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" Gökte yrldtz arar iken nice twfa müneccim
Gaflet ile görmez kuyuyu rehguzerinde"
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Prof. Dr. A ltan Onar tarafından kaleme a lın arak
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi'nin bu sayısında yer
a lan "Türk Halkınd a Koroner Kalp Has ta lı ğ ı S ı klığı 
nın Nedenleri ve Bu B il g ini n Risk Değe rl e nd i rm es i
ile Korunma Açılarından Büyük Öne mi" baş lı k lı
makale her nedense Ziya Paş a'nın yükarıd a k i beyitin i a klıma ge tird i. On y ı lı aş kın süredi r Prof. D r.
Onar ve arkadaş l a rı nın büyük bir özveri ile yürüttükleri ve top lumumu z açı s ınd a n kritik önemde verilerin elde edildi ğ i "TEKHARF" ça lı ş ın as ını n sonuçlarının fa rklı bir bakı ş aç ı s ınd a n yo ruml and ı ğ ı bu makale, as lında pek çok soruya yanıt da oluş turmakta
dır. Yanıtianan soru lard an birincisi de, Türk lerde
HDL düzeylerinin dü şüklü ğ üdür.
Herhangi bir kuzey Avrupa ülkesinde , İrl anda'da ya
da Japonya'da; yani k ı s acas ı etnik olarak büyük ö lçüde homojen say ıl ab i lecek toplumlarda HDL dü ş üklü ğ ü gibi bir faktörün genetik o ldu ğ unu iddia e tmek mümkündür. Ancak, ulus umuzun yaş ad ı ğ ı topraklar 6 000 y ılı aş kın bir s üredir s ay ı s ı z kavimlere
ve uygaril kiara e vs ahipli ğ i ya pmı ş, ve kuş ku s uz hepsi de bu topraklara ke nd ilerinden birşeyler bırakmış
tı r. Sadece Anadolu'ya ye rle şen Tü rk kavimlerinin
ç eş i tlili ğ ini hat ırl am ak bile toplumumuzun etnik köken aç ı sından ne denli heterojen olduğunu göstermeye ye terlidir. Böyle bir durumda HDL koleste ro l düşükl üğ ünü n ge ne tik geç işinde n söz etmek içi n bu genin son derece bas kın olm as ı gere ki r ki , böy le bir
durumun söz konus u o lmadı ğı da bi linme ktedi r.
Ku ş kusuz bir kı s ı m genlerin bu i ş te ro lü vard ı r , ancak çevresel faktörl er, yani fenat ip'in bu konudaki
önemi muhtemelen daha büy üktür.
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Prof. Onat ve ark adaş l arı e lde ettikle ri bulgulara dayanarak HDL dü ş üklüğü ve tri g liserid y ü ks ek l iğinin
temelde ins ülin direnci ta rafın dan tetiklenen a ile vi
komb ine h i p erlipide ın inin göstergesi old uğun u ileri
s ürme ktedirler. E pide miyolojik verilere dayanan bu
yoru mun so n derece haklı o l duğ unu gösterir başka
bu lg ul ar da mevcuttur. Sözkon usu yazıda bu ko nudaki fi zyopatolojik mekani zma lar da vurgul anmaktad ı r. Yine de, konuyu biraz daha açmak gerek irse,
me tabolik sendrom kompleksi ailev i kombine hiperlipidemi dı ş ında obezite, diabet ve hipe rtansiyonu da
kap samı içinde tutar. Bu fa ktörlerin toplumdaki seyrini TEKH ARF çalı ş ınas ında i z lediğimiz zaman ne
ya z ı k ki çok parl ak sonuç larl a ka r ş ıl aş nı a m aktay ı z.
Ü lkemizde kan basıncı d üzey leri son 10 y ıl iç inde
belirg in artış göstermi ştir ( 1), Y ine son ı O yıl içinde
toplumun şi şmanlama eğil im ind e olduğu saptanm ış
tır (2), Muhte mele n obezitenin terikiediği hiperinsülinemi etkisi ile triglise rid düzey leri artmakta ve bu da
HDL ko lesterol düzeyle ri ni o lumsuz etk ile me kte dir
(3). Ayrı ca, sigara alışkanlı ğı toplumda hala hakimiyetini sürdürmekle ve ı O yıl içinde erkeklerde gözlenen hafif azalma, kadın l ard a k i sigara alış kanlı ğ ı art ı 
şı ile bir anl amda telafi edilmektedir (4) .
Tüm bu veril er gö z önü nde ike n toplumumu zdak i
HDL dü şüklüğü konu sunda bir tak ım öze l gene tik
faktörle ri n ö nemi, mevcut çevre se l ko ş u!Jarla ka r ş ı 
la şt ırı l dı ğında he rhalde o ldukça hafif kalm a ktad ır.
Kaldı ki , biz im dı ş ımı zdaki dün yada da durum çok
farklı değild i r. Dünya Sağlık Örgütü istatis tikleri ne
göre ge li ş m e kte olan bat ı Asya, gü n eyd o ğu Asya ve
Afrika ülkele rinde kardiyovas kuler mortalite ge liş
miş ülke le rden %70 daha fazl ad ı r (5). Demirpe rdenin
yıkti m as ı nd a n sonra kard iyovaskul er mortalite Macaristan'da ve eski Çekoslovakya'da %40, Po lanya 'da ya kl a ş ık %60 ve Bulgaris tan'da da yaklaş ık
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artış göste rmi ş tir. Açlık

tehdidinin o rtadan
ile birlikte tüm dünyada obezite büyük bir
sorun olarak kendisini göstermektedir. Afrikalı kadınlarda obez ite s ıklığı %35 ile %50 arasında deği ş 
mektedir. Çin'de de erkeklerin %35' i ve kadınların
da y aklaş ık %40'ı obezdir. Obezi te sıklığı Suudi
Arabistan'da e rkeklerde %5 1 ve kadınlarda da %65'e
kadar ç ı kabilmektedir. Hipertansiyon s ıklığı da bu
say ılan ülke le rin heme n he men hepsinde artı ş trendindedir (5).
kalkma s ı

Muhteme len bu durumun bir son ucu olarak, 1995 yı
lınd a dünyadaki s ıklı ğ ı %4 olarak tahmin edilen diyabe t 2025 yılında %5 .4'e ul aşacaktır. Bu durum
dünyadaki nüfus artış trendi ile birleşt irildi ğinde,
1995 yılında 135 milyon olan diyabetli sayıs ının
2025 yılında 300 milyon a çıkacağ ı anlamını taş ı
maktadır. Üstelik, gelişmiş ülkelerdeki diyabe t sıklı
ğ ınd aki ar tı ş ın %42 civarında olacağ ının tahmin
edilmesine karşılık, ge lişm ekte olan ülkelerde diyabet sıklı ğının %170 artması beklenmektedir (6).
Bu veriler p eş pe ş e ek lendiğinde , hem ülkemizde
hem de dünyada ö nümüzde ki ç ukurlar aydınlanmak
tad ı r. Gökteki y ıldızları incele menin tabii ki bir sakıncas ı yoktur, ancak önümüzdeki ç ukurların da ihmal edilir yanı bulunmamaktadır.
Bu ç ukurları farke tmenin yararı nedir diye sorulacak
olursa, uygun koruyucu ve tedav i edici tedbirleri n
a lınmas ı sonucunda Birl eş ik Amerika 'da 1964 ve
1994 yılları arasında kardiyovaskuler mortalitenin
%53 aza ldığını hatıriatmakta yarar vardır. Olayın
sosyal boyutu, yani kardiyevasküler nedenle olu şan
ölüm ve maluliyetlerin yarattığı sosyal problemler
ve i şg ücü kaybı bir yana bırakılarak sadece ma li
portresi incelendiği nd e bile, Birleş ik Amerika'da
1993 yılında kard iyovaskul er hastal ı kların neden old u ğu 126 milyar do larlık harc amanın sözkon us u

azalma olmasa 300 milyar doları bul acağı a n lamını
taşımaktadır (7). Topluma yönel ik koruyucu önlemlerin ma liyeti bu hastalıkl arı n yarattı ğ ı maliyetin onda birinden de azdır. T a rihin in en ağ ır ekonomik
krizlerinden birini yaşayan ülkemizin bundan herhalde ders almasında yarar vardır.
Epidemiyoloj ik ç alışmalar ülke leri n sağ lı k politikal arı açısından önemli yol gösterici veriler sağlarl ar.
Prof. Onat ve ekibinin sağ ladı ğ ı bu veri le r de, ülkeıni zde kalp s ağlığını koruma ç alı ş mal a rı nın e n az
Cumhuriyetin ilk y ıll a rınd a ki Verem Savaş ve Sıtına
Sava ş mücadeleleri kadar ciddiye alınmasının gereklili ğin i vurgulaınaktadır.
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