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1.   Konunun takdimi ve gayesi: 
Klinikte sistematik şekilde arter basıncının ölçülmesi hemen he-

men altmış yıllık bir geçmişe sahiptir. Sfigmomanometrinin hekim-
liğe girmesindenberi normal arter basıncı yanında yüksek basınçların 
tesbiti ve buna bağlı olarak hipertansif hastalık veya klinik sendrom-
ların müşahedesi, normal ve yüksek değerler arasındaki sınırın tes-
bitini ve tarifini bir zaruret haline koydu. Fakat ilk zamanlardanberi 
bu, sözde normal değer ve değerlerin tesbitinin kolay olmadığüı 
anlaşıldı. Filhakika çeşitli araştırıcılar çeşitli değerler vermek suretiy-
le bunu gösterdiler. Bazılarına göre arter basıncı yaş, cins, ırk ve diğer 
muhit faktörlerine tâbi olup, geniş bir sınır içinde değişebilir. Bun-
lara göre normal variyasyon sının sistolik için 180 mm. Hg. ve diyas-
tolik için 100 mm. Hg.'ya çıkarılabilir. Diğerlerine göre ise, sınır çok 
az mütehavvil olup, hattâ yaş ve seks bahis konusu olmaksızın, sis-
tolik maksimal 120, diyastolik ise 80 mm. Hg. olarak kabul edilmelr ge-
rekir (1, 2, 3). 

Alwarez, Fishberg, White ve Friedberg gibi otoriteler ve keza Page, 
başlıca, hayat sigorta şirketlerinin statistiklerine dayanarak, sisto-
lik için 140 -150 mm. Hg. ve diyastolik için de 90 - 95 mm. Hg. değeri-
ni sınır olarak kabul etmektedirler. Bu görüş tarzı halen oldukça câri 
bir hüviyet taşımakta ve çeşitli klâsik kitaplarda bildirilmektedir (4, 
5,6,7). 

Bu düşünüş tarzı, son 10 - 15 yıl içinde çeşitli araştırmalar ve 
bilhassa Amerika'da Master, İngiltere'de G. Pickering ve İsveç'te Boe 
ve arkadaşlarının popülasyon tetkikleri ve bunların statistik analizi 
ile elde edilen sonuçlarla geniş ve ciddi tenkidlere uğramıştır (1, 8, 9). 
Gerek Master ve gerekse    Pickering normal ve yüksek değer arasm- 
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deki ayırıcı sınırın kafi olarak arbitrer ve müellifin intihabına ve dü-
şünüsüne bağlı olduğunu ve dolayısils arbitrer olmayan bir kat'i ra-
kam vermenin imkânsızlığını vazıh olarak belirtmişlerdir. Bilhassa 
yaş ve seks faktörünü dikkate almaksızın bunun daha da müşkül ola-
cağını tebarüz ettirmişlerdir. Filhakika bu müelliflerin araştırmaları-
nın ortaya koyduğu veya tekrardan önem kazandırdığı konu, arter ba-
sıncının aşikâr şekilde yaşa tabiiyeti ve gerek total popülasyonda ve 
gerekse çeşitli yaş gurupları ile sekslerde oldukça geniş aralıklar içinde 
değişen bir "dağılım eğrisi" (Distribution curve) gösterdiğidir. Bu 
sonuçları mantıki olarak takip etmesi gereken husus ise, müelliflere 
göre, normalite sınırlarının  genişletilmesi zaruretidir. 

Bu yönden konu ele alındığı takdirde daha çok ve çeşitli bölge, ırk 
ve popülasyon guruplarında statistik araştırmanın lüzumu ve normal 
sınırların tesbiti zarureti ortaya çıkar. Nitekim çeşitli memleketlerde-
ki popülasyon etüdleri ile bulunan arbitrer normal değerler az veya 
çok farklar göstermektedirler. Bu farklar bazen sistolik için 30 mm. 
ve diyastolik için 10 mm. Hg değerlerine varmaktadır. Bu farkların 
ırk, muhit, tegaddi tarzı ve diğer tâyin edilebilecek veya edilemeyecek 
sebeplerle ilgisi araştırma konusudur (10) .  

Bu mütaiealar dikkate alınınca, Türk popülasyonundaki arter 
tazyiki değerlerinin deteksiyonu ve ırkımız ve muhit, tegaddi vesair 
şartlar ve coğrafi durumumuza göre dağılım ve değişim aralığının tes-
biti ve arbitrer normal değerlerin tâyini ve böylece hipertansif sınır 
değerleri hakkında bir sonuca varılmasına yardımı lüzumlu gördük. 
Filhakika literatürde çeşitli Avrupa memleketleri ile Şimali Amerika 
ve bazı Orta Şark, Asya ve Avrupa memleketlerine ait -popülasyon 
etüdleri bildirilmekte ise de, memleketimize ait bir kayıt görülmemek-
tedir. Yerli literatürde, geniş bir kitlede sistematik bir etüd ve statistik 
analizi gösteren bir çalışmaya rastlamadık. Çok defa gerek neş-
riyatımızda ve gerekse çeşitli resmi sağlık kurumlan kararlarında na-
zara alman hipertansif sınır değerleri, yabancı literatür veya kitaplar-
daki değerlerdir. Bu sınır değerlerin tesbitindeki zorluk yukarda da 
belirtildiği gibi, bizzat bu değerler hakkında yakın zamanlarda önemli 
tenkidlerin ortaya atılması ile aşikârdır. Fazla olarak bu değerlerin 
tesbitinin, Türk toplumunda yapılacak her türlü hipertansiyon detek-
siyonu ve ensidansı araştırması için lüzumlu olacağı tabiidir. Etüd 
edilecek materyelin, konunun veya toplumun normal variyasyonları bi-
linmeden anormal değerlerin tesbit ve analizi pek tabiî imkânsızdır. 
Böyle-bir araştırmada ise, normal referens değeri olarak çeşitli bakım-
lardan farkfı toplumların normal değerlerini almak, sahih ve sarih 
bir statistik analiz ve evalüasyon için, yeter kabul edilemez. 
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Herşeyden önce, arter basıncı, variyabiiitesi kafi olan bir kanti-
tedir. Dolayısile bu kantite ile çalışılırken normal variyasycnun bilinmesi 
zarureti aşikârdır. 

Bütün bu bildirdiklerimiz, arzettiğimiz etüdün mâna, gaye ve lüzumu 
açıklar zannediyoruz. 

Bu etüdle, ilerde izah edileceği gibi, 1800 kişiye yakın bir popü-
lasyon gurupuna dayanarak, kâhillerde normal arter basıncı aralığı, 
arbitrer hipertansif arter basıncı sınırları, seks'lere ve yaş guruplarına göre 
dağılım eğrileri ile değişme grafikleri, ortalama değerler ve gerek guruplar 
ve gerekse popülasyonda total olarak bulunan ortalama değerlerin standard 
sapmaları, farkların, tesbit edilmişse, statistik significance’ı tetkik konusu 
edilmiştir. Daha sonra bunların muhit şartları ile münasebetine geçilmiş ve 
çeşitli bölgelere ve seks'lere göre yüksek arter basıncı ensidans'ı aranarak 
statistik analizi yapılmış, hipertandülerde kardiyak, renal ve göz dibi 
komplikasyonları seks ve bölgelere göre ayrı ayrı ve total popülasyon 
için müşterek olarak bildirilmiş, çeşitli kan gurupları ile ensidans 
arasındaki münasebete bakıldıktan sonra, ensidans'm heredite ile olan ilgisi 
iki köy gurupun-da ayrıca tetkik edilmiştir. 

II.      Araştırma bölgeleri: 
Bu araştırma üç bölgede yapışmıştır. 
a) Tokat vilâyetinin Reşadiye kazası ile Ordu vilâyetinin Aybastı 

kazasının 10 köyü. 
Bahis konusu köyler yayla köyleridir. Karadeniz'e paralel Canik 

dağlarının yayla bölgelerinde olan bu köyler, denizden takriben 150 km. 
içerde olup, yükseklikleri 1000 ilâ 1400 m. dir. Ortalama nüfus adetleri 500 
ilâ 1500 dür. Her köyde total nüfusun 20 °o si ilâ 30 % u araştırma konusu 
yapılmıştır. Bu tipteki popülasyon etüdlerinde gu-rupun, statistik anlamda 
reprezantatif olabilmesi için, o bölge ve köy nüfusunun İS % ilâ 25 % ini 
ihtiva etmesi gerekir ve yeter. 

Halkın başlıca meşgalesi ziraat ve kısmen de hayvancılıktır. Yaşama 
şartları, ikametgâh bakımından oldukça düşük standardlı olup, erkek ve 
kadın ağır bedeni faaliyet gösterirler. Nitekim bu popülasyonda her fertte 
ağırlık ve boy ölçülmüş ve tarife göre obez sınıfına girebilecek olanlar 
ihmal edilecek mertebede bulunmuştur  (1-2%). 

Tegaddi tarzlarının tesbitinde iki tip soruşturma paralel yürütülmüştür. 
1) Yeter sayıdaki şahsa, muayene esnasında, tegaddi tarzlarını 

anlamak için, belirli sorular sorulmuş ve cevaplar not edilmiştir. Bu 
sorular şahıs başına günde alman yağ, protein, karbonhidrat ve tuz 
miktarı olarak değerlendirilmiştir. 
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2) Her köyde öğretmen, muhtar ve köyün ileri gelen 3-4 temsilcisi 
ile. ayrıca bir konuşma yapılarak, -.fertlerden alman bilgilerle karşılaş-
tırılmış ve buna göre nihai hükme varılmıştır. 

Bu bölgenin iklim şartı, 4-5 aylık tatlı ılık yaz ve bahardan sonra, 
genel olarak 5-6 aylık şiddetli ve karlı bir kış mevsimi tipindedir. 

b) Samsun vilâyetinin Bafra kazasının 4 köyü. 
Bu köyler   Kızılırmak kenarlarında olup, Karadeniz sahiline   çok 

yakındırlar. Denizden ortalama 5-10 km. içerde ve yükseklikleri 150- 
300 m. kadardır. Nüfus adetleri 500-1000 civarında olup, başlıca ziraat 

,(tütün ve hububat) ile meşguldürler. Her köydeki popülasyonun 20% 
si etüd konusu olmuştur. 

Tegaddi tarzları bakımından, aynen yukarda bildirdiği şekilde so-
ruşturma yapılmış ve bu bölgede de obetize, ihmal edilebilecek merte-
bede bulunmuştur. 

Her iki bölge de, tegaddi şartlan bakımından ayni özellikleri gös-
termektedirler. Buna göre gıdalarının temel kısmını karbonhidratlar 
teşkil etmekte olup, yağ ve protein bakımından vazıh şekil de düşük 
bir tegaddi tarzı hâkimdir. Nitekim evalüasyon sonuçlarına göre, şa-
hıs başına günlük: 
Yağ miktarı: 15-20 g. (hayvani+nebati) Protein miktarı: 10-20 g. 
Tuz miktarı: 5-10 g. olup, kalorinin büyük kısmını 
karbinhidratlardan almaktadırlar. 

c) İstanbul Bölgesi. 
İstanbul'da araştırma konusu olacak popülasyonun seçimi pek 

kolay olmamıştır. Filhakika, fabrika, kışla, hapishane gibi topluluklar-
da bu tetkiki yapmakta aşağıdaki mahzurları düşündük. Bu guruplar 
ekseriya çeşitli şekilde (sağlık durumları, yaş, cins v.s.) seçilmiş bir 
gurup karakterinde olup, total popülasyondan, küçük te olsa, repre-
zantatif bir numune olarak ele alınamazlardır. Hastaneler veya po-
likliniklerdeki popülasyona dayanmanın daha da başka güçlükler ge-
tireceği, normal popülasyonu temsil edemeyeceği ve reprezantatif ola-
bilme vasfını kaybedeceğini beklemek doğrudur sanıyoruz. Nitekim li-
teratürde bu tip hastane, fabrika, hapishane, kışla popülasyonlarmm 
reprezantatif olabilme karakteri açıkça tenkid konusu olmuştur (D-
Belli bir veya birkaç mahallede bu araştırmayı yapmak belki mümkün 
olabilirdi; fakat ekseriya bizim çalışma zamanımızın, halkın işinde ve 
ev haricinde bulunduğu zamana rastlaması, ayrıca merkezi bir top-
lanma ve muayene yeri ve kolaylıkları bulabilmekteki zorluklar,' bizi 
başka bir istikamete    şevketti ve araştırma konusu olarak    istanbul 
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Topkapi'daki 66 ci tümen erbaş ve subayları ile bunların ailelerinin 
teşkil ettiği popülasyon ele alındı. 

Bu gurup en az 2 yıldanberi İstanbul'da yaşamakta olup, sosyal 
şartlan ve tegaddi durumları bakımından orta sınıf şehir halkını tem-
sil eder evsafta kabul edilmiştir. Ayrıca, kadın ve erkek popülasyonu 
mütenasip sayıda ihtiva ettiği gibi, çeşitli yaş guruplarından fertleri 
de bulmak kabil olmuştur. 

Bu gurupta obetize, köyler gurupuna nazaran, daha aşikârdır. Bu 
husus bilhassa kadın popülasyonda vazıhtır. Fakat gene de gurupta 
6-7 % yi geçmemiştir. 

Tegaddi tarzları bakımından, ilk iki gurupa göre, oldukça vazıh 
bir fark tesbit edilmiş olup, şahıs basma günlük vasati: 
Yağ miktarı :    35-50 !g. 
Protein miktarı :    25-50 g. 
Tuz miktarı :    10-20 g. dır.

.    III.    Materyel ve metodlar: 
Yukarıda bildirilmiş bulunan total 14 köy ve istanbul'daki popü-

lasyonda  tetkik edilen şahıs sayısı 1721 dir. Bunların 947 si erkek ve 
734 ü kadın olup, bölgelere göre kadın ve erkek adedi ile total miktar-
lar aşağıdadır: 

 

Bölgeler Total sayı Kadın Erkek Yaş aralığı
Reşadiye bölgesi 1092 560 532 20-80
Bafra bölgesi 299 102 197 20-75
îsfcenbul bölgesi 261 112 149 20-70 
Asker 69  69 20-24

Ayrıca Tablo: l'de çeşitli yaş guruplarmdaki kadın ve erkek sa-
yıları, yalnız 20-70 yaş arasındakiler dahil edilmek üzere, gösterilmiş-
tir. 18 den aşağı yaşda bulunanlar ve çocuklar araştırmaya dahil edil-
medi. Böylece gelişme ve çocukluk çağlanndaki mutad arter basıncı 
artışı, tetkik ettiğimiz pSpülasyondan bilhassa çıkarılmıştır. 

Her şahıs için ilişikte gösterilen özel matbu bir fiş tutulmuş ve 
bulgular buna .kaydedilmiş ve fişteki sorulardan pekçoğu cevaplandı-
rılmıştır. 

Gurupların kabil olduğu kadar reprezantatif bir kitle hüviyetine 
sahip olabilmesi için, bilhassa herkes muayeneye davet edilmiş ve her 
şahıs ayrıca genel bir muayeneden geçirilerek arter tazyikini değişti-
rebilecek hastalıklar, bu arada kazanılmış veya konjenital kalb has-
talıkları, tiroid hastalıkları, diabet, gebelik vs. sebepler klinik olarak 
ekarte edilmişlerdir. Nefropatjiler ayrıca işaretlenmiştir. 

Köylerde hemen daima okul binaları muayene yeri olarak kulla- 
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nılmıştır. Bu araştırma 1962 yılı yaz mevsiminde yapılmış ve okulların 
tatil bulunduğu bir devreye rastlatılmış olduğu cihetle, köylerde popu-
lasyon' toplu şekilde bulunabilmiş ye toplamada belli bir güçlük görül-
memiştir. Gerek köylerde ve gerekse İstanbul'da, halk alâka ile bu ça-
lışmayı kolaylaştırmış ve tam bir kooperasyon göstermiştir. 

Kadın ve erkekler ayrı ayrı odalarda muayene ile arter basınçları 
ölçülmüştür. Muayene odasına girmeden önce her şahsın ağırlığı ve 
boyu ölçülmüş, matbu fişine adı, soyadı, köyü, yaşı ve cinsi ile birlikte 
kaydedilmiştir. Daha sonra 5-10 ar kişilik guruplar halinde muayene 
odasına alınmışlar ve hazırlanmış sıralara veya sandalyelere oturtula-
rak 10-20 dakikalık bir dinlenme devresinden sonra oturur vaziyette ar-
ter basınçları ölçülmüştür. 

Arter tazyiki, bir cıvalı sfigmomanometre ile kontrol edilmiş bulunan 
yeni üç (Vaquez-Laubry) tipi aletle brakiyal arterden oskültatuar ola-
rak ölçülmüştür. Ekseriya ölçü iki defa tekrarlanmış, okumada as-
gari aralık 2,5 mm. Hg olarak alınmıştır. 

Şahısların nabızları sayılmış ve fişlerine kaydedilmiş olup, 100 ve 
100 den yukarı takikardik değerler gösterenler dinlendirilip, takikar-
dinin geçmesi beklenmiş ve sonra arter basıncı tekrar ölçülmüştür. 
Arter basıncı yüksek bulunanlarda ölçü en az iki. defa 5,er dakikalık 
aarlıklarla ve yatırılarak tekrarlanmıştır. 

İdrar muayenesi: Arter tazyiki yüksek bulunanların büyük çoğun 
luğunda idrarda albumin, şeker ve dansiteye bakılmış, böylece, pri 
mer renal etyoloji veya hipertansif renal komplikasyon hakkında bir 
fikir.sahibi olunmaya çalışılmıştır. Bu hususa ilerde tekrar temas edi 
lecektir.  

Sol Ventrikül hipertrofisi: Arter basıncı yüksek olanlarda, dikkat-
le sistematik muayene yapılmış ve bilhassa fonksiyonel veya klinik 
sol ventrikül hipertrofi semptom ve delilleri aranmıştır. Sonuçlar (+ > 
veya (—) işaretlerle fişlerine kaydedilmiştir. 

Fundoskopi: Keza yüksek arter basınçlı şahıslarda homatropin 
ile pupilla genişletildikten sonra, fundoskopik muayene yapılmış ve 
bulgular ya (—) veya Keith ve Wagener'in tasnifine göre 1, 2, 3. 4 
olarak derecelendirilip fişlerine kaydedilmiştir. 

Ayrıca total olarak 447 şahısta kan gurupları ve Rh faktörü tâyin 
edilerek, çeşitli kan guruplarında hipertansiyon ensidans'ı aranmıştır. 

Bütün bu çalışmalarda 3 doktor ve 1 teknisyenden müteşekkil 4 
kişilik gurupa ijâveten, her bölgede öğretmenler, yüksek okul veya lise 
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öğrencileri yazı, tartı ve nizamlama ve benzeri işlerde gurupa iştirak 
:     etmişler ve büyük yardımlar sağlamışlardır (*) .  

Reşadiye bölgesindeki 10 köy için 15 günlük bir çalışma devresi, 
Bafra'daki 4 köy için 4 ve İstanbul'daki gurup için de keza 4 gün ay-
rılmıştır. Çalışma süresi, saat 9-13 ve 14-19 olmak üzere, günde bazen 
8 ve bazen 9 saat devam etmiştir. Ortalama olarak günde 75 ilâ 100 
kişilik bir gurup tetkik edilebilmiştir. 

IV.    Sonuçlar ve münakaşa: 
Normal arter basıncı sınırlarının anlamı: 
Popülasyonlarda normal denilen arter basıncı ile hipertansif de-

ğerin sınırının tesbit ve tarifinde karşılaşılan güçlükleri arzettik. Bu 
maksatla yapılan kitle etüdleri ile ilgili literatür oldukça geniştir. Fa-
kat olanların büyük bir kısmı süjelerin reprezantatif olmaması, analiz 
metodlarınm çeşitliliği bakımından, vermiş oldukları önemli bilgilere 
rağmen, hatalar ve yanlış tefsirler ihtiva etmektedirler. Bunlardan en 
geniş olanları sigorta şirketlerinin materyeli üzerinde yapılan çalışma-
lardır. Fakat Master'in belirttiği gibi, bu etüdlerde normal arter ba-
sıncı sınırları aranmaktan çok, hayat sigorta şirketlerinin politikası-
na uygun oian ideal normal arter basıncı sınırlarının tesbiti âdeta gaye 
olmuştur (1). 

Son zamanlardaki çeşitli statistik etüdlerden başlıca Master, Boe 
ve Pickering ile Russek'in neticelerine bakılınca hepsinde vazıh ola-
rak tesbit edilen husus, arter basıncının yaşla beraber devamlı şekilde 
artışı ve gerek total popülasyonda ve gerekse çeşitli yaş guruplarında 
tipik bir dağılım eğrisi göstermesidir. Bu dağılım eğrisi tipi statis-tikteki 
"normal dağılım eğrisi" ne (Normal distribution curve) çok benzer. 
Normal distribüsyon eğrisi çan şeklinde bir eğri olup, "Gaus dist-
ribüsyonu" adı ile de tanınır. Diğer taraftan iyi bilinen bir husus, or-
ganizmanın bazı kantitatif evsafının (meselâ boy) distribüsyon şekli 
''normal distribüsyon" tipindedir. Şekil: l'de bu eğri tipi gösterilmiş-
tir. Bu eğri simetrik karakterli olup, en yüksek nokta, çeşitli küçük 
ve büyük değerlerin aritmetik ortalama değerine tekabül eder. Bu or-
talama değerin (x-) sembolü ile gösterilmesi mutaddır. Ortalama değer 
tâyin edilir ve bundan küçük ve büyük olan değerlerin, ortalama de-
ğerden standard sapmaları hesaplanırsa; -f- 1 Standard sapma bölgesi 
içinde bulunan değerler, yaklaşık olarak, total adetlerin 2/3 ünü ihti- 

(*)  Ekibimizde  teknisyen  olarak Fen  Fakültesi Kimya  Mühendisliği 
bölümünden Bay İnan Zincirkıran çalışmıştır.  . 
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va eder. Şekilde bu + 1 standard sapma mıntıkası taralı olarak gös-
terilmiştir. 

' Bizim etüd ettiğimiz popütasyonda da gerek total ve gerekse her 
yaş gurupundaki arter basınçlarının dağılım eğrisi bu normal distri-
büsyon eğrisine esas itibarile eşdir. (Şekil: 2,3). Bu dağılım grafik-
lerinin, yaş gurupları yükseldikçe aldığı şekle bakılırsa, vazıh olarak 
sağa doğru kaydığı tesbit olunabilir. Başka tabirle, ortalama sistolik 
v« diyastolik arter basıncı değerleri yaşla beraber tedrici bir yüksel-
me göstermektedir. Bunu Şekil: 4'te başka bir tarzda da gösterdik. 
Seçilecek arbitrer bir sistolik ve diyastolik basınç değerinin sağında 
bulunanların miktarı yaşla beraber artıyor demektir. Bu bulgular ve 
dağılım eğrileri tipleri, gerek Master, gerek Boe ve gerekse Piskering 
tarafından bildirilen sonuçlara tamamen uyar (Şekil: 5, 6, 7) (1, 8, 9). 

Böylece denilebilir ki bazılarınca bildirilen 140 mm. Hg. ve üstün-
deki her değerin sistolik ve 90 mm. Hg. ve üstündeki her değerin de 
diyastolik için, yaş ve cins nazara alınmaksızın, hipertansif sınır ola-
rak kabulünü gerektirecek vazıh ilmi bir delil yoktur. Bilâkis, gerek 
yukardaki müelliflerin sonuçlan ve gerekse bizimkiler, normal ile 
anormal arasında hiç bir t a b i î  ayırıcı değer göstermemektedirler. 
Başka deyimle, dağılım eğrisi kesikli değil fakat kesiksiz (continue) 
bir variyasyon veya fonksiyondur. Dolayısiyle hangi sayı seçilmiş bu-
lunursa bulunsun, arbitrer bir sayı olmak sıfatından kurtulamaz. An-
cak seçim sebep ve mesnedlerine göre bir mâna ve değer taşır. 

Bu esaslardan hareket edilmek suretiyle değişik araştırıcılar ta-
rafından verilen sınır değerleri farklıdır. Master'egöre 40-44 yaşlar 
arasında erkekte normal arter basıncı değişme aralığı sistolik için 
110-150 mm. Hg'dir. Master'm bu sınırı geçerken dayandığı sebep. 
etüd ettiği şahıs sayısının 80 % ini ihtiva etmiş bulunmasıdır. Böylece 
+ 1.282 standard sapma mıntıkası içine giren değerleri almış ve + 
1.282 standard sapma değerini ( a r b i t r e r  normalite sınırı) olarak 
seçmiştir. 

Diyastolik için ise ayni yaş gurupundaki erkeklerde (40-44) 94 
mm. Hg ve kadında da 92 mm. Hg'yi normal aralığın üst sınır değeri 
olarak almıştır. Daha ileri giderek, bu değerlerin pek hafifçe üstünde 
bulunanları "sınırdaki hipertandüler" diye isimlendirip, hakiki hiper- . 
tansif sınır değerini diyastolik için bu yaş gurupunda 100'e çıkarmıştır. 
Filhakika Master yaş sınıflarına göre erkek ve kadın için çeşitli sı-
nır değerleri vermeyi tercih eder. Böylece meselâ erkekte 55-60 yaş 
arasında sistolik 165 mm. Hg'yı, 60-64 yaşlarda 170 sistolik ve 100'e 
kadar diyastolik değerleri normal sınır içine sokar. Bu bakımdan es-
kidenberi klinişyenlerin yaşla ilgili olarak arter tazyikini hesap için 
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verdikleri çeşitli formüllerden birisi olan (100 -f yaş yılı) formülünün 
sstolik tazyik için bu yeni bulgulara tevafuk derecesi dikkate değer. 

Yaşla ilgili arter basıncı değişimi için Pickering'in sonuçlarının 
grafik tipi Şekil: 8'de görülmektedir. Master, Pickering ve bizim yük-
selme eğrimiz (Şekil: 4) mukayese edilirse, tip bakımından tam ben-
zerlik olmakla beraber, dikkate değer olarak, bizim bulduğumuz eğri-
lerin daha yatık, yani eğiliminin daha az olduğu görülmektedir. Başka 
tabirle, yaşla alâkalı yükselmenin derecesi bizim popülasyonumuzda, 
diğerlerine nazaran, daha azdır. 

Russek'in popülasyon etüdüne göre de yaşa tâbiiyet gene. vazıh 
olup, sistolik, 40-45 yaşlar arasında, 135 ilâ 162 mm. Hg değerleri ara-
sında artmaktadır (2a). Bu yaş aralığında diyastolik değişmesi ise bu 
müellife göre 86 ile 88 mm. Hg arasındadır. Russek diyastolik değişme-
nin pek az, hatta insignificant olduğunu ileri sürer. Bu nokta bizim 
bulgularımıza ve Master ve Pickering'in sonuçlarına uymamaktadır. Ni-
tekim Gover sistolik basınç değişim sınırını, 15-55 yaşlar arasında, er-
kekte 126-169 mm. Hg olarak ve diyastolik için de bu yaş aralığındaki 
değişmeyi kadın ve erkeklerde sırasile 75-91 ve 77-92 mm. Hg olarak 
vermektedir (12). 

Bütün bu etüdlerde esas olarak alınan basınç " a r ı z î "  (casual) 
basınçlardır. Bazal arter tazyikleri ile çalışılmamıştır. Filhakika ilk 
defa 1922'de Addis tarafından (13) tarif edilen bazal arter basıncının, 
mutad kilinik muayeneler ve popülasyon etüdleri esnasında elde edil-
mesi çok zor, hattâ imkânsızdır. Fazla olarak, gerek Master ve gerekse 
Pickering'in de belirttiği gibi, fertler için günlük yaşama şartları için-
de önemli olan arter basıncı bazal basınç değildir. Böylece, bazal arter 
basıncını, statistik etüdler için zaruri saymağa lüzum yoktur. 

Bizim popülasyonumuzdaki ortalama arter basıncı değerleri ve 
standard sapmaları, bölgelere ve cinslere göre ayrılmış olarak Tablo : 
2 de, yaş guruplarına gere ortalama değerler Tablo: 3 de ve yaşla yük-
selme eğrileri Şekil: 4 de ve ayrıca total popülasyondaki ortalama de-
ğerler ve Standard sapmaları ile, kadın ve erkek popülasyonları arasın-
daki farkların statistik signifikans'ı sonuçlan Tablo: 4 de gösteril-
miştir. 

Ayrıca sınır değeri sayısını seçmek ve buna göre hipertansif de-
ğerlerin popülasyonumuzdaki muhtemel başlama noktasını tesbit et-
mek için de bir arbitrer seçim yapılmıştır (Tablo: 5). Bunlara göre, 
total popülasyonda sistolik ortalama değer 138.5 olup, standard sap-
ması + 23.2, diyastolik ortalama değer 83.95 ve standard sapması 
+ 11. 4 olarak hesaplanmıştır. Erkeklerde ortalama sistolik değer (to-
tal popülasyona göre)' 136.4;mm. Hg -f 19.4 ve kadınlarda 140.7 27 ve 
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diyastolik ortalama değerler ise erkeklerde 82.8 mm. Hg -f 14.4 ve 
kadınlarda 85.1 mm. Hg 4- 12 olarak hesaplanmıştır. 

Böylece total popülasyon için hipertansif sınıf (arbitrer olarak): 
(Ortalama Sistolik veya Diyastolik + 1  Standard Sapma) 

değerinin alınabileceğini uygun görmekteyiz. Bunun yanında kadın ve 
erkekler için : 

(Ortalama değerleri + 1 Standard sapma) 
şeklinde bulunacak değerler de, cinslere ve değişik yaş sınıflarına tâbi 
olarak tâyin edilebilecek sınır değerleri olarak alınabilir. Erkek ve ka-
dın popülasyonlarmda yaş sınıflarına göre ortalama değerler ve Stan-
dard deviasyonlar Tablo: 3 de gösterilmiştir). 

Ssçime temel olarak (ortalama değer — 1 standard sapma) nın 
verdiği değeri almamızın sebebi, (ortalama değer + 1 standard sap-
ma) mıntıkasında süjelerin hemen 71 % e yakın bir kısmının bulun-
ması ve diğer araştırıcıların seçiş standardlarma ve sonuçlarına ya-
kınlığı dolayısiyledir. Bu şekilde tarif edilen esas kabul edildiği tak-
dirde, total popülasyon için hipertansif sınır: 

Ortalama değer (Sistolik) + 1 Standart sapma = 161.7 mm. Hg. 
Ortalama değer    (Diyastolik)    + 1 Standart sapma = 95.3 mm. 

Hg. olarak bulunmaktadır. 
Şu hale göre bildirdiğimiz sınır değerleri, çok defa bildirilen 140-

mm. Hg. sistolik ve 90 mm. Hg. diyastolik sınır değerlerinden daha 
yüksektir. Bu bulgu belki de bizim popülasyonumuz için bir özelliktir. 
Ayrıca, sınır değerleri için teklif edilen adetlerin ne kadar arbitrer 
olduğunu bir defa daha tebarüz ettirmektedir. İlâve olarak, çok dar 
tutulmuş gibi gözüken bazı değerlerin kabulündeki güçlüğü de ortaya 
koymaktadır. Nitekim, bilhassa Master bu son noktaya önem vermekte 
ve normal arter basıncı sınırları hakkındaki düşünüş tarzının genişle-
tilmesi lüzumunu tebarüz ettirmektedir. 

Hemen ilâve edelim ki, "hipertansif değer tâbiri" mutlaka hiper-
tansiyon hastalığı mânasına alınmamak gerekir. N° bu araştırma ve 
ne de diğerleri "hipertansiyon hastalığının tarifi" için bir sınır tesbit 
etmek gayesine yönelmiş veya hastalığın tarifini sadece bu değere da-
yandırmayı ele almış değillerdir. Fakat hipertansif sendromda mut-
laka bulunması gereken bir adedi faktörün anormale değişme sınırını 
tâyine yönelmişlerdir. 

Tablo: 4'e yakından bakılırsa, erkek popülasyonla kadın popülas-
yon arasında gerek ortalama değerler ve gerekse standard deviasyon-
lar bakımından, bir fark bulunmaktadır. Filhakika bu husus diğer mü-
ellifleri teyid edef, ve :kadınlarda daha yüksek değerler verir. Statistik 
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analizle biz bu farkın significant olduğu sonucuna vardık. Bölgeler 
arasında sistolik ve diyastolik değerler için tesbit edilmiş bulunan ve 
Tablo: 2'de gösterilmiş olan farklar statistik bakımdan significant ola-
rak bulunmamıştır. 

Böylece bölge faktörünün arter tazyiki üzerinde statistik olarak 
sienificant bir tesiri tesbit edilememiştir. Filhakika gerek Reşadiye ve 
gerekse Bafra bölgesinin soyal şartları ve tegaddi özellikleri birbirine 
Dek benzer durumdadırlar. Yegâne fark küm ve yüksekliğe ait olup 
bunun ise araştırmamızda vazıh bir tesiri görülmemektedir. Filhaki-
ka, irtifa faktörünün arter basıncına tesiri, âni irtifa değişmeleri için 
gösterilmiştir. Fakat çeşitli irtifaların devamlı sâkmlarinde önemli bir 
arter basıncı farkı bulunduğu esasen çok şüpheli ve pek az muhtemel-
dir. 

Hipertansiyon ensidansı : 
Bu araştırmada ensidans hesapları için, tarife göre, sistolik için 

J60 ve diyastolik için 95 mm. Hg değerleri sınır alınacak yerde 157.5 
ve 97.5 mm. Hg değerleri esas tutulmuştur. Bu bakımdan, tarife göre 
tesbit edilen sınırlardan, sistolik için biraz aşağı ve diyastoliki için de 
biraz yukarı değerlerde çalışılmıştır. Bu seçimin önemli bir sebebi yok-
tur. Sadece hazırlanmış olan statistik tablolarındaki tasnifin bir zaru-
reti olarak alınmışlardır. Bu bakımdan ensidans için verilen nisbetler-
de pek hafif değişmelerin olması beklenebilir. Fakat bunun önemli bir 
derecede ve significant değerde olması kabil değildir. 
Tablo: 6'da çeşitli bölgelerdeki yüksek arter basınçlı şahıs sayısı ve 

total sayılara göre yüzde nisbetleri gösterilmektedir. Bunlara göre 
bölgeler arasındaki farklar yüzde olarak diyastolik için signifikan bir 
fark göstermemiştir. Keza bu cihet sistolik hipertansif değerler için 
de signifikan değildir. Sadece kadınlarda, köyler gurupu ile istanbul 
gurupu arasında, sistolik yüksek arter tazyiki ensidansının farkları 
signifikan bulundu. Filhakika köyler gurupunda sistolik hipertansif 
arter basıncı değerleri ensidansı 14.7 % iken, İstanbul'da bu nisbet 
25.8 "o dir. p değeri (statistik signifikans) 0.05 den küçüktür ki, (p 
0.05) bunu signifikan olarak telâkki ettik. 

Total olarak ensidans nisbetleri verildiği takdirde: Erkeklerde hi-
pertansiyon ensidansı sistolik için 9.4 o/o ve diyastolik için 7.35 °/o dir. 
Kadınlarsa ise bu nisbetler sistolik için 20.3 % ve diyastolik için 13.8 
% dir. Kadın ve erkekler arasındaki bu ensidans farkı Tablo: 6 a'da 
özetlenmiş olup, statistik bakımından vazıh şekilde signifikan'dır. Bu 
bulgu, kadınlarda ensidansm yüksekliğini göstermesi bakımından, 
diğer müelliflerin bulgularını teyid eder. Şu halde total olarak kadın 
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erkek popülasyonunda sistolik yüksek arter basıncı ensidansı 14.7 % 
ve disyastolik için 10.7 % olarak hesaplanmıştır. 

 Literatürde bu hususda genel olarak kabul edilmiş bir nisbet yoktur. 
Bir kısım müellifler ensidansı sekslere ve yaş guruplarına göre hesap 
etmişler ve dolayısiyle çok çeşitli adetler verilmiştir. Meselâ Master ve 
arkadaşlarına göre, 95 mm. Hg ve daha yukarı olan diyastolik yüksek 
basınç ensidansı, 40-49 yaşlarda erkeklerde 12 % clup, bu değer 
tedricen artarak 70-80 yaş gurupunda 24 % e varmaktadır. Sistolik için 
ise bu değerler 17 % den 58 % e kadar çıkabilmektedir. Russek'e göre 
ayni yaş guruplarında bu değerler diyastolik için 9 % dan 18 % e, sistolik 
için 5 % den 38 '/ e yükselmektedir. Bu bildirilen nisbetler kadınlarda, 
ayni yaşdaki erkeklere nazaran daima daha yüksek bulunmaktadır. 
Diğer taraftan Boe ve arkadaşların göre sistolik 160 ve diyastolik 100 
mm. Hg sınır değerleri alınmak suretiyle, erkekte sistolik hipertansiyon 
nisbeti 40 yaşa kadar 10 o/o, 50 yaşlarda 20 % ve 60 yaşlarında 40 '/ ı 
bulmakta, kadında ise ayni yaş guruplarında sırasile 5 °/c, 35 % ve 
50 °/o nisbstlerinin göstermektedir. Diyastolik için ise, yine ayni 
yaşlarda sıra ile erkekteki değerler 4 %, 7 % ve 12 % ve kadındakiler 3 %, 
10 % ve 18 % olarak verilmektedir. 

Bu oldukça yüksek ensidans rakkamlarma karşılık Perera hiçbir 
seride hipertansiyon ensidansınm 6 % dan fazla olmadığını bildirmek-
tedir (19). Keza Bechgaard aynı düşünce tarzını benimsemekte ve 
kendi tecrübelerine göre 5 % nisbetini vermektedir (16).  

Görülüyor ki bu konu münakaşa ve araştırmaya açıktır. Çeşitli 
nisbetle rarasındaki farklar önemlidir. Bu farklar kısmen sınır de-
ğerlerindeki farklardan, kısmen popülasyon seçimindeki görüşlerin 
farkından ve kısmen de iyice tâyin edilememiş sebeplerden ileri gel-
miş olabilir. 

Bizim sonuçlarımız, yaş gurupları yükseldikçe hipertansif değer-
ler ensidansınm artışını göstermek bakımından Master, Russek ve 
Boe'yi teyid eder (Şekil: 4'e bakınız). 

Buna karşılık total ensidans nisbetleri bakımından ne Master ve 
arkadaşlarının ki ve ne de Boe'nin nisbetleri kadar yüksektir. Filha-
kika en yüksek sistolik ensidans bizim serimizde kadında 20.3 %, er-
kekte 9.4 % ve diyastolik için ise kadında 13,8 %, erkekte 7,35 % ola-
rak bulunmuştur ki, çeşitli ekstrem literatür değerlerine göre bir orta 
değer seviyesine uymaktadır. Eğer Master ve Russek'in neticeleri ile 
mukayese edilirse, gerek sistolik ve gerekse diyastolik hipertansiyon 
ensidansı bizde daha az görülmektedir. Boe'nin neticeleri ile muka-
yesede ise, nisbetlerimiz diyastolik için onunkilere yakın ve sistolik 
için daha düşüktür. 
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Ensidans yüzdeleri verilirken sistolik mi, yoksa diyastolik yüksek j   
arter basınçlarının mı temel alınacağı bir sorudur. Filhakika diyasto-;  

lik değere daha fazla önem atfedilmesi temayülü umumidir. Mamafih bir 
kısım araştırıcılar her iki değeri birlikte ele almayı ve hatta bazıları 

sadece sisyolik yüksekliğinin dahi, bazı hususi şartlar dikkate alı-I   
narak, yeter olduğunu ileri sürmektedirler. 

Mamafih bizim araştırmamızın sonuçlarına göre, gerek pratikte 
ve gerekse kitle etüdlerinde bu mesele nadire nönem kazanabilir. Va-
kaların en büyük çoğunluğunda her iki değer de ekseriya beraber yük-
sek bulunmaktadır. Klinik maksatlar ve hipertansiyon hastalığı için 
diyastolik tazyik en önemli yeri işgal etmekle beraber, tarifler ve sta-
tistik analizler için aynı derecede ağır basmamaktadır. 

İstanbul ile köyler serisindeki kadın popülasyonlarm sistolik yük-t   sek 
basınç nisbetleri arasındaki farkın, signifikan bir nisbette oluşu-nunu 

izahı tamamen yapılamamıştır. Bunu, İstanbul'da kısmen daha yüksek 
yaş smıflarındaki ferd adedinin çokluğuna, seçimde köyler kadar 

objektif kalmamamasına ve ayrıca şehir kadın popuiasyonunda 
obezite ensidansmm  fazladığma  bağlamak    düşünülebilir.  Filhakika 
obezite ile yüksek arter basıncı değerlerinin çoğluğu arasındaki yakın 

münasebet tebarüz ettirilmiştir ( 1 ) .  Bunlara ilâve olarak şehir hayatı i    
şartlarının bir tesire sahip olması da dikkatten çıkarılamaz. . 

Hipertansif Komplikasyonlar: 
Hipertansiyonlularda komplikasyon probleminin genel bir popü-

lasyon etüdü içinde araştırılmasının faydaları yanında zorluklarını ve 
eksik taraflarını başlangıçta tebarüz ettirmek yerindedir. Nitekim [ 
hastane materyeli ekseriya vazıh klinik sendromun teessüs etmiş bu-
lunduğu bir hipertandüler gurupu olarak düşünülebilir. Dolayısiyle 
vazıh şekilde selektif bir guruptur. Böylece statistik analiz için; tarife 
göre, pek ideal değildir. Çeşitli komplikasyonların ensidansınm bu gurupta 
fazla olacağını düşünmek hatalı olmaz. Bu bakımdan selektif olmayan bir 
hipertandüler gurupunda komplikasyon ensidansmm aranması daha 
münasip görülür.. Buna karşılık, araştırma vasıta ve şartlarının nisbi 
yetersizliği, bir kısım komplikasyonların gözden kaçırılmasına sebep 
olarak eksik veya hatalı sonuçlar verebilir. Bu fayda ve mahzurlar bir 
arada ele alınınca, popülasyonda yapılacak araştırmanın gene de önemli 
bir fikir vermesi beklenebilir. 

Göz dibi: 1 inci dereceden değişmeler yanıltıcı olmak ve kafi 
hipertansif bir mânaya sahip olmamak bakımından, Tablo: 7 de en- 
sidansı gösterilmişse de, mutlaka hipertansif komplikasyon gibi alın 
mamışlardır. 2, 3 veya 4 üncü derecedeki fundus bulgularına daha çök 
önem verilmiştir.  
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Buna göre göz dibi muayenesi yapılmış 91 hipertandüde 2 ve/veya    
3 üncü dereceden hipertansif retina 22 vak'ada veya 24.4 °/o nöbetinde 
bulunmuştur. Dikkate değer olarak İstanbul ile köyler gurupu ara-
sında vazıh bir ensidans farkı tesbit edilmiş olup, birinciüe  nisbet 
47.8 % iken ikincide 16.4 % dür. 

Filhakika Sokolow ve Harris (14)'in sonuçlarına göre sistolik 150-250 
mm. Hg ve daha yüksek ve diyastolik 90-130 mm. Hg. ve daha yüksek 
arter tazyikine sahip olan 409 hipertandüde 2 ve/veya 3 üncü derece 
fundus değişikliği tesbit edilmiş olanların nisbeti 28.3 % ettir. Bununla 
bizim bulduğumuz nisbet arasındaki yakınlık dikkate değer. Bizim 
popülasyon etüdümüzün en önemli kısmım ihtiva eden köyler gurupunda 
ensidansm ancak 16.4 °/o oluşu da ayrıca dikkati muciptir. Zira bu 
sonuncu nisbet, Sokolow ve arkadaşlarının verdiği nisbetten oldukça 
farklıdır. Bunun izahı kolay değildir. Hipertansiyonun arter-yosklerozu 
hızlandırıcı veya skierojenez'e müsait tesiri ciddi delillerle önem 
kazanmaktadır. 

Arteriosklerozun tegaddi ve hususiyle yağ miktar ve tipi ile ilgisi 
ve az yağlı diyetlerin tesirleri hakkındaki modern görüş dikkate alı-
nırsa, yağ bakımından çok fakir bir rejime sahip olan köyler halkının 
adeta daha yavaş bir aterojenik gelişme gösterdiği ve hipertansif vas-
küler retina komplikasyonlarmdaki nisbi azlık ile diyet şekilleri ara-
sında bir münasebetin mevcut olabilmesi ihtimali akıla gelmektedir. 
Bu. husus hakkında daha fazla bir şey söylemeye imkân görmüyoruz. 
Ancak bu ciheti tebarüz ettirmek istedik. 

Ayrıca 3 üncü derece retina bir "maligne hipertansif" safha delili 
gibi alınarak ensidans hesaplanmış ve 2.2 % nisbeti bulunmuştur ki, 
literatürde genei olarak verilen habis hipertansiyon ensidans nisbetle-
rine uyar (1-2 %) (16a). 

Proteinüri: (Tablo: 8). Hipertansiyonlularda tesbit edilen proteinüri 
önce iki gurupa ayrılmıştır. Birinci gurupa, muhtemel renal primer bir 
hastalıkla ilgili kabul edilenler konulmuştur. Bu seçmede, diyastolik 
değerlerin 110 mm. Hg'dan aşağı olduğu vakalar, maligne hipertansiyon 
delillerinin yokluğu ve anamnestik bulgular temel alınmıştır. İkinci 
gurupa ise proteinürinin bir hipertansif komlikasyon gibi telâkki 
edildiğ vakalar sokulmuş olup, bunlarda diyastolik daima 115 mm. 
Hg'dan büyük bulunmuş ve anamnestikte böbrek bakımından bir özellik 
tesbit edilmemiştir. 

Bu duruma göre, sekonder hipertansif albüminüri erkeklerde 7, 
8 %  ve kadınlarda 6.12 % olup, total olarak 6.9 % nisbeti bulundu. 

Buna karşılık primer telâkki edilen proteinüri erkekte 11.6 % ve 

kadında 9.25 % ve total ensidans 10.3 °'o olarak bulunmuştur. Bu so- 
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nunucu nisbete göre, bizim etüd ettiğimiz popülasyondaki hipertandü-
lerin takriben 10 % u renal tiptedir denilebilir. Bu konu bizim esas me-
selemiz olmadığı için tafsilâtına girmek istemiyoruz. Fakat bugün ge-
rek kronik pyelonefritlerin ve gerekse unilateral veya bilateral 
renal Sküler lezyonlann hipertansiyon etyopatogenezindeki önemi 
bilinmektedir. Bu bakımdan genel olarak hipertandülerin 5 % inin 
renal olduğu hakkındaki eski görüş tarzlarının yakm bir zamanda 
değişmesi beklenebilir. Dolayısiyle tesbit edilen 10 % luk nisbet pek 
yüksek   görülmemektedir. 
 Komplikasyon olarak bulunan proteinüri (renal musabiyet) 
literatürde genel olarak 10 % dur. Buna göre, bizim serimizde daha 
duşuk- 

Sol V e n t r i k ü l H i p e r t r o f i s i :   (Tablo: 9). Etüdümüzde bu 
feplikasyona ait nisbet erkeklerde 24.1 % ve kadınlarda 34.0 °/o ola-
rak bulunmuş olup, total olarak 29.2 % olarak hesaplanmıştır. İT 
Sokolow'un serisinde 351 hipertansiyon vak'asmda, ileri derecede Kol 
ventrikül hipertrofisi ensidansı 33. 3 °/o ve çeşitli derecelerin (hafif  + orta 
+ ileri) total ensidansı 30.7 % olarak bildirilmektedir. Bu husustaki 
hüküm başlıca E.K.G. bulgularına istinat ettirilmiştir. W- Sadece klinik 
hipertrofi işaret ve semptonlarma dayanılarak ya-fpilmış bulunan 
bizim etüdümüzün sonuçları ile,   E. K. G. temel olarak liman etüdün 
sıhhati arasında fark olabilir. Buna rağmen, esas olarak tbinzer 
değerlerin elde edilmiş olması dikkate değer. 

     H e r e d i t e :  Hereditenin yüksek arter tazyiki teşekküldeki rolu-
fee daima dikkat çekilmiştir. Bu husustaki başlıca iki görüz tarzı şöyle-pe, 
özetlenebilir. Hines (17) ve Piatt (18) gibi müelliflere göre hıpertan-^bon, 
Mendel kanunlarına göre intikal eden ve tek bir jen'e bağlı dominant 
bir vasıftır. Bu görüşe esas teşkil eden bilgi ve delillerden baş-lıcası, 
hipertansiyonlularm aile fertleri ve çocuklarında ensidansın yük-sekliği 
vakıasıdır. 
 Buna karşılık yakın zamanlarda tamamen farklı bir jenetik intikal 
fikri Pickering ve arkadaşları tarafından ileri sürüldü. Bu müelliflere 
göre hipertansiyondaki jenetik intikal tipi, organizmanın diğer bazı 
adedi evsafının intikal tipine benzer. Meselâ boy'un çeşitli fertlerde de-
ğişik değerler gösterdiği malûmdur. Bu değerlerin dağılım eğrisinin "nor-
mal dağılım eğrisi" tipinde olduğunu başlangıçta da belirtmiştik (Şekil Hö). 
Bu eğri tek Modvludur. Daha önce de belirtildiği gibi arter basıncı 
değerlerinin dağılım eğrisi de normal dağılım eğrisi tipindedir. Diğer I 
taraftan, organizmadaki bazı kantitatif değerlerden, dağılımı, normal 
dağılım eğrisine uyanların genetik intikal tipi "p o 1 i o j e n i k" intikâl 
olarak kabul edilmektedir.   Poliojenik intikalde,   karakterin taayyünü" 
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tek jene bağlı değildir ve Mendelien dominant vasıfta göstermez, işte 
hipertansiyon dağılım eğrilerinin tipinin özelliği, Pickering'i arter taz-
yikinin jenetik bir vasıf olarak intikalinin de polijenik tipte olduğu 
fikrine götürmüştür. Ona göre yüksek arter tazyiki jenetik bakımdan 
patolojik bir karakter olarak telâkki edilemez. Bu değerler, normal da-
ğılım eğrisinin çok sağ veya kuyruk tarafındaki değerlerin teşkil ettiği 
bir kısımdır. Aslında tek jene bağlı dominant bir intikalden bahsetmek 
imkânsızdır. Hipertansiyonun bir hastalık halini alması, bu yüksek 
kuyruk değerlerinin tesirine maruz kalan dolaşımda ve damarlarda yap-
tığı değişmelerle ilgilidir. Bir tek jen'le intikalden bahsedebilmek için, 
Pickering'e göre, dağılım eğrisinin tek mod'lu değil, B i m o d a 1 olması 
gerekir. Başka tabirle, normal ile patolojik değerler arasında vazıh 
t a b i î    bir ayırıcı hattın bulunması beklenmelidir. 

Bu iki görüş tarzı halen çalışma ve çarpışma konusudur. Miall'in 
popülasyon etüdleri Pickering'i teyid eder gözükmektedir. Diğer taraf-
tan Platt gene statistik metodlarla: bimodalite'yi tesbit etmenin kabil 
olduğunu ileri sürmektedir. Mamafih halen bu tezlerden hangisinde 
daha çok hakikat payı bulunduğu vazıh değildir. . 

Fakat malûm olan ve herkesçe kabul edilen cihet, ister tek jene 
bağlı olarak isterse poliojenik tipte olsun, heredite ile hipertansiyon 
arasındaki yakın münasebettir. 

Bizim araştırmamıza göre (Tablo: 10): 28 hipertansif propositus'- 
un 91 propositi'sinden 64'ü hipertansif ve 27'si normotensif bulunmuş 
tur. (Propositus, kaynak olarak alınan hipertansif fert -Tekil- ve propo- 
soti ise, propositus'ün yakın aile fertleri, çocuk kardeş ana-baba aniam- 
larında kullanılmıştır). .   . 

Bu 64 hipertansif ferdin 34'ü evlâtlar, 27'si kardeşler ve 3'ü ana-ba-
ba'dır. Buna göre hipertansif propositus'larm kardeşlerine hipertansi-
yon ensidansı 77.1 % ve çocuklarmdaki ise 65.3 '/< dür. Bulgularımıza göre 
bu meselenin tek jen veya polojenik intikal bakımından analizini yap-
mamız bizim için müşküldür. Dikkate değer nokta, bun bahsettiğimiz 
hipertansif popülasyon Reşadiye mıntıkasmdaki bir gurup köy fertle-
rine aittir. Evlenme bakımından birkaç jenerasyondanberi büyük ölçü-
de çok kapalı bir gurup gibi telâkki edilmelerini kabul ettirecek sebep-
ler ve deliller, soruşturmalarımızla öğrenilmiştir. Bu bakımdan çocuk 
ve kardeşlerdeki ensidans nisbetleri tek jen hipotezinin kolayca redde-
dilmesini makul göstermez. 

Kan G u r u p l a r ı :  Tablo: ll'de A, B. AB ve O kan gurupları-
nın her birisi Rh-f- ve Rh— variant'ları ile normotensiflerle mukaye-
seli olarak hipertansiyon ensidans nisbetleri bakımından gösterilmiş-
lerdir. 
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     A, B, AB ve O guruplarında (total erkek ve kadın) ensidans, bir-
birlerine çok yakın olup, vazıh bir fark bulunmamıştır. Nisbetler A, B, 
AB ve O guruplarında sırasıyla 24 °/o, 23.5 %, 24.5 % ve 20 % dir. Rh+ 
ve Rh— tiplerde ise nisbetler 27.05 % olup;- aralarındaki farkın 
statistik signifikans'ı aranmış, önemli bulunmamıştır. 

Literatürde çeşitli kan guruplarında hipertansiyon ensidansı hak-
kında her hangi bir bilgi gözümüze çarpmadı. Bu bakımdan sanıyoruz 
ki, bu konu sistematik bir etüdde ilk defa olarak ele alınmıştır. Sonuç 
olarak ise, kan gurupları ile hipertansif değerlerin ensidansı arasında 
pozitif bir münasebet bulunmamıştır. 

 
 ÖZET 

1 — Türk toplumunda normal arter basıncı değerleri ile hipertan- 
siyon ensidansını araştırmak maksadı ile 1721 kişilik bir gurup üzerin-
de popülasyon etüdü yapılmıştır. Bu maksatla Tokat vilâyetinin Reşadi-
ye kazasının 10 köyü, Samsun vilâyetinin Bafra kazasının 4 köyü. ve 
İstanbul'daki bir gurup poülasyon seçilmiştir. Her köyde total nüfusun  
20 % tetkike konu yapılmış ve böylece reprezantatif bir kitle ele alm-
mıştır. Bu total 1721 kişilik popülasyonun 947 si erkek, 774 ü de kadm-
dır. Yaş gurupları 20-80 arasındadır. 

NOT : Bu araştırma Eczacıbaşı müessesesinin 1962 yılında vermiş 
bulundugu İlmi Araştırma Fonu yardımı ile yapılabilmiştir. 
Bu münasebetle en geniş ve cömert şekilde maddi imkânlarını 
bize tahsis eden ve her türlü yardım ve anlayışı göstererek bu 
çalış mayı mümkün kılan müesseseye derin teşekkürlerimizi 
arzederiz.  
Bu mey anda, ayni müessesenin İlmî Araştırma ve Mükâfat Fo- 
nu işlerini tedvir eden Yüksek Kimsa Mühendisi Bay. Ayhan 
Suskun'a, gösterdiği yakın alâka ve yardımlarından dolayı ay-
rıca teşekkürlerimizi belirtiriz. 
Konunun statistik analizi için metod bakımından kendisi ile 
teşriki mesai ettiğimz İstanbul Üniversitesi iktisat. Fakültesi 
İs t a t i s t ik  P ro fesörü  Dr .  Haydar  Fu rgaç 'm değe r l i  ya rd ımlar ın ı  
gördük. Teşekkürlerimizi belirtmek isteriz. . 
Tabloların hazırlanması Anadolu Sigorta Şirketinin IBM oto 
matik makinalar ında ,  mütehass ıs Bay Zeki Türkmener tara- 
fından yapılmıştır. Bu münasebetle, gerek müesseselerinin ma- 
kinalarını bizim materyelimiz için tahsis eden şirket idaresine 
ve bu arada   Genel Müdür Muavini Bay Ali Neyzi ile IBM uz-., 
manı Bay Zeki Türkmener'e tekrar teşekkür ederiz. 

İlâve : Hipertansiyon araştırma fişi.       
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2 — Kadın ve erkek popülasyonlar için ayrı ayrı, yas guruplarına 
göre ortalama sistolik ve diyastolik arter basınçları hesaplanmış    ve 
 sonuçlar Tablo: 3 de gösterilmiştir. Buna göre erkekte 20-29 yaş sını-
fında ortalama basınç 116.8/73.9 dan, 60-69 yaş sınıfında 138.18/88.57 
ye ve kadınlarda ise 115.6/73.9 dan 151.6/82.4 e yükselmek üzere, tedrici 
bir artış göstermektedir. Bu değişme (Şekil: 4) de gösterilmiştir. TQ--tal 
popülasyonda.firtaJ.ama.arterbasıncı değeri 136.8/83.9 olarak hesap-
lanmış ve standard sapma sistolik için + 19.4 ve diyastolik için + 11.4 
olarak bulunmuştur. 

Popülasyonda arter basıncı değerlerinin yaşlara ve cinslere göre 
dağılım eğrileri yapılmış ve (Şekil: 3 ve 4) de gösterilmiştir. Buna göre, 
dağılım grafiği tipi, statistikteki "normal dağılım eğrisi" tipine tevafuk 
etmektedir. Bunun mânası ve muhtemel tefsiri yapılarak, literatürdeki 
diğer popülasyon etüdleri ile karşılaştırılmıştır. 

Değişik bölgelerdeki kadın ve erkek popülasyonda bulunan ortala-
ma değerler, standard sapmalar, farklar ve bunların statistik signifi-
kans'ı araştırılmış ve değerlendirilmiştir. 

3 — Total popülasyon için bulunan ortalama sistolik ve ortalama 
diyastolik arter basıncı değerlerinin 1 standard sapma kadar üstün de- 
kiler a r b i t r e r  olarak normotensif değerin üst sının olarak kabul 
edilmiş ve etüd ettiğimiz toplum için sınır değeri olarak teklif edilmiş 
tir. Buna göre: 

Ortalama sistolik basınç + 1 standard sapma = 161 mm. Hg. 
Ortalama diyastolik basınç + 1 Standard sapma = 95 mm. Hg. 
4 — Etüd edilen bu popülasyonda hipertansif değerlerin (Hiper 

tansiyon ) ensidansı hesaplanmış ve (Tablo: 6) da çeşitli bölgelere göre 
kadın ve erkekteki nisbetler gösterilmiştir. Ayrıca bölgeler arasında ve 
ya cinslerde tesbit edilen nisbetlerin farklarının statistik signifikans'ı 
münakaşa edilmiştir. - 

Bunlara göre totai hipertansiyon ensidansı sistolik için 14. 7 % vex 
diyastolik için ise 10.7 % olarak bulunmuş olup, bu ve diğer sonuçlar 
literatürle karşılaştırılıp münakaşa edilmişlerdir. 

Sonuçlarımıza göre kac&n popülasyonda gerek sistolik ve gerekse 
diyastolik hipertansif değerlerin ensidansı erkek popülaşyondan daha 
yüksek olup, bu farklar statistik analizde yüksek derecede signifikan 
olarak bulunmuşlardır. 

5 — Hipertansif popülasyonda kalb, göz dibi ve böbrek komplikas- 
yonlarmın ensidansı ayrıca etüd edilmiş ve (Tablo: .7, 8 ve 9) da gös 
terilmiş olup, bu bulgular literatürle mukayese ve münakaşa edilmiş 
lerdir. Bunlara göre, tetkik ettiğimiz hipertansif popülasyonun 10 % a 
yakın bir kısmı primer renal hipertansiyon gibi alınmışlardır. Geri ka- 
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lan popülasyonda hipertansif renal komplikasyon 6.9 % olarak bulun-
muştur. 

Hipertandülerde kardiyak komplikasyon (sol ventrikül hipertrofi-
si) 29.2 °/o ve göz dibi komplikasyonu 24.4 % olarak hesaplanmışlardır. 

6 — Bir gurup köydeki 28 hipertansif şahsın 91 akrabasında (ana, 
baba, kardeşler ve çocukları) hipertansiyon, ensidansı araştırılmış olup, 
kardeşlerde nisbet 77.1 % ve çocuklarda 65.3 % olarak bulunmuştur. 
Bu münasebetle, hipertansiyonda    heredite ve genetik intikal tipi ve 
problemlerine temas edilmiş ve hali hazır düşünce tarzları kısaca göz 
den geçirilmiştir. 

7 — Hipertansif popülasyonda A, B, AB ve O gurupları ile Rh fak 
törü tâyinleri yapılmış ve çeşitli kan guruplarındaki ensidans nisbetleri 
hesaplanmıştır. Bunların statistik signifikans'ı tâyin edilmiş olup, so- 

. nuçlar Tablo: 11 de gösterilmiştir. Buna göre hipertansiyon ensidans 
nisbetleri ile kan gurupları veya Rh faktörü arasında belli pozitif bir 
korrelasyon bulunmamıştır. Bu sonuncu konu hakkında literatürde bir 
kayda rastlanmamıştır. 
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