faktörlerine dayan›larak yüksek KVH riski bulunan topluluklarda 10 y›ll›k ölümcül KVH riski. © Avrupa Kardiyoloji Derne¤i.

ﬁekil 6 Görece risk cetveli. © Avrupa Kardiyoloji Derne¤i.

davran›ﬂsal risk faktörlerinin tedavisi
Bilimsel çerçeve
Birinci basamak sa¤l›k hizmetlerindeki ve polikliniklerdeki
hekimler ile di¤er sa¤l›k görevlileri, KVH’dan korunma ve
tedaviyi iyileﬂtirmeye önemli boyutta katk›da bulunabilecek
benzersiz bir konumdad›rlar. Hekimler genellikle, toplum
geneli taraf›ndan sa¤l›k üzerine bilgiler ve tavsiyeler konusunda en güvenilir kaynak olarak alg›lanmaktad›r. Ço¤u
hasta, hekimlerden olabildi¤ince çok bilgi almak ister ve
genellikle sigara al›ﬂkanl›¤›, beslenme ve diyet, fiziksel etkinlik gibi davran›ﬂlar›n› de¤iﬂtirmek için baﬂka yerlerdeki
programlara kat›lmak yerine hekimlerden destek almay›
ye¤ler.

de¤iﬂiklikleri ve ilaçlara uyumunu kolaylaﬂt›ran, kuvvetli bir
gereçtir.
Hekimlerin de aralar›nda yer ald›¤› sa¤l›k görevlilerinin sa¤lad›¤› sosyal destek ve ortak karar alma yöntemi, hastalar›n
sa¤l›kl› al›ﬂkanl›klar› sürdürmelerine ve t›bbi tavsiyeleri izlemelerine yard›mc› olabilir.
Ancak daha önce baﬂar›s›zl›kla sonuçlanan davran›ﬂ de¤iﬂtirme giriﬂimleri, genellikle gelecekte o davran›ﬂ› de¤iﬂtirme
konusunda hastan›n kendi baﬂ›na sa¤layabilece¤i etkilili¤in
azalmas›yla sonuçlan›r ve ço¤u zaman baﬂka bir baﬂar›s›zl›¤a
yol açar. Olumsuz deneyimleri olumluya çevirmede çok
önemli bir ad›m, gerçekçi hedefler belirlemektir; hedef belirlemeyle birlikte seçilen davran›ﬂ› hastan›n kendisinin izlemesi,
pozitif bir sonlan›m elde etmede temel yöntemdir. Böylece,
seçilen davran›ﬂta hastan›n kendi baﬂ›na elde etti¤i etkililik artacak ve daha sonra yeni hedefler seçilebilecektir. Uzun vadeli davran›ﬂ de¤iﬂtirme giriﬂiminde ana noktalardan birisi, art
arda küçük ad›mlar atmakt›r.

Özelleﬂmiﬂ ve çok yöntem içeren giriﬂimler
Bir dizi özelleﬂmiﬂ psikososyal giriﬂim stratejisinin, risk faktörleri üzerinde pozitif etkileri oldu¤u gösterilmiﬂ olmakla birlikte, bu giriﬂimlerin özgül içerik ve yaklaﬂ›mlar› birbirinden farkl›d›r. Yaln›zca bir davran›ﬂsal risk faktörünü hedeflemeyi
amaçlasalar bile, gruba dayal› davran›ﬂsal giriﬂimler genellikle
birden çok say›da risk faktörünü etkileyen bileﬂenler içerir.
Standart kardiyolojik tedavinin yan›na psikososyal ve psikolojik-e¤itimsel bileﬂenler de ekleyen giriﬂimler, yaﬂam kalitesini
önemli oranda iyileﬂtirip kardiyovasküler risk faktörlerini azaltabilir.44-46

Davran›ﬂlar› de¤iﬂtirme yönünde bir araç olarak
hekim/tedavi eden-hasta etkileﬂimi

Pratik yönler: davran›ﬂsal risk faktörlerinin
tedavisi

Arkadaﬂça ve olumlu bir hekim-hasta etkileﬂimi, hastalar›n
stres ve hastal›kla baﬂa ç›kmalar›, tavsiye edilen yaﬂam tarz›

Sigara al›ﬂkanl›¤›
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Toplam KVH riskini ne zaman de¤erlendirmeliyim?
Hasta istedi¤inde

Bir konsültasyon s›ras›nda:
• Orta yaﬂl› sigara tiryakisiyse
• Yüksek kan kolesterolü gibi bir veya daha
fazla risk faktörünün varl›¤› biliniyorsa

• Ailede KVH’ya ba¤l› erken ölüm veya
baﬂka majör risk faktörleri, örne¤in
hiperlipidemi varsa
• KVH düﬂündüren semptomlar

Riskin de¤erlendirilmesi: neler yapmal›y›m?
KVH, diyabet veya çok yüksek düzeyde tek risk faktörü yoksa SCORE cetvelini kullan›n
• Anamnez: Geçirilmiﬂ hastal›klar,
ailede erken KVH anamnezi,
sigara, egzersiz ve beslenme
al›ﬂkanl›klar›
• Muayene: KB, nab›z, kalp ve
akci¤er oskültasyonu, bacakta
nab›zlar, boy, vücut a¤›rl›¤›
(beden kütle indeksi), bel çevresi

Yerleﬂik
KVH

• Laboratuvar testleri: Glukoz
ve protein için idrar. Mümkünse
kolesterol ve açl›k lipidleri (LDL
ve HDL kolesterolü, trigliseridler),
glukoz, kreatinin
• Anginadan kuﬂkulan›l›yorsa
EKG ve egzersiz EKG’si

DM2 veya DM1 ve
mikroalbüminüri

Belirgin
derecede yüksek
tek risk faktörü

• Genç veya aﬂ›r› yüksek KB olan
hipertansiyonda EKG ve
ekokardiyogram çektirmeyi düﬂünün
• Erken yaﬂta KVH veya ailede
erken yaﬂta KVH anamnezi varsa,
yüksek duyarl›l›kta CRP, lipoprotein
(a), fibrinojen, homosistein, uzmana
sevk düﬂünün

SCORE ile
risk ≥%5

Yaﬂam tarz›na iliﬂkin tavsiyeler
Sigaran›n b›rak›lmas›

Sa¤l›kl› beslenme

Vücut a¤›rl›¤›n›n azalt›lmas›; BK‹
≥25 kg/m2 ve özellikle BK‹ ≥30 kg/m2

• Çok çeﬂitli g›da tüketilmesi
• Enerji al›m›n›n kilo art›ﬂ›ndan kaç›nacak
ﬂekilde ayarlanmas›
• Meyve, sebze, kabuklu tah›llar ve
ekmek, bal›k (özellikle ya¤l› olanlar),
ya¤s›z et, az ya¤l› süt ürünleri
tüketilmesini teﬂvik edin
• Doymam›ﬂ ya¤lar yerine tekli doymam›ﬂ
ve çoklu doymam›ﬂ ya¤lar (bitkisel ya¤lar
ve bal›kya¤›)
• Hipertansif kiﬂiler tuz tüketimini
azaltmal›d›r

Bel çevresi kad›nda 80-88 cm, erkekte
94-102 cm ise, daha fazla kilo
al›nmamal›, kad›nda ≥88 cm ve
erkekte ≥102 cm ise kilo verilmesi
tavsiye edilmelidir
Haftan›n ço¤u gününde 30 dakika orta
derecede zorlu egzersiz; egzersiz ve
kilo verilmesi diyabeti önleyebilir

SCORE ile
risk <%5

• Düﬂük risk
düzeyinde kalmay›
sa¤layacak yaﬂam
tarz› tavsiyeleri
• Belirli aral›klarla
toplam riskin
de¤erlendirilmesi

‹laç tedavisi
SCORE ile risk %5’i geçti¤inde, özellikle %10’a yaklaﬂt›¤›nda veya uç organ
hasar› olanlar, yaﬂl›larda daha olas›d›r. Özel bir endikasyon bulunmad›kça,
risk %10’un alt›ndayken ilaç tedavisi genellikle tavsiye edilmez.
KB ≥140/90 oldu¤unda KB düﬂürücü ilaçlar› düﬂünün
Total kolesterol ≥5 veya LDL ≥3 oldu¤unda statinleri düﬂünün
KVH bulunan hastalar›n ço¤unda Aspirin-Statinler
Diyabetli hastalarda glukoz düﬂürücü tedavi düﬂünün

Bilimsel çerçeve
Sigaran›n sa¤l›k üzerinde olumsuz etkiler yaratt›¤›n› gösteren
kesin kan›tlar bulunmaktad›r.47 Sigaran›n bu olumsuz etkisi,
günlük tütün miktar› ve sigara içilen süreyle iliﬂkilidir. Sigaran›n KVH üzerindeki etkileri, yaﬂ, cinsiyet, arteriyel hipertansiyon ve diyabet gibi di¤er KVH risk faktörleri varl›¤›nda sinerjistik ﬂekilde etki göstermektedir.
Pasif sigara içicili¤inin KKH ve sigarayla iliﬂkili öteki hastal›klara iliﬂkin riski art›rd›¤› gösterilmiﬂtir.
Sigaray› b›rakman›n sa¤lad›¤› yararlar çok yayg›n bir ﬂekilde bildirilmiﬂtir.49,50 Baz› yararlar neredeyse hemen elde edilir-

ken, di¤erleri daha fazla zaman almaktad›r. Bir M‹ geçirdikten
sonra sigaran›n b›rak›lmas›, bütün korunma yöntemleri içinde
Toplam KVH riskinin tedavisi–
DAVRANIﬁ DE⁄‹ﬁ‹KL‹⁄‹NE YARDIMCI OLACAK ‹PUÇLARI
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Hastaya yeterli süre ay›r›n
Hastayla onun dilinden konuﬂun
Hastayla sempatik bir ba¤ geliﬂtirin
Dikkatle dinleyerek, hastan›n hastal›k ve yaﬂam tarz› de¤iﬂikli¤ine karﬂ›
ald›¤› tav›rdaki zay›f ve güçlü yönleri saptay›n
Hastan›n yaﬂam tarz› ile hastal›k aras›ndaki iliﬂkiyi anlad›¤›ndan emin olun
Hastan›n hastal›¤› hakk›ndaki kiﬂisel görüﬂlerini kabul edin ve kayg›lar›n›
ifade etmesine izin verin
Yaﬂam boyunca devam etmiﬂ olan al›ﬂkanl›klar› de¤iﬂtirmenin zor
olabilece¤ini ve yavaﬂ yavaﬂ ortaya ç›k›p devam ettirilen de¤iﬂikli¤in
genellikle daha kal›c› oldu¤unu kabul edin
Yaﬂam tarz› de¤iﬂikli¤i yapmay› kabul etmesini sa¤lay›n
Hastan›n de¤iﬂtirilecek risk faktörlerini belirleme iﬂine kat›lmas›n› sa¤lay›n
De¤iﬂtirilecek potansiyel engelleri araﬂt›r›n
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• Hastan›n kendi de¤iﬂme kapasitesinin güçlendirilmesini de kapsayan
birçok stratejiden birden yararlan›n
• Hastan›n tavsiyenizi anlad›¤›ndan ve buna uyabilecek ﬂartlara sahip
oldu¤undan emin olun
• Yaﬂam tarz›n› de¤iﬂtirme plan› geliﬂtirmesine yard›m edin
• Gerçekçi ve cesaret verici olun: egzersizde olumlu yönde herhangi bir
de¤iﬂiklik iyidir ve geliﬂtirilebilir
• Hastan›n de¤iﬂme çabas›n› destekleyin
• Takipte yapaca¤›n›z kontrollerle kaydetti¤i geliﬂmeyi izleyin; çabalar›n
tekrarlanmas› gerekebilir
• Mümkün oldu¤unda baﬂka sa¤l›k görevlilerinin de kat›l›m›n› sa¤lay›n
• Aﬂikâr KVH veya çok yüksek risk bulunan hastalarda, standart
kardiyolojik tedavinin yan›na psikososyal ve psikolojik-e¤itim
bileﬂenleri de eklenmelidir
• Davran›ﬂ de¤iﬂikli¤ine karﬂ› engeller belirginleﬂirse, davran›ﬂsal t›p, ak›l
sa¤l›¤›, beslenme vb. uzmanlar›n› kapsayan, çokbileﬂenli ekip
yaklaﬂ›m›na baﬂvurun
• Uygun oldu¤unda, giriﬂim programlar› kiﬂiselleﬂtirilmelidir

Toplam KVH riskinin tedavisi:
Neden insanlar yaﬂam tarzlar›n› de¤iﬂtirmekte zorlan›r?
• Sosyoekonomik statü: Düﬂük e¤itim düzeyi ve düﬂük gelir düzeyi

•
•
•
•

de demek olan, düﬂük sosyoekonomik düzey, yaﬂam tarz›
de¤iﬂikli¤ine uyum sa¤lama yetene¤ini azaltmaktad›r
Sosyal izolasyon: Tek baﬂ›na yaﬂayan kiﬂilerde sa¤l›ks›z yaﬂam tarz›
olas›l›¤› daha yüksektir
Stres: ‹ﬂte ve evde stres, insanlar›n sa¤l›kl› yaﬂam tarz› benimseme
ve sürdürmesini güçleﬂtirir
Negatif duygular: Depresyon, anksiyete ve sald›rganl›k, yaﬂam
tarz› de¤iﬂikliklerini zorlaﬂt›rmaktad›r
Karmaﬂ›k veya kafa kar›ﬂt›ran tavsiyeler
Hekimin bu faktörleri daha iyi bilmesi, empatiyi ve dan›ﬂmanl›k
becerisini, sempatik, basit ve aç›k tavsiyelerde bulunabilmesini
kolaylaﬂt›r›r

potansiyel olarak en etkili olan›d›r. Bu yönde yeterince çaba
harcanmal›d›r.

Pratik yönler: sigara al›ﬂkanl›¤›ndan korunma ve
tedavi
Sigara al›ﬂkanl›¤› konusu her f›rsatta de¤erlendirilmelidir.
Sigara içenler sigaray› b›rakma yönünde desteklenmelidir.
Sigaray› b›rakman›n yararlar›yla iliﬂkili bir yaﬂ s›n›r› bulunmamaktad›r.
Sigara, hem farmakolojik hem de psikolojik olarak güçlü
ba¤›ml›l›k yaratt›¤›ndan, sigaran›n b›rak›lmas› karmaﬂ›k ve zor
bir süreçtir. Sigaran›n b›rak›lmas›nda profesyonel destekten
yararlan›labilir. Sigaray› b›rakma sürecininin baﬂlamas›nda, hekimin söz konusu kiﬂiye sigaray› b›rakmay› kesin ve aç›k bir ﬂekilde tavsiye etmesi en önemli faktördür. Sigaray› b›rakma iste¤i, özellikle aterotrombotik KVH tan›s› konuldu¤unda ve
koroner arter bypass ameliyat›, perkütan translüminal koroner
anjiyoplasti ya da damar cerrahisi gibi invazif bir tedavi yap›ld›¤›nda güçlüdür. Hekimin tavsiyesi de, yüksek riskli kiﬂilerin
sigaray› b›rakmay› denemelerine yard›mc› olmada eﬂit derecede önemlidir. Klinik uygulamada sigaray› b›rakmada k›sa ve
kesin bir baﬂlang›ç olarak, hastan›n sigaray› b›rakmaya istekli
olup olmad›¤›n› de¤erlendirmek, sigaran›n kardiyovasküler ve
sa¤l›¤a iliﬂkin di¤er tehlikelerini özetlemek ve özgül bir b›rak-

168

Toplam KVH riskinin tedavisi:
S‹GARA
Bütün tiryakiler, her çeﬂit tütünü kullanmay› kal›c› olarak
b›rakmak üzere, profesyonel ﬂekilde teﬂvik edilmelidir.
5 A yard›mc› olabilir:
A- ASK (SOR): Her f›rsatta sigara içenleri belirlemeye gayret
edin
A- ASSESS (DE⁄ERLEND‹R): Kiﬂinin ba¤›ml›l›k ve sigaray›
b›rakmaya haz›r olma derecesini belirleyin
A- ADVISE (TAVS‹YE ED‹N): Bütün sigara tiryakilerini
tart›ﬂmas›z bir dille sigaray› b›rakmaya ça¤›r›n
A- ASSIST (YARDIM ED‹N): Davran›ﬂ dan›ﬂmanl›¤›, nikotin
yerine koyma tedavisi ve/veya farmakolojik giriﬂimler de
dahil olmak üzere, sigaray› b›rakmaya yönelik bir strateji
üzerinde anlaﬂmaya var›n
A- ARRANGE (AYARLAYIN): Kontrol muayeneleri için randevu
ayarlay›n

ma plan› üzerinde anlaﬂ›p kontrol için bir zaman ayarlamak
düﬂünülmelidir.
Tiryakilerin sigaray› b›rakmas›na yard›mc› olmada hem
bireysel hem de grup davran›ﬂsal giriﬂimleri etkilidir.51 Ancak hekim-hasta iletiﬂiminin kalitesinin, dan›ﬂma oturumlar›n›n say›s› ya da giriﬂim format›ndan (grup ya da bireysel)
daha önemli oldu¤u izlenimi edinilmiﬂtir. Sigaran›n b›rak›lmas›nda eﬂ veya ailenin deste¤i çok önemlidir. Ailenin sigara b›rakma sürecine kat›lmas› ve sigara içen di¤er aile bireylerinin de içmeyi b›rakmas›n›n sa¤lanmas›, çok yard›mc› olmaktad›r.
Sigaray› b›rakman›n zorlu ilk haftalar› ya da aylar›nda sigara b›rakan tiryakilere yard›mc› olarak, nikotinli sak›zlar
ve transdermal nikotin flasterleri yayg›n ﬂekilde kullan›lmaktad›r.
Sigaran›n uzun vadeli b›rak›lmas›nda antidepresan ilaçlar›n
etkili oldu¤u gösterilmiﬂtir. Bupropion ve nortriptilin, sigaran›n
b›rak›lmas›na yard›mc› olabilir.
Sigaray› b›rakmada yard›mc› olabilecek yeni bir farmakolojik madde de, bir nikotin asetilkolin reseptör agonisti olan vareniklindir. Eski sigara tiryakilerinde, bupropion ve plasebo ile
1 y›lda elde edilen sigaray› b›rakma oranlar›, s›ras›yla %15 ve
%10.3’ken, vareniklin ile tedavi, %23 oran›nda b›rakmayla
iliﬂkili bulunmuﬂtur. Ancak bu ilac›n bupropion veya plasebodan daha etkili olabilece¤ine iliﬂkin araﬂt›rmalar›n do¤rulanmaya ihtiyac› vard›r.

Beslenme
Bilimsel çerçeve
Ya¤ asitleri, kolesterol homeostazisini ve kan lipoproteinlerinin konsantrasyonlar›n› düzenler ve çeﬂitli mekanizmalarla KB,
hemostaz ve vücut a¤›rl›¤› gibi baﬂka kardiyovasküler risk faktörlerinin düzeylerini etkiler. Doymuﬂ ya¤ al›m›, kan kolesterol
düzeyleri ve kitlesel KVH ortaya ç›k›ﬂ› aras›nda güçlü, istikrarl› ve dereceli bir iliﬂki bulunmaktad›r. Bu iliﬂkilerin nedensel oldu¤u kabul edilmektedir. n-3 ya¤ asitleri ise, tersine, daha önce M‹ geçirmiﬂ olan hastalarda ölümcül olaylar üzerinde koruyucu etkide bulunmaktad›r. Baﬂta sodyum klorür ﬂeklinde olmak üzere, sodyum al›m›, arteriyel KB’yi ve dolay›s›yla arteriyel hipertansiyon, inme, KKH ve kalp yetersizli¤i riskini etkiler.
Vitamin takviyeleriyle yap›lan giriﬂim çal›ﬂmalar›, KKH’ya karﬂ› herhangi bir korunma gösterememiﬂtir. Mikro ve makro be-
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sinlerin yan› s›ra, meyve ve sebzeler, tekli doymam›ﬂ ya¤ asitlerinden zengin ya¤lar (örne¤in zeytinya¤›) ve az ya¤l› süt
ürünleri gibi beslenme kal›plar›, kardiyovasküler olay insidans›nda azalmayla iliﬂkili bulunmuﬂtur.

Pratik yönler: tedavi
Kardiyovasküler hastalar›n risk tedavisinde diyet önemlidir.
KVH bulunan bütün hastalar ve yüksek risk taﬂ›yanlara, kardiyovasküler riski azaltan besinler ve beslenme seçenekleri konusunda profesyonel tavsiye verilmelidir. Kardiyovasküler
sa¤l›¤› iyi tutmak için, düzenli egzersizle birlikte çeﬂitli ve enerji aç›s›ndan dengeli beslenme uygulanmal›d›r.

Diyete iliﬂkin tavsiyeler kiﬂisel ﬂekilde aç›klanmal› ve o kiﬂide bulunan –dislipidemi, hipertansiyon, diyabet ve obezite gibi– risk faktörleri dikkate al›nmal›d›r.

Kilo fazlal›¤› ve obezite
Bilimsel çerçeve
Yüksek yaﬂam standartlar› yükselen toplumlarda, baﬂlang›çta
kardiyovasküler mortalite artar. Bunu, kan kolesterolü ve yüksek KB gibi majör risk faktörlerinde azalmayla birlikte, tedavi
koﬂullar›ndaki ilerlemeler izler ve kardiyovasküler mortalite
düﬂer. Bu e¤ilimlerin istisnalar›, öteki risk faktörlerinin azalmas›na karﬂ›n art›ﬂ e¤ilimi gösteren vücut a¤›rl›¤› ve diyabettir.
Obezite hem çocuklar hem de eriﬂkinlerde dünya çap›nda bir
salg›n hastal›k haline gelmiﬂtir.52 Günümüzde, dünya çap›nda
Toplam KVH riskinin tedavisi:
SA⁄LIKLI Y‹YECEK SEÇ‹MLER‹
Bütün hastalara daha düﬂük KVH riskiyle iliﬂkili yiyecek
seçenekleri konusunda tavsiyelerde bulunulmal›d›r. Yüksek
riskli kiﬂilere mümkünse uzman diyet tavsiyeleri de verilmelidir.
Genel tavsiyeler, yerel kültüre uygun olmal›d›r.
• Çok çeﬂitli yiyecekler yenmelidir
• Kilo fazlal›¤›ndan kaç›n›lmas› için enerji al›m› ayarlanmal›d›r
• Destekleyin: Meyveler, sebzeler, tam tah›ll› ürünler ve
ekmekler, bal›k (özellikle ya¤l› olanlar), ya¤s›z et, az ya¤l›
süt ürünleri
• Doymuﬂ ya¤lar›n yerine yukar›da belirtilen yiyeceklerin ve
sebze ile deniz ürünü kaynaklar›ndan tekli ve çoklu
doymam›ﬂ ya¤lar›n al›nmas›n›, toplam ya¤ miktar›n›n
enerjinin %30’u alt›na indirilmesini, bunun da 1/3’ten
az›n›n doymuﬂ olmas›n› sa¤lay›n
• Kan bas›nc› yüksekse, hem sofrada hem de yemek
piﬂirilirken konan tuzdan kaç›n›larak ve taze ya da
dondurulmuﬂ tuzsuz yiyecekler seçilerek, tuz al›m›n›
azaltt›r›n. Ekmek de dahil olmak üzere, iﬂlemden geçirilen
ya da haz›r g›dalar›n ço¤unda tuz içeri¤i yüksektir

1 milyar kiﬂide kilo fazlal›¤› bulundu¤u ve 300 milyon kiﬂiden
fazlas›nda obezite oldu¤u hesaplanmaktad›r. Çocuklar›n üçte
birden ço¤unda kilo fazlal›¤› veya obezite bulunmaktad›r.

Günümüzde ya¤lar›n, özellikle de intraabdominal viseral ya¤›n kardiyovasküler homeostazda rol oynayabilen önemli
say›da peptid olan ve peptid olmayan bileﬂik sentezleyip kan
dolaﬂ›m›na sal›veren, metabolik aç›dan aktif bir endokrin organ oldu¤u aç›kça bilinmektedir. Ya¤lar, serbest ya¤ asitlerinin salg›lanmas›nda artma, hiperinsülinemi, insülin direnci,
hipertansiyon ve dislipidemiyle iliﬂkilidir.53,54 Bu, KVH risk
faktörleri ve dolay›s›yla risk üzerinde etkide bulunmaktad›r.
Kilo fazlal›¤›n›n mekanik etkileri, kardiyovasküler olmayan
morbidite ve mortalite nedenleri üzerinde etki yapar. Vücut
a¤›rl›¤›nda art›ﬂ›n sa¤l›k üzerindeki etkileri Tablo 3’te özetlenmiﬂtir.
Lipid düzeyleri ile risk aras›ndaki iliﬂkide ve vücut a¤›rl›¤› ile
risk aras›ndaki iliﬂkide yap›lan çokde¤iﬂkenli ayarlamalar›n etkilerinin farkl› olmas› ilginçtir. Di¤er majör risk faktörleri için
düzeltmeler yap›ld›ktan sonra da, yüksek kan kolesterolü veya düﬂük HDL kolesterol düzeyi, riskle ba¤›ms›z bir iliﬂki gösterirken, vücut a¤›rl›¤› ile risk aras›ndaki iliﬂki önemini yitirme
e¤ilimi göstermektedir. Bu, vücut a¤›rl›¤›n›n önemli olmad›¤›
ﬂeklinde yorumlanmamal›d›r; daha çok, risk üzerindeki etkilerini birçok risk faktörü üzerindeki etkileri üzerinden gösterdi¤inden, son derece önemli bir bilgi de olabilir.

Kardiyovasküler riskin ve kardiyovasküler risk
faktörlerinin en iyi göstergesi hangi obezite
indeksidir–beden kütle indeksi (BK‹), bel çevresi (BÇ)
ya da bel-kalça çevresi oran› (BKÇO)?
Son çal›ﬂmalar, bölgesel adipoz doku da¤›l›m›n›n kardiyovasküler riski belirlemede, toplam vücut a¤›rl›¤›ndan daha önemli olabilece¤ini göstermiﬂtir. Özellikle aﬂ›r› abdominal (viseral
abdominal) obezitenin metabolik ve kardiyovasküler riskle
güçlü bir iliﬂkisinin oldu¤u ortaya konmuﬂtur.55 Bu durum,
antropometrik risk ölçülerine duyulan ilginin artmas›na neden
olmuﬂtur: BK‹, bel-kalça çevresi oran› (BKÇO) ve son zamanlarda basitçe bel çevresi (BÇ). Bu risk ölçüleri ucuz ve evrensel ﬂekilde kullan›labilir niteliktedir. BÇ, basit olmakla birlikte,
ölçüm hatalar›na BK‹’den daha aç›kt›r. BÇ’yi ölçmek için en
uygun yer, kaburga alt kenar› ile supina iliaca anterior superior aras›ndaki orta noktad›r. Günümüz risk hesaplar›nda, her
Tablo 3 Vücut a¤›rl›¤›nda art›ﬂ›n, risk faktörleri, morbidite ve

mortalite üzerindeki etkisi
Mortalite

Risk faktörleri

Morbidite

Yüksek KB
Yüksek total ve LDL
kolesterolü
Düﬂük HDL kolesterolü
Geniﬂlemiﬂ bel çevresi
Uyku apnesi
Obezite hipoventilasyon
sendromu
Fiziksel etkinlik azl›¤›

Tip 2 diyabet
Toplam ve
‹nsülin direnci
kardiyovasküler
Koroner kalp hastal›¤›
mortalitede
‹nme
artma
Osteoartrit (diz)
Kanser
Obeziteye ba¤l› bel
a¤r›s›
Nefes darl›¤›
Polikistik over
sendromu
‹nfertilite
Kolelitiyazis
Ast›m (alevlenme)
Venöz
tromboembolik
pulmoner embolizm
Enflamasyon
Otonom sinir sistemi
iﬂlev bozuklu¤u

Vücut a¤›rl›¤› ve risk
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ölçüyü destekleyen kan›tlar de¤erlendirilmektedir.
BK‹, Ulusal Sa¤l›k Enstitüleri ve DSÖ taraf›ndan önerilen s›n›fland›rmalar kullan›larak, vücut a¤›rl›¤› gruplar›n› tan›mlamak için yayg›n bir ﬂekilde kullan›lm›ﬂt›r [kg/boy (m)2]. Eriﬂkinlerde kilo fazlal›¤› BK‹’de 25-29.9 kg/m2 aras›, obezite ise
≥30 kg/m2 olarak tan›mlanmaktad›r. BK‹’de artma ile KVH
aras›nda güçlü bir iliﬂki bulunur.
Yüksek BÇ ve BKÇO ile daha yüksek KVH geliﬂme riski aras›ndaki iliﬂki, kohort ve vaka-kontrol çal›ﬂmalar›nda gösterilmiﬂtir.56 Genel olarak bunlar, BK‹’nin yan› s›ra KÇ ölçülmesinin, KVH risk tahmininde fazladan bilgiler sa¤lad›¤›n› göstermiﬂtir. Yüksek BÇ veya BKÇO ve di¤er kardiyovasküler risk
faktörleri veya metabolik sendrom varl›¤› aras›ndaki iliﬂki, birçok enine kesitsel çal›ﬂmada gösterilmiﬂtir.57 Bu antropometrik ölçülerden hangisinin daha üstün oldu¤una iliﬂkin tutarl›
bir bilgi bulunmamaktad›r.
Hem DSÖ’nün obeziteye iliﬂkin raporu58 hem de Amerikan
Ulusal Kalp, Akci¤er ve Kan Enstitüsü (NHLBI) obezite üzerine uzman paneli,59 her BK‹ kategorisi içinde metabolik risk
faktörlerinin fazladan bir göstergesi olarak BÇ kullan›lmas›n›
tavsiye etmektedir. Çeﬂitli tan›mlar58,59 aras›ndan Avrupa’da
en yayg›n kabul gören, DSÖ kesme noktalar›d›r; bunlarda iki
eylem düzeyi tavsiye edilir. Eylem düzeyi 1- BÇ erkeklerde
≥94 cm ve kad›nlarda ≥80 cm–art›k daha fazla kilo al›nmamas› gereken eﬂi¤i temsil eder. Eylem düzeyi 2- BÇ erkeklerde
≥102 cm ve kad›nlarda ≥88 cm–kilo azalt›lmas›n›n tavsiye
edildi¤i eﬂi¤i temsil eder. S›n›r de¤erler, beyaz ›rktan hastalara dayan›larak hesaplanm›ﬂt›r ve de¤iﬂik ›rklar ve etnik kökenlerde antropometrik ölçümler için de¤iﬂik s›n›r de¤erleri gerekti¤i de aç›kt›r.
Sonuç olarak, risk faktörlerinin tahmininde bu de¤iﬂkenlerin hangisinin daha üstün oldu¤una iliﬂkin kesin bir kan›t bulunmamaktad›r. BÇ’nin basitlik gibi bir üstünlü¤ü vard›r ve
BK‹’ye göre biraz daha iyi bir risk tahmin etmeni olabilir ama
büyük olas›l›kla ölçüm hatalar›na daha aç›kt›r.

Görüntüleme ve ya¤ da¤›l›m›
Ya¤lar›n anatomik da¤›l›m›n› de¤erlendirmek için, bilgisayarl›
tomografi (BT), ultrason (US) ve manyetik rezonans görüntüleme (MR) gibi birkaç ölçüm tan›mlanm›ﬂt›r. Bunlar intraabdominal ya¤lardaki de¤iﬂikliklerin izlenebilmesine olanak sa¤lar. Ancak pahal› ve zaman al›c› yöntemlerdir ve ﬂu an için
gündelik risk de¤erlendirme gereci olmaktan çok, uzmanlar›n
çal›ﬂma gereçleri olduklar› kabul edilmelidir.
BÇ ve BKÇO gibi antropometrik ölçümler, abdominal ve
üst vücut ya¤lar›n›n orant›s›na iliﬂkin yararl› bir tahmin sa¤lamakla birlikte, derin abdominal (viseral) ya¤ ve derialt›ndaki
abdominal ya¤ birikimi aras›nda ay›r›m yap›lmas›n› sa¤lamamaktad›r. BT, yaln›zca adipoz dokular›n de¤erlendirilmesinde
de¤il, birden çok vücut bölümündeki ölçümler için de alt›n
standart olarak kabul edilebilir;61 adipoz doku hacmi, viseral
ve derialt› adipoz doku s›ras›yla %1.2 ve %0.5’lik hatalarla
do¤ru bir ﬂekilde ölçülebilmektedir.
MR, çok kesitli ölçümlerde BT’nin temel sorunu olan, iyonizan ›ﬂ›nlara maruz b›rakmadan BT’ye benzeyen sonuçlar
vermektedir. Toplam ve viseral adipoz doku hacimleri için iyi
bir tekrarlanabilirli¤e sahiptir.62
Birkaç çal›ﬂmada, BT ve US ile intraabdominal adipoz doku
belirlenmesi aras›nda çok güçlü bir ba¤›nt› oldu¤u gösterilmiﬂtir.63,64
Sagittal abdominal çap, ya abdominal BT incelemesiyle65
170

veya kiﬂi dizleri bükük ﬂekilde sert bir s›raya s›rtüstü yatt›¤›nda abdomene spina iliaca düzeyinde (L4-L5) gövde uzun eksenine dik bir sagittometre kullan›larak ölçülür.66 Sagittal abdominal çap ile BT’nin ölçtü¤ü viseral ya¤ hacmi aras›nda
güçlü bir ba¤›nt› bulunmaktad›r.67 BT incelemesi pahal›d›r ve
radyasyona maruz kalmaya yol açar. Dolay›s›yla henüz rutin
klinik risk de¤erlendirilmesi için tavsiye edilmemektedir.

Pratik yönler: obezite ve kilo fazlal›¤›n›n tedavisi
Obez kiﬂilerin kendi iste¤iyle kilo vermeleri, obeziteyle iliﬂkili
KKH için risk faktörlerinin ço¤unu iyileﬂtirebilir veya önleyebilir. Arzu edilen vücut a¤›rl›¤›na eriﬂilmeden önce KB’de azalma olmaktad›r.

Fiziksel etkinlik ve vücut a¤›rl›¤›
Giriﬂimsel çal›ﬂmalardan, fiziksel etkinlik ve orta-a¤›r derecede
egzersizlerin kilo vermeyi kolaylaﬂt›rd›¤›n› gösteren yeterince
veri elde edilmiﬂtir.68 Yeni araﬂt›rmalar, egzersizin, kondüsyonlu olma etkisi ortaya ç›kmadan önce de yararl› etkiler gösteriyor olabilece¤ini69,70 ve kilo verilmeden önce abdominal
ya¤ metabolizmas›n› etkileyebilece¤ini göstermiﬂtir.69,70 Bu
bilgiler, yüksek riskli hastalarda egzersize baﬂlamay› motive
etmek için çok de¤erli olabilir.

Beslenme ve davran›ﬂsal giriﬂimler
Obezite tedavisi için birçok de¤iﬂik diyet ve davran›ﬂsal giriﬂim
ileri sürülmüﬂtür. Kilo fazlal›¤›n›n kontrolü, enerji al›m›yla tüketimi aras›nda uygun dengeyi elde etmeye ba¤l›d›r. Diyet
yaklaﬂ›mlar›n›n toplam enerji içerikleri, makroskopik besin
(protein, karbonhidrat ve lipidler) bileﬂimleri, enerji yo¤unlu¤u ve glisemik indeksleri de¤iﬂmektedir.71 Ya¤ miktar› düﬂük
Toplam KVH riskinin tedavisi:
VÜCUT A⁄IRLI⁄I
• Vücut a¤›rl›¤›nda artma, toplam ve KVH mortalite ile
morbiditesinde artmayla iliﬂkilidir ve buna k›smen kan
bas›nc›nda ve kan kolesterolünde yükselme, HDL
kolesterolünde düﬂme ve diyabet olas›l›¤›ndaki art›ﬂ yol
açmaktad›r
• Obez kiﬂilerin (BK‹ ≥30 kg/m2) kilo vermesi tavsiye
edilmektedir ve kilo fazlal›¤› olanlar (BK‹ ≥25 ve
<30 kg/m2) da kilo vermeyi düﬂünmelidir
• Bel çevresi 94-102 cm olan erkekler ve 80-88 cm olan
kad›nlar›n kilo almamalar› tavsiye edilmektedir. Beli
102 cm’nin üzerinde olan erkekler ve 88 cm’nin üzerinde
olan kad›nlar›n kilo vermeleri tavsiye edilmektedir
• Vücut a¤›rl›¤› kontrolünün köﬂe taﬂlar›n›, toplam kalori
al›m›n›n k›s›tlanmas› ve düzenli fiziksel egzersiz oluﬂturur.
Egzersiz yap›larak, vücut a¤›rl›¤›nda azalma olmadan önce
abdominal ya¤ metabolizmas›nda iyiye gitme olma olas›l›¤›
kuvvetlidir

olan diyet, kilo vermede standart yaklaﬂ›m olarak kabul edilmektedir ve LDL kolesterolü üzerinde daha olumlu bir etkisi
vard›r. Toplam ya¤ al›m›, enerjinin %25-35’i aras›nda tutulmal›d›r. Doymuﬂ ya¤lar›n azalt›lmas›, lipoprotein profili üzerindeki etkileri nedeniyle ye¤lenen hedeftir ve doymuﬂ ve
trans ya¤ asitleri al›m› <%7 olmal›d›r.72
Düﬂük karbonhidratl› diyet yayg›nlaﬂm›ﬂt›r; k›sa vadede vücut a¤›rl›¤›n› çok azaltmakta ve ayr›ca plazma trigliseridleri ile
HDL kolesterol üzerinde iyi etkilere sahiptir.73 Ancak uzun vadedeki güvenilirli¤i hâlâ araﬂt›r›lmaktad›r. Alkol, majör bir ka-
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lori kayna¤›d›r ve alkolün azalt›lmas›, vücut a¤›rl›¤› kontrolünün önemli bir parças› olabilir.
Bütün obezite tedavilerinin temelini, yavaﬂ yavaﬂ kilo azalmas›na yol açan, uzun süreli yaﬂam tarz› de¤iﬂikliklerinin gerçekleﬂtirilmesini sa¤layan davran›ﬂ de¤iﬂiklikleri oluﬂturmaktad›r. K›sa süre önce yap›lan bir Cochrane incelemesine göre,
davran›ﬂsal ve kognitif-davran›ﬂsal tedavi, diyet ve egzersiz
programlar›n›n yan›na eklendi¤inde fazladan kilo verilmesine
yard›mc› olmaktad›r.74 Davran›ﬂsal giriﬂimlerin kilo kayb›n›
sürdürmeye de yard›mc› oldu¤u gösterilmiﬂtir.75

Kilo fazlal›¤›nda ilaçla tedavi
Genel olarak, ilaç tedavisinin katk›lar› düﬂüktür ve geçmiﬂte
baz› ürünlerin ciddi yan etkileri ortaya ç›km›ﬂt›r.
Orlistat, barsakta lipazlar› inhibe ederek ya¤ hidrolizini ve
emilimini önler. Kilo kayb› genellikle azd›r ve gastrointestinal
bozukluklar ortaya ç›kabilir. Tam ve dengeli bir beslenmeyle
birlikte kullan›lmal›d›r.
Sibutramin, noradrenalin ve serotonin al›m›n› önleyen metabolitlerinin bir etkisiyle, yemekten sonra doyma hissini güçlendirir. Hem kontrendikasyonlar› hem de yan etkileri hat›r›
say›l›r boyuttad›r.
Rimonabant, kalori içeri¤i kontrollü bir diyetle birlikte mütevaz› ama kal›c› bir kilo azalmas› sa¤layabildi¤i izlenimi veren bir
endokannabinoid reseptör inhibitörüdür. Glukoz tolerans›n›
olumlu yönde etkileyebilir, lipid metabolizmas› üzerinde yararl›
etkileri vard›r ve KB’de hafif bir düﬂme ile iliﬂkilidir. Depresyon
üzerindeki olas› olumsuz etkileri izlenmektedir. Vücut a¤›rl›¤› ve
di¤er risk faktörleri üzerindeki umut vaat eden etkilerinin, kardiyovasküler olaylarda azalma ﬂeklinde kesin kan›tlar haline dönüﬂüp dönüﬂmeyece¤i henüz bilinmemektedir.

Fiziksel etkinlik
Bilimsel çerçeve
• Düzenli fiziksel etkinlik yap›lmamas›, erken KVH geliﬂmesi
ve ilerlemesine katk›da bulunabilir.
• Fiziksel etkinlikteki neredeyse her türlü art›ﬂ, sa¤l›k aç›s›ndan yararlarla sonuçlanmaktad›r.
• Fiziksel etkinli¤in de¤erlendirilmesi, riskin de¤erlendirilmesinin önemli bir bölümünü oluﬂturur.
Fiziksel etkinlik eksikli¤i, Avrupa’da önemli bir halk sa¤l›¤›
sorunudur: çocuklar fiziksel aç›dan daha az etkin hale gelmiﬂtir ve yaln›zca birkaç ülkede, çocuklar›n tavsiye edilen günlük
fiziksel etkinlik dozuna eriﬂebilme olanaklar› bulunmaktad›r.
Ergenlerin yar›dan ço¤u, okuldan ayr›ld›ktan sonra fiziksel aç›dan inaktif hale gelmektedir.
Eriﬂkinlerin iﬂyerlerinde ve boﬂ zamanlar›nda karﬂ›laﬂt›klar›
fiziksel zorunluluklar önemli oranda azalm›ﬂt›r ve daha az say›da insan fiziksel aç›dan etkindir. Sedanter yaﬂam tarz›, erken
ölüm riskinin iki kat›na yükselmesi ve daha yüksek KVH riskiyle iliﬂkilidir.76,77 Eriﬂkin yaﬂam boyunca sedanter yaﬂam tarz›ndan kaç›n›lmas›, toplam yaﬂam beklentisini ve KVH’s›z yaﬂam
beklentisini (1.3-3.5 y›l) uzatabilir.78
Fiziksel antrenmanlar›n aterosklerozun seyri üzerinde çok
çeﬂitli yararl› etkileri vard›r ve toplam mortalitede %20-25
oran›nda azalmayla sonuçlanmaktad›r.79 Yine de Avrupa’da
KVH bulunan hastalar›n az›nl›kta kalan bir bölümü, egzersiz
programlar›na kat›lmaktad›r. Kronik kalp yetersizli¤i (KKY)
bulunan hastalar, kendilerine uyarlanm›ﬂ egzersiz programla-
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r›ndan çok büyük yararlar görebilece¤i halde, gitgide daha az
say›da hasta egzersiz programlar›na kaydolmaktad›r.
‹leri yaﬂtaki nüfusun yaklaﬂ›k dörtte birinde KVH bulunmaktad›r. ‹lerleyen yaﬂa eﬂlik eden fizyolojik ve mental de¤iﬂiklikler, fiziksel etkinlikte azalmaya katk›da bulunabilmekle
birlikte, düzenli fiziksel etkinlik yaﬂla iliﬂkili de¤iﬂiklikleri etkili
bir ﬂekilde yavaﬂlatabilmekte, böylece fiziksel iﬂlevselli¤i olumlu yönde etkileyip hastal›ks›z sa¤kal›m süresini uzatmaktad›r.
Fiziksel etkinli¤in hesaplanmas›
Fiziksel etkinli¤in de¤erlendirilmesi için, çift iﬂaretli su, dolayl›
kalorimetri, dolays›z gözlem, etkinlik monitörleri (pedometre,
akselerometre), kalp h›z› monitörleri ve anketler veya etkinlik
günceleri gibi, çok de¤iﬂik yöntemler vard›r. Fiziksel kondüsyon durumu (“fitness”) ve egzersiz kapasitesi için, gittikçe
dozu art›r›lan maksimal egzersiz testi kullan›lmaktad›r.80
Klinik uygulamada, bu de¤erlendirmenin yan›nda, SCORE/HeartScore yöntemiyle toplam KVH risk tahmini de yap›lmal›d›r. Düﬂük riskli kiﬂilerde, fiziksel etkinli¤e iliﬂkin k›sa bir
görüﬂme yeterli olabilirse de, yüksek riskli kiﬂilerde de¤erlendirme ancak egzersiz testiyle tamamlanabilir. KVH bulundu¤u
bilinen kiﬂilerde de¤erlendirmeyle birlikte egzersiz testi yap›larak, miyokard iskemisi saptanmal›, risk katmanland›rmas› yap›lmal› ve klinik tedaviye yön verilebilmelidir.

Pratik yönler: tedavi
Genç yaﬂtaki nüfusta fiziksel kondüsyonun desteklenmesi
anababalar, okul görevlileri, sa¤l›k görevlileri, politikac›lar ve
toplum genelinin ortak sorumlulu¤undad›r: Avrupa’daki her
çocu¤un her gün fiziksel etkinlik yapma olana¤› bulunmal›d›r.
Fiziksel kondüsyon durumunu ve etkinli¤i ölçmek ve fiziksel
etkinli¤i art›rma ve sürdürmeye yönelik programlar geliﬂtirebilmek için daha fazla araﬂt›rmaya gerek vard›r.
Fiziksel kondüsyonu korumay› da kapsayan, yaﬂam tarz›
seçimi, sadece bireylerin sorumlulu¤undad›r. Ancak, aile ve
arkadaﬂlar, iﬂ koﬂullar›, çekici ve paras› karﬂ›lanabilen boﬂ zaman etkinlikleri ve sa¤l›kl› yaﬂam› destekleme kampanyalar›yla katk› sa¤lanabilir. ‹ﬂ ortam›ndaki olanaklarla düzenli fiziksel
egzersiz yap›lmas› tavsiye edilmektedir. Etkinliklerde herhangi
bir artma, ölçülebilir sa¤l›k yararlar›yla iliﬂkili oldu¤undan, nihai hedef haftan›n ço¤u gününde en az yar›m saat fiziksel egToplam KVH risk tedavisi: F‹Z‹KSEL ETK‹NL‹K
•

•
•

•
•
•

Etkinlikteki neredeyse her türlü artmayla sa¤l›k aç›s›ndan olumlu
yararlar elde edilece¤ini vurgulay›n; az miktardaki egzersizin
al›ﬂkanl›k yap›c› özelli¤i vard›r; iﬂyerinde asansör yerine
merdivenleri kullanmak gibi egzersiz f›rsatlar› her zaman söz
konusudur
Keyif veren boﬂ zaman etkinlikleri bulmay› deneyin
Haftan›n ço¤u gününde 30 dakika süreyle yap›lan orta
yo¤unlukta egzersiz, riski azaltacak ve kondüsyon düzeyini
yükseltecektir
Aile ve arkadaﬂlarla birlikte egzersiz yapmak, motivasyonu
art›rabilir
Fazladan sa¤lanan yararlar aras›nda, kendini iyi hissetme, vücut
a¤›rl›¤›n›n azalmas› ve daha fazla kendine güven bulunmaktad›r
Uzun vadede hekimin cesaret vermeye ve desteklemeye devam
etmesi yard›mc› olabilmektedir

zersiz yapmakt›r.
Egzersiz yo¤unlu¤u, hedef kalp h›z› veya hissedilen zorlanma ﬂeklinde tan›mlanabilir. Egzersiz doru¤unda ortalama
maksimum kalp h›z›n›n %60-75’ine eriﬂilmesi ye¤lenmekte171

Avrupa Klinik Uygulamada Kardiyovasküler Hastal›klardan Korunma K›lavuzu: Özet
dir. Borg hissedilen zorlanma ölçe¤i uygulanabilir ve “orta düzeyde zorlanma” kullan›labilir. Bu, h›zl› yürüme ya da yavaﬂ
koﬂu, bisiklete binme, yüzme, bahç›vanl›k, aerobik dans, tenis, golf ve hatta aç›k arazide kayakla kayma gibi çok çeﬂitli
etkinliklerle kolayca elde edilebilir.81
KVH bulundu¤u bilinen hastalar için tavsiyelerin, egzersiz
testini de içeren kapsaml› bir klinik kan›ya dayand›r›lmas› gerekir. Ço¤unluk, bir kardiyak rehabilitasyon program›ndan yarar görecektir: hasta gruplar›nda gözetim alt›nda fiziksel egzersize ek olarak, riski azaltmaya yönelik önlemlerle birlikte,
yaﬂam tarz› de¤iﬂiklikleri ve destek de bu kapsam içinde yer
al›r. Hastalar program› evde uygulamay› tercih ederse, aç›k bir
ifadeyle yaz›lm›ﬂ talimatlara, teﬂvi¤e ve hekimlerin düzenli
aral›klarla yapt›¤› kontrol muayenelerine gereksinimleri olacakt›r. Hafif-orta derecede kalp yetersizli¤i bulunan hastalar
için, orta derecede yo¤un dinamik interval egzersizleriyle dirence karﬂ› yap›lan egzersizler yararl› olabilir.
Yaﬂl› hastalara dan›ﬂmanl›k hizmeti sunulurken, günlük fiziksel etkinli¤in orta-submaksimal düzeyde sürdürülmesi tavsiye edilmektedir. Sosyal destek, kendi kendine yeterlilik ve
pozitif güçlendirmeyi de içeren davran›ﬂsal de¤iﬂiklik ilkeleri
uygulanmal› ve programlar düﬂük yo¤unlukta baﬂlay›p, yavaﬂ
yavaﬂ orta düzeye yükseltilmelidir. Yaﬂl›lar için egzersiz programlar›n›n ana bileﬂenleri; dayan›kl›l›k, güç, denge ve esnekli¤in bir kombinasyonudur.
Yaﬂl› KVH’l› hastalar bile, rehabilitasyon programlar›ndan
yarar görebilir: egzersiz tehlikesizdir; gücü, aerobik kondüsyonu, dayan›kl›l›¤› ve fiziksel iﬂlevleri art›r›r ve sonlan›mda cinsiyete dayal› bir fark bulunmamaktad›r.
Sonuç olarak, fiziksel etkinli¤in devam ettirilmesinde kardiyovasküler hastal›ktan korunma alan›nda çal›ﬂan hekimlerin
ve di¤er sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n ana görevleri, de¤erlendirme, dan›ﬂmanl›k ve destek olmakt›r.

Kalp h›z›
Bilimsel çerçeve
Yüksek kalp h›z›n›n, bütün nedenlere ba¤l› mortalite riski,
KVH mortalitesi ve toplum geneli, hipertansifler, diyabetikler
ve önceden koroner arter hastal›¤› bulunanlarda KVH geliﬂmesinde artmayla iliﬂkili oldu¤u gösterilmiﬂtir.82,83 Bu iliﬂki ayr›ca hayvan modellerinde de görülmüﬂtür. Levine, memeli türlerinde kalp h›z› ile yaﬂam beklentisi aras›ndaki ters yönde yar›-logaritmik iliﬂkiyi göstermiﬂtir.84 Kolesterol yedirilen maymunlarda kalp h›z›n›n farmakolojik veya cerrahi yollardan düﬂürülmesiyle ateroskleroz geliﬂmesinde bir azalma oldu¤u ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r.85
Ço¤u epidemiyolojik çal›ﬂma, bu iliﬂkinin, güçlü, dereceli
ve aralar›nda KB ile fiziksel etkinli¤in de yer ald›¤› öteki faktörlerden ba¤›ms›z oldu¤unu göstermiﬂtir. Neredeyse çal›ﬂmalar›n hepsi, erkeklerde önemli boyutta bir iliﬂki bulundu¤unu
göstermekle birlikte, kad›nlar ve yaﬂl›larda KVH mortalitesiyle
yüksek kalp h›z› aras›ndaki iliﬂki, baz› çal›ﬂmalarda birden çok
say›da etmene göre düzeltme yap›ld›ktan sonra önemli boyutta bulunmam›ﬂt›r. Erkeklerde ani ölüm riski, istirahatteki
yüksek kalp h›z›yla özellikle iliﬂkilidir.86
Düﬂük kalp h›z›, KVH üzerindeki etkisini, anti-aritmik ve
anti-iskemik etkileriyle ortaya ç›kar›yor olabilir. Di¤er olas› mekanizmalar, yüksek kalp h›z›n›n hemostaz üzerindeki do¤rudan etkisinin aterosklerozda ilerlemeye neden olmas› olabilir.
Semptomsuz kiﬂilerde kalp h›z›n› düﬂürmenin prognoz üze172

rindeki etkisi hiçbir çal›ﬂmada araﬂt›r›lmam›ﬂt›r. KKY bulunan
veya M‹ geçiren hastalarda β-bloker ve kalsiyum kanal blokeri tedavisinin meta-analizleri, bu hastalarda yarar sa¤lad›klar›n› göstermiﬂtir.87,88 Çal›ﬂmalar, elde edilen yararlar›n kalp h›z›ndaki düﬂme düzeyiyle iliﬂkili oldu¤unu göstermekle birlikte,
β-blokaj›n sa¤lad›¤› yarara iliﬂkin tek mekanizman›n bu olup
olmad›¤› kesin olarak bilinmemektedir.89

Pratik yönler: tedavi
Toplum genelinde, yaﬂam tarz›na iliﬂkin önlemlerle kalp h›z›n›n yükselmesinden kaç›n›lmas› tavsiye edilebilir. Bunlar aras›nda, düzenli fiziksel etkinlik, psikolojik streslerden ve kafein
gibi uyar›c›lar›n aﬂ›r› kullan›m›ndan kaç›n›lmas› yer almaktad›r.
Semptomsuz kiﬂilerde kalp h›z›n›n farmakolojik yollardan düﬂürülmesi tavsiye edilemez.
Angina tedavisinde hem β-blokerler ve seçici If kanal blokerleri etkilidir.90 M‹ geçiren hastalarda ve KKY bulunanlarda
dikkatle art›r›lan dozlarda β-blokerler tavsiye edilmektedir.

Kan bas›nc›
Bilimsel çerçeve
Yüksek KB, hem erkekler hem de kad›nlarda KKH,91 kalp yetersizli¤i, KVH, periferik damar hastal›¤› ve böbrek yetersizli¤i
için bir risk faktörüdür.91-94 KB düzeyleri ile biliﬂsel iﬂlevler aras›nda ters yönde bir ba¤›nt› söz konusudur ve hipertansiyon
daha yüksek demans insidans›yla iliﬂkilidir.95 KKH ve inme
mortalitesi, 115 mmHg sistolik ve 75 mmHg diyastolik kan
bas›nc›ndan yukar›ya do¤ru ilerleyici ve do¤rusal bir art›ﬂ göstermektedir.96
Ayr›ca, Framingham Kalp Çal›ﬂmas›’ndan elde edilen zaman içinde uzunlamas›na veriler, 130-139/85-89 mmHg aral›¤›ndaki KB de¤erlerinin, KB düzeyleri 120/80 mmHg’n›n alt›ndakilere göre KVH görece riskinde iki kat›n üzerinde art›ﬂla
iliﬂkili oldu¤unu göstermiﬂtir.97
2003 ve 2007 ESH/ESC K›lavuzlar›ndaki hipertansiyon s›n›fland›rmalar› ayn› ﬂekilde korunmuﬂtur (Tablo 4). ‹zole sistolik hipertansiyon, sistolik-diyastolik hipertansiyon için gösterilen sistolik KB de¤erleri gibi derecelendirilmelidir. Ancak
geniﬂ bir nab›z bas›nc›n› gösteren, düﬂük diyastolik KB (örne¤in 60-70 mmHg) ile iliﬂki, daha yüksek riskli olarak kabul
edilmelidir.
Risk katmanland›r›lmas› ve hedef organ hasar›
Farmakolojik tedaviye baﬂlama karar›, yaln›zca KB düzeyine
de¤il, dikkatli bir anamnez, fizik muayene ve (i) klinik olarak
yerleﬂik KVH; (ii) baﬂka kardiyovasküler risk faktörlerinin de
bulundu¤u ve (iii) subklinik KVH ya da uç organ hasar›-kardiyovasküler risk sürecinde ortalarda yer alan bir evreyi belirlemek üzere laboratuvar testlerini gerektiren, toplam kardiyovasküler riske de ba¤l›d›r. Klinik aç›dan yerleﬂik kardiyovasküler veya renal hastal›k varl›¤›, bütün KB düzeylerinde, daha
sonraki kardiyovasküler olaylar için riski belirgin derecede art›rmaktad›r (Tablo 5).
Baﬂka kardiyovasküler risk faktörlerinin (sigara, yüksek
plazma kolesterolü, ailede erken KVH öyküsü) varl›¤› da, hafif bir KB yükselmesiyle iliﬂkili riski büyük oranda art›rmaktad›r
(SCORE risk cetvellerine bak›n›z).42

Pratik yönler: hipertansiyon tedavisi
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Tablo 4 Kan bas›nc› düzeylerinin tan›m› ve s›n›fland›r›lmas›
Kategori

Sistolik

Optimal
Normal
Yüksek normal
Evre 1 hipertansiyon
Evre 2 hipertansiyon
Evre 3 hipertansiyon
‹zole sistolik hipertansiyon

<120
120-129
130-139
140-159
160-179
≥180
≥140

Diyastolik
ve
ve/veya
ve/veya
ve/veya
ve/veya
ve/veya
ve

<80
80-84
85-89
90-99
100-109
≥110
<90

Diyastolik de¤erler <90 mmHg oldu¤unda, izole sistolik hipertansiyon
belirtilen aral›klardaki sistolik kan bas›nc› de¤erlerine göre derecelendirilir
(1, 2, 3). Bir, iki ve üçüncü evreler s›ras›yla hafif, orta ve a¤›r hipertansiyon
s›n›fland›rmalar›na uymaktad›r. Art›k toplam kardiyovasküler risk miktar›
belirlenmesiyle kar›ﬂ›kl›¤› önlemek için, bu terimlerden kaç›n›lmaktad›r.

Kimler tedavi edilmeli?
“Tedavi” kelimesi, tedavi yaklaﬂ›m›n›n tamam›n› ifade edecek
ﬂekilde anlaﬂ›lmal›d›r. Bu, KB’si yüksek bulunanlar›n hepsine
yaﬂam tarz›na iliﬂkin ayr›nt›l› tavsiyelerde bulunulmas›, baz›lar›nda da titiz bir ﬂekilde ilaç kullan›lmas› anlam›na gelir. Antihipertansif ilaç tedavisine baﬂlama karar›, KVH, diyabet, böbrek hastal›¤›, hedef organ hasar› bulunup bulunmamas›na ve
geriye kalan herkes için kritik derecede önemli olan, SCORE
ile hesaplanan toplam KVH riskine ba¤l›d›r (Tablo 6). Plasebo
kontrollü çok say›da çal›ﬂmada, Evre 2 ya da 3 hipertansiyon
(yani sistolik de¤erler >160 mmHg veya diyastolik de¤erler
≥100 mmHg) bulunanlarda KB’yi düﬂürmenin kardiyovasküler morbidite ve mortaliteyi azaltt›¤› tart›ﬂmas›z bir ﬂekilde
gösterilmiﬂ oldu¤undan, tekrarlanan ölçümlerde KB’si bu düzeyde olanlar genellikle antihipertansif tedavi için aday olarak
kabul edilmektedir.98-101 Ancak toplam KVH riski düﬂük olan-

Tablo 5 Hipertansiyonda prognozu etkileyen faktörler
Risk faktörleri
•

Sistolik ve diyastolik KB düzeyleri

•
•

Nab›z bas›nc› düzeyleri
(yaﬂl›larda)
Yaﬂ (E >55, K >65)

•

Sigara

Hedef organ hasar›
•

Elektrokardiyografik LVH
(Sokolow-Lyons >38 mm;
Cornell >2440 mm x ms)

Diabetes mellitus
•

Yerleﬂik KVH veya gerçek hastal›k

Açl›k plazma
•
glukozu ≥7.0 mmol/L
(126 mg/dL)

Serebrovasküler hastal›k: iskemik
inme; serebral kanama; geçici
iskemik atak

veya:

•

•
•

veya:

•

Ekokardiyografik LVHa
(LVMI E ≥125 g/m2,
K ≥110 g/m2)

Dislipidemi
– TK >5.0 mmol/L (190 mg/dL)

•

veya:
– LDL-K >3.0 mmol/L (115 mg/dL)

•

Karotis duvar kal›nl›¤› (IMT
≥0.9 mm)
veya plak
Karotis-femoral nab›z
dalga h›z› >12 m/s

veya:
– HDL-K: E <1.0 mmol/L (40 mg/dL),
K <1.2 mmol/L (46 mg/dL)

•

veya:
– TG >1.7 mmol/L (150 mg/dL)

•

Açl›k plazma glukozu
5.6-6.9 mmol/L (100-125 mg/dL)
Anormal glukoz tolerans testi

•

Abdominal obezite [bel çevresi
>102 cm (E), >88 cm (K)]

•

Ailede erken KVH anamnezi
(E <55 yaﬂ; K <65 yaﬂ)

Ayak bile¤i/brakiyal KB
indeksi <0.9

Plazma kreatinininde hafif
artma:
E: 115-133 μmol/L
(1.3-1.5 mg/dL);
K: 107-124 μmol/L
(1.2-1.4 mg/dL)
• Hesaplanan glomerüler
filtrasyon h›z› düﬂükb
(<60 mL/min/1.73 m2) veya
kreatinin klirensic
(<60 mL/min)
•

Mikroalbüminüri 30-300
mg/24 saat veya albümin
kreatinin oran›: ≥22 (E);
veya ≥31 K) mg/g kreatinin

•

Yüklemeden sonra
plazma glukozu
>110 mmol/L
(198 mg/dL)

•

Kalp hastal›¤›: miyokard
infarktüsü; angina; koroner
revaskülarizasyon; kalp yetersizli¤i

•

Böbrek hastal›¤›: diyabetik
nefropati; böbrek yetersizli¤i
(serum kreatinin Erkekte >133,
Kad›nda >124 μmol/L) proteinüri
(>300 mg/24 saat)

•

Periferik arter hastal›¤›

•

‹lerlemiﬂ retinopati: kanamalar
veya eksüdalar, papillaödemi

Abdominal obezite, açl›k kan glukozu, KB ≥140/85 mmHg, düﬂük HDL kolesterolü (Erkek <40 mg/dL veya 1.03 mmol/L; Kad›n <50 mg/dL veya
1.29 mmol/L ve yüksek trigliseridler (≥150 mg/dL veya 1.7 mmol/L) faktörlerinden üçünün bulunmas› metabolik sendrom varl›¤›n› gösterir.
KVH=kardiyovasküler hastal›k; IMT=intima-medya kal›nl›¤›.
a
Konsantrik LVH’da (sol ventrikül hipertrofisi) risk en yüksek düzeydedir; artm›ﬂ LVMI (sol ventrikül kütle indeksi) ve duvar kal›nl›¤›/çap oran› ≥0.42.
b
MDRD formülü.
c
Cockroft-Gault formülü.
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larda yarar mütevaz› düzeyde olabilir. Özellikle, örne¤in baﬂka risk faktörleri bulunmayan genç kad›nlarda, ilaç tedavisine
iliﬂkin yol gösterebilecek rastgele yöntemli, kontrollü çal›ﬂma
verileri bulunmamaktad›r. ‹laç tedavisinin olas› yararlar› ile yan
etkiler, maliyet, t›bbi kaynak kullan›m› ve sa¤l›kl› insanlar›n
“hastaya” dönüﬂtürülmesi durumu tart›lmal›d›r.
Bütün Evre 1 ve 3 hipertansif hastalarda, hipertansiyon tan›s› konulduktan sonra kapsaml› ﬂekilde risk faktörü de¤erlendirmesi yap›lmal› ve uygun yaﬂam tarz› tavsiyelerinde bulunulmal›d›r; ancak farmakolojik tedaviye baﬂlama h›z›, toplam
kardiyovasküler risk düzeyine ba¤l›d›r. Toplam kardiyovasküler riski yüksek veya belirgin derecede yüksek (örne¤in KVH
ya da böbrek hastal›¤›, TOD, diyabet bulunan veya SCORE
riski ≥%5 olan hipertansif hastalar) Evre 1 ve 2 hipertansif
hastalarda ve Evre 3 hipertansiyonda ilaç tedavisine h›zla baﬂlanmal›d›r. Toplam kardiyovasküler riski orta düzeyde olan
Evre 1 ve 2 hipertansiyonlularda, yaﬂam tarz›na iliﬂkin tavsiyelerin toplam risk üzerindeki etkilerini de¤erlendirmeye olanak
sa¤lamak için, ilaç tedavisine baﬂlanmas› geciktirilebilir. Ancak
bu hastalarda bile, farmakolojik olmayan yöntemlerle uygun
bir süreden sonra KB kontrolü sa¤lanamad›¤›nda, yaﬂam tarz›na iliﬂkin önlemlerle birlikte ilaç tedavisine baﬂlanmal›d›r.
Baﬂlang›çtaki KB yüksek normal s›n›rlardaysa (130139/85-89 mmHg), ilaç giriﬂimi karar›, daha çok toplam kardiyovasküler riske ba¤l›d›r. Diyabet veya serebrovasküler ya
da koroner hastal›k öyküsü durumunda, hastalar›n KB’si yüksek normal s›n›rlardayken bile, KVH ya da diyabet varl›¤›nda
kan›tlar102-110 (yo¤un bir ﬂekilde yaﬂam tarz› de¤iﬂikliklerinin
yan›nda) antihipertansif ilaç uygulanmas›na baﬂlanmas›n› tavsiye etmeyi hakl› k›lmaktad›r.
Nas›l tedavi edilmeli?
Yaﬂam tarz› giriﬂimleri ﬂunlard›r: kilo fazlal›¤›/obezite bulunan kiﬂilerde vücut a¤›rl›¤›n›n azalt›lmas›; sodyum klorür kul-

lan›m›n›n <3.8 gram/gün düzeyine indirilmesi (sodyum al›m›
<1.5 g/gün, yani 65 mmol/gün);111 alkol tüketiminin erkeklerde günde 10-30 g etanol (1-3 standart ölçek sek içki, 1-3
kadeh ﬂarap ya da 1-3 ﬂiﬂe bira) ve kad›nlarda 10-20 g etanolün (bu içeceklerden günde 1-2 tanesi) üzerine ç›kmayacak ﬂekilde s›n›rland›r›lmas›; sedanter kiﬂilerde düzenli fiziksel
etkinlikler. Hipertansiflere genellikle daha fazla meyve ve
sebze (günde 4-5 porsiyon, yani 300 gram) yemeleri112 ve
doymuﬂ ya¤ ile kolesterol tüketimlerini azaltmalar› da tavsiye
edilmelidir.
Antihipertansif ilaçlar
Antihipertansif tedaviye iliﬂkin, hem aktif tedaviyle plaseboyu,
hem de de¤iﬂik bileﬂiklere dayanan tedavi rejimlerini karﬂ›laﬂt›ran, çok say›daki rastgele yöntemli çal›ﬂma, (i) antihipertansif tedavinin ana yararlar›n›n tek baﬂ›na KB’yi düﬂürmeye ba¤l› ve büyük oranda kullan›lan ilaçtan ba¤›ms›z oldu¤unu ve (ii)
tiyazid grubu diüretikler (klortalidon ve indapamid), β-blokerler, kalsiyum antagonistleri, ACE inhibitörleri ve anjiyotensin
reseptör antagonistlerinin KB’yi yeterli oranda düﬂürebildi¤ini
ve kardiyovasküler morbidite ve mortaliteyi önemli ölçüde
azaltabildi¤ini do¤rulam›ﬂt›r. Dolay›s›yla bu ilaçlar›n hepsi, tek
baﬂ›na veya kombinasyon içinde antihipertansif tedaviye baﬂlama ve sürdürmede kullan›lmaya uygundur.
‹ki yeni büyük boyutlu çal›ﬂma113-115 ve bir meta-anali116
zin sonuçlar›na göre, β-blokerlerin koroner olaylar ve mortaliteyi azaltmada eﬂit derecede etkili oldu¤u ama, inmeye
karﬂ› koruma özelli¤inin daha düﬂük olabilece¤ini göstermiﬂtir.
Ayr›ca, angina, kalp yetersizli¤i ve yeni M‹ geçiren hastalara
β-bloker verilmesinin yararl› oldu¤u kan›tlanm›ﬂt›r.87,117,118
Dolay›s›yla, β-blokerlerin baﬂlang›ç ve idame antihipertansif
tedavi stratejilerinde hâlâ geçerli bir seçenek olduklar› kabul
edilmelidir. Öte yandan bu ilaçlar kilo almaya yol açabilmekte,119 lipid metabolizmas› üzerinde olumsuz etkileri bulun-

Tablo 6 Toplam KVH riskinin tedavisi–kan bas›nc›

BÜTÜN VAKALARDA, bütün risk faktörlerini araﬂt›r›n ve tedavi edin. Yerleﬂik KVH,
diyabet veya böbrek hastal›¤› bulunanlar belirgin derecede yüksek risk alt›ndad›r ve
mümkünse <130/80 mmHg KB arzu edilmektedir. Bütün öteki kiﬂilerde SCORE ile
riski kontrol edin. Hedef organ hasar› bulunanlar “artm›ﬂ risk” grubunda belirtildi¤i
ﬂekilde tedavi edilir
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SCORE
KVH
risk

Normal
<130/85

Yüksek Normal
130-139/
85-89

Evre 1
140-159/
90-99

Evre 2
160-179/
100-109

Evre 3
≥180/110

Düﬂük
<%1

Yaﬂam
biçimi
tavsiyeleri

Yaﬂam
biçimi
tavsiyeleri

Yaﬂam
biçimi
tavsiyeleri

Düﬂmezse
ilaç tedavisi
verin

‹laç verin

Orta
<%1-4

Yaﬂam
biçimi
tavsiyeleri

Yaﬂam
biçimi
tavsiyeleri

+ ilaç
kullanmay›
düﬂünün

Düﬂmezse
ilaç tedavisi
verin

‹laç verin

Artm›ﬂ
<%5-9

Yaﬂam
biçimi
tavsiyeleri

+ ilaç
kullanmay›
düﬂünün

‹laç verin

‹laç verin

‹laç verin

Belirgin
derecede
artm›ﬂ
≥%10

Yaﬂam
biçimi
tavsiyeleri

+ ilaç
kullanmay›
düﬂünün

‹laç verin

‹laç verin

‹laç verin
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makta115 ve (öteki ilaçlara göre) yeni diyabet ortaya ç›kma insidans›n› art›rabilmektedir.120 Bu etkilerin düﬂük derecede olmas›na karﬂ›l›k, metabolik sendrom ve ana bileﬂenlerini de içeren, çok say›da metabolik risk faktörü bulunan hipertansif
hastalarda dikkatli olunmas› gerekmektedir.121,122 Ayn› durum, özellikle yüksek dozlarda kullan›ld›¤›nda dislipidemik ve
diyabetojenik etkileri olan tiyazid s›n›f› diüretikler için de geçerlidir.120 Çal›ﬂmalarda tiyazid grubu diüretikler genellikle βblokerlerle birlikte kullan›lm›ﬂ ve yeni ortaya ç›kan diyabette
görece fazlal›k oldu¤u belirlenerek, bu iki ilac›n katk›s›n›n ne
kadar oldu¤unu ay›rt etmek güçleﬂmiﬂtir. Vazodilatatör β-blokerlerde bu metabolik etkiler daha az olabilir.123,124
Ara son noktalar› de¤erlendiren çal›ﬂmalar, çeﬂitli antihipertansif ilaçlar ya da bileﬂikler aras›nda baﬂka farkl›l›klar da
oldu¤unu düﬂündüren sonuçlar vermiﬂtir: ACE inhibitörleri ve
anjiyotensin reseptör antagonistlerinin, fibrotik bileﬂen de
dahil olmak üzere sol ventrikül hipertrofisini,125,126,127 mikroalbüminüri ve proteinüriyi106,128-130 azaltmada ve böbrek iﬂlevlerini koruyarak son evrede böbrek hastal›¤›n› geciktirmede etkili oldu¤u bildirilmiﬂtir.130-133 Kalsiyum antagonistleri,
sol ventrikül hipertrofisi üzerinde etkili olman›n yan› s›ra,
özellikle karotis hipertrofisi ve aterosklerozunda ilerlemeyi
yavaﬂlatmada yararl› oldu¤u izlenimi vermektedir.134-136 Di¤er antihipertansif ilaç s›n›flar›n›n yararlar›na iliﬂkin kan›tlar
çok daha s›n›rl›d›r.
KB’yi kontrol alt›na almada s›kl›kla kombinasyon tedavisi
gerekir.137 Uzun süreli etkisi olan ve günde bir kez al›nd›¤›nda
24 saat süreyle KB’yi etkili ﬂekilde düﬂürme özelli¤i belgelenmiﬂ olan ilaçlar ye¤lenir. Tedavinin basitleﬂtirilmesi, tedaviye
uyumu olumlu yönde etkilerken,138 muayenehanede kan bas›nc› kontrolüne ek olarak, prognoz aç›s›ndan etkili bir 24 saatlik KB kontrolü önemlidir.139 Uzun etkili ilaçlar ayr›ca KB’de
de¤iﬂkenli¤i en düﬂük düzeye indirir ve bu da hedef organ hasar›nda ilerlemeden ve kardiyovasküler olay riskinden korunma sa¤layabilir.140-142

Arzu edilen kan bas›nc›
Hipertansif hastada tedavinin birincil hedefi, kardiyovasküler
morbidite ve mortalite toplam riskini maksimum düzeyde
azaltabilmektir. Bunun için, sigara, dislipidemi veya diyabet de
dahil olmak üzere, geri döndürülebilen bütün risk faktörlerinin
belirlenmesi ve tek baﬂ›na yüksek KB’nin yan›nda, öteki klinik
durumlar›n da uygun ﬂekillerde tedavi edilmesi gerekir.
‹laç tedavisi için uygun durumdaki bütün hipertansif hastalarda KB, mümkünse 140/90 mmHg’n›n alt›na indirilmeli, yan
etkiler olmad›¤›nda KB olabildi¤ince daha fazla düﬂürülmelidir. Diyabetik hastalarda antihipertansif tedavi daha yo¤un
olmal›d›r ve <130/80 mmHg hedefi ileri sürülmüﬂtür. Kardiyovasküler hastal›k bulunan kiﬂilerde, mümkünse, ayn› hedef
uygun olacakt›r.
Tedavinin süresi
Genellikle antihipertansif tedavi süresi s›n›rs›z olmal›d›r. Genel klinik uygulamada, hipertansiyon iyi tedavi edilmemektedir ve hastalar›n yaln›zca az›nl›kta kalan bir bölümünde,
<140/90 mmHg’l›k KB elde edilmektedir.143 Dolay›s›yla, antihipertansif tedaviye uyumun art›r›lmas› ve toplum genelinde geniﬂ kapsaml› bir KB kontrolü elde edilmesi, gelecekte
klinik uygulaman›n en önemli sorunlar›ndan birisini oluﬂturmaktad›r.
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Plazma lipidleri
Bilimsel çerçeve
Yüksek plazma kolesterolü ve aterosklerotik damar hastal›¤›
aras›ndaki iliﬂki, nedensellik aç›s›ndan gereken bütün ölçütleri
karﬂ›lamaktad›r. Plazma kolesterolünü düﬂürmenin riski azaltt›¤›na iliﬂkin kan›tlar da ayn› derecede tart›ﬂmas›zd›r. Risk ne
kadar yüksekse, yarar da o denli büyüktür. Plazma total kolesterolünde %10’luk bir azalmay›, 5 y›l sonra koroner arter
hastal›¤› insidans›nda %25’lik bir azalma izlemekte, LDL kolesterolünde 1 mmol/L’lik (yaklaﬂ›k 40 mg/dL) bir azalmaya
KKH olaylar›nda %20 oran›nda azalma eﬂlik etmektedir.144
Düﬂük HDL kolesterolü düzeyi ile risk aras›ndaki iliﬂki güçlü olmakla birlikte, çal›ﬂma verileri henüz, HDL kolesterolü için bir
hedef düzey tan›mlanmas› için yeterli de¤ildir. Yüksek plazma
trigliseridleri, metabolik sendrom ad› verilen durumla iliﬂkili
öteki risk faktörlerinin araﬂt›r›lmas› gere¤ine iﬂaret eder.

Pratik yönler: tedavi
Yüksek KB’de oldu¤u gibi, tedavinin birinci ilkesi, KVH riskini
de¤erlendirerek, sigara, egzersiz, beslenme ve KB kontrolüne
iliﬂkin uygun tavsiyelerde bulunma yoluyla toplam KVH riskinin bütün bileﬂenlerinin kontrolüdür.
Genel olarak, total plazma kolesterolü 5 mmol/L’nin
(190 mg/dL), LDL kolesterolü de 3 mmol/L’nin (115 mg/dL)
alt›nda olmal›d›r. En yüksek riskli kiﬂilerde, özellikle klinik olarak yerleﬂik aterosklerotik KVH bulunanlar ve diyabetik hastalarda, tedavi hedefleri daha da aﬂa¤›da olmal›d›r: total kolesterol <4.5 mmol/L (yaklaﬂ›k 175 mg/dL) ve mümkünse
<4 mmol/L (yaklaﬂ›k 155 mg/dL) ve LDL kolesterolü
<2.5 mmol/L (yaklaﬂ›k 100 mg/dL), mümkünse <2.0 mmol/L
(yaklaﬂ›k 80 mg/dL). Bu hedeflere eriﬂilmesi mümkün olmazsa, öteki risk faktörlerini kontrol alt›na alma çabalar› art›r›larak, toplam risk yine de düﬂürülebilir.

Kardiyovasküler hastal›k bulunan her hastaya statin
verilmeli midir?
Bütün lipid düzeylerinde görece risk azalmas›n›n sabit oldu¤u
izlenimi edinilmekle birlikte, lipid düzeyleri düﬂük olanlarda
mutlak riskte azalma daha küçüktür ve total mortalitede azalma oldu¤una iliﬂkin olarak çok az kan›t bulunmaktad›r. Baz›
ekonomilerde bu hastalar›n tümünde statin kullan›m› pek gerçekçi olmayabilir.
HDL kolesterolü ve trigliseridler için özgül tedavi hedefleri tan›mlanmam›ﬂ olmakla birlikte, erkeklerde <1 mmol/L
(yaklaﬂ›k 40 mg/dL) ve kad›nlarda <1.2 mmol/L (yaklaﬂ›k
45 mg/dL) HDL konsantrasyonlar› ve açl›k trigliseridlerinin
>1.7 mmol/L (yaklaﬂ›k 150 mg/dL) olmas›, artm›ﬂ kardiyovasküler riskin bir göstergesidir. HDL kolesterolü ve trigliserid
düzeyleri, ilaç tedavisi seçimine yol göstermede de kullan›lmal›d›r.
KVH geliﬂmesi aç›s›ndan birden çok say›da faktör nedeniyle riski yüksek olan semptomsuz kiﬂilerden, tedavisiz olarak
total ve LDL kolesterolü de¤erleri s›ras›yla 5 ve 3 mmol/L’ye
yak›n olanlar›n, lipid düﬂürücü ilaçlarla total kolesterolünü
<4.5 mmol/L’ye (175 mg/dL) ve mümkünse daha da aﬂa¤›ya
düﬂürmekten, LDL kolesterolünü <2.5 mmol/L’ye
(100 mg/dL) ve mümkünse daha da aﬂa¤›ya düﬂürmekten yarar gördü¤ü izlenimi edinilmektedir.

175

Avrupa Klinik Uygulamada Kardiyovasküler Hastal›klardan Korunma K›lavuzu: Özet
Tablo 7’de klinik uygulamada plazma lipidlerinin tedavisi
özetlenmektedir. Birinci ad›m, toplam kardiyovasküler riski
de¤erlendirmek ve düzeltilebilecek olan risk bileﬂenlerini belirlemektir. On y›ll›k kardiyovasküler ölüm riski <%5 ve kiﬂisel
risk faktörü kombinasyonunun 60 yaﬂ›na projeksiyonunda
%5’i geçmeyecekse, kardiyovasküler riski düﬂük tutabilmek
için beslenme, düzenli fiziksel etkinlik ve sigaran›n b›rak›lmas›na iliﬂkin profesyonel önerilerde bulunulmal›d›r. Riskin de¤erlendirilmesi 5 y›ll›k aral›klarla tekrarlanmal›d›r.
Ailesel hiperkolesterolemideki >8 mmol/L (yaklaﬂ›k
320 mg/dL) total kolesterol ve >6 mmol/L (yaklaﬂ›k
240 mg/dL) LDL kolesterolü, özellikle de çocukluk ça¤›ndan
itibaren bulundu¤undan, tan›m olarak hastay› KVH aç›s›ndan
yüksek riske soktu¤undan, toplam risk de¤erlendirmesinin ailesel hiperkolesterolemi bulunan hastalar için geçerli olmad›¤› unutulmamal›d›r. Bu yüksek risk, genç semptomsuz kiﬂilerde bile lipid düﬂürücü ilaç tedavisi kullan›lmas›n› hakl› k›lmaktad›r.
On y›ll›k kardiyovasküler ölüm riski ≥%5 veya kiﬂisel risk
faktörü kombinasyonunun 60 yaﬂ›na projeksiyonunda
≥%5’e ç›k›yorsa, plazma lipoproteinlerinin (total kolesterol,
LDL kolesterolü, HDL kolesterolü ve trigliseridler) kapsaml›
bir analizi yap›lmal›, baﬂta beslenme ve fiziksel etkinlik gelmek üzere, yaﬂam biçimine iliﬂkin yo¤un tavsiyelerde bulunulmal›d›r. Total ve LDL kolesterolü de¤erleri s›ras›yla 5
mmol/L (yaklaﬂ›k 190 mg/dL) ve 3 mmol/L’nin (yaklaﬂ›k 115
mg/dL) alt›na düﬂer ve toplam KVH risk tahmini <%5 olursa, kardiyovasküler riskin ilaçs›z olarak düﬂük düzeyde kald›¤›n› garantilemek içih bu kiﬂiler y›ll›k aral›klarla izlenmelidir.
Tersine, toplam KVH risk ≥%5 olarak kal›rsa, total ve LDL
kolesterolü düzeylerini daha da düﬂürmek için lipid düﬂürücü
ilaç tedavisi uygulanmas› düﬂünülmelidir. Böyle ›srarla yüksek
riskte kalan kiﬂilerde hedefler, total kolesterolü <4.5

mmol/L’ye (yaklaﬂ›k 175 mg/dL), mümkünse <4 mmol/L’ye
(yaklaﬂ›k 155 mg/dL) ve LDL kolesterolünü de <2.5
mmol/L’ye (yaklaﬂ›k 100 mg/dL), mümkünse <2 mmol/L’ye
(yaklaﬂ›k 80 mg/dL) düﬂürmektir. Daha önce belirtilmiﬂ oldu¤u gibi, bu daha düﬂük de¤erler, tedavisiz de¤erleri daha
yüksek olan hastalar için tedavi hedefleri de¤ildir. Kolesterol
düﬂürücü tedavinin yararlar›n›n, baﬂlang›çtaki risk düzeylerine ba¤l› oldu¤u vurgulanmal›d›r: risk ne kadar yüksekse, yarar da o ölçüde fazlad›r.
Diyabetik hastalardaki yaﬂam boyu devam eden KVH riski,
özellikle baﬂka risk faktörleri de varsa ya da mikroalbüminüri
bulunuyorsa, diyabet olmayan, ancak KVH bulunan hastalardaki kadar yüksek olabildi¤inden, riski orta derecede olan tip
2 diyabetlilerde bile, lipid düﬂürücü ilaçlarla daha erken ve yo¤un korunma gerekir.145,146
Plazma kolesterolünün toplam inme s›kl›¤›yla iliﬂkili olmad›¤›n› ve kolesterolü düﬂürmenin inme riskini azaltmad›¤›n› belirten daha önceki gözleme dayal› çal›ﬂmalara karﬂ›n, büyük boyutlu statin çal›ﬂmalar›n›n ço¤u, koroner arter hastal›¤› bulunan
ya da geliﬂme riski yüksek olan hastalarda, iskemik inme s›kl›¤›ndaki bir düﬂmeye ba¤l› olarak, inme oranlar›nda önemli boyutta azalma oldu¤unu bildirmektedir.147,149,150 Bu nedenle,
hem serebrovasküler hem de periferik arter hastal›¤› bulunan
hastalarda plazma lipidlerinin tedavisine, koroner arter hastal›¤› bulunan hastalardakine eﬂit derecede dikkat edilmesi gerekir.
Akut koroner sendrom geliﬂen bütün hastalarda, hasta
henüz hastanede yatarken statin tedavisine baﬂlanmal›d›r.151-153 Bu tür erken ilaç tedavisi de, hastaneden taburcu
edildikten sonra, baﬂta diyet giriﬂimi gelmek üzere, etkili yaﬂam tarz› de¤iﬂiklikleriyle birleﬂtirilmelidir.
Statinlerin yararlar›n›n her iki cinsiyet ve ço¤u yaﬂ için söz
konusu oldu¤u izlenimi edinilmekle birlikte,145 sa¤l›kl› semptomsuz kad›nlardaki yararlar kan›tlanmam›ﬂt›r.

Tablo 7 Toplam KVH riskinin tedavisi–lipidler

BÜTÜN VAKALARDA, bütün risk faktörlerini aray›n ve tedavi edin. Kan›tlanm›ﬂ KVH, tip 2
veya tip 1 diyabetle birlikte mikroalbüminüri ya da a¤›r hiperlipidemi bulunanlar zaten
yüksek risk alt›ndad›r. Bütün öteki kiﬂilerde toplam riskin hesaplanmas›nda SCORE
cetvelleri kullan›labilir

Diyabet (yukarda
belirtildi¤i gibi)

Belirgin derecede
yükselmiﬂ lipid
düzeyleri

SCORE ile risk
≥%5

SCORE ile risk
<%5

Üç ay için yaﬂam tarz›na iliﬂkin
tavsiyeler, daha sonra SCORE ve
açl›k lipidleri yeniden de¤erlendirilir

SCORE riski
hâlâ ≥%5

Total
kolesterol
<5 mmol/L ve
LDL kolesterolü
<3 mmol/L ve
SCORE ﬂimdi
<%5

▲

• Diyet ve egzersize iliﬂkin tavsiyelerin yan›nda, öteki
risk faktörlerinin araﬂt›r›lmas› önceliklidir
• Total kolesterolü <4.5 mmol/L (yaklaﬂ›k 175 mg/dL)
ya da mümkünse <4 mmol/L’ye (yaklaﬂ›k
155 mg/dL), LDL kolesterolünü <2.5 mmol/L
(yaklaﬂ›k 100 mg/dL) ya da mümkünse <2 mmol/L’ye
(yaklaﬂ›k 80 mg/dL) indirmeyi amaçlay›n
• Bu hedefler birçok kiﬂide statin tedavisi
gerektirecektir. Baz›lar› KVH bulunanlar›n tümünde
ve ço¤u diyabetik hastada, baﬂlang›çtaki düzeyler ne
olursa olsun statinleri tavsiye etmektedir

▲

Yerleﬂik
KVH

Total kolesterolü
<5 mmol/L
(<190 mg/dL) ve
LDL
kolesterolünü
<3 mmol/L’ye
(115 mg/dL)
düﬂürmek üzere
yaﬂam tarz›
tavsiyeleri
Düzenli takip

HDL kolesterolü ve trigliseridler için tedavi hedefleri tan›mlanmam›ﬂ olmakla birlikte, erkeklerde
<1.0 mmol/L (40 mg/dL) ve kad›nlarda <1.2 mmol/L (45 mg/dL) ve açl›k trigliseridlerinin >1.7 mmol/L
(150 mg/dL) olmas› artm›ﬂ kardiyovasküler risk göstergeleridir
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Günümüzde kullan›lan düﬂürücü ilaçlar aras›nda, hidroksi3-metil-glutaril-CoA redüktaz inhibitörleri (statinler), fibratlar,
safra asidi sekestranlar› (anyon de¤iﬂim reçineleri), niasin (nikotinik asit) ve seçici kolesterol emilim inhibitörleri (örne¤in
ezetimib) yer almaktad›r. Statinlerin yaln›zca hiperlipidemiyi
düﬂürmekle kalmay›p, koroner arter bypass ameliyat› ve çeﬂitli koroner anjiyoplasti türlerine gereksinimle birlikte, kardiyovasküler olaylar ile mortaliteyi de azaltt›¤› gösterilmiﬂtir. En
yüksek dozlarda statinlerin, koroner aterosklerozunun ilerlemesini durdurdu¤u ya da gerilemesini sa¤lad›¤› izlenimi edinilmiﬂtir.105,154 Bu nedenle, ilk seçenek olarak bu gruptan ilaçlar kullan›lmal›d›r. Söz konusu ilaçlar›n kullan›lmalar› kolayd›r
ve büyük boyutlu çal›ﬂmalarda güvenli olduklar› gösterilmiﬂtir.144 Karaci¤er iﬂlev bozuklu¤u arada s›rada ortaya ç›kar ve
geriye dönüﬂlüdür. Rabdomiyoliz nadirdir, ﬂiddetli kas a¤r›lar›
tedavinin hemen kesilmesini gerektirir. Statinler uzun vadeli
olarak reçetelendi¤i ve bu tedavi s›ras›nda birçok hasta baﬂka
nedenlerle farmakolojik tedavi görece¤inden, öteki ilaçlarla
(siklosporin, makrolidler, azol antifungaller, kalsiyum antagonistleri, proteaz inhibitörleri, sildenafil, varfarin, digoksin, nikotinik asit, fibratlar vb.) olas› etkileﬂimlere hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.
Seçici kolesterol emilim inhibitörleri, statinlerle tedavi hedeflerine eriﬂilemeyen hastalarda statinlerle birlikte kullan›labilir. Safra asidi sekestranlar› da total ve LDL kolesterolünü
azaltmakla birlikte, trigliseridleri yükseltme e¤ilimi gösterir.
Fibratlar ve nikotinik asit birincil olarak trigliseridlerin düﬂürülmesi ve HDL kolesterolünün yükseltilmesinde kullan›l›rken,
bal›kya¤lar› (omega-3 ya¤ asitleri) trigliseridlerin düﬂürülmesi
için kullan›lmaktad›r.
Baz› hastalarda, tedavi hedeflerine eriﬂebilmek için de¤iﬂik
lipid düﬂürücü ilaçlarla kombinasyon tedavisine gerek vard›r.
Statinlerin fibratlarla kombinasyonu, miyopati olas›l›¤›nda orta derecede yükselme ve arada s›rada rabdomiyolizle iliﬂkilidir.
Bu nedenle, hastalar dikkatle seçilmeli ve uyar›c› semptomlar
konusunda titizlikle uyar›lmal›d›r. Ancak bu olumsuz etkiler
çok nadir görülmektedir ve gerçekten gereksinimi olan hastalar›n kombinasyon tedavisinden yararlanmas›n› engelleme nedeni olmamal›d›r.
Baz› hastalarda, maksimal lipid düﬂürücü tedavi s›ras›nda
bile hedeflere eriﬂilememekle birlikte, yine de kolesterolün düﬂürülebildi¤i oranda yarar sa¤lanmaktad›r. Di¤er risk faktörleriyle daha yo¤un ﬂekilde ilgilenilmesi, toplam riskin azalt›lmas› için ek bir yol olabilir.

Diyabet

Hem tip 1 hem de tip 2 diyabetli hastalarda, rastgele yöntemli çal›ﬂmalarda hep, iyi bir metabolik kontrolün mikrovasküler komplikasyonlar› önleyebildi¤i gösterilmiﬂtir. Makrovasküler hastal›k içinse durum daha az belirgindir. Tip 1 diyabetlilerde optimal metabolik kontrolün, KVH geliﬂme riski üzerindeki uzun süreli etkisi gösterilmiﬂtir ama, bu etki mikrovasküler komplikasyonlar üzerindeki etki üzerinden ortaya ç›k›yor
olabilir. Tip 2 diyabette, epidemiyolojik çal›ﬂmalar ve giriﬂim
çal›ﬂmalar›nd›n elde edilen kan›tlar birlikte, glukoz kontrolünün KVH riski üzerinde kuvvetle etkide bulundu¤unu göstermektedir. Dolay›s›yla, her iki diyabet tipinde de iyi glukoz
kontrolünü hedeflemek için neden bulunmaktad›r. Tip 1 diyabette glukoz kontrolü uygun insülin tedavisi ve bununla birlikte profesyonel diyet tedavisi gerektirir. Tip 2 diyabette profesyonel diyet tavsiyeleri, kilo fazlal›¤›n›n düzeltilmesi ve fiziksel etkinli¤in art›r›lmas› ilk tedavi olarak uyguland›ktan sonra,
iyi bir glukoz kontrolü hedeflenerek farmakolojik tedavi (oral
antidiyabetik ilaçlar ve gerekti¤inde insülin) kullan›lmal›d›r.
Tip 2 diyabet için tavsiye edilen tedavi hedefleri Tablo 8’de
belirtilmiﬂtir. HbA1c ve glukoz hedefleri olarak, insülin kullananlar veya insülin salg›latan ilaç (sülfonilüreler, nateglinid ve
repaglinid) alanlarda, hastan›n kendi kan glukozunu izlemesiyle, hipoglisemik ataklardan kaç›n›lmas›na özellikle önem
verilmelidir. Kan bas›nc› ve lipidler için hedefler genellikle diyabetik olmayan kiﬂilerdekinden daha kat›d›r.

Metabolik sendrom
Bilimsel çerçeve
Metabolik sendrom, obezite ya da insülin direnci bulunan kiﬂilerde kardiyovasküler risk faktörlerinin kümelenmesi anlam›na gelir. Risk faktörlerinin kümelenmesine göre KVH geliﬂmesi aç›s›ndan daha yüksek risk alt›ndaki kiﬂileri belirlemekle birlikte, söz konusu risk faktörlerinin etkilerinden daha fazla KVH
riski göstermemektedir.

Pratik yönler: tedavi
Metabolik sendrom tan›s›, tip 2 diyabet ve KVH geliﬂme ris-

Tablo 8 Tip 2 diyabetli hastalarda tedavi hedefleri

Bilimsel çerçeve
Birim

Hedef

HbA1c
(DCCT’ye göre)

HbA1c (%)

≤6.5 mümkünse

Plazma glukozu

Açl›k/yemek öncesi
mmol/L (mg/dL)

<6.0 (110) mümkünse

Yemek sonras›
mmol/L (mg/dL)

<7.5 (135) mümkünse

Kan bas›nc›

mmHg

≤130/80

Pratik yönler: tedavi

Total kolesterol

mmol/L (mg/dL)
mmol/L (mg/dL)

<4.5 (175)
<4.0 (155)

Glukoz tolerans› bozulmuﬂ olan hastalarda yaﬂam biçimine
iliﬂkin giriﬂimlerle diyabete ilerlemenin önlenebilece¤i veya
geciktirilebilece¤i gösterilmiﬂtir. Geçici giriﬂimlerin bile, giriﬂim
döneminden y›llarca sonra devam eden uzun süreli bir etkisi
oldu¤u izlenimi edinilmiﬂtir.

LDL kolesterolü

mmol/L (mg/dL)
mmol/L (mg/dL)

<2.5 (100)
<2.0 (80) mümkünse

Diyabet, diyabetin öncül evreleri ve KVH konular›ndaki son
derece geniﬂ kapsaml› literatür, ESC ve Avrupa Diyabet ‹ncelemeleri Birli¤i Birleﬂik Görev Grubu taraf›ndan haz›rlanan diyabet, prediyabet ve kardiyovasküler hastal›k üzerine yeni k›lavuzda etrafl›ca gözden geçirilmiﬂtir. Mevcut k›lavuzun tam
metnine ek olarak, okuyucular›n o k›lavuzu da okumalar› tavsiye edilmektedir.5
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kinde artma göstergesi olarak, diyabetik olmayan hastalarda
çok önem taﬂ›maktad›r. Ancak metabolik sendroma ilgi, KVH
geliﬂme riski yüksek olan kiﬂileri belirlemede risk puanlama
gereçlerinin kullan›m yerlerini de¤iﬂtirmemelidir. Uluslararas›
ve ulusal uzman gruplar›nca formüle edilen metabolik sendromun de¤iﬂik tan›mlar› aras›ndan, klinik kullan›m için orijinal
NCEP-ATP III tan›m› ve Amerikan Kalp Birli¤i (AHA) ve
NHLBI taraf›ndan tavsiye edilen, buna iliﬂkin de¤iﬂiklikler
(Tablo 9’a bak›n›z)156,157 ve Uluslararas› Diyabet Federasyonu (IDF) Görüﬂ Birli¤i taraf›ndan oluﬂturulan tan›m (Tablo
10’a bak›n›z)158 benimsenmiﬂ olmakla birlikte, bu tan›mlarla
elde edilen prevalanslar birbirine benzemekten çok uzakt›r ve
metabolik sendrom bulundu¤u belirtilen kiﬂiler aras›nda hat›r› say›l›r boyutta farkl›l›klar olacakt›r. AHA/NHLBI taraf›ndan
NCEP-ATP III tan›m› revizyonuna göre metabolik sendrom
prevalans›, orijinal NCEP-ATP III tan›m› ve IDF tan›m›na göre olandan aç›kça daha yüksektir. Buna esas olarak, iki yeni
tan›mda bozulmuﬂ açl›k
glisemisisendrom
tan›mlar›ndaki kesme de¤eMetabolik
rinin
düﬂürülmüﬂ
olmas›
neden
olmakla
tan›m›n• “Metabolik sendrom” terimi, abdominalbirlikte,
obezite IDF
etraf›nda
da kesin
eﬂik de¤erlere
göre belirlenen
obezitenin
kümelenme
e¤ilimi gösteren
ve diyabetabdominal
ve KVH riskini
art›ran
vurgulanmas›
da katk›da
bulunmaktad›r.
Orijinal
NCEP-ATP
birkaç faktörünü
–hipertansiyon,
düﬂük HDL
kolesterolü,
III tan›m›,
riskini ve
tahminde
daha
güçlüdür;
pozitif tahyüksekKVH
trigliseridler
yüksek kan
ﬂekeri–
ifade etmektedir
• (prediktif)
Bunun anlam›,
bileﬂenlerden
tanesi saptan›rsa,
ötekiler
için
min
de¤eri,
gözden bir
geçirilmiﬂ
NCEP-ATP
III tan›m›
de tan›m›ndan
sistematik bir daha
araﬂt›rma
yap›lmas›na gerek oldu¤u ve söz
ve IDF
yüksektir.
konusubiçiminin
risk faktörlerinin
hepsini
birden tedaviye
yönelik
aktif
Yaﬂam
metabolik
sendromun
bütün
bileﬂenleri
bir yaklaﬂ›m›n
yerinde
üzerinde
güçlü bir
etkisiolaca¤›d›r
vard›r ve bu nedenle, metabolik
• Fiziksel etkinlik ve vücut a¤›rl›¤› kontrolü, metabolik sendrom
sendrom
tedavisinin as›l a¤›rl›k noktas›, baﬂta vücut a¤›rl›¤›n›
bulunanlarda diyabet geliﬂme riskini radikal bir ﬂekilde
azaltmak ve fiziksel etkinli¤i art›rmaya yönelik, profesyonel
azaltabilmektedir
gözetim alt›nda yaﬂam biçimi de¤iﬂiklikleri olmal›d›r. Ancak
yüksek KB, dislipidemi ve (diyabetik s›n›rlardaki) hiperglisemi
için, mevcut k›lavuzda tavsiye edildi¤i gibi fazladan ilaç tedavisi gerekebilir.

Tablo 9 Orijinal ve gözden geçirilmiﬂ NCEP-ATP III metabolik
sendrom tan›mlar›
Aﬂa¤›daki beﬂ bileﬂenin en az üçü
Abdominal obezite: bel çevresi erkekte >102 cm, kad›nda >88 cm
Yüksek trigliserid: ≥1.7 mol/L (≥150 mmol/L)
Düﬂük HDL kolesterolü: erkekte <1.03 mmol/L (<40 mg/dL),
kad›nda <1.29 mmol/L (<50 mg/dL)
Yüksek kan bas›nc›: sistolik KB ≥130 mmHg ve/veya diyastolik KB
≥85 mmHg veya daha önce tan› konulmuﬂ hipertansiyonun
tedavisi
Bozulmuﬂ açl›k glisemisi: açl›k plazma glukozu ≥6.1 mmol/L
(110 mg/dL) [≥5.6 mmol/L (≥100 mg/dL)]a veya daha önce
tan› koyulmuﬂ olan tip 2 diyabet
aAHA/NHLBI

taraf›ndan tavsiye edilen gözden geçirilmiﬂ versiyon,
bozulmuﬂ açl›k glisemisi için daha düﬂük olan s›n›r de¤erini
kullanmaktad›r.

Tablo 10 IDF metabolik sendrom tan›m›
Etnik kökene özgü bel çevresine göre tan›mlanan abdominal
obezite Europid erkeklerde ≥94 cm, Europid kad›nlarda
≥80 cm ve aﬂa¤›daki dört bileﬂenden herhangi ikisi:
Yüksek trigliserid: ≥1.7 mmol/L (≥150 mg/dL) veya bu lipid
anormalli¤i için özgül tedavi
Düﬂük HDL kolesterolü: erkekte <1.03 mmol/L (<40 mg/dL),
kad›nda <1.29 mol/L (<50 mg/dL) veya bu lipid anormalli¤i
için özgül tedavi
Yüksek kan bas›nc›: sistolik KB ≥130 mmHg ve/veya diyastolik
KB ≥85 mmHg veya daha önce tan› konulmuﬂ hipertansiyonun
tedavisi
Bozulmuﬂ açl›k glisemisi: açl›k plazma glukozu ≥5.6 mmol/L
(100 mg/dL) veya daha önce tan› konulmuﬂ olan tip 2 diyabet

Psikososyal faktörler
Bilimsel çerçeve
Standart risk faktörlerinin etkilerine iliﬂkin istatistiksel kontrolden sonra bile, psikososyal faktörlerin KKH riskine ba¤›ms›z
bir ﬂekilde katk›da bulundu¤una iliﬂkin bilimsel kan›tlar giderek artmaktad›r.159 ‹lk olay riskini art›rma ve KKH prognozunu
a¤›rlaﬂt›rman›n yan› s›ra, bu faktörler, tedaviye uyuma, yaﬂam
biçimini olumlu yönde de¤iﬂtirmeye, hastalar ve toplum genelinde sa¤l›k ve iyili¤i güçlendirmeye engel olacak ﬂekilde etkilerde de bulunabilmektedir.
Aﬂa¤›da belirtilen psikososyal risk faktörlerinin hem KKH
geliﬂme riskini hem de KKH bulunan hastalarda klinik seyirde
a¤›rlaﬂmaya yol aç›p prognozu etkileyebildi¤i gösterilmiﬂtir:
•
•
•
•

Düﬂük sosyoekonomik durum
Sosyal izolasyon ve sosyal destek eksikli¤i
‹ﬂte ve aile yaﬂam›nda stres
Aralar›nda depresyon ve sald›rganl›¤›n da bulundu¤u negatif duygular.

Günümüzde psikososyal risk faktörlerinin ayr› ayr› ortaya
ç›kmad›¤›, ayn› kiﬂiler ve gruplarda, örne¤in düﬂük SES grubunda kümelenme e¤ilimi gösterdi¤i anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Depresyon gibi psikososyal risk faktörleri bulunan kiﬂiler sigara içme ve sa¤l›ks›z beslenme gibi riskli davran›ﬂlar›n yan› s›ra
otonom, endokrin ve enflamatuvar de¤iﬂiklikler gibi KVH
geliﬂmesinde rol oynayan fizyolojik özellikler bulunma olas›-
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l›¤› da yüksektir.
Psikososyal risk faktörlerine karﬂ› etkide bulunan terapötik
ve koruyucu giriﬂim yöntemlerinin, sa¤l›kl› davran›ﬂlar ile yaﬂam biçimini destekledi¤ine iliﬂkin kan›tlar da birikmektedir.44,45,160 Birkaç psikososyal giriﬂimin, s›k›nt› ve fizyolojik risk
faktörleri üzerinde yararl› etkileri oldu¤u gösterilmiﬂtir.44,46 Baz› çal›ﬂmalarda, baﬂta beyaz ›rktan erkekler ve giriﬂimin proksimal hedeflerine eriﬂebilenler gelmek üzere, KVH sonlan›mlar›nda da iyiye gitme oldu¤u ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r. KKH bulunan
kad›nlarda, özgül davran›ﬂsal grup tedavilerinin, s›k›nt› ve yorgunlu¤u azaltmada yararl› olabilece¤i gösterilmiﬂtir. KKH ve
birlikte a¤›r depresyon bulunan hastalarda depresyonun tedavisi ve yaﬂam kalitesinin iyileﬂtirilmesi için seçici serotonin reuptake inhibitörleri verilebilir. Rastgele yöntemin kullan›lmad›¤› çal›ﬂmalar›n sonuçlar›, bu maddelerin depresyon bulunan
hastalarda prognozu da olumlu yönde etkileyebilece¤ini düﬂündüren sonuçlar vermiﬂtir.

Pratik yönler: klinik uygulamada psikososyal risk
faktörlerinin tedavisi
• Bütün hastalarda, klinik görüﬂmeler ve standartlaﬂt›r›lm›ﬂ
anketlerle psikososyal faktörler, örne¤in depresyon ve sald›rganl›k, düﬂük SES, sosyal izolasyon ve kronik yaﬂam stresi aç›s›ndan de¤erlendirme yap›n. Albus ve arkadaﬂlar›n›n
çal›ﬂmas›nda bir dizi seçilmiﬂ tarama gereci verilmiﬂtir.161
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• Aﬂa¤›da, psikososyal risk faktörlerinin de¤erlendirilmesinde
kullan›labilecek temel sorular yer almaktad›r. Hastayla yap›c› bir iliﬂki kurulabilmesi için, biraz yal›n bir ﬂekilde ifade
edilen bu sorular›n hassasiyetle dile getirilmesi gerekecektir.
• Düﬂük SES. Zorunlu e¤itimden sonra okula gittiniz mi?
Kol iﬂçisi misiniz?
• Sosyal izolasyon. Tek baﬂ›n›za m› yaﬂ›yorsunuz? Hiç yak›n dostunuz var m›? Hastal›k halinde size yard›m edecek yak›nlar›n›z var m›?
• ‹ﬂ ve ailesel stres. ‹ﬂteki zorlu ﬂartlar› karﬂ›lamaya yetecek derecede kontrol sa¤layabiliyor musunuz? Elde etti¤iniz ödül, çabalar›n›z› karﬂ›lamaya yetiyor mu? Eﬂinizle
aran›zda ciddi problemler var m›?
• Depresyon. Kendinizi çökkün, depresyonda, umutsuz
gibi hissediyor musunuz? Yaﬂama ilginizi ve yaﬂamdan
ald›¤›n›z hazlar› yitirdiniz mi?
• Sald›rganl›k. S›k s›k küçük ﬂeylere karﬂ› öfke hissediyor
musunuz? Birisi sizi k›zd›r›rsa, eﬂinize bunu mutlaka anlat›r m›s›n›z? Baﬂka insanlar›n al›ﬂkanl›klar› sizde s›k s›k
k›zg›nl›¤a yol açar m›?
• Hastayla yaﬂam kalitesi ve t›bbi sonlan›m üzerine görüﬂün
• Yukar›da tarif edildi¤i gibi, ileri iletiﬂim ve davran›ﬂsal dan›ﬂmanl›k ilkelerini kullan›n.
• SES düﬂük olan hastalarda özel koruyucu çabalara gerek
vard›r.
• Yüksek risk alt›ndaki hastalar veya KVH ile birlikte psikososyal risk faktörleri bulunanlarda, psikososyal risk faktörleri için, stres ve hastal›kla baﬂa ç›kmaya yönelik bireysel
veya grup dan›ﬂmanl›¤›, birden çok yöntemi içeren davran›ﬂsal giriﬂim tavsiye edin.
• Klinik aç›dan önemli boyutta duygusal s›k›nt›s› olan vakalar›
bir uzmana sevk edin. Klinik depresyon bulunan hastalar,
psikoterapi veya antidepresan ilaçlarla, tercihan selektif serotonin geri al›m inhibitörleriyle, yerleﬂik k›lavuzlara uygun
ﬂekilde tedavi edilmelidir. Tedaviyi kabul etmeyenler yak›ndan izlenmeli, depresyon 4-6 haftadan daha uzun süre sebat ederse yeniden tedavi yap›lmas› teklif edilmelidir.

Enflamasyon göstergeleri ve hemostatik faktörler
Bilimsel çerçeve
Risk faktörleri, aﬂa¤›da belirtilen ﬂekilde, birkaç hiyerarﬂik kategoride s›n›fland›r›labilir: klasik, yerleﬂik, yeni ortaya ç›kan ve
var oldu¤u ileri sürülenler; ayr›ca risk göstergeleri. Bu ﬂekilde
k›lavuzda tart›ﬂ›lan heterojen faktörler grubu taraf›ndan elde
edilen s›n›fland›rman›n en yüksek düzeyi, “ortaya ç›kmakta
olan” grubudur; ancak klinik ve epidemiyolojik çal›ﬂmalarda
aktif olarak araﬂt›r›lmakta olan birçok baﬂka faktör de vard›r.
Bu faktörler, trombositler, p›ht›laﬂma, fibrinoliz, endotel iﬂlevleri ve enflamatuvar yan›t› düzenleyenler gibi, birçok farkl› biyolojik sistemle iliﬂkilidir. Bunlar henüz tam olarak anlaﬂ›lamayan ama ilgi çeken ve baﬂar›l› araﬂt›rmalara konu olan yollardan birbirleriyle etkileﬂmektedir. Uzun vadede KVH riskini
tahmin için kullan›labilmelerinin yan› s›ra, enflamatuvar göstergelerle obezite ve diyabet aras›nda yak›n iliﬂkiler oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r ve bu, konu üzerine bilimsel araﬂt›rmalar›n gereklili¤ini güçlendirmektedir.
Patolojik162,163 ve epidemiyolojik çal›ﬂmalardan164-167 gelen
kuvvetli kan›tlar, aktive enflamasyon ve hemostaz›n kandaki
göstergelerinin, ölümcül olmayan ve ölümcül M‹ ile yak›ndan
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iliﬂkili oldu¤unu göstermektedir. Ulusal birinci basamak veritaban›na dayanan büyük boyutlu bir vaka serisi, k›sa süre içinde geçirilen solunum veya üriner sistem enfeksiyonlar›ndan
sonra ilk M‹ veya inmenin daha s›k ortaya ç›kt›¤›n›, riskin en
fazla tan›dan sonraki üç günde yüksek oldu¤unu (görece riskler s›ras›yla 5.0 ve 3.2) ve sonraki haftalarda giderek düﬂtü¤ünü göstermiﬂtir.168 Avrupa’dan, WHO MONICA çal›ﬂmas›n›n
bir bölümü olan yeni bir raporda, kat›lan merkezler ve ülkeler
aras›nda belli hemostatik faktörlerin toplumsal düzeyleri aras›nda fark bulundu¤u ve merkezlerdeki KKH insidans›yla aralar›nda önemli bir iliﬂki oldu¤u belirtilmiﬂtir.
‹leriye dönük epidemiyolojik çal›ﬂmalar da enflamatuvar
göstergeler ile tip 2 diabetes mellitus geliﬂmesi aras›nda ve
pro-enflamatuvar bir sitokin olan interlökin-6 (IL-6) ile KKY
aras›nda ba¤lant› kurmuﬂtur. Baz› çal›ﬂmalar, mevcut bütün
yerleﬂik risk faktörlerini içeren risk modellerine bu daha yeni
risk faktörlerinin eklenmesiyle KKH için ve hem KKH hem de
inme için risk tahmininin iyileﬂtirilebilece¤ini göstermiﬂtir.
ABD’den yeni bir rapor, CRP’nin güncel k›lavuzlarda bir “seçenek” olarak kullan›lmas›n›169 ileri sürmekle birlikte, bu öneri hem ABD hem de Avrupa’da sorgulanm›ﬂt›r.170,171
CRP ve yeni ortaya ç›kan di¤er risk faktörlerinin kardiyovasküler risk tahmini için rutin uygulamaya sokulmas› için henüz erken olabilir ve bu nedenle, böyle faktörlerin kat› bir ﬂekilde de¤erlendirilebilmesi için ölçütler ileri sürülmüﬂtür. Bu ölçütler aras›nda ﬂunlar yer almaktad›r: iliﬂkili bütün klinik kardiyovasküler olaylara uygulanabilme; k›sa, orta ve uzun süreli
izlemede tahmin sa¤lama özelli¤ine sahip olma; standartlaﬂt›r›lm›ﬂ ölçümler; de¤iﬂkenli¤in incelenmesi; yerleﬂik risk faktörleriyle ba¤›nt› derecesi ve genel tahmindeki iyiye gitme. Gözleme dayal› epidemiyolojik çal›ﬂmalarla, örne¤in CRP172 ve
fibrinojen173 için bir dizi meta-analiz yap›lm›ﬂt›r. Bu tür metaanalizler, gelecekteki klinik uygulama için ortaya yeni ç›kan
risk faktörlerinin olas› kullan›m›na yönelik kan›tlar sa¤layacakt›r; öte yandan fiziksel etkinlik, beslenmeye iliﬂkin faktörler, alkol ve kilo kayb› gibi koruyucu faktörler ile tedavi edilebilme
potansiyeline sahip periodontitis gibi enfeksiyonlar› içeren,
enflamatuvar göstergelerin belirleyicilerine iliﬂkin güncel araﬂt›rmalar, bu göstergeler grubunun gelecekte ayr›nt›l› bir ﬂekilde araﬂt›r›lmas›n› teﬂvik eder yöndedir.
Bu meta-analizle ilgili baﬂka bir önemli nokta da, CRP’nin
(ve ayr›ca fibrinojen ve olas›l›kla öteki biyolojik göstergelerin)
genellikle ölçülmeyen baﬂka de¤iﬂkenler taraf›ndan ciddi bir
ﬂekilde etkilenebilmesi ve ters yönde nedenselli¤e aç›k olabilmesidir (yani klinik öncesi evrede hastal›k CRP’de yükselmelere neden olmaktad›r). Dolay›s›yla, yukar›da de¤inilenler gibi
büyük boyutlu meta-analizler, nedensel bir ba¤lant› varl›¤›n›
gösteren kan›tlar›n güçlü oldu¤u düﬂüncesini desteklemek gibi bir tuza¤a düﬂmektedir. Genotipleri do¤rudan inceleyen alternatif bir yaklaﬂ›m, birkaç grup taraf›ndan benimsenmiﬂ ve
daha yüksek dolaﬂan CRP düzeylerine neden olan CRP genotipleri ile KVH veya risk faktörleri aras›nda bir iliﬂki bulunmad›¤›n› göstermiﬂtir. Ancak yedi hemostatik genden oluﬂan büyük boyutlu bir meta-analiz, trombin geni ve faktör V geni
varyantlar›n›n, koroner arter hastal›¤› riskiyle orta derecede
iliﬂkili olabilece¤ini ortaya ç›karm›ﬂt›r.174

Genetik faktörler
Genetik bilgiler, soygeçmiﬂ, fenotipler ve genotipler olarak üç
kategoriye ayr›lm›ﬂt›r.
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Soygeçmiﬂ: bilimsel çerçeve
Baz› çal›ﬂmalar, KKH için bir koroner risk faktörü olarak soygeçmiﬂin önemini göstermiﬂ ve ailede erken KKH öyküsü (birinci derece akrabalar, erkekte <55 yaﬂ›nda ve kad›nda <65
yaﬂ›nda) ile iliﬂkili riskin 1.5 ile 1.7 aras›nda ve klasik KKH risk
faktörlerinden ba¤›ms›z oldu¤unu ortaya koymuﬂtur.175,176
KKH riski pozitif bir anamnezle artmaktad›r.
• birinci derecede bir akrabada (anababa, o¤ul, k›z, erkek
veya k›z kardeﬂ), ikinci derece akrabada (torun, hala ve
amca) ya da üçüncü derecede bir akrabada (kuzen)
• KKH olan aile bireylerinin say›s› artt›kça ve
• Aile üyelerinde KKH geliﬂen yaﬂ ne kadar küçükse.

Soygeçmiﬂ: pratik yönler
Dolay›s›yla, erkeklerde 55 yaﬂ›ndan, kad›nlarda ise 65 yaﬂ›ndan önce koroner hastal›¤› geliﬂen herhangi bir hastan›n birinci derecede akrabalar› için aile a¤ac› ç›kar›lmas› ve ailede erken KKH anamnezi ile risk faktörlerinin de¤erlendirilmesi uygundur. Koroner arter hastal›¤›n›n çok yayg›n oldu¤u yerlerde aile bireylerine yaﬂam tarz›na iliﬂkin tavsiyeler ve uygun
durumlarda risk faktörlerinin tedavisi teklif edilmelidir.

Fenotipler: bilimsel çerçeve
KKH fizyopatolojisinde rol oynayan “fenotiplerin” (dislipidemi, hipertansiyon, endotel iﬂlev bozuklu¤u, diyabet, kardiyak
ve vasküler hipertrofi ve ateroskleroz) genetik belirleyicilerinin
incelenmesi büyük bir olas›l›kla klinik aç›dan önemli sonuçlar
sa¤layacakt›r ve her birisinin kendi genetik ve çevresel belirleyicileri vard›r.
Bu fenotiplerin (ölçülebilir özellik) birço¤u için, genellikle
“kal›tsall›k” ile ölçülen görece güçlü genetik belirleyiciler bulundu¤una iliﬂkin güçlü kan›tlar vard›r. Örne¤in, apoproteinler ve lipid özellikleri için, kal›tsall›k %40-60 aras›nda de¤iﬂmekte,177 plazma Lp(a) düzeyi için kal›tsall›k >%90’d›r.178
Meta-analizler Lp(a) düzeylerinin KKH riskinde 1.6 kat artmayla iliﬂkili oldu¤unu gösterdi¤ine göre,179 sigaraya yak›n
boyutta bir etkiye sahip olan Lp(a) geninin KKH için majör bir
genetik faktör olmas› gerekti¤i izlenimi edinilmektedir.
Veriler, hücreleraras› adezyon molekülü (ICAM), IL-6, fosfolipaz A2 (PLA2) vb. gibi yeni ortaya ç›kan risk faktörlerinin
kal›tsall›¤›n›n orta-yüksek düzeyde oldu¤unu düﬂündürmektedir.180,181

Genotipler: bilimsel çerçeve
KKH risk özelliklerinin düzeyleri, hem çevresel hem genetik faktörlerden etkilenmektedir. Genetik bilgilerin riskin do¤ru de¤erlendirilmesinde nas›l kullan›laca¤›n› anlayabilmek için, gen-çevre etkileﬂimi kavram› gereklidir182 ve bu konu gelecekte önemli bir araﬂt›rma alan› olacakt›r. Genetik polimorfizmler, >%1 s›kl›kla ortaya ç›kan sekans varyantlar› olarak tan›mlanmaktad›r.
Bunlar aras›nda hem tek nükleotid polimorfizmleri (SNP’ler)
hem de k›sa bir süre önce çok s›k ortaya ç›kt›klar› bildirilen giriﬂ/eksilme ve kopya say›s› varyantlar› yer almaktad›r.183
KKH özellikleri ve KKH riskinin kendisi ile iliﬂkili olarak, çok
say›da “aday” gen araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Lipid metabolizmas›nda [örne¤in apolipoprotein E
(APOE), apolipoprotein B (APOB), lipoprotein lipaz (LPL),
kolesterol ester transfer proteini (CETP)], p›ht›laﬂmada [plazminojen aktivatör inhibitörü 1 (PAI1), glikoprotein IIb/IIIa
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(GIIb/IIIa), faktör V (FV)] ve endotel iﬂlevinin de¤iﬂik yönlerinde [endotelyal nitrik oksit sintaz (eNOS), metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) ve ACE]184 rol oynayan genlerin
birkaç varyant›n›n, risk üzerinde istatistiksel aç›dan anlaml›
olmakla birlikte mütevaz› boyutta etkide bulundu¤u izlenimi
edinilmiﬂtir.
Riskin belirlenmesi için DNA’ya dayal› testler
Günümüzde mevcut, klasik risk faktörlerine dayanan risk tahmini algoritmalar›n›n185,186 tahmin oran› çok düﬂüktür; örne¤in
‹ngiltere’de sa¤l›kl› erkeklerin 10 y›l izlenmesinde %11’dir ve
risk genotiplerinin eklenmesi bunu daha iyileﬂtirebilecektir.187
Model oluﬂturma,188 yatk›nl›k oluﬂturan genotipler s›k görüldü¤ünde (>%25), bireysel risk oranlar› görece küçük de olsa (yani riski yaln›zca %20-50 kadar yükseltse), toplum genelinde hastal›k yükünün %50’sinin aç›klanmas›nda yaklaﬂ›k 20
genin gerekti¤ini düﬂündürmüﬂtür.

Pratik yönler
Riskin belirlenmesi için DNA’ya dayal› testler
ﬁu anda, DNA’ya dayal› testler, tan› alan›na ya da hastalar›n
tedavisine önemli katk› sa¤lamamaktad›r. Uzun vadede, genetik belirleyiciler ba¤lam›nda hastal›k etiyolojisinin anlaﬂ›lmas›, yüksek riskli kiﬂilerin belirlenmesinde ve kiﬂinin genetik yap›s›na göre tedavisinin uyarlanmas›nda yararl› olabilir.
Farmakogenetik
Günümüzde, bir kiﬂinin genetik yap›s›na dayan›larak mevcut
ilaçlardan en etkili seçimin yap›lmas›n› ya da KVH alan›nda tehlikeli yan etkilerden kaç›n›labilmesini sa¤layacak veriler azd›r.
Bu alan gerçek potansiyeline, ancak daha ileri çal›ﬂmalar
yap›larak kavuﬂacakt›r.
A¤›r ailesel dislipidemiler ve koroner kalp hastal›¤›
Plazma lipidlerinin anormal oldu¤u ve KKH riskinin de¤iﬂti¤i,
son derece ender görülen kal›tsal birçok hastal›k bulunmaktad›r. Burada bunlardan yaln›zca en s›k görülen üçü üzerinde
duraca¤›z.
Ailesel hiperkolesterolemi (FH)
Bilimsel çerçeve: FH’n›n prevalans› 1/500 olarak hesaplanmaktad›r.189 Yüksek LDL düzeylerine ba¤l› hiperkolesterolemi,
ksantomlar, erken KKH ve ailede bunlardan bir ya da birkaç›n›n varl›¤›na iliﬂkin anamnez bulunur. Angina, kalp krizleri veya ölüm tipik olarak erkeklerde 30 ile 50 yaﬂlar aras›nda, kad›nlarda ise 50 ile 70 yaﬂlar aras›nda ortaya ç›kacakt›r190 ve sigara içenler, hipertansifler veya baﬂka risk faktörleri bulunanlar özellikle yüksek risk alt›ndad›r. Klinik FH tan›s› için, duyarl›l›k ve özgüllükleri de¤iﬂik olan birkaç yöntem geliﬂtirilmiﬂ olmakla birlikte,191-193 “alt›n standart” klinik ve biyokimyasal
faktörlerin bir kombinasyonu ile en yüksek klinik kullan›ﬂl›l›¤a
sahip olan, saptanabilir, hastal›¤a neden olan DNA de¤iﬂikli¤i
varl›¤›d›r.
HF otozomal dominant kal›tsal bir hastal›kt›r ve nedeni genellikle LDL reseptör genindeki (LDLR) bir mutasyondur. Bugüne dek dünya çap›nda >700 de¤iﬂik mutasyon belirlenmiﬂ
olmakla birlikte (http://www.ucl.ac.uk/fh adresine bak›n›z)
bir ülkedeki spektrum çok daha dard›r.194,195 LDLR geninde
delesyonlar ve yeniden düzenlemeler için taramalar yapmak
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üzere, multipleks ligasyona ba¤›ml› prob amplifikasyonu
(MLPA)196 ad› verilen bir teknik kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r ve
FH’l› hastalar›n %5’e varan bir bölümünde böyle bir delesyon
bulunabilece¤i bilinmektedir.197
‹ngiltere, Kuzey Avrupa ve ABD’de FH’l› hastalar›n yaklaﬂ›k
%3’ünde, LDL reseptörü ligand› olan apolipoprotein B 100 geninde (APOB) özgül bir mutasyon ortaya ç›kmaktad›r. Bu hastal›¤a ailesel defektif apolipoprotein B 100 (FDB) ad› verilmiﬂtir.198 FDB, LDLR-FH’dan daha hafiftir ama hiperkolesterolemi
çocukluk döneminde ortaya ç›kar ve baz› hastalarda erken KKH
geliﬂir.
K›sa bir süre önce, protein konvertaz subtilisin/keksin tip 9
(PCSK9) ad› verilen üçüncü bir gende ortaya ç›kan ve monogenik hiperkolesterolemiye yol açan defektler belirlenmiﬂtir.199 Bu mutasyonlar LDL reseptörlerinin parçalanmas›nda
art›ﬂa, hücre yüzeyinde reseptör say›s›n›n azalmas›na ve monogenik hiperkolesterolemiye neden olabilir.
Günümüzde mevcut rutin klinik genetik tan› teknikleri192194 kullan›larak, klinik tan› konulan hastalar›n %80-90’a varan
bölümünde LDLR, PCSK9 veya APOB geninde bir mutasyon
gösterilmesi mümkün olmakla birlikte, bu ancak araﬂt›rma
ﬂartlar›nda gerçekleﬂtirilebilmektedir. Böyle uzmanlaﬂm›ﬂ hizmetler birkaç Avrupa ülkesinde bulundu¤u halde,194,195,200-202
ülkeler aras›nda mutasyon spektrumu de¤iﬂti¤inden, FH için
genetik test yap›lmas›nda her ülke kendi program›n› uygulamal›d›r.
Güncel veriler, FH için DNA testinin, hastal›k bulunanlar›
kesin ﬂekilde belirleyebilmede kaskat taramalardaki kolesterol
ölçümlerini tamamlad›¤›n› kuvvetle düﬂündürmektedir.203,204
Pratik yönler: FH’l› hastalar, yüksek KKH riski alt›nda olduklar›ndan, genç yaﬂlardan itibaren statinlerle sald›rgan bir
tarzda tedavi edilmelidir. Yaﬂam tarz›na iliﬂkin tavsiyelerde de
bulunulmal› ve bunlar desteklenmelidir. Ayn› durumun bulundu¤u akrabalar› saptamak için kaskat ﬂeklinde taramalar yap›lmal›d›r. Tan› ve tedavide en iyi sonuçlar›n al›nabilmesi için,
büyük olas›l›kla hem fenotipik hem de genotipik tan› kullan›lmas› gerekir.
Ailesel kombine hiperlipidemi (FCH)
Bilimsel çerçeve: Prevalans› belki de 1/100 olan bu hastal›k,
a¤›r hiperlipidemilerin en s›k görülenidir.205 FCH büyük bir
olas›l›kla FH’dan daha poligenik ve birden çok etmenle iliﬂkilidir. Finlandiyal› ailelerde FCH fenotipini belirleyen majör bir
gen bulunmuﬂ, lipid ve glukoz homeostazisinin ana kontrolcular›ndan birisi olan yukar› yönde düzenleyici faktör 1 (USF1)
olarak adland›r›lm›ﬂt›r (“upstream regulatory factor 1:
USF1”).206
FCH’l› hastalarda USF1 geninde hiç özgül mutasyon saptanmad›¤› halde, birkaç SNP’den oluﬂan ortak bir haplotip,
FCH geliﬂme riskiyle iliﬂkili bulunmuﬂtur.207
Pratik yönler: Yüksek KKH riski nedeniyle FCH’l› hastalara
lipid düﬂürücü tedavi yap›lmal› ve yaﬂam tarz›na iliﬂkin tavsiyelerde bulunulmal›d›r. Günümüzde, etkilenmiﬂ olan akrabalar› saptamaya yönelik kaskat ﬂeklinde taramalar yap›lmas›n›n
klinik kullan›ﬂl›l›¤›na iliﬂkin pek az deneyim bulunmakla birlikte, büyük bir olas›l›kla bu yoldan yarar sa¤lanabilecektir.
Ailesel yüksek yo¤unluklu lipoprotein eksikli¤i sendromlar›
Bilimsel çerçeve: HDL kolesterolü ile ölümcül olmayan ve
ölümcül KKH olaylar› için risk aras›ndaki ters yöndeki ve ba¤›ms›z iliﬂki, klinik ve epidemiyolojik çal›ﬂmalarla gösterilmiﬂtir.
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<35 mg/dL’lik (0.9 mmol/L) düﬂük bir HDL kolesterolü düzeyi, KVH risk hesaplanmas›nda çok parametreli algoritmalar›n
bir parças› haline gelmiﬂtir.185,186
HDL kolesterolü düzeyleri belli bir nüfusta 5. persantilden
daha düﬂük olan hastalarda monogenik HDL yetersizli¤i bulundu¤u varsay›labilir.208
Pratik yönler: ‹kincil nedenler d›ﬂlan›r ve HDL’nin neredeyse hiç bulunmad›¤› bu hastalara fizik muayene yap›l›r. Düﬂük
HDL kolesterolü fenotipinin düﬂey naklini göstermek için aile
çal›ﬂmalar›na baﬂlanmal›d›r. ﬁu anda ailesel düﬂük HDL kolesterolü bulunan hastalarda HDL kolesterolü düzeyini yükseltmek için rutin ﬂekilde kullan›lan bir ilaç bulunmad›¤›ndan, bu
hastalar öteki risk faktörleri aç›s›ndan tedavi edilmelidirler.

Kardiyovasküler olaylar için yüksek risk alt›ndaki
semptomsuz kiﬂileri saptamada
yeni görüntüleme yöntemleri
Bilimsel çerçeve
Bir KVH saptama program›n›n majör hedeflerinden birisi, aterosklerotik hastal›k ilerlemesini yavaﬂlatmak, geriye dönmesini sa¤lamak ve özellikle de klinik belirtiler için riski azaltmak
üzere, görünürde sa¤l›kl› olan ama semptomsuz aterosklerotik hastal›k bulunan kiﬂilerin saptanmas› olmal›d›r. Teknolojik
devrim, kardiyovasküler hastalarda kararlar›n al›nmas›n› etkilemiﬂtir ve ayn› olana¤›n, semptomsuz hastalarda hastal›¤›n
erken saptanmas›nda kullan›labilece¤i aç›kt›r.
Koroner arter hastal›¤› için, bisikletle veya yürüyen bantla
egzersiz EKG testi, stres ekokardiyografisi veya radyonüklid
sintigrafi ile koroner aterosklerozunun sonuçlar› invazif olmayan yollardan, nesnel bir ﬂekilde de¤erlendirilebilmektedir. Bu
teknikler klinik tan› inceleme programlar›nda rutin ﬂekilde kullan›l›rken, toplum genelinde tarama gereci olarak pek yararlan›lmamaktad›r. Daha yak›n zamanlarda, koroner lezyonlar›n›
saptamak için yeni teknikler geliﬂtirilmiﬂtir.
MR görüntülemesi, koroner arter darl›¤›n›n varl›¤›n› veya
yoklu¤unu saptayabilecek bir yöntem olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Bu tekni¤in koroner arter darl›¤›n› saptamadaki de¤eri hâlâ kuﬂkuludur. Tekni¤in duyarl›l›k, özgüllük ve sa¤laml›¤›,
semptomsuz kiﬂilerde koroner darl›¤› için taramalar yapabilmeye yetecek denli yüksek de¤ildir.
Riski katmanlara ay›rmada potansiyel olarak daha yararl›
bir yaklaﬂ›m, MR kullan›larak arter duvar›n›n in vivo görüntülemesinin yap›lmas›d›r. ‹n vitro koﬂullarda MR, otopside
ç›kar›lan karotis, aort ve koroner arter örneklerinde plak bileﬂenleri aras›nda ay›r›m yapabilmektedir. ﬁu an için, MR
umut vaat eden bir araﬂt›rma arac› olmakla birlikte, kullan›m› yaln›zca az say›da araﬂt›rma laboratuvar›yla s›n›rl›d›r. Dolay›s›yla, MR henüz koroner arter hastal›¤› aç›s›ndan yüksek
risk alt›ndaki hastalar› belirlemek için kullan›lmaya uygun
de¤ildir.
Koroner kalsifikasyonlar, koroner arterlerde aterosklerozu
temsil eder. Normal olarak bunlar intima tabakas›nda aterosklerotik lezyonlar ﬂeklinde ortaya ç›kar ve sa¤l›kl› koroner
damar duvarlar›nda bulunmazlar. Öte yandan, aterosklerotik
hastal›k bulunan koroner arterlerde her zaman kalsifikasyon
görülmez. Koroner kalsifikasyon yayg›nl›¤› ile toplam koroner plak yükü aras›nda bir ba¤›nt› bulunmaktad›r. Koroner
kalsifikasyonun, aterosklerotik pla¤›n istikrarl› olmas› veya olmamas› aç›s›ndan bir gösterge olmad›¤›na dikkat edilmelidir.
Klasik BT teknolojisindeki yeni geliﬂmeler, çok kesitli BT ay181
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g›tlar›yla sonuçlanm›ﬂt›r.215 MS-BT kullan›larak, ço¤u hastada
koroner damarlar›n aç›k bir tan›mlanmas› yap›labilmektedir.
Ancak bu tekni¤in en büyük de¤erinin, baz› çal›ﬂmalarda
%98’e kadar varan, negatif tahmin de¤eri oldu¤u izlenimi
edinilmiﬂtir. Tekni¤in bu çok yüksek negatif tahmin de¤eri,
MS-BT’nin yüksek riskli belli altgruplar› taramak için kullan›lmas›n›n düﬂünülmesine yol açmaktad›r. Bu teknolojiden hangi topluluklar›n en fazla yarar elde edece¤ini belirleyebilmek
için ileriye dönük çal›ﬂmalara gerek bulunmaktad›r.
Günümüzde kalsiyum taramas› yayg›n bir ﬂekilde kullan›lmakla birlikte, eleﬂtiri süzgecinden geçmeyen bir tarama yöntemi ﬂeklinde geliﬂigüzel kullan›lmamal›d›r. MS-BT incelemesinin yararl› oldu¤u bütün altgruplarda aç›k bir yarar elde edildi¤ine iliﬂkin ileriye dönük çal›ﬂmalara gerek bulunmaktad›r.
Topluma dayal› çal›ﬂmalar, bir arteriyel bölgede ateroskleroz a¤›rl›¤› ile di¤er arterlerde tutulma aras›nda bir ba¤›nt›
bulundu¤unu göstermektedir. Bacaklarda karotis arterlerinde aterosklerotik lezyonlar, invazif olmayan incelemeler aç›s›ndan koroner veya kafa içindeki arterlerden daha kolay eriﬂilebilen yerlerdedir. Bu nedenle, görünürde sa¤l›kl› olan kiﬂilerde arteriyel hastal›¤›n erken tan›s›, periferik arteriyel
alanlar ve karotis arterleri üzerinde yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. K›sa bir
süre önce, karotis ultrasonografisiyle saptanan plak özelliklerinin, daha sonra ortaya ç›kacak serebral iskemik olaylar
aç›s›ndan tahmin etmeni oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Ekolüsan stenotik plaklar bulunan hastalarda inme ve serebrovasküler
olay riski, baﬂka plak tipleri bulunan hastalara göre çok daha yüksektir.
Ayak bile¤i-brakiyal indeksin (ABI) <0.9 olmas›, aorta ile
distal bacak arterleri aras›nda ≥%50 darl›k bulundu¤unu yans›t›r. Duyarl›l›k ve özgüllü¤ünün yüksek (ikisi de >%90) olmas› nedeniyle, >0.90 ABI’n›n periferik damar hastal›¤›n›n güvenilir bir göstergesi oldu¤u kabul edilmektedir. Yaﬂ› 55’ten büyük olan semptomsuz kiﬂilerde <0.9 ABI, %12-27 oran›nda
saptanmaktad›r. ‹leri yaﬂtakilerde (71-93 yaﬂ grubu) bile, düﬂük bir ABI, KKH aç›s›ndan daha yüksek riskli bir altgrubu belirler.
K›sa bir süre önce, retinal arterlerde ateroskleroz yayg›nl›¤›
ile toplam koroner plak yükü yayg›nl›¤› aras›nda bir ba¤›nt›
bulundu¤u gösterilmiﬂtir. Retinal arterlerde ateroskleroz ile
ayr›ca plazma total kolesterolü, LDL kolesterolü, trigliseridler
ve apoprotein B düzeyleri aras›nda da güçlü ba¤›nt›lar bulunmaktad›r. Oftalmoskopi, invazif olmayan kolay bir teknik oldu¤u ve hiç olumsuz etkisi bulunmad›¤›ndan, kardiyovasküler
olaylar aç›s›ndan yüksek risk taﬂ›yan semptomsuz kiﬂileri saptamak için kullan›labilir.216,217

Cinsiyete iliﬂkin konular: kad›nlarda
kardiyovasküler hastal›klardan korunma
Bilimsel çerçeve
KVH nedeniyle ölüm, erkeklerden daha fazla kad›nlarda görülmektedir, ama kad›nlar daha ileri yaﬂlarda ölmektedir. KKH
kad›nlarda hafifçe daha s›k görülen bir ölüm nedenidir ve inme de belirgin derecede daha s›kt›r. Tersine, meme kanseri
kad›nlarda bütün ölümlerin yaln›zca %3’ünden sorumludur.
Kad›nlarda KVH riski erkeklerdekinden 10 y›l daha sonra ortaya ç›kmaktad›r. Risk aç›s›ndan 55 yaﬂ›ndaki bir kad›n, 45 yaﬂ›ndaki bir erkektekiyle ayn› düzeydedir. Son y›llarda KVH
mortalitesindeki azalma erkeklerde kad›nlardakinden daha
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fazla olmuﬂ ve baﬂta en ileri yaﬂ gruplar› gelmek üzere, KVH
insidans› kad›nlarda artma göstermiﬂtir.209,210
• ‹leri yaﬂtaki kad›nlarda sistolik hipertansiyon daha s›k ortaya ç›kmaktad›r.
• Oral kontraseptif kullan›m›, sigarayla iliﬂkili KVH riskini art›r›r.
• Total kolesterol düzeyleri kad›nlarda 60 yaﬂ dolaylar›nda,
erkeklerden 10 y›l sonra zirveye ç›kar.211
• Diyabet kad›nlarda hat›r› say›l›r derecede daha yüksek
ölümcül KVH riski getirir.
• Orta yaﬂ ve ileri yaﬂtaki kad›nlarda obezite daha yayg›nd›r.
Genel olarak, kad›nlar KVH klinik seyrinin her evresinde
dezavantajl›d›r.212 Kad›nlar tedavi ile ilgili araﬂt›rmalarda s›kl›kla yeteri kadar temsil edilmedi¤inden, kan›tlar yetersizdir ve
tedaviye yan›tta cinsiyete dayal› farkl›l›klar olabilece¤inden bu
durum, baﬂta ilaç tedavisi gelmek üzere, risk tedavisine iliﬂkin
tavsiyelerin yetersiz olmas›na yol açmaktad›r.213 Aspirin kad›nlarda inme riskini azaltmakla birlikte AM‹ riskini azaltmaz.214 KVH bulunmayan kad›nlar için lipidlerin düﬂürülmesi
toplam mortaliteyi veya KKH mortalitesini etkilemeyebilir.
KVH bulundu¤u bilinen kad›nlar için, hiperlipideminin tedavisi KKH olaylar›, KKH mortalitesi, ölümcül olmayan M‹ ve revaskülarizasyonu azaltmada etkili olmakla birlikte, total mortaliteyi etkilemez.

Pratik yönler
(1) Avrupa ve ulusal halk sa¤l›¤› politikalar›, kad›nlarda KVH
probleminin boyutlar›n›n yetersiz derecede bilinmesi durumuyla ve bunu hem kamu hem de t›p mesle¤i mensuplar›n›n e¤itimi ve medya vas›tas›yla yans›tmal›d›r.
(2) Klinisyenler kad›n hastalarda riski de¤erlendirmeye özellikle özen göstermelidir.
(3) Her iki cinsiyet için toplam riskin hesaplanmas› ve tedavi ilkeleri ayn›d›r ve kad›nlarda sigara al›ﬂkanl›¤›, kilo fazlal›¤›,
oral kontraseptif kullan›m› ve glukoz tolerans›n›n de¤erlendirilmesi üzerinde özellikle durulmal›d›r.
(4) Genç kad›nlarda düﬂük mutlak risk, hasta yaﬂland›kça yüksek bir mutlak riskle sonuçlanan büyük bir görece riski saklayabilir. Bu nedenle, ileri yaﬂlarda yüksek mutlak riskten
kaç›nabilmek için, genel olarak yaﬂam tarz› de¤iﬂikliklerinin
etkili bir ﬂekilde sa¤lanmas›, ilaç tedavisinden daha önemlidir.
(5) Lipid düﬂürücü ilaç çal›ﬂmalar›n›n sonuçlar›n› baﬂka risk
faktörleri bulunmayan genç veya orta yaﬂl› kad›nlara projeksiyonu, kolesterol düﬂürücü ilaçlar›n hat›r› say›l›r derecede fazla kullan›lmas›na yol açabilir.
(6) Hormon yerine koyma tedavisi, kardiyovasküler riskte
azalmayla iliﬂkili bulunmamakla birlikte, menopoz semptomlar›nda rahatlama aç›s›ndan endike olabilir.

Kardiyovasküler hastal›klardan korunmada
bir risk faktörü olarak böbrek hastal›¤›
Bilimsel çerçeve
Böbrek yetersizli¤i, KVH geliﬂmesi ve ölümle iliﬂkilidir. Riskteki art›ﬂ, mikroalbüminüri geliﬂti¤inde bile belirgindir. Böbrek
iﬂlevleri bozuldukça risk artar ve son evrede böbrek hastal›¤›
(ESRD) KVH riskinde genel nüfusun 30 kat› yükseklikle iliﬂkiTürk Kardiyol Dern Arﬂ Suppl 1, 2008
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lidir.218 Böbrek iﬂlevlerinde bozulma ile KVH riskinde artma
aras›ndaki iliﬂki, toplum genelinde, hipertansiflerde ve önceden KVH bulunan hastalarda görülür. Böbrek yetersizli¤i geliﬂmesi, yaﬂ, hipertansiyon, dislipidemi ve metabolik sendromun da aralar›nda bulundu¤u, ayn› zamanda KVH için geçerli de olan risk faktörleriyle iliﬂkilidir.219,220 Bu nedenle, iki
hastal›k paralel ﬂekilde geliﬂebilmektedir. Bir kez ESRD geliﬂti¤inde kalsiyum fosfat homeostazisindeki bozulmalar ve
anemi gibi di¤er faktörler de KVH riskine katk›da bulunabilir.221,222 Kalp yetersizli¤i bulunan hastalarda, böbrek iﬂlevleri
ba¤›ms›z bir ﬂekilde ölüm, KVH’dan ölüm ve hastaneye yat›ﬂla iliﬂkilidir.

Pratik yönleri: tedavi
Böbrek yetersizli¤i evresinin de¤erlendirilmesinde, hesaplanan
glomerüler filtrasyon h›z› (eGFH) ve mikroalbüminüri (30300 mg/24 saat) ya da makroalbüminüri (>300 mg/24 saat)
varl›¤› kullan›lmaktad›r. Dakikada 60 mL’nin alt›nda eGFH,
önemli boyutta KVH riski ile iliﬂkilidir. Düﬂük eGFH’ye ço¤u
zaman mikroalbüminüri eﬂlik eder ve ikisinin birlikteli¤i KVH
riskine ekleyici etkide bulunur.
Böbrek yetersizli¤i bulunan hastalarda KVH risk faktörlerinin kontrolüne yönelik olarak erken evrede giriﬂimde bulunulBöbrek hastal›¤› ve kardiyovasküler risk
• GFH’n›n korunmuﬂ oldu¤u mikroalbüminüriden, toplum
genelindekinin 20-30 kat›na yükseldi¤i son evrede böbrek
hastal›¤›na kadar, KVH riski giderek daha fazla artar
• Sa¤l›kl› görünen kiﬂiler ve hipertansiyon, KVH ve kalp
yetersizli¤i bulunanlar için geçerlidir
• Yüksek kan bas›nc›, hiperlipidemi, metabolik sendrom, ürik
asit, homosistein ve anemiyle iliﬂkilidir
• Özellikle s›k› risk faktörü kontrolü gereklidir

β-Blokerler
Meta-analizler, β-blokerlerin, bütün nedenlere ba¤l› mortalite, reinfarktüs ve KVH ölümü aç›lar›ndan M‹’den sonra yararl› oldu¤unu göstermiﬂtir.87 (DAVIT çal›ﬂmalar›, M‹’den sonra
β-bloker kullanmak için kontrendikasyonlar› bulunan hastalarda alternatif olarak verapamilin düﬂünülebilece¤ini göstermektedir.) KKY bulunan hastalarda β-bloker tedavisinin bütün nedenlere ba¤l› mortaliteyi azaltt›¤› gösterilmiﬂtir.
ACE inhibitörleri
Kalp yetersizli¤i bulunan hastalar veya sol ventrikül iﬂlev bozuklu¤u olanlarda ACE inhibitörlerinin ölüm, tekrarlayan M‹
ve inatç› kalp yetersizli¤ine ilerleme riskini azaltt›¤› gösterilmiﬂtir.227 ACE inhibitörü tedavisi ayr›ca AM‹’den sonra ölme
riskini de azaltmaktad›r. Sol ventrikül iﬂlev bozuklu¤u bulunmayan, kararl› koroner hastal›¤› olanlarda ACE inhibitörlerinin yararlar›n› de¤erlendiren çal›ﬂmalarda de¤iﬂik sonuçlar elde edilmiﬂtir. PROGRESS’te önceden KVH bulunan hastalarda ACE inhibitörü/diüretik kombinasyonuyla KB’nin düﬂürülmesinin, inme ve koroner hastal›¤› olaylar›nda önemli boyutta azalma sa¤lad›¤› ortaya konmuﬂtur. HOPE’ta, 55 yaﬂ›n
üzerinde, sol ventrikül iﬂlev bozuklu¤u veya kontrolsüz hipertansiyon bulunmayan, fazladan bir tane risk faktörü bulunan
diyabetik hastalarda ACE inhibitörleri, ölüm ve M‹ riskini
azaltm›ﬂt›r.106
Antikoagülanlar
Baﬂta aspirinle kombinasyon içinde olmak üzere, sistemik antikoagülasyon, M‹ geçiren ve tromboembolizm riski yüksek
olan hastalarda endikedir.228

Pratik yönler: tedavi
mas› gerekir. Böbrek yetersizli¤i ve KKH veya kalp yetersizli¤i
bulunan hastalar, bütün uygun ilaçlarla tedavi edilmiyor olabilir.223 Bu hastalara, sa¤kal›m› olumlu yönde etkileyecek bütün
gerekli tedavi giriﬂimlerinin uygulanmas› garantilenmelidir.224

Kalbi koruyucu ilaç tedavisi
Bilimsel çerçeve
Yüksek kan bas›nc›, lipidler ve glukozu düﬂürecek ilaçlar›n
yan› s›ra, klinik çal›ﬂmalarda mortalite ve morbiditeyi azaltt›¤› gösterilmiﬂ olan profilaktik ilaçlar›n kullan›lmas› düﬂünülmelidir.
Antitrombosit tedaviler
Aterosklerotik hastal›k bulunan kiﬂilerde, trombositleri etkileyen ilaçlar bütün nedenlere ba¤l› mortalite, vasküler mortalite ve ölümcül olmayan M‹ ile inmelerde önemli boyutta azalmayla sonuçlanmaktad›r.225 Akut koroner sendromlarda klopidogrel eklenmesinin yararl› oldu¤u kan›tlanm›ﬂt›r.226 Kronik
kararl› aterosklerotik hastal›kta aspirin ve klopidogrel kombinasyonu, M‹, inme veya KVH ölümü aç›lar›ndan önemli boyutta yararla iliﬂkili olmamakla birlikte, daha yüksek kanama
riskiyle iliﬂkilidir. Semptomsuz kiﬂilerde aspirin M‹ ve KVH ile
ölümleri azaltmakla birlikte, hemorajik inmeler ve gastrointestinal (G‹) kanamalar› art›rm›ﬂt›r.
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Antitrombosit tedavi: aspirin
ﬁu durumlarda endikedir:
(1) Kontrendikasyon bulunmad›kça, KVH bulunanlar›n (diyabetikler de dahil olmak üzere) hepsinde; yaﬂam boyunca
düﬂük dozda (75-150 mg/gün) kullan›lmas› tavsiye edilmektedir.
(2) Semptomsuz kiﬂiler: aspirin yaln›zca 10 y›ll›k KVH mortalite riski belirgin derecede yüksek ve KB kontrol alt›ndaysa düﬂünülmelidir.
Antitrombosit tedavi: klopidogrel
ﬁu durumlarda endikedir:
(1) Aspirin alerjisi vakalar›.
(2) Aspirine ek olarak, akut koroner sendromlarda 9-12 ay
süreyle.
(3) Kronik kararl› aterosklerotik hastal›kta rutin olarak aspirin
ve klopidogrel kombinasyonu tavsiye edilmemektedir.
β-Blokerler
ﬁu durumlarda endikedir:
(1) M‹ geçirdikten sonra (diyabetikler de dahil).
(2) KKY’li hastalar.
(3) Miyokard iskemisi semptomlar›n› gidermek için anginal›
hastalarda.
(4) Antihipertansif olarak (diyabetiklerde di¤er antihipertan-
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sifler ye¤lenir).
Kan bas›nc›, lipidler ve diyabeti tedavi etmek için
kullan›lanlara ek olarak kalbi koruyucu ilaçlar ne zaman
reçetelenmelidir?
• KVH bulunan hemen bütün hastalarda, kan bas›nc› kontrol
alt›na al›nd›ktan sonra SCORE ile riskin >%10 olarak
bulundu¤u kiﬂilerde
• Miyokard infarktüsünden sonra β-blokerler; ayr›ca kalp
yetersizli¤i bulunanlarda dikkatle ayarlanm›ﬂ dozlarda
β-blokerler
• Sol ventrikül iﬂlev bozuklu¤u olanlarda ve hipertansiyon ya
da nefropati bulunan diyabetiklerde ACE inhibitörleri
• Baﬂta atriyum fibrilasyonu bulunanlar gelmek üzere,
tromboembolik olay riski yüksek olanlarda antikoagülanlar

ACE inhibitörleri
ﬁu durumlarda endikedir:
(1) Kalp yetersizli¤i veya sol ventrikül iﬂlev bozuklu¤u tedavisi.
(2) Diyabetiklerde KB’yi hedefe eriﬂtirmek için veya tip 1’de
(ve olas›l›kla tip 2’de) nefropati için.
(3) KB’yi hedef de¤ere kadar düﬂürmek için. Anjiyotensin reseptör blokerleri, ACE inhibitörü için endikasyon bulunan
ama ACE inhibitörlerini tolere edemeyen hastalarda kullan›labilir.
Kalsiyum kanal blokerleri
ﬁu durumlarda endikedir:
(1) KB’yi hedef de¤ere kadar düﬂürmek için.
(2) β-blokerler kontrendike oldu¤unda M‹’den sonra.
Diüretikler
ﬁu durumlarda endikedir:
(1) KB’yi hedef de¤ere kadar düﬂürmek için. (Tip 2 diyabette
veya tip 2 diyabet geliﬂme riski yüksek olanlarda alternatif antihipertansifler ye¤lenir.)

Antikoagülanlar
ﬁu durumlarda endikedir:
(1) Tromboembolik olay öyküsü.
(2) Sol ventrikülde trombüs.
(3) Persistan veya paroksismal atriyum fibrilasyonu-atriyum
fibrilasyonu için ESC k›lavuzuna bak›n›z.229 (Tablo 11)
(4) ﬁu durumlarda düﬂünülmelidir:
(i) yayg›n anterior M‹
(ii) sol ventrikül anevrizmas›
(iii) paroksismal taﬂiaritmiler
(iv) M‹’den sonra KKY

Hayata geçirme stratejileri
Bilimsel çerçeve
K›lavuzlar›n klinik uygulamaya dahil edilmesi için de¤iﬂik hayata geçirme stratejilerinin etkisini de¤erlendirmek için birkaç
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Tablo 11 Atriyum fibrilasyonlu hastalarda antitrombotik
tedavi endikasyonlar›
Risk kategorisi

Tavsiye edilen tedavi

Risk faktörü bulunmayan
Düﬂük düzeyde risk
faktörü bulunan
Herhangi bir yüksek risk
faktörü ya da >1 orta
derecede risk faktörü

Aspirin, günde 81-325 mg
Aspirin, günde 81-325 mg ya da
varfarin (INR 2.0-3.0, hedef 2.5)
Varfarin (INR 2.0-3.0, hedef 2.5)a

Geçerlili¤i daha az
kesin ya da daha
zay›f risk faktörleri

Orta derecede risk
faktörleri

Yüksek risk
faktörleri

Kad›n cinsiyeti

Yaﬂ ≥75

Yaﬂ 65-74
Koroner arter
hastal›¤›
Tirokoksikoz

Hipertansiyon
Kalp yetersizli¤i

Daha önce
geçirilmiﬂ inme,
G‹A ya da emboli
Mitral stenoz
Kalp kapak
protezia

Sol ventrikül ejeksiyon
fraksiyonu %35 ya da
daha az
Diabetes mellitus

aMekanik kapak bulunanlarda hedef uluslararas› normalize oran› (INR)
2.5’ten yüksek.
SV=sol ventrikül; G‹A=geçici iskemik atak.

çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r.
EUROASPIRE I (1995/96)39 ve II (2000/01)38 tarama çal›ﬂmalar›, KKH bulunan hastalarda KB ve lipid hedeflerine eriﬂebilmek için ilaç tedavilerinin yetersiz kullan›ld›¤›n›, sa¤l›ks›z
yaﬂam tarz› ve düzeltilebilir risk faktörleri prevalans›n›n yüksek
oldu¤unu, de¤iﬂik ülkelerdeki t›p uygulamalar› aras›nda büyük farkl›l›klar›n varl›¤›n› göstermiﬂtir.
Birçok tarama çal›ﬂmas›, buna benzer sonuçlar vermiﬂ, baz›lar›nda ülkeler aras›nda büyük farkl›l›klar gösterilmiﬂtir.
Avrupa’da, daha fazla yaﬂam tarz› giriﬂimi, öteki risk faktörlerinin kontrolü ve tekrarlayan hastal›k ile ölüm riskini
azaltmak için profilaktik ilaç tedavilerinin optimal kullan›m›yla, koroner hastalar›nda ve ailelerinde koruyucu kardiyoloji
standartlar›n› yükseltebilmek için hat›r› say›l›r bir potansiyel
söz konusudur. ‹nme için de buna benzer sonuçlar gösterilmiﬂtir.
Sistemli incelemelerin ve k›lavuzlar›n varl›¤›, hekimlerin özgün çal›ﬂmalar› okuma gereksinimini azaltmakla birlikte, yine
de bu tür sentezleri izlemek bile hekimler için güç olabilmektedir. Hekimler kan›tlar›n varl›¤›n› bilse ve de¤iﬂmeye istekli de
olsalar, özellikle klinik koﬂullar› de¤iﬂmeye fazla aç›k de¤ilse,
yerleﬂik tedavi kal›plar›n› de¤iﬂtirmeleri zordur.
K›lavuzlar›n hayata geçirilmesini engelleyenler
Klinik k›lavuzlar›n, sa¤l›k sistemindeki önceliklerle ve ço¤u hekimin üzerinde anlaﬂmaya varaca¤› etik de¤erlerle uyum göstermesi zorunludur. Böyle olmamas›, birçok klinisyenin k›lavuzlara uymama nedeni olmaktad›r.230
Bu k›lavuzlar›n hayata geçirilmesi, ülkelerdeki risk faktörü
ve erken KVH ölüm katmanland›rmas›na ve sa¤l›k otoriteleri
ile meslek kuruluﬂlar›n›n belirledi¤i önceliklere göre ayarlamak
için yap›lan ulusal tarama çal›ﬂmalar›na dayand›r›lmal›d›r. Sa¤-

Türk Kardiyol Dern Arﬂ Suppl 1, 2008

Avrupa Klinik Uygulamada Kardiyovasküler Hastal›klardan Korunma K›lavuzu: Özet
l›k sistemi üzerine getirilen iﬂ yükü kald›r›labilecek boyutta olmal› ve kaynaklar alternatif kullan›mla topluma daha yararl›
olabilecekken koruyucu stratejilere yönlendirildi¤i izlenimi
vermemelidir.
Uygulamalar› de¤iﬂtirmeye karﬂ› engellerin analizi, uygulamada de¤iﬂiklik yap›lmas›na engellerin, sa¤l›k örgütlenmesinin de¤iﬂik evrelerinde ya da daha geniﬂ bir çevrede ortaya
ç›kt›¤›n› göstermiﬂtir. Kan›tlar›n sa¤l›k hizmetlerine uygulanmas›na iliﬂkin teorilerin ço¤unda, etkili bir giriﬂim geliﬂtirilebilmesi için bu tür engellerin çok iyi anlaﬂ›lmas› gerekti¤i vurgulanmaktad›r.

Doktor-hasta iliﬂkisi
Korunmaya yönelik giriﬂimler, hasta merkezli bir yaklaﬂ›ma
dayand›r›lmal›; hekimler hastan›n kayg›lar›n›, inançlar›n› ve
de¤erlerini anlamaya ve hastan›n seçimi doktorun ilk teklifine uymad›¤›nda bile, ona sayg› göstermeye özel özen
göstermelidir. Yaﬂam tarz›n›n de¤iﬂtirilmesi veya ilaç al›nmas› ,hastan›n yaﬂam›n›n geriye kalan bölümünü ilgilendiren bir de¤iﬂiklik oldu¤undan, bu karar hasta taraf›ndan sahiplenilmelidir. Bu nedenle tedavi hedefleri hastayla yak›n
iﬂbirli¤i içinde belirlenmeli, hastan›n de¤erleri ve öncelikleri dikkate al›nmal›d›r. Tedavi hedefleri alt›ndan kalk›lamayacak kadar a¤›rsa, hem hasta hem de doktorda hayal k›r›kl›¤› ve klinik ihmale yol açabilir. Hekim, hastan›n korunma
önlemlerine iliﬂkin önemli de¤erleri, inançlar› ve beklentileri araﬂt›rmal›d›r.

Pratik yönler
KVH’dan korunma uygulamalar› nas›l kolaylaﬂt›r›labilir?
• Basit, berrak, güvenilir k›lavuzlar
• Yeterli süre
• Olumlu yönde yard›mc› hükümet politikalar› (tan›mlanm›ﬂ
korunma stratejileri, tedavide oldu¤u gibi korunma için de
geri ödemeleri içeren teﬂvik edici uygulamalardan oluﬂur)
• Hastalar›n tavsiyelere uyabilmesini kolaylaﬂt›ran e¤itim
politikalar›

E¤itim için önemli alanlar
Hasta merkezli koruyucu sa¤l›k hizmetlerinde, hekimlerin aﬂa¤›da belirtilen noktalara a¤›rl›k verilerek e¤itilmesi gerekmektedir:

(b) Kat›l›mc› derneklerce düzenlenen uluslararas› konferanslarda sunumlar.
(c) Örne¤in Lüksemburg Deklarasyonu üzerinden, Avrupa Birli¤i düzeyinde politikan›n hayata geçirilmesi ve
Avrupa Kalp Sa¤l›¤› geliﬂtirilmesi.
(2) Ulusal düzeyde:
(a) E¤er henüz mevcut de¤ilse, hayata geçirilmesi Avrupa
Görev Grubu’ndaki gruplar› temsil eden lider bir ulusal
örgütler uzmanlar grubu varl›¤›n› gerektirir. Bu grup
ulusal sa¤l›k otoriteleri taraf›ndan kabul edilmeli ve
destek görmelidir.
(b) Avrupa K›lavuzu’na uygun ﬂekilde, ulusal standartlar›n
ayarlanmas› ve uygulanmas›.
(c) Yerel gereksinimlere uygun olarak Ulusal Yüksekokullar taraf›ndan daha ileri hayata geçirme uygulamalar›
örgütlenmelidir (aﬂa¤›ya bak›n›z).
Hayata geçirme stratejileri, aﬂa¤›da belirtilenlerle bir arada yürütülecek de¤iﬂik ölçüler paketi içermelidir:
(1) Sigaran›n b›rak›lmas›, sa¤l›kl› yiyecekler ve bütün yaﬂlarda
fiziksel etkinliklere daha iyi eriﬂim sa¤lanmas›n›n vurguland›¤› bir halk sa¤l›¤› yaklaﬂ›m› yürütülmeli, doktorun baﬂlatt›¤› korunman›n bireye yönelik yüksek risk katmanland›rmas› tamamlanmal›d›r.
(2) Dördüncü Birleﬂik KVH Korunma K›lavuzu ve buna uyan
ulusal k›lavuzlarla ilgili bir kamu bilgilendirme kampanyas›nda ﬂu iki ana konu üzerinde yo¤unlaﬂ›lmal›d›r:
(a) Birden çok say›da riskin de¤erlendirilmesi ve tedavisi
ve giriﬂim eﬂikleri kavram›na iliﬂkin bilgiler.
(b) ‹nsanlar›n riski azaltmak için neler yapabilece¤i.
Mesaj, yüksek riskli kiﬂileri risklerini anlama ve bir doktora görünme yönünde cesaretlendirirken, düﬂük riskli kiﬂilere de
doktorun yard›m› olmaks›z›n sa¤l›kl› kalabilecekleri konusunda güvence vermelidir.
(3) Alanda çal›ﬂmakta olan hekimlere (genel pratisyenler, iç
hastal›klar› uzmanlar› ve di¤erleri) yönelik bir bilgilendirme
ve e¤itim program›. Yukar›da de¤inilen etkili stratejilerden
bir bölümünü içermelidir:
(a) ‹nteraktif kat›l›ml› konferanslar ve CME etkinlikleri
(b) Kontroller ve geribesleme; tercihan e¤itimli meslektaﬂlar›n ziyaretleriyle birlikte olmal›d›r.
(c) Elde taﬂ›nabilir ayg›tlara uygulanabilen elektronik versiyonlar›n da¤›t›lmas›.
(d) Risk algoritmalar›n›n ve tedavi tavsiyelerinin tek sayfal›k basit versiyonlar›n›n da¤›t›lmas›.

• konsültasyon sürecinde hasta merkezli yöntemler?
• de¤iﬂime yönelik motivasyon–hastan›n sa¤l›kl› al›ﬂkanl›klar
benimseme karar› nas›l desteklenmeli ve güçlendirilmelidir?
• birden çok say›da risk nas›l de¤erlendirilmeli ve risk ﬂemalar› nas›l kullan›lmal›d›r?
• risk ile ve giriﬂim etkileri aras›nda nas›l iliﬂki kurulmal›?
• tedavi hedefleri nas›l tart›ﬂ›lmal› ve hastalar nas›l izlenmeli?

Hayata geçirme stratejileri
(1) Avrupa (uluslararas›) düzeyinde:
(a) K›lavuzlar›n ilgili dergilerde yay›mlanmas›.

Türk Kardiyol Dern Arﬂ Suppl 1, 2008

185

Avrupa Klinik Uygulamada Kardiyovasküler Hastal›klardan Korunma K›lavuzu: Özet

“Klinik uygulamada kardiyovasküler hastal›klardan korunma Avrupa K›lavuzu: özet” adl› CME metni, Avrupa Kardiyoloji Akreditasyon Kurulu (EBAC) taraf›ndan 4
saatlik Eksternal CME kredisiyle derecelendirilmektedir. Her kat›l›mc›, e¤itimsel etkinlik s›ras›nda geçirilen kredi saatlerini belirtmelidir. EBAC, Avrupa Birli¤i T›p Uzmanlar› (UES) bünyesinde bir enstitü olan, Avrupa Sürekli T›p E¤itimi Akreditasyon Konseyi’nin kalite standartlar›na göre çal›ﬂmaktad›r. EBAC/EACCME k›lavuzuna
göre, bu programa kat›lan bütün yazarlar, makalede yanl›l›¤a yol açabilecek potansiyel bir ç›kar çat›ﬂmas›n› aç›klam›ﬂt›r. CME etkinliklerinden önce kat›l›mc›lara bütün olas› ç›kar çat›ﬂmalar›n›n aç›klanm›ﬂ olmas›ndan, Organizasyon Komitesi sorumludur. Bu makale için CME sorular› ﬂu adresten ö¤renilebilir: European Heart Journal http://cme.oxfordjournals.org/cgi/hierarchy/oupcme_node;ehj ve European Society of Cardiology http://www.escardio.org/knowledge/guidelines.

Kaynaklar
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

186

Pyörälä K, De Backer G, Graham I, Poole-Wilson P, Wood D. Prevention
of coronary heart disease in clinical practice: recommendations of the
Task Force of the European Society of Cardiology, European Atherosclerosis Society and the European Society of Hypertension. Atherosclerosis
1994;110:121–161.
Wood D, De Backer G, Faergeman O, Graham I, Mancia G, Pyorala K.
Prevention of coronary heart disease in clinical practice. Recommendations of the Second Joint Task Force of European and Other Societies on
coronary prevention. Eur Heart J 1998;19:1434–1503.
De Backer G, Ambrosioni E, Borch-Johnsen K, Brotons C, Cifkova R, Dallongeville J, Ebrahim S, Faergeman O, Graham I, Mancia G, Manger Cats
V, Orth-Gomér K, Perk J, Pyörälä K, Rodicio JL, Sans S, Sansoy V, Sechtem U, Silber S, Thomsen T, Wood D; Third Joint Task Force of European and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical
Practice. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Third Joint Task Force of European and other Societies on
Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of eight societies and by invited experts). Eur J Cardiovasc
Prev Rehab 2003;10(Suppl 1):S1–S78.
Mancia G, de Backer G, Dominiczak A, Cifkova R, Fagard R, Germano G,
Grassi G, Heagerty AM, Kjeldsen SE, Laurent S, Narkiewicz K, Ruilope L,
Rynkiewicz A, Schmieder R, Struiijker, Boudier HAJ, Zanchetti A. European Society of Hypertension (ESH) and European Society of Cardiology
(ESC) guidelines for the management of arterial hypertension. J Hypertens 2007;25:1105–1187.
Rydén L, Standl E, Bartnik M, Van den Berghe G, Betteridge J, de Boer
MJ, Cosentino F, Jönsson B, Laakso M, Malmberg K, Priori S, Ostergren
J, Tuomilehto J, Thrainsdottir I, Vanhorebeek I, Stramba-Badiale M,
Lindgren P, Qiao Q, Priori SG, Blanc JJ, Budaj A, Camm J, Dean V, Deckers J, Dickstein K, Lekakis J, McGregor K, Metra M, Morais J, Osterspey
A, Tamargo J, Zamorano JL, Deckers JW, Bertrand M, Charbonnel B, Erdmann E, Ferrannini E, Flyvbjerg A, Gohlke H, Juanatey JR, Graham I,
Monteiro PF, Parhofer K, Pyörälä K, Raz I, Schernthaner G, Volpe M, Wood D; Task Force on Diabetes and Cardiovascular Diseases of the European Society of Cardiology (ESC); European Association for the Study of Diabetes (EASD). Guidelines on diabetes, pre-diabetes and cardiovascular
diseases: executive summary. The Task Force on Diabetes and Cardiovascular Diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Eur Heart J
2007;28:88–136.
www.ehnheart.org.
Petersen S, Peto V, Rayner M. Leal J, Luengo-Fernández R, Gray A. European Cardiovascular Disease Statistics: 2005 edition. London: British
Heart Foundation; 2005.
Leal J, Luengo-Fernández R, Gray A, Petersen S, Rayner M. Economic
burden of cardiovascular diseases in the enlarged European Union. Eur
Heart J 2006;27:1610–1619.
Kesteloot H, Sans S, Kromhout D. Dynamics of cardiovascular and allcause mortality in Western and Eastern Europe between 1970 and 2000.
Eur Heart J 2006;27:107–113.
Tunstall-Pedoe H, Kulaasma K, Mahonen M, Tolonen H, Ruokokoski E.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Contribution of trends in survival and coronary-event rates to changes in
coronary heart disease mortality: 10 year results from 37 WHO MONICA project populations. Monitoring trends and determinants in cardiovascular disease. Lancet 1999;353:1547–1557.
Vartiainen E, Puska P, Pekkanen J, Tuomilehto J, Jousilahti P. Changes in
risk factors explain changes in mortality from ischemic heart disease in
Finland. BMJ 1994;309:23–27.
Pyörälä K, Lehto S, De Bacquer D, De Sutter J, Sans S, Keil U, Wood D,
De Backer G; EUROASPIRE I Group; EUROASPIRE II Group. Risk factor
management in diabetic and non-diabetic coronary heart disease patients. Findings from Euroaspire I and II surveys. Diabetologia
2004;47:1257–1265.
Levy D, Larson MG, Vasan RS, Kannel WB, Ho KKL. The progression
from
hypertension
to
congestive
heart
failure.
JAMA
1996;275:1557–1562.
Filipovic M, Goldacre MJ, Roberts SE, Yeates D, Duncan ME, Cook-Mozaffari P. Trends in mortality and hospital admission rates for abdominal
aortic aneurysm in England and Wales, 1979–99. Br J Surg
2005;92:968–975.
MASS: Multicentre Aneurysm Screening Study Group. The Multicentre
Aneurysm Screening Study (MASS) into the effect of abdominal aortic
aneurysm screening on mortality in men: a randomised controlled trial.
Lancet 2002;360:1531–1539.
Kroger K, Stang A, Kondratieva H. Prevalence of peripheral arterial disease—results of the Heinz Nixdorf recall study. Eur J Epidemiol
2006;21:279–285.
Price J, Mowbray PI, Lee AJ, Rumley A, Lowe GD, Fowkes FG. Relationship between smoking and cardiovascular risk factors in the development
of peripheral arterial disease and coronary artery disease: Edinburgh Artery Study. Eur Heart J 1999;20:344–353.
Hirsch A, Haskal ZJ, Hertzer NR, Bakal CW, Creager MA, Halperin JL, Hiratzka LF, Murphy WR, Olin JW, Puschett JB, Rosenfield KA, Sacks D,
Stanley JC, Taylor LM, White CJ, White J, White RA, Antman EM, Smith
SC, Adams CD, Anderson JL, Faxon DP, Fuster V, Gibbons RJ, Hunt SA,
Jacobs AK, Nishimura R, Ornato JP, Page RL, Riegel B. American Association for Vascular Surgery; Society for Vascular Surgery; Society for Cardiovascular Angiography and Interventions; Society for Vascular Medicine and Biology; Society of Interventional Radiology; ACC/AHA Task Force on Practice Guidelines Writing Committee to Develop Guidelines for
the Management of Patients With Peripheral Arterial Disease; American
Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation; National
Heart, Lung, and Blood Institute; Society for Vascular Nursing; TransAtlantic Inter-Society Consensus; Vascular Disease Foundation. ACC/AHA
2005 Practice Guidelines for the management of patients with peripheral
artery disease. Circulation 2006;113:e463–e654.
Bhatt D, Steg PG, Ohman EM, Hirsch AT, Ikeda Y, Mas JL, Goto S, Liau
CS, Richard AJ, Röther J, Wilson PW; REACH Registry Investigators. International prevalence, recognition, and treatment of cardiovascular risk
factors in outpatients with atherothrombosis. JAMA 2006;295:180–189.
Heart Protection Study Collaborative Group. MRC/BHF Heart Protection
Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20,536 high-risk indivi-

Türk Kardiyol Dern Arﬂ Suppl 1, 2008

Avrupa Klinik Uygulamada Kardiyovasküler Hastal›klardan Korunma K›lavuzu: Özet

21.

22.

23.

24.
25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

duals: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2002;360:7–22.
Henke P, Blackburn S, Proctor MC, Stevens J, Mukherjee D, Rajagopalin
S, Upchurch GR, Stanley JC, Eagle KA. Patients undergoing infrainguinal
bypass to treat atherosclerotic vascular disease areunderprescribed cardioprotective medication: effect on graft patency, limb salvage, and mortality. J Vasc Surg 2004;39:357–365.
Adams H, Bendixen PH, Kappelle LJ, Biller J, Long BB, Gordon DL, Marsh
EE. Classification of subtype of acute ischemic stroke: definitions for use
in a multicenter clinical trial: TOAST: Trial of Org 10172 in acute stroke
treatment. Stroke 1993;24:35–41.
European Stroke Initiative Executive Committee and the EUSI Writing
Committee. European Stroke Initiative Recommendations for Stroke Management. Update 2003. Cerebrovasc Dis 2003;16:311–337.
WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC). www.
who.int/tobacco/framework/. Geneva: WHO.
Commission of the European Communities. Green paper. Promoting healthy diets and physical activity: a European dimension for the prevention of overweight, obesity and chronic diseases. Int J Epidemiol
2005;14:COM 637.
WHO. Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health. Geneva:
WHO; 2004.
Clark A, Hartling L, Vandermeer B, McAlister FA. Meta-analysis: secondary prevention programs for patients with coronary heart disease. Ann
Intern Med 2005;143:659–672.
Mc Alister F, Lawson FME, Teo KK, Arsmtrogg PW. Randomised trials of
secondary prevention programmes in coronary heart disease: systematic
review. BMJ 2001;323:957–962.
Sackett D, Richardson W, Rosenberg W, Haynes R. Evidence Based Medicine: How to Practice and Teach EBM. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1996.
McColl A, Smith H, White P, Field J. General practitioner’s perceptions of
the route to evidence based medicine: a questionnaire survey. BMJ
1998;316:361–365.
Woolf S, Grol R, Hutchinson A, Eccles M, Grimshaw J. Clinical guidelines:
potential benefits, limitations, and harms of clinical guidelines. BMJ
1999;318:527–530.
Grol R, Dalhuijsen J, Thomas S, Veld C, Rutten G, Mokkink H. Attributes
of clinical guidelines that influence use of guidelines in general practice:
observational study. BMJ 1998;317:858–861.
GRADE Working Group. Grading quality of evidence and strength of recommendations. BMJ 2004;328:1490–1497.
Davey-Smith G, Egger M. Who benefits from medical interventions? BMJ
1994;308:72–74.
Egger M, Schneider M, Davey Smith G. Spurious precision? Meta-analysis of observational studies. BMJ 1998;316:140–144.
Hopper L, Ness A, Higgins JP, Moore T, Ebrahim S. GISSI-Prevenzione trial. Lancet 1999;354:1557.
Smeeth L, Haines A, Ebrahim S. Numbers needed to treat derived from
meta-analyses—sometimes informative, usually misleading. BMJ
1999;318:548–551.
EUROASPIRE I and II Group; European Action on Secondary Prevention
by Intervention to Reduce Events. Clinical reality of coronary prevention
programmes: a comparison of EUROASPIRE I & II in 9 countries. EUROASPIRE I & II Group. European Action on Secondary prevention by Intervention to Reduce Events. Lancet 2001;357:995–1001.
EUROASPIRE Study Group: European Action on Secondary Prevention by
Intervention to Reduce Events. EUROASPIRE. A European Society of Cardiology survey of secondary prevention of coronary heart disease: principal results. Eur Heart J 1997;18:1569–1582.
Rose G. The strategy of prevention: lessons from cardiovascular disease.
BMJ 1981;282:1847–1851.
Anderson K, Wilson PW, Odell PM, Kannel WB. An updated coronary
risk profile. A statement for health professionals. Circulation 1991;83:
356–362.
Conroy R, Pyörälä K, Fitzgerald AP, Sans S, Menotti A, De Backer G, De
Bacquer D, Ducimetière P, Jousilahti P, Keil U, Njølstad I, Oganov RG,
Thomsen T, Tunstall-Pedoe H, Tverdal A, Wedel H, Whincup P, Wilhelmsen L, Graham IM; SCORE project group. Estimation of ten-year risk of
fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project. Eur Heart J
2003;24:987–1003.
Vartiainen E, Jousilahti P, Alfthan G, Sundvall J, Pietinen P, Puska P. Cardiovascular risk factor changes in Finland I 1972–1997. Int J Epidemiol
2000;29:49–56.

Türk Kardiyol Dern Arﬂ Suppl 1, 2008

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.
51.

52.

53.
54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Linden W, Stossel C, Maurice J. Psychosocial interventions for patients
with coronary artery disease: a meta-analysis. Arch Intern Med
1996;156:745–752.
Dusseldorp E, van Elderen T, Maes S, Meulman J, Kraaij V. A meta-analysis of psychoeduational programs for coronary heart disease patients. Health Psychol 1999;18:506–519.
Blumenthal J, Sherwood A, Babyak MA, Watkins LL, Waugh R, Georgiades A, Bacon SL, Hayano J, Coleman RE, Hinderliter A. Effects of exercise and stress management training on markers of cardiovascular risk in
patients with ischemic heart disease: a randomized controlled trial. JAMA
2005;293:1626–1634.
US Department of Health and Human Services. The health consequences
of smoking: a report of the Surgeon General. www.surgeongeneral.gov/
library/smokingconsequences/. Washington, DC; 2004.
Law M, Morris JK, Wald NJ. Environmental tobacco smoke exposure and
ischaemic heart disease: an evaluation of the evidence. BMJ 1997;315:
973–980.
US Department of Health and Human Services. The Health Benefits of
Smoking Cessation. Washington, DC: US Department of Health and Human Services; 1990.
McEwen A, Hajek P, McRobbic H, West R. Manual of Smoking Cessation. Oxford: Blackwell Publishers; 2006.
Barth J, Bengel J. Smoking cessation in patients with coronary heart disease: risk reduction and an evaluation of the efficacy of interventions. In:
Jordan J, Barde B, Zeiher AM eds. Contributions Toward Evidence-based
Psychocardiology—A Systematic Review of the Literature. Washington,
DC: American Psychological Association; 2007. p83–105.
Poirier P, Giles TD, Bray GA, Hong Y, Stern JS, Pi-Sunyer FX, Eckel RH.
Obesity and cardiovascular disease: pathophysiology, evaluation, and effect of weight loss: an update of the 1997 American Heart Association
Scientific Statement on Obesity and Heart Disease from the Obesity
Committee of the Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism. Circulation 2006;113:898–918.
Wajchenberg B. Subcutanuous and visceral adipose tissue: their relation
to the metabolic syndrome. Endocr Rev 2000;21:697–738.
Carr M, Brunzell JD. Abdominal obesity and dyslipidemia in the metabolic syndrome: importance of type 2 diabetes and familial combined hyperlipidemia in coronary artery disease risk. J Clin Endocrinol Metab
2004;89:2601–2607.
Despres J, Moorjani S, Lupien PJ, Tremblay A, Nadeau A, Bouchard C.
Regional distribution of body fat, plasma lipoprotein, and cardiovascular
disease. Arteriosclerosis 1990;10:497–511.
Larsson B, Svardsudd K, Welin L, Wilhelmsen L, Bjorntorp P, Tibblin G.
Abdominal adipose tissue distribution, obesity and risk of cardiovascular
disease and death: 13 year follow up of participants in the study of men
born in 1913. BMJ 1984;288:1401–1411.
Folsom A, Kushi LH, Anderson KE, Mink PJ, Olson JE, Hong C-P, Sellers
TA, Lazovich D, Prineas RJ. Associations of general and abdominal obesity with multiple health outcomes in older women: the Iowa Women’s
Health Study. Arch Intern Med 2000;160:2117–2128.
World Health Organization Consultation of Obesity. Obesity: Preventing
and Managing the Global Epidemic. Geneva, Switzerland: Divison of
Non-communicable Diseases, Programme of Nutrition, Family and Reproductive Health, WHO; 1998.
National Heart, Lung, and Blood Institute Obesity Education Initative Expert Panel. Clinical guidelines on the identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity in adults. Obes Res 1998;6:51S–209S.
Vikram N, Pandey RM, Misra A, Sharma R, Devi JR, Khanna N. Non-obese (body mass index <25 kg/m2) Asian Indians with normal waist circumference have high cardiovascular risk. Nutrition 2003;19:503–509.
Chowdbury B, Sjostrom L, Alpsten M, Kostanty J, Kvist H, Lofgren R. A
multicompartment body composition technique based on computerized
tomography. Int J Obes Relat Metab Disord 1994;18:219–234.
Ross R, Leger L, Morris D, de Guise J, Guardo R. Quantification of adipose tissue by MRI: relationship with anthropometric variables. J Appl
Physiol 1992;72:787–795.
Tornaghi G, Raiteri R, Pozzato C, Rispoli A, Bramani M, Cipolat M, Craveri A. Anthropometric or ultrasonic measurements in assessment of visceral fat? A comparative study. Int J Obes Relat Metab Disord
1994;18:771–775.
Armellini F, Zamboni M, Rigo L, Todesco T, Bergamo-Andreis IA, Procacci C, Bosello O. The contribution of sonography to the measurement of
intraabdominal fat. J Clin Ultrasound 1990;18:563–567.

187

Avrupa Klinik Uygulamada Kardiyovasküler Hastal›klardan Korunma K›lavuzu: Özet
65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.
76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

188

Pouliot M, Despres JP, Lemieux S, Moorjani S, Bouchard C, Tremblay A,
Nadeau A, Lupien PJ. Waist circumference and abdominal sagittal diameter: best simple anthropometric indexes of abdominal visceral adipose tissue accumulation and related cardiovascular risk in men and women. Am
J Cardiol 1994;73:460–468.
Petersson H, Daryani A, Riserus U. Sagittal abdominal diameter as a marker of inflammation and insulin resistance among immigrant women from
the Middle East and native Swedish women: a crosssectional study. Cardiovasc Diabetol 2007;6:10.
Kvist H, Chowdhury B, Grangard U, Tylen U, Sjostrom L. Total and visceral adipose-tissue volumes derived from measurements with computed
tomography in adult men and women: predictive equations. Am J Clin
Nutr 1988;48:1351–1361.
Martinez-Gonzalez M, Martinez JA, Hu FB, Gibney MJ, Kearney J. Physical inactivity, sedentary lifestyle and obesity in the European Union. Int J
Obes Relat Metab Disord 1999;23:1192–1201.
Rejeski W, Brawley LR, Ambrosius WT, Brubaker PH, Focht BC, Foy CG,
Fox LD. Older adults with chronic disease: benefits of group-mediated
counseling in the promotion of physically active lifestyles. Health Physiol
2003;22:414–423.
Carlson J, Norman GJ, Feltz DL, Franklin BA, Johnson JA, Locke SK. Selfefficacy, psychosocial factors, and exercise behavior in traditional versus
modified cardiac rehabilitation. J Cardiopulm Rehab 2001;21:363–373.
Klein S, Burke LE, Bray GA, Blair S, Allison DB, Pi-Sunyer X, Hong Y, Eckel RH. Clinical implications of obesity with specific focus on cardiovascular disease: a statement for professionals from the American Heart Association Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism: endorsed
by the American College of Cardiology Foundation. Circulation
2004;110:2952–2967.
Howard B, Van Horn L, Hsia J, Manson JE, Stefanick ML, WassertheilSmoller S, Kuller LH, LaCroix AZ, Langer RD, Lasser NL, Lewis CE, Limacher MC, Margolis KL, Mysiw WJ, Ockene JK, Parker LM, Perri MG, Phillips L, Prentice RL, Robbins J, Rossouw JE, Sarto GE, Schatz IJ, Snetselaar
LG, Stevens VJ, Tinker LF, Trevisan M, Vitolins MZ, Anderson GL, Assaf
AR, Bassford T, Beresford SA, Black HR, Brunner RL, Brzyski RG, Caan B,
Chlebowski RT, Gass M, Granek I, Greenland P, Hays J, Heber D, Heiss
G, Hendrix SL, Hubell FA, Johnson KC, Kotehen JM. Low-fat dietary pattern and risk of cardiovascular disease: the Women’s Health Initiative
Randomized Controlled Dietary Modification Trial. JAMA
2006;295:655–666.
Nordmann A, Nordmann A, Briel M, Keller U, Yancy WS Jr, Brehm BJ,
Bucher HC. Effects of low-carbohydrate vs low-fat diets on weight loss
and cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomized controlled
trials. Arch Intern Med 2006;166:285–293.
Shaw K, O’Rourke P, Del Mar C, Kenardy J. Psychological Interventions
for Overweight or Obesity (Cochrane Review). Oxford: Update Software; 2005
Wing R, Tate DF, Gorin AA, Raynor HA, Fava JL. A self-regulation program for maintenance of weight loss. N Engl J Med 2006;355:1563–1571.
Rosengren A, Wilhelmsen L. Physical activity protects against coronary
death and deaths from all causes in middle aged men. Evidence from a
20 year follow up of primary prevention study in Goteburg. Ann Epidemiol 1997;7:69–67.
Paffenbarger R, Hyde RT, Wing AL, Lee IM, Jung DL, Kampret JB. The
association of changes in physical-activity level and other lifestyle characteristics with mortality amoung men. N Engl J Med 1993;328:538–545.
Franco O, De Laet C, Peeters A, Jonker J, Mackenbach J, Nusselder W.
Effects of physical activity on life expectancy with cardiovascular disease.
Arch Intern Med 2005;165:2355–2360.
Taylor R, Brown A, Ebrahim S, Jolliffe J, Noorani H, Rees K, Skidmore B,
Stone JA, Thompson DR, Oldridge N. Exercise-based rehabilitation for
patients with coronary heart disease: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Med 2004;116:682–692.
Vanhees L, Lefevre J, Philippaerts R, Martens M, Huygens W, Troosters
T, Beunen G. How to assess physical activity? How to assess physical fitness. Eur J Cardiovasc Prev Rehab 2005;12:102–114.
Börjesson M, Assanelli D, Carré F, Dugmore D, Panhuyzen-Goedkoop
NM, Seiler C, Senden J, Solberg EE; ESC Study Group of Sports Cardiology. Position Paper ESC Study Group of Sports Cardiology: recommendations for participation in leisure-time physical activity and competitive
sports for patients with ischaemic heart disease. Eur J Cardiovasc Prev Rehab 2006;13:137–149.
Kannel W, Kannel C, Paffenbarger RS, Cupples LA. Heart rate and cardi-

83.

84.
85.
86.

87.

88.
89.

90.

91.
92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

ovascular mortality: the Framingham Study. Am Heart J 1987;113:
1489–1494.
Diaz A, Bourassa M, Guertin M, Tardiff J. Long-term prognostic value of
resting heart rate in patients with suspected or proven coronary artery disease. Eur Heart J 2005;26:967–974.
Levine H. Rest heart rate and life expectancy. J Am Coll Cardiol
1997;30:1104–1106.
Beere P, Glagov S, Zarins C. Retarding effect of lowered heart rate on coronary atherosclerosis. Science 1984;226:180–182.
Shaper A, Wannamethee G, Macfarlane P, Walker M. Heart rate, ischaemic heart disease and sudden death in middle-aged British men. Br Heart J 1993;70:49–55.
Freemantle N, Cleland J, Young P, Mason J, Harrison J. b Blockade after
myocardial infarction: systematic review and meta regression analysis.
BMJ 1999;318:1730–1737.
Brophy J, Joseph L, Rouleau J. β-Blockers in congestive heart failure: a Bayesian meta-analysis. Ann Intern Med 2001;134:550–560.
Kjekshus J. Importance of heart rate in determining beta-blocker efficacy in acute and long-term acute myocardial infarction intervention trials. Am J Cardiol 1986;57:43F–49F.
Tardif J, Ford I, Tendera M, Bourassa M, Fox K. Efficacy of ivabradine, a
new selective I(f) inhibitor, compared with atenolol in patients with chronic stable angina. Eur Heart J 2005;26:2529–2536.
Kannel W. Blood pressure as a cardiovascular risk factor: prevention and
treatment. JAMA 1996;275:1571–1576.
Walker W, Neaton JD, Cutler JA, Neuwirth R, Cohen JD. Renal function
change in hypertensive members of the Multiple Risk Factor Intervention
Trial. Racial and treatment effects. The MRFIT Research Group. JAMA
1992;268:3085–3091.
Assmann G, Schulte H. The Prospective Cardiovascular Munster (PROCAM) study: prevalence of hyperlipidemia in persons with hypertension
and/or diabetes mellitus and the relationship to coronary heart disease.
Am Heart J 1988;116:1713–1724.
MacMahon S, Peto R, Cutler J, Collins R, Sorlie P, Neaton J, Abbott R,
Godwin J, Dyer A, Stamler J. Blood pressure, stroke, and coronary heart
disease. Part 1. Prolonged differences in blood pressure: prospective observational studies corrected for the regression dilution bias. Lancet
1990;335:765–774.
Skoog I, Lernfelt B, Landahl S, Palmertz B, Andreasson LA, Nilsson L,
Persson G, Ode´n A, Svanborg A. 15-year longitudinal study of blood
pressure and dementia. Lancet 1996;347:1141–1145.
Lewington S, Clarke R, Qizilbash N, Peto R, Collins R. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: A meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies. Prospective
Studies Collaboration. Lancet 2002;360:1903–1913.
Vasan R, Larson MG, Leip EP, Kannel WB, Levy D. Assessment of frequency of progression to hypertension in non-hypertensive participants in
the Framingham Heart Study: a cohort study. Lancet 2001;358:
1682–1686.
Collins R, Peto R, MacMahon S, Hebert P, Fiebach NH, Eberlein KA, Godwin J, Qizilbash N, Taylor JO, Hennekens CH. Blood pressure, stroke, and
coronary heart disease. Part 2. Short-term reductions in blood pressure:
overview of randomised drug trials in their epidemiological context. Lancet 1990;335:827–838.
Staessen J, Gasowski J, Wang JG, Thijs L, Den Hond E, Boissel JP, Coope
J, Ekbom T, Gueyffier F, Liu L, Kerlikowske K, Pocock S, Fagard RH. Risks
of untreated and treated isolated systolic hypertension in the elderly: meta-analysis of outcome trials. Lancet 2000;355:865–872.
Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration. Effects of different blood-pressure-lowering regimens on major cardiovascular events:
results of prospectively-designed overviews of randomised trials. Lancet
2003;362:1527–1535.
Collins R, MacMahon S. Blood pressure, antihypertensive drug treatment
and the risk of stroke and of coronary heart disease. Br Med Bull
1994;50:272–298.
Zhang X, Attia J, D’Este C, Ma XY. The relationship between higher blood pressure and ischemic, haemorrhagic stroke among Chinese and Caucasians: meta-analyisis. Eur J Cardiovacular Prev Rehab
2006;13:429–437.
PROGRESS Collaborative Group. Randomised trial of a perindopril-based
blood-pressure-lowering regimen among 6105 individuals with previous
stroke or transient ischaemic attack. Lancet 2001;358:1033–1041.
Fox K, EURopean trial On reduction of cardiac events with Perindopril in

Türk Kardiyol Dern Arﬂ Suppl 1, 2008

Avrupa Klinik Uygulamada Kardiyovasküler Hastal›klardan Korunma K›lavuzu: Özet

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.
121.

stable coronary Artery disease Investigators. Efficacy of perindopril in reduction of cardiovascular events among patients with stable coronary artery disease: randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre
trial (the EUROPA study). Lancet 2003;362:782–788.
Nissen S, Tuzcu EM, Schoenhagen P, Brown BG, Ganz P, Vogel RA, Crowe T, Howard G, Cooper CJ, Brodie B, Grines CL, DeMaria AN; REVERSAL Investigators. Effect of intensive compared with moderate lipid-lowering therapy on progression of coronary atherosclerosis: a randomized
controlled trial. JAMA 2004;291:1071–1080.
HOPE: Heart Outcomes Prevntion Evaluation Study Investigators. Effects
of ramipril on cardiovascular and microvascular outcomes in people with
diabetes mellitus: results of the HOPE study and micro-HOPE substudy.
Lancet 2000;355:253–259.
Schrier R, Estacio RO, Esler A, Mehler P. Effects of aggressive blood pressure control in normotensive type 2 diabetic patients on albuminuria, retinopathy and stroke. Kidney Int 2002;61:1086–1097.
Atkins R, Briganti EM, Lewis JB, Hunsicker LG, Braden G, Champion de
Crespigny PJ, DeFerrari G, Drury P, Locatelli F, Wiegmann TB, Lewis EJ.
Proteinuria reduction and progression to renal failure in patients with
type 2 diabetes mellitus and overt nephropathy. Am J Kidney Dis
2005;45:281–287.
ACE Inhibitors in Diabetic Nephropathy Trialist Group. Should all patients
with type 1 diabetes mellitus and microalbuminuria receive angiotensinconverting enzyme inhibitors? A meta-analysis of individual patient data.
Ann Interm Med 2001;134:370–379.
Casas J, Chua W, Loukogeorgakis S, Vallance P, Smeeth L, Hingorani AR,
Mac Alister RJ. Effects of inhibitors of the renin–angiotensin system and
other antihypertensive drugs on renal outcomes: systematic review and
meta-analysis. Lancet 2005;366:2026–2033.
Otten J, Pitzi Helliwig J, Meyers LD. The Dietary Reference Intakes: The
Essential Guide to Nutrient Requirements. Washington, DC: National
Academies Press; 2006.
Sacks F, Svetkey LP, Vollmer WM, Appel LJ, Bray GA, Harsha D, Obarzanek E, Conlin PR, Miller ER III, Simons-Morton DG, Karanja N, Liu PH.
Effects on blood pressure of reduced dietary sodium and the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet. DASH-Sodium Collaborative
Research Group. N Engl J Med 2001;344:3–10.
Dahlöf B, Devereux RB, Kjeldsen SE, Julius S, Beevers G, de Faire U,
Fyhrquist F, Ibsen H, Kristiansson K, Lederballe-Pedersen O, Lindholm
LH, Nieminen MS, Omvik P, Oparil S, Wedel H; LIFE Study Group. Cardiovascular morbidity and mortality in the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomised trial against
atenolol. Lancet 2002;359:995–1003.
Lindholm L, Carlberg B, Samuelsson O. Should beta blockers remain first
choice in the treatment of primary hypertension? A meta-analysis. Lancet 2005;366:1545–1553.
Dahlöf B, Sever PS, Poulter NR, Wedel H, Beevers DG, Caulfield M, Collins R, Kjeldsen SE, Kristinsson A, McInnes GT, Mehlsen J, Nieminen M,
O’Brien E, Ostergren J; ASCOT Investigators. Prevention of cardiovascular events with an antihypertensive regimen of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendoflumethiazide as required,
in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA): a multicentre randomized controlled trial. Lancet 2005;366:895–906.
Bradley H, Wiysonge CS, Volmink JA, Mayosi BM, Opie LH. How strong
is the evidence for use of beta-blockers a first line therpay for hypertension? Systematic review and meta-analysis. J Hypertens 2006;24:
2131–2141.
Bonet S, Agusti A, Amau JM, Vidal X, Diogene E, Galve E, Laporte JR. Beta-adrenergic blocking agents in heart failure: benefits of vasodilating and
non-vasodilating agents according to patients’ characteristics: a metaanalysis of clinical trials. Arch Intern Med 2000;160:621–627.
Heidenreich P, McDonald KM, Hastie T, Fadel B, Hagan V, Lee BK, Hlatky
MA. Meta-analysis of trials comparing beta-blockers, calcium antagonists, and nitrates for stable angina. JAMA 1999;281:1927–1936.
Sharma A, Pischon T, Hardt S, Kunz I, Luft FC. Beta-adrenergic receptor
blockers and weight gain: a systematic analysis. Hypertension
2001;37:250–254.
Mancia G, Grassi G, Zancheti A. New-onset diabetes and antihypertensive drugs. J Hypertens 2006;24:3–10.
Lindholm L, Ibsen H, Borch-Johnsen K, Olsen MH, Wachtell K, Dahlo¨f B,
Devereux RB, Beevers G, de Faire U, Fyhrquist F, Julius S, Kjeldsen SE,
Kristianson K, Lederballe-Pedersen O, Nieminen MS, Omvik P, Oparil S,

Türk Kardiyol Dern Arﬂ Suppl 1, 2008

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

33.

134.

135.

136.

Wedel H, Aurup P, Edelman JM, Snapinn S; for the LIFE study group. Risk
of new-onset diabetes in the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study. J Hypertens 2002;20:1879–1886.
Kjeldsen S, Julius S, Mancia G, McInnes GT, Hua T, Weber MA, Coca A,
Ekman S, Girerd X, Jamerson K, Larochelle P, MacDonald TM, Schmieder
RE, Schork MA, Stolt P, Viskoper R, Widimsky J, Zanchetti A; VALUE Trial Investigators. Effects of valsartan compared to amlodipine on preventing type 2 diabetes in high-risk hypertensive patients: the VALUE trial. J
Hypertens 2006;24:1405–1412.
Torp-Pedersen C, Metra M, Charlesworth A, Spark P, Lukas MA, PooleWilson PA, Swedberg K, Cleland JG, Di Lenarda A, Remme W, Scherhaug A. Effects of metoprolol and carvedilol on preexisting and new on-set
diabetes in patients with chronic heart failure finverted exclamationg V
data from the Carvedilol or metoprolol European Trial (COMET). Heart
2007:Jan 19 [Epub ahead of print].
Kaiser T, Heise T, Nosek L, Eckers U, Sawicki PT. Influence of nebivolol
and enalapril on metabolic parameters and arterial stiffness in hypertensive type 2 diabetic patients. J Hypertens 2006;24:1397–1403.
Klingbeil J, Schneider M, Martus P, Messerli FH, Schmieder RE. A metaanalysis of the effects of treatment on left ventricular mass in essential
hypertension. Am J Med 2003;115:41–46.
Ciulla M, Paliotti R, Esposito A, Díez J, López B, Dahlöf B, Nicholls MG,
Smith RD, Gilles L, Magrini F, Zanchetti A. Different effects of antihypertensive therapies based on losartan or atenolol on ultrasound and biochemical markers of myocardial fibrosis: results of a randomized trial. Circulation 2004;110:552–557.
Ciulla M, Paliotti R, Esposito A, Cuspidi C, Muiesan ML, Salvetti M, Agabiti-Rosei E, Magrini F, Zanchetti A. Effects of the angiotension receptor
antagonist candesartan and the ACE inhibitor enalapril on ultrasound
markers of myocardial fibrosis in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy. J Hypertens 2005;23(Suppl 2):S381.
GISEN, Gruppo Italiano di Studi Epidemiologici in Nefrologia. Randomised placebo-controlled trial of effect of ramipril on decline in glomerular
filtration rate and risk of terminal renal failure in proteinuric, non-diabetic nephropathy. Lancet 1997;349:1857–1863.
Mann J, Gerstein HC, Yi QL, Franke J, Lonn EM, Hoogwerf BJ, Rashkow
A, Yusuf S; HOPE Investigators. Progression of renal insufficiency in type
2 diabetes with and without microalbuminuria: results of the Heart Outcomes and Prevention Evaluation (HOPE) randomized study. Am J Kidney Dis 2003;42:936–942.
Ruggenenti P, Fassi A, Ilieva AP, Bruno S, Iliev IP, Brusegan V, Rubis N,
Gherardi G, Arnoldi F, Ganeva M, Ene-Iordache B, Gaspari F, Perna A,
Bossi A, Trevisan R, Dodesini AR, Remuzzi G; Bergamo Nephrologic Diabetes Complications Trial (BENEDICT) Investigators. Preventing microalbuminuria in type 2 diabetes. N Engl J Med 2004;351:1941–1951.
Brenner B, Cooper ME, de Zeeuw D, Keane WF, Mitch WE, Parving HH,
Remuzzi G, Snapinn SM, Zhang Z, Shahinfar S; RENAAL Study Investigators. Effects of losartan on renal and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes and nephropathy. N Engl J Med
2001;345:861–869.
Lewis E, Hunsicker LG, Clarke WR, Berl T, Pohl MA, Lewis JB, Ritz E, Atkins RC, Rohde R, Raz I; Collaborative Study Group. Renoprotective effect of the angiotensin-receptor antagonist irbesartan in patients with
nephropathy due to type 2 diabetes. N Engl J Med 2001;345:851–860.
Lewis E, Hunsicker LG, Bain RP, Rohde RD. The effect of angiotensinconverting-enzyme inhibition on diabetic nephropathy. The Collaborative Study Group. N Engl J Med 1993;329:1456–1462.
Zanchetti A, Bond MG, Hennig M, Neiss A, Mancia G, Dal Palú C, Hansson L, Magnani B, Rahn KH, Reid JL, Rodicio J, Safar M, Eckes L, Rizzini
P; European Lacidipine Study on Atherosclerosis investigators. European
Lacidipine Study on Atherosclerosis investigators. Calcium antagonist lacidipine slows down progression of asymptomatic carotid atherosclerosis:
principal results of the European Lacidipine Study on Atherosclerosis (ELSA), a randomized, double-blind, long-term trial. Circulation
2002;106:2422–2427.
Zanchetti A, Agabiti Rosei E, Dal Palu C, Leonetti G, Magnani B, Pessina
A. The Verapamil in Hypertension and Atherosclerosis Study (VHAS): results of long-term randomized treatment with either verapamil or chlorthalidone on carotid intima-media thickness. J Hypertens
1998;16:1667–1676.
Borhani N, Mercuri M, Borhani PA, Buckalew VM, Canossa-Terris M,
Carr AA, Kappagoda T, Rocco MV, Schnaper HW, Sowers JR, Bond MG.
Final outcome results of the Multicenter Isradipine Diuretic Atherosclero-

189

Avrupa Klinik Uygulamada Kardiyovasküler Hastal›klardan Korunma K›lavuzu: Özet

137.

138.
139.

140.

141.
142.

143.
144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

190

sis Study (MIDAS). A randomized controlled trial. JAMA
1996;276:785–791.
Ruilope L, Rosei EA, Bakris GL, Mancia G, Poulter NR, Taddei S, Unger T,
Volpe M, Waeber B, Zannad F. Angiotensin receptor blockers: therapeutic targets and cardiovascular protection. Blood Press 2005;14:
196–209.
Waeber B, Burnier M, Brunner HR. Compliance with antihypertensive
therapy. Clin Exp Hypertens 1999;21:973–985.
Clement D, De Buyzere ML, De Bacquer DA, de Leeuw PW, Duprez DA,
Fagard RH, Gheeraert PJ, Missault LH, Braun JJ, Six RO, Van Der Niepen
P, O’Brien E; Office versus Ambulatory Pressure Study Investigators.
Prognostic value of ambulatory blood pressure recordings in patients with
treated hypertension. N Engl J Med 2003;348:2407–2415.
Parati G, Pomidossi G, Albini F, Malaspina D, Mancia G. Relationship of
24-hour blood pressure mean and variability to severity of target-organ
damage in hypertension. J Hypertens 1987;5:93–98.
Frattola A, Parati G, Cuspidi C, Albini F, Mancia G. Prognostic value of
24-hour blood pressure variability. J Hypertens 1993;11:1133–1137.
Sander D, Kukla C, Klingelhofer J, Winbeck K, Conrad B. Relationship
between circadian blood pressure patterns and progression of early carotid atherosclerosis: a 3-year follow-up study. Circulation
2000;102:1536–1541.
Mancia G, Sega R, Milesi C, Cesana G, Zanchetti A. Blood-pressure control in the hypertensive population. Lancet 1997;349:454–457.
Baigent C, Keech A, Kearney PM, Blackwell L, Buck G, Pollicino C, Kirby
A, Sourjina T, Peto R, Collins R, Simes R; Cholesterol Treatment Trialists’
(CTT) Collaborators. Efficacy and safety of cholesterollowering treatment: prospective meta-analysis of data from 90,056 participants in 14
randomised trials of statins. Lancet 2005;366:1267–1278.
Collins R, Armitage J, Parish S, Sleigh P, Peto R; Heart Protection Study
Collaborative Group. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterollowering with simvastatin in 5963 people with diabetes: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2003;361:2005–2016.
Colhoun H, Betteridge DJ, Durrington PN, Hitman GA, Neil HA, Livingstone SJ, Thomason MJ, Mackness MI, Charlton-Menys V, Fuller JH;
CARDS investigators. Primary prevention of cardiovascular disease with
atorvastatin in type 2 diabetes in the Collaborative Atorvastatin Diabetes
Study (CARDS): multicentre randomised placebocontrolled trial. Lancet
2004;364:685–696.
4S Scandinavian Simvastatin Survival Study Group. Randomised trial of
cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the
Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). Lancet 1994;344:
1383–1389.
Shepherd J, Cobbe SM, Ford I, Isles CG, Lorimer AR, MacFarlane PW,
McKillop JH, Packard CJ. Prevention of coronary heart disease with pravastatin in men with hypercholesterolemia. West of Scotland Coronary
Prevention Study Group. N Engl J Med 1995;333:1301–1307.
Long-Term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease (LIPID)
Study Group. Prevention of cardiovascular events and death with pravastatin in patients with coronary heart disease and a broad range of initial
cholesterol levels. N Engl J Med 1998;339:1349–1357.
Bucher H, Griffith LE, Guyatt GH. Effect of HMGcoA reductase inhibitors
on stroke. A meta-analysis of randomized, controlled trials. Ann Intern
Med 1998;128:89–95.
Schwartz G, Olsson AG, Ezekowitz MD, Ganz P, Oliver MF, Waters D,
Zeiher A, Chaitman BR, Leslie S, Stern T; Myocardial Ischemia Reduction
with Aggressive Cholesterol Lowering (MIRACL) Study Investigators. Effects of atorvastatin on early recurrent ischemic events in acute coronary
syndromes: the MIRACL study: a randomized controlled trial. JAMA
2001;285:1711–1718.
Ray K, Cannon CP, McCabe CH, Cairns R, Tonkin AM, Sacks FM, Jackson G, Braunwald E; PROVE IT-TIMI 22 Investigators. Early and late benefit of high-dose atorvastatin in patients with acute coronary syndromes: results from the PROVE-IT-TIMI22 trial. J Am Coll Cardiol 2005;46:
1405–1410.
de Lemos J, Blazing MA, Wiviott SD, Lewis EF, Fox KA, White HD, Rouleau JL, Pedersen TR, Gardner LH, Mukherjee R, Ramsey KE, Palmisano
J, Bilheimer DW, Pfeffer MA, Califf RM, Braunwald E; A to Z Investigators. Early intensive vs a delayed conservative simvastatin strategy in patients with acute coronary syndrome: phase Z of the A to Z trial. JAMA
2004;292:1307–1316.
Nissen S, Nicholls SJ, Sipahi I, Libby P, Raichlen JS, Ballantyne CM, Davignon J, Erbel R, Fruchart JC, Tardif JC, Schoenhagen P, Crowe T, Cain

155.
156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.
163.
164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.
171.

172.

173.

174.

175.

V, Wolski K, Goormastic M, Tuzcu EM. Effect of very high-intensity statin therapy on regression of coronary atherosclerosis: the ASTEROID trial. JAMA 2006;295:1556–1565.
Reiner Z, Galic M, Hanzevacki M, Tedeschi-Reiner E. Concomitant use of
statins and cytochrome P 450 inhibitors. Lijec Vjesn 2005;127:65–68.
Grundy S, Brewer HB Jr, Cleeman JI, Smith SC Jr, Lenfant C. Definition of
the metabolic syndrome. Report of the National Heart, Lung, and Blood
Institute/American Heart Association conference on scientific issues related to definition. Circulation 2004;109:433–438.
Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood
Cholesterol In Adults (Adult Treatment Panel III). Executive Summary of
The Third Report of The National Cholesterol Education Program (NCEP).
JAMA 2001;285:2486–2497.
Alberti K, Zimmet P, Shaw J, IDF Epidemiology Task Force Consensus
Group. The metabolic syndrome—a new worldwide definition Lancet
2005;366:1059–1062.
Rozanski A, Blumenthal JA, Davidson KW, Saab PG, Kubzansky L. The
epidemiology, pathophysiology, and management of psychosocial risk
factors in cardiac practice: the emerging field of behavioral cardiology. J
Am Coll Cardiol 2005;45:637–651.
Rees K, Bennett P, West R, Davey SG, Ebrahim S. Psychological Interventions for Coronary Heart Disease (Cochrane Review). Oxford: Update
Software; 2004.
Albus C, Jordan J, Herrmann-Lingen C. Screening for psychosocial risk
factors in patients with coronary heart disease—recommendations for clinical practice. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2004;11:75–79.
Ross R. Atherosclerosis—an inflammatory disease. N Engl J Med 1999;
340:115–126.
Libby P, Ridker PM, Maseri A. Inflammation and atherosclerosis. Circulation 2002;105:1135–1143.
Ridker P, Hennekens CH, Buring JE, Rifai N. C-reactive protein and other
markers of inflammation in the prediction of cardiovascular disease in
women. N Engl J Med 2000;342:836–843.
Scarabin P, Arveiler D, Amouyel P, Dos Santos C, Evans A, Luc G, Ferrie`res J, Juhan-Vague I; Prospective Epidemiological Study of Myocardial
Infarction. Plasma fibrinogen explains much of the difference in risk of
coronary heart disease between France and Northern Ireland. The PRIME
Study. Atherosclerosis 2003;166:103–109.
Yarnell J, Patterson CC, Sweetnam PM, Lowe GDO. Haemostatic/inflammatory markers predict 10-year risk of IHD at least as well as lipids: the
Caerphilly collaborative studies. Eur Heart J 2004;25:1049–1056.
Blankenberg S, Luc G, Ducimetiére P, Arveiler D, Ferriéres J, Amouyel P,
Evans A, Cambien F, Tiret L; PRIME Study Group. Interleukin-18 and the
risk of coronary heart disease in European men: the Prospective Epidemiological Study of Myocardial Infarction (PRIME). Circulation
2003;108:2453–2459.
Smeeth L, Thomas SL, Hall AJ, Hubbard R, Farrington P, Vallance P. Risk
of myocardial infarction and stroke after acute infection or vaccination. N
Engl J Med 2004;351:2611–2618.
Pearson T, Mensah GA, Alexander RW, Anderson JL, Cannon RO, Criqui
M, Fadl YY, Fortmann SP, Hong Y, Myers GL, Rifai N, Smith SC, Taubert
K, Tracy RP, Vinicor F; Centers for Disease Control and Prevention; American Heart Association. Markers of inflammation and cardiovascular disease: application to clinical and public health practice: a statement for
healthcare professionals from the Centers for Disease Control and Prevention and the American Heart Association. Circulation
2003;197:499–551.
Lowe G. Can haematological tests predict cardiovascular risk? The 2005
Kettle Lecture. Br J Haematol 2006;133:232–250.
Lowe G. Circulating inflammatory markers and risks of cardiovascular
and
noncardiovascular
disease.
J
Thromb
Haemostasis
2005;3:1618–1627.
Danesh J, Wheeler JG, Hirschfield GM, Eda S, Eiriksdottir G, Rumley A,
Lowe GD, Pepys MB, Gudnason V. C-reactive protein and other circulating markers of inflammation in the prediction of coronary heart disease.
N Engl J Med 2004;350:1387–1397.
Geelen A, Brouwer IA, Schouten EG, Maan AC, Katan MB, Zock PL. Effects of n-3 fatty acids from fish on premature ventricular complexes and
heart rate in humans. Am J Clin Nutr 2005;81:416–420.
Ye Z, Liu EH, Higgins JP, Keavney BD, Lowe GD, Collins R, Danesh J. Seven haemostatic gene polymorphisms in coronary disease: meta-analysis
of 66,155 cases and 91,307 controls. Lancet 2006;367:651–658.
Myers R, Kiely DK, Cupples LA, Kannel WB. Parental history is an inde-

Türk Kardiyol Dern Arﬂ Suppl 1, 2008

Avrupa Klinik Uygulamada Kardiyovasküler Hastal›klardan Korunma K›lavuzu: Özet

176.

177.

178.

179.
180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

pendent risk factor for coronary artery disease: the Framingham Study.
Am Heart J 1990;120:963–969.
Hawe E, Talmud PJ, Miller GJ, Humphries SE. Family history is a coronary
heart disease risk factor in the Second Northwick Park Heart Study. Ann
Hum Genet 2003;67:97–106.
Beekman M, Heijmans BT, Martin NG, Pedersen NL, Whitfield JB, DeFaire U, van Baal GC, Snieder H, Vogler GP, Slagboom PE, Boomsma DI.
Heritabilities of apolipoprotein and lipid levels in three countries. Twin
Res 2002;5:87–97.
Austin M, Sandholzer C, Selby JV, Newman B, Krauss RM, Utermann G.
Lipoprotein(a) in women twins: heritability and relationship to apolipoprotein( a) phenotypes. Am J Hum Genet 1992;51:829–840.
Danesh J, Collins R, Peto R. Lipoprotein(a) and coronary heart disease.
Meta-analysis of prospective studies. Circulation 2000;102:1082–1085.
Pankow J, Folsom AR, Cushman M, Borecki IB, Hopkins PN, Eckfeldt JH,
Tracy RP. Familial and genetic determinants of systemic markers of inflammation: the NHLBI family heart study. Atherosclerosis
2001;154:681–689.
Worns M, Victor A, Galle PR, Hohler T. Genetic and environmental contributions to plasma C-reactive protein and interleukin-6 levels—a study in
twins. Genes Immun 2006;7:600–605.
Humphries S, Ridker PM, Talmud PJ. Genetic testing for cardiovascular
disease susceptibility: a useful clinical management tool or possible misinformation? Arterioscler Thromb Vasc Biol 2004;24:628–636.
Redon R, Ishikawa S, Fitch KR, Feuk L, Perry GH, Andrews TD, Fiegler H,
Shapero MH, Carson AR, Chen W, Cho EK, Dallaire S, Freeman JL, González JR, Gratacós M, Huang J, Kalaitzopoulos D, Komura D, MacDonald
JR, Marshall CR, Mei R, Montgomery L, Nishimura K, Okamura K, Shen
F, Somerville MJ, Tchinda J, Valsesia A, Woodwark C, Yang F, Zhang J,
Zerjal T, Zhang J, Armengol L, Conrad DF, Estivill X, Tyler-Smith C, Carter NP, Aburatani H, Lee C, Jones KW, Scherer SW, Hurles ME. Global
variation in copy number in the human genome. Nature
2006;444:444–454.
Casas J, Cooper J, Miller GJ, Hingorani AD, Humphries SE. Investigating
the genetic determinants of cardiovascular disease using candidate genes
and meta-analysis of association studies. Ann Hum Genet
2006;70:145–169.
Wilson P, D’Agostino RB, Levy D, Belanger AM, Silbershatz H, Kannel
WB. Prediction of coronary heart disease using risk factor categories. Circulation 1997;97:1837–1847.
Assmann G, Cullen P, Schulte H. Simple scoring scheme for calculating
the risk of acute coronary events based on the 10-year follow-up of the
prospective cardiovascular Munster (PROCAM) study. Circulation
2002;105:310–315.
Cooper J, Miller GJ, Humphries SE. A comparison of the PROCAM and
Framingham point-scoring systems for estimation of individual risk of coronary heart disease in the Second Northwick Park Heart Study. Atherosclerosis 2005;181:93–100.
Yang Q, Khoury MJ, Friedman JM, Little J, Flanders WD. How many genes underlie the occurrence of common complex diseases in the population? Int J Epidemiol 2005;34:1129–1137.
Goldstein J, Brown M. Familial hypercholesterolaemia. In: Scriver C, Beaudet A, Sly W, Valle D eds. The Metabolic Basis of Inherited Disease.
New York: McGraw Hill; 1995. p1215–1245.
Patterson D, Slack J. Lipid abnormalities in male and female survivors of
myocardial infarction and their first-degree relatives. Lancet
1972;1:393–399.
Scientific Steering Committee on behalf of Simon Broome Register Group. The risk of fatal coronary heart disease in familial hypercholesterolaemia. BMJ 1991;303:893–896.
Williams R, Hunt SC, Schumacher MC, Hegele RA, Leppert MF, Ludwig
EH, Hopkins PN. Diagnosing heterozygous familial hypercholesterolaemia using new practical criteria validated by molecular genetics. Am J
Cardiol 1993;72:171–176.
Umans-Eckenhausen M, Defesche JC, Sijbrands EJ, Scheerder RL, Kastelein JJ. Review of first 5 years of screening for familial hypercholesterolaemia in the Netherlands. Lancet 2001;357:165–168.
Heath K, Humphries SE, Middleton-Price H, Boxer M. A molecular genetic service for diagnosing individuals with familial hypercholesterolaemia
(FH) in the United Kingdom. Eur J Hum Genet 2001;9:244–252.
Fouchier S, Defesche JC, Umans-Eckenhausen MW, Kastelein JP. The
molecular basis of familial hypercholesterolemia in The Netherlands. Hum
Genet 2001;109:602–615.

Türk Kardiyol Dern Arﬂ Suppl 1, 2008

196. Holla O, Teie C, Berge KE, Leren TP. Identification of deletions and duplications in the low density lipoprotein receptor gene by MLPA. Clin Chim
Acta 2005;356:164–171.
197. Heath K, Gahan M, Whittall RA, Humphries SE. Low-density lipoprotein
receptor gene (LDLR) world-wide website in familial hypercholesterolaemia: update, new features and mutation analysis. Atherosclerosis
2001;154:243–246.
198. Myant N. Familial defective apolipoprotein B-100: a review, including some comparisons with familial hypercholesterolaemia. Atherosclerosis
1993;104:1–18.
199. Abifadel M, Varret M, Rabés JP, Allard D, Ouguerram K, Devillers M,
Cruaud C, Benjannet S, Wickham L, Erlich D, Derré A, Villéger L, Farnier
M, Beucler I, Bruckert E, Chambaz J, Chanu B, Lecerf JM, Luc G, Moulin
P, Weissenbach J, Prat A, Krempf M, Junien C, Seidah NG, Boileau C.
Mutations in PCSK9 cause autosomal dominant hypercholesterolemia.
Nat Genet 2003;34:154–156.
200. Familial hypercholesterolemia in Spain: case-finding program clinical genetic aspects. Semin Vasc Med 2004;4:67–74.
201. Marks D, Thorogood M, Neil SM, Humphries SE, Neil HA. Cascade screening for familial hypercholesterolaemia: implications of a pilot study for
national screening programmes. J Med Screen 2006;13:156–159.
202. Thorsson B, Sigurdsson G, Gudnason V. Systematic family screening for
familial hypercholesterolemia in Iceland. Arterioscler Thromb Vasc Biol
2003;23:335–338.
203. Leren T, Manshaus T, Skovholt U, Skodje T, Nossen IE, Teie C, Sorensen
S, Bakken KS. Application of molecular genetics for diagnosing familial
hypercholesterolemia in Norway: results from a family-based screening
program. Semin Vasc Med 2004;4:75–85.
204. Hadfield S, Humphries SE. Implementation of cascade testing for the detection of familial hypercholesterolaemia. Curr Opin Lipidol 2005;
16:428–433.
205. Goldstein J, Hazzard WR, Schrott HG, Bierman EL, Motulsky AG. Hyperlipidemia in coronary heart disease. I. Lipid levels in 500 survivors of myocardial infarction. J Clin Invest 1973;52:1533–1543.
206. Pajukanta P, Lilja HE, Sinsheimer JS, Cantor RM, Lusis AJ, Gentile M, Duan XJ, Soro-Paavonen A, Naukkarinen J, Saarela J, Laakso M, Ehnholm C,
Taskinen MR, Peltonen L. Familial combined hyperlipidemia is associated
with upstream transcription factor 1 (USF1). Nat Genet
2004;36:371–376.
207. Naukkarinen J, Gentile M, Soro-Paavonen A, Saarela J, Koistinen HA, Pajukanta P, Taskinen MR, Peltonen L. USF1 and dyslipidemias: converging
evidence for a functional intronic variant. Hum Mol Genet
2005;14:2595–2605.
208. von Eckardstein A. Differential diagnosis of familial high density lipoprotein deficiency syndromes. Atherosclerosis 2006;186:231–239.
209. Stramba-Badiale M, Fox KM, Priori SG, Collins P, Daly C, Graham I, Jonsson B, Schenk-Gustafsson K, Tendera M. Cardiovascular disease in women: a statement from the policy conference of the European Society of
Cardiology. Eur Heart J 2006;27:994–1005.
210. Mosca L, Appel LJ, Benjamin EJ, Berra K, Chandra-Strobos N, Fabunmi
RP, Grady D, Haan CK, Hayes SN, Judelson SR, Keenan NL, McBride P,
Oraril S, Ouyang P, Oz MC, Mendelsohn SC, Pasternak RC, Pinn VW,
Robertson RM, Schenk-Gustafsson K, Sila CA, Smith SC Jr, Sopko G, Taylor AL, Walsh BW, Wenger NK, Williams CL; American Heart Association. Evidence-based guidelines for cardiovascular disease prevention in
women. Circulation 2004;109:672–693.
211. Manolio T, Pearson T, Wenger NH, Barrett-Connor E, Payne GH. Cholesterol and heart disease in older persons and women. Ann Epidemiol
1992;2:161–176.
212. Jacobs A, Kelsey SF, Brooks MM, Faxon DP, Chaitman BR, Bittner V,
Mock MB, Weiner BH, Dean L, Winston C, Drew L, Sopko G. Better outcome for women compared with men undergoing coronary revascularization: a report from the bypass angioplasty revascularization investigation (BARI). Circulation 1998;98:1279–1285.
213. Stramba-Badiale M, Priori SG. Gender-specific prescription for cardiovascular diseases? Eur Heart J 2005;26:1571–1572.
214. Ridker P, Cook NR, Lee IM. A randomized trial of low-dose aspirin in the
primary prevention of cardiovascular disease in women. N Engl J Med
2005;352:1293–1304.
215. Kachelriess M, Kalender WA. Electrocardiogram-correlated image reconstruction from subsecond spiral computed tomography scans of the
heart. Med Phys 1998;25:2417–2431.
216. Tedeschi-Reiner E, Reiner Z, Sonicki Z. Atherosclerosis of retinal arteries

191

Avrupa Klinik Uygulamada Kardiyovasküler Hastal›klardan Korunma K›lavuzu: Özet

217.

218.
219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

192

in men: Role of serum lipoproteins and apoproteins. Croat Med J
2004;45:333-337.
Tedeschi-Reiner E, Strozzi M, Skoric B, Reiner Z. Relation of atherosclerotic changes in retinal arteries to the extent of coronary artery disease. Am
J Cardiol 2005;96:1107-1109.
Berl T, Henrich W. Kidney–heart interactions: epidemiology, pathogenesis, and treatment. Clin J Am Soc Nephrol 2006;1:8–18.
Fox C, Larson MG, Leip EP, Culleton B, Wilson PWF, Levy D. Predictors
of new-onset kidney disease in a community-based population. JAMA
2004;291:844–850.
Sarafidis P, Whaley-Connell, Sowers J, Bakris GL. Cardiometabolic
syndrome and chronic kidney disease: what is the link? JCMS
2006;1:58–65.
Cozzolino M, Brancaccio D, Gallieni M, Slatopolsky E. Pathogenesis of
vascular calcification in chronic kidney disease. Kidney Int
2005;68:429–436.
Strippoli G, Craig JC, Manno C, Schena FP. Hemoglobin targets for the
anemia of chronic kidney disease: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Am Soc Nephrol 2004;15:3154–3165.
Segura J, Gracia-Donaire JA, Praga M, Ruilope LM. Chronic kidney disease as a situation of high added risk in hypertensive patients. J Am Soc
Nephrol 2006;17(4 Suppl 2):S136–S140.
Ezekowitz J, McAlister FA, Humphries KH, Norris CM, Tonelli M, Ghali
WA, Knudson ML. The association among renal insufficiency, pharmacotherapy and outcomes in 6247 patients with heart failure and coronary
artery disease. J Am Coll Cardiol 2004;44:1587–1592.
Antithrombotic Trialists’ Collaboration. Collaborative meta-analysis of

226.

227.

228.
229.

230.

randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk people. BMJ 2002;324:71–86.
CURE Trial Investigators. Effects of clopidogrel in addition to aspirin in
patients with acute coronary syndromes without ST-segment elevation. N
Engl J Med 2001;345:494–502.
Bonarjee V, Carstensen S, Caidahl K, Nilsen DW, Edner M, Berning J. Attenuation of left ventricular dilatation after acute myocardial infarction by
early initiation of enalapril therapy. CONSENSUS II Multi-Echo Study
Group. Am J Cardiol 1993;72:1004–1009.
Hurlen M, Abdelnoor M, Smith P, Erikssen J, Arnesen H. Warfarin, aspirin, or both after myocardial infarction. N Eng J Med 2002;347:969–974.
Fuster V, Rydén LE, Cannom DS, Crijns HJ, Curtis AB, Ellenbogen KA,
Halperin JL, Le Heuzey JY, Kay GN, Lowe JE, Olsson SB, Prystowsky EN,
Tamargo JL, Wann S, Smith SC, Jacobs AK, Adams CD, Anderson JL, Antman EM, Halperin JL, Hunt SA, Nishimura R, Ornato JP, Page RL, Riegel
B, Priori SG, Blanc JJ, Budaj A, Camm AJ, Dean V, Deckers JW, Despres
C, Dickstein K, Lekakis J, McGregor K, Metra M, Morais J, Osterspey A,
Tamargo JL, Zamorano JL; American College of Cardiology; American
Heart Association Task Force; European Society of Cardiology Committee
for Practice Guidelines; European Heart Rhythm Association; Heart
Rhythm Society. ACC/AHA/ESC 2006 guidelines for the management of
patients with atrial fibrillation: executive summary. Eur Heart J
2006;27:1979–2030.
Getz L, Sigurdsson JA, Hetlevik I, Kirkengen AL, Romundstad S, Holmen
J. Estimating the high risk group for cardiovascular disease in the Norwegian HUNT 2 population according to the 2003 European guidelines: modelling study. BMJ 2005;331:551.

Türk Kardiyol Dern Arﬂ Suppl 1, 2008

