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TUZ KISITLAMASITUZ KISITLAMASI



 
ALKOL ALIMININ ALKOL ALIMININ İİDEAL DDEAL DÜÜZEYLE SINIRLANMASIZEYLE SINIRLANMASI



 
OBEZ HASTALARDA KOBEZ HASTALARDA KİİLO VERMELO VERME



 
POTASYUM VE KALSPOTASYUM VE KALSİİYUM ALIMININ ARTIRILMASIYUM ALIMININ ARTIRILMASI



 
VEJETERYAN DVEJETERYAN DİİYET VE BALIK YAYET VE BALIK YAĞĞI DESTEI DESTEĞİĞİ

(JNC(JNC--7; Chobanian AV, Bakris GL et.al. JAMA. 2003;289(19):2560)7; Chobanian AV, Bakris GL et.al. JAMA. 2003;289(19):2560)




 

YapYapıılan lan ççalalışışmalarda kmalarda kııssııtlamalartlamalarıın etkisi tek tek n etkisi tek tek 
veya kombine olarak incelenmiveya kombine olarak incelenmişş. . 


 

Prehipertansiyon ve Evre 1 HT: YTD yeterli kan Prehipertansiyon ve Evre 1 HT: YTD yeterli kan 
basbasııncncıı

 
kontrolkontrolüü

 
sasağğlayabilir layabilir 

(Bavikati VV; Am J Cardiol. 2008;102(12):1677)(Bavikati VV; Am J Cardiol. 2008;102(12):1677)


 

Daha yDaha yüüksek kan basksek kan basııncncıı
 

dedeğğerleri veya komorbid erleri veya komorbid 
durumlardurumlarıın en eşşlik ettilik ettiğği hastalarda YTD+ilai hastalarda YTD+ilaçç

 tedavisi birlikte batedavisi birlikte başşlanlanııp YTD etkisi bap YTD etkisi başşladladııktan ktan 
sonra ilasonra ilaçç

 
dozu azaltdozu azaltıılabilir veya kesilebilir.labilir veya kesilebilir.



DDİİYET MODYET MODİİFFİİKASYON KASYON ÇÇALIALIŞŞMALARIMALARI



 
Hipertansif hastalarda ilaHipertansif hastalarda ilaçç

 
kesilerek sadece diyet (alkol+tuz kesilerek sadece diyet (alkol+tuz 

kkııssııtlama, kilo verme) ile takipte hipertansiyon rektlama, kilo verme) ile takipte hipertansiyon reküürrensinin  rrensinin  
kontrol grubu karkontrol grubu karşışılalaşşttıırmasrmasıı..

(Stamler, R, Stamler, J, Grimm, R, et al, JAMA 1987; 257:1484)(Stamler, R, Stamler, J, Grimm, R, et al, JAMA 1987; 257:1484)



TOMSH TOMSH (Treatment of Mild Hypertension Study )(Treatment of Mild Hypertension Study )



 

902 hafif diyastolik hipertansiyonlu (90902 hafif diyastolik hipertansiyonlu (90--100mm100mm--Hg) hasta, kilo verme,tuzHg) hasta, kilo verme,tuz--
 alkol kalkol kııssııtlama ve fizik aktivite.tlama ve fizik aktivite.



 

4 y4 yııllllıık takipte uyumun azalk takipte uyumun azalııyor.yor.


 

Uyumlu hastalarda sadece YTD ile kan basUyumlu hastalarda sadece YTD ile kan basııncncıı
 

ddüüşşüüşşüü: 8.6/8.6 mmHg : 8.6/8.6 mmHg 


 

YTD ek olarak lipit profilinde dYTD ek olarak lipit profilinde düüzelme gibi metabolik faydalara da sahip.zelme gibi metabolik faydalara da sahip.

(JAMA. 1993;270(6):713)(JAMA. 1993;270(6):713)



DASHDASH
 (Dietary Approaches to Stop Hypertension )(Dietary Approaches to Stop Hypertension )


 

Kan basKan basııncncıı
 

160/80160/80--95 mm95 mm--Hg dan daha dHg dan daha düüşşüük k 
olan kiolan kişşilerde (n:459) 3 grup beslenme tipi ilerde (n:459) 3 grup beslenme tipi 
karkarşışılalaşşttıırrıılmlmışış..

1)1)
 

SebzeSebze--meyvelerden fakirmeyvelerden fakir
2)2)

 
Sebze ve meyvelerden zenginSebze ve meyvelerden zengin

3)3)
 

Sebze ve meyvelerden zengin, ilaveten dSebze ve meyvelerden zengin, ilaveten düüşşüük k 
yayağğllıı

 
(<%25), doymu(<%25), doymuşş

 
yayağğdan fakir, ddan fakir, düüşşüük yak yağğllıı

 ssüütt--ssüüt t üürrüünleri inleri iççeren diyet (DASH). eren diyet (DASH). 
(N Engl J Med. 1997;336(16):1117)(N Engl J Med. 1997;336(16):1117)



DASHDASH


 

Sebze ve meyvelerden zengin: Sebze ve meyvelerden zengin: --2.8/1.1 mmHg 2.8/1.1 mmHg 


 
Kombine (DASH) diyet: Kombine (DASH) diyet: --5.5/3.05.5/3.0


 

Hipertansif hastalarda etki daha belirginHipertansif hastalarda etki daha belirgin
(DASH: (DASH: --11.4/5.5 mmHg vs 11.4/5.5 mmHg vs --3.5/2.1 mmHg)3.5/2.1 mmHg)


 

Etki 1 hafta sonunda maksimuma ulaEtki 1 hafta sonunda maksimuma ulaşışıp 8 hafta p 8 hafta 
boyunca devam etmiboyunca devam etmişş..



LOW SODIUM DASHLOW SODIUM DASH



 
412 HASTA (H412 HASTA (HİİPERTANSPERTANSİİF/NORMOTANSF/NORMOTANSİİF).F).



 
Kontrol ve DASH,  Kontrol ve DASH,  



 
3.5, 2.3, and 1.2 gr tuz k3.5, 2.3, and 1.2 gr tuz kııssııtlamaltlamalıı

 
alt gruplar: 30 galt gruplar: 30 güün.n.



 
Her 3 tuz dHer 3 tuz düüzeyinde de DASH daha zeyinde de DASH daha üüststüün.n.



 
DASH: Kontrol grubuna gDASH: Kontrol grubuna gööre    3.5 gram tuz: re    3.5 gram tuz: --

 
5.9/2.95.9/2.9

2.3 gram tuz: 2.3 gram tuz: --
 

5.0 /2.55.0 /2.5
1.2 gram tuz: 1.2 gram tuz: --

 
2.2 /1.0 mm2.2 /1.0 mm--HgHg



 
En belirgin fark 3.5 gr kontrol ile 1.2 gram DASH: En belirgin fark 3.5 gr kontrol ile 1.2 gram DASH: --

 
8.9/4.58.9/4.5



 
Hipertansif hastalarda bu fark sistolik Hipertansif hastalarda bu fark sistolik --11.5 mm11.5 mm--Hg.Hg.

(N Engl J Med. 2001;344(1):3)(N Engl J Med. 2001;344(1):3)



PREMIERPREMIER


 

810 hasta SKB:120810 hasta SKB:120--159 mm159 mm--Hg ve/veya DKB:80Hg ve/veya DKB:80--95 mm95 mm--Hg.Hg.
1.GRUP:1.GRUP:

 
YerleYerleşşmimişş

 
davrandavranışışsal sal öönlemler (Dnlemler (Düüşşüük tuzk tuz--alkol, kilo verme ve egzersiz).alkol, kilo verme ve egzersiz).

2.GRUP:2.GRUP:
 

YerleYerleşşmimişş
 

davrandavranışışsal sal öönlemler (YDnlemler (YDÖÖ) + DASH diyet) + DASH diyet
3.GRUP:3.GRUP:

 
Sadece 1 kez Sadece 1 kez ööneriler yapneriler yapıılan hastalar.lan hastalar.



 

DASH DASH ççalalışışmasmasıından fark: Kendi yemeklerini kendileri hazndan fark: Kendi yemeklerini kendileri hazıırlamrlamışış..


 

6. ay:6. ay:
 

Sadece 1 kez Sadece 1 kez ööneri yapneri yapıılan grup: lan grup: --6.6/3.8 mm6.6/3.8 mm--Hg. Hg. 


 

Bu etki diBu etki diğğer 2 grubun deer 2 grubun değğerlerinden erlerinden ççııkarkarıılmlmışış..


 

YDYDÖÖ+DASH: +DASH: --
 

4.3/4.3/--2.6 mm2.6 mm--HgHg



 

Sadece YDSadece YDÖÖ: : --
 

3.7/1.7 mmHg3.7/1.7 mmHg


 

18. ay: Kal18. ay: Kalııccıı
 

hafif HT shafif HT sııklklığıığı: %22, %24 ve %32.: %22, %24 ve %32.
(JAMA. 2003;289(16):2083)(JAMA. 2003;289(16):2083)



YTD vs YTD vs İİLALAÇÇ  TEDAVTEDAVİİSSİİ


 

Sadece YTD ile ilaSadece YTD ile ilaçç
 

tedavisini kartedavisini karşışılalaşşttııran 5 randomize ran 5 randomize 
kontrollkontrollüü

 
ççalalışışma metama meta--analizi.analizi.


 

2727--64 hasta, ortalama ya64 hasta, ortalama yaşş:55.:55.


 
YTD ilgili YTD ilgili öönlemler antihipertansif ilanlemler antihipertansif ilaççlardan daha az lardan daha az 
KB dKB düüşşüüşşüü

 
sasağğlamlamışış..


 

ÇÇalalışışma sayma sayııssıı, kalitesi, s, kalitesi, süüresi, homojenitesi yetersiz.resi, homojenitesi yetersiz.


 
KardiyovaskKardiyovasküüler etki araler etki araşşttıırrıılmamlmamışış..


 

Diyet: kolesterol seviyesinde dDiyet: kolesterol seviyesinde düüşşüüşş
 

daha belirgin.daha belirgin.
(J Hypertens. 2004;22(11):2043)(J Hypertens. 2004;22(11):2043)



TUZ VE HTUZ VE HİİPERTANSPERTANSİİYONYON


 

Primer HT  >2.3 gram(100 meq) Na tPrimer HT  >2.3 gram(100 meq) Na tüüketen toplumlarda daha sketen toplumlarda daha sıık, <1.2  k, <1.2  
(50meq) gram tuz t(50meq) gram tuz tüüketen toplumlarda nadirdir.                                     keten toplumlarda nadirdir.                                     
(N Engl J Med. 2007;356(19):1966)(N Engl J Med. 2007;356(19):1966)



 

Na ile beraber tuz oluNa ile beraber tuz oluşşturan Cl iyonu da HT patogenezinde turan Cl iyonu da HT patogenezinde öönemlidir.nemlidir.



 

Tuz duyarlTuz duyarlıı

 
kikişşilerde NaCl yilerde NaCl yüükleme KB ve volumde artkleme KB ve volumde artışışa yol aa yol aççar, Bu ar, Bu 

etki sodyumetki sodyum--sitrat veya amonyumsitrat veya amonyum--kloridde gkloridde göörrüülmez lmez (N Engl J Med. (N Engl J Med. 
1987;317(17):1043).1987;317(17):1043).



 

GGüünlnlüük tuz alk tuz alıımmıınnıın 170 meq dan 100 meq indirilmesi; normal kin 170 meq dan 100 meq indirilmesi; normal kişşilerde ilerde 
2/1 mm2/1 mm--Hg, hipertansif bireylerde 5/3 mmHg, hipertansif bireylerde 5/3 mm--Hg KB dHg KB düüşşüüşşüü

 
sasağğlar lar 

(Hypertension. 2003;42(6):1093)(Hypertension. 2003;42(6):1093)



 

Tuz kTuz kııssııtlama yatlama yaşşlanmaya birlikte gelen KB ylanmaya birlikte gelen KB yüükselmesini de engeller.kselmesini de engeller.



INTERSALT:INTERSALT:


 

İİdrar sodyum atdrar sodyum atııllıımmıı--KB iliKB ilişşkisikisi


 
2.3 gr/g (100 mmol) fazla sodyum al2.3 gr/g (100 mmol) fazla sodyum alıınnıırsa SKB rsa SKB 
33--6 mmHg, DKB 3 mmHg y6 mmHg, DKB 3 mmHg yüükselir.kselir.
(J Hum Hypertension 1989)(J Hum Hypertension 1989)

MRFIT:MRFIT:


 

Sodyum alSodyum alıımmıı
 

ve KB arasve KB arasıında lineer ilinda lineer ilişşki var.ki var.
((Am J Clin Nutr 1997Am J Clin Nutr 1997))



SALTurkSALTurk

Her 100 mEq/gHer 100 mEq/güün Sodyum Aln Sodyum Alıımmıı
 

(~6 gr. Tuz)(~6 gr. Tuz) 
Kan BasKan Basııncncıında;nda;

Sistolik KB: Sistolik KB: 8,2 mmHg8,2 mmHg
Diastolik KB:             4,9 mmHgDiastolik KB:             4,9 mmHg

SALTurk Çalışması;
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları

 
Derneği, 2008; 

(Blood Press. 2010 Oct;19(5):313-8.)



SALTurk Çalışması;
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları

 
Derneği, 2008; 

(Blood Press. 2010 Oct;19(5):313-8.)
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TUZ DUYARLILITUZ DUYARLILIĞĞII--II


 
Tuz alTuz alıım miktarm miktarıındaki dendaki değğiişşikliikliğğe kare karşışın kan basn kan basııncncıında olunda oluşşan an 
dedeğğiişşiiğği ifade eder, kii ifade eder, kişşiden kiiden kişşiye deiye değğiişşen veya aynen veya aynıı

 
kikişşide farklide farklıı

 zamanlarda dezamanlarda değğiişşkenlik gkenlik göösterebilirsterebilir
 

(Hypertension. 2003;42(4):459).(Hypertension. 2003;42(4):459).



 
YaYaşşla beraber artar.la beraber artar.



 
AfroAfro--amerikanlar, obezlerde, Metabolik Sendromda ve Kronik amerikanlar, obezlerde, Metabolik Sendromda ve Kronik 
bbööbrek hastalbrek hastalığıığında daha belirgindirnda daha belirgindir

 
(Lancet. 2009;373(9666):829).(Lancet. 2009;373(9666):829).



 
Tuz duyarlTuz duyarlıı

 
normotansif bireylerde 15 ynormotansif bireylerde 15 yııllllıık takipte tuza direnk takipte tuza direnççli li 

bireylere gbireylere gööre daha fazla HT gelire daha fazla HT gelişştitiğği gi göözlenmizlenmişştirtir. . 
(Olivetti Heart Study; J Hypertens. 2007;25(7):1465)(Olivetti Heart Study; J Hypertens. 2007;25(7):1465)



 

Mekanizma?:     Renal tMekanizma?:     Renal tüübbüüler Na ekskresyon mekanizmasler Na ekskresyon mekanizmasıında bozukluknda bozukluk



 

Volum veya basVolum veya basıınnçç

 
natrinatriüürezinin sarezinin sağğlanamamaslanamamasıı



TUZ DUYARLILITUZ DUYARLILIĞĞII--IIII



 

Muhtemel;             Prox.tubul N/H deMuhtemel;             Prox.tubul N/H değğiişştirici,tirici,
Na/K/2Cl, distal NaNa/K/2Cl, distal Na--Cl ortak taCl ortak taşışıyyııccıı
ENaC aktivitelerinde artENaC aktivitelerinde artışış..



 

KollektKollektöör kanallar ENaC mutasyonu: r kanallar ENaC mutasyonu: Liddle S.Liddle S.


 

Distal tDistal tüübbüül Nal Na--Cl taCl taşışıyyııccıı
 

mutasyonu: mutasyonu: Bartter ve Gitelman Bartter ve Gitelman 
SendromuSendromu……(D(Düüşşüük KB)k KB)



 

VaskVasküüler Tonusda Artler Tonusda Artışış: : 


 

Na/Ca deNa/Ca değğiişştirici aktivitesinde arttirici aktivitesinde artışış


 

G proteini aracG proteini aracııllıı
 

sinyal ileti mekanizmassinyal ileti mekanizmasıında bozukluk. nda bozukluk. 


 
Normal vazodilatasyon mekanizmalarNormal vazodilatasyon mekanizmalarıında yetersizlik.nda yetersizlik.

EEşşlik Eden bozukluklar:lik Eden bozukluklar:


 

İİnsnsüülin direnci, mikroalbuminlin direnci, mikroalbuminüüriri


 
K alK alıımmıında yetersizlik/ Afronda yetersizlik/ Afro--amerikanlarda amerikanlarda (Hypertension. 1999;33(1):18)(Hypertension. 1999;33(1):18)



Tuz kısıtlamasının kan basıncını
 

düşürücü
 etkileri dışındaki faydaları:

•Sol ventrikül hipertrofisini geriletmesi
•Proteinüri ve glomerüler hiperfiltrasyonu azaltması
•Kemiklerden mineral kaybını

 
ve osteoporozu azaltması

•Mide kanserine karşı
 

koruyucu olması
•İnmeye karşı

 
koruyucu olması

•Astma ataklarına karşı
 

koruma
•Katarakta karşı

 
koruma

(Curr Opin Nephrol Hypertens 1997)



OBEZOBEZİİTE & HTE & HİİPERTANSPERTANSİİYONYON



 
Obez bireylerde HT daha sObez bireylerde HT daha sııktktıır.r.

 
(Circulation. 2006;113(6):898)(Circulation. 2006;113(6):898)



 
Obezite: LDL artObezite: LDL artışış, glukoz intolerans, glukoz intoleransıı, kan bas, kan basııncncıından bandan bağığımsmsıız z 
sol ventriksol ventriküül hipertrofisi.l hipertrofisi.

Framingham Heart Study: Framingham Heart Study: 



 
Hipertansif erkeklerin %26 sHipertansif erkeklerin %26 sıı, kad, kadıınlarnlarıın %28n %28’’i obez veya kilolui obez veya kilolu

 (Arch Intern Med. 2002;162(16):1867).(Arch Intern Med. 2002;162(16):1867).



Nurses' Health Study; Ann Intern Med. 1998;128(2):81. The Health 
Professionals Follow-up Study;

 
N Engl J Med 1999; 341:427



Nurses' Health Study; Ann Intern Med. 1998;128(2):81. The Health 
Professionals Follow-up Study;

 
N Engl J Med 1999; 341:427



SALTurk Çalışması;
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları

 
Derneği, 2008; 

(Blood Press. 2010 Oct;19(5):313-8.)
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OBEZOBEZİİTE & HTTE & HT--PATOGENEZPATOGENEZİİ


 

Obezite: ArtmObezite: Artmışış
 

kardiak output (KO)kardiak output (KO)


 

Normotansif obezler: ArtmNormotansif obezler: Artmışış
 

KO ve dKO ve düüşşüük SVRk SVR


 

Hipertansif obezler: ArtmHipertansif obezler: Artmışış
 

KO ve normal SVR KO ve normal SVR 
(Circulation. 1993;87(5):1482).(Circulation. 1993;87(5):1482).


 

RAS aktivasyonunda artRAS aktivasyonunda artışış. . (Hypertension. 2005;46(6):1316).(Hypertension. 2005;46(6):1316).


 

Leptin / melanokortin RSPLeptin / melanokortin RSP


 

Abdominal obezite: ArtmAbdominal obezite: Artmışış
 

bel bel ççevresi veya bel/kalevresi veya bel/kalçça a 
oranoranıı

 
(E>102 cm; K>88cm(E>102 cm; K>88cm: : Lean MEJ, et al. Lancet;1998:351:853Lean MEJ, et al. Lancet;1998:351:853––66).).



Karın duvarındaki yağ, doğrudan karaciğere gittiğinden, "elma şeklindeki”

 kişilerde kiloya bağlı

 
sağlık sorunları

 
gelişme riski daha fazladır.



HiperinsHiperinsüülinemi/inslinemi/insüülin rezistanslin rezistansıı
 

(MS) & (MS) & 
HT iliHT ilişşkisi?:kisi?:

İİleri sleri süürrüülen mekanizmalar: len mekanizmalar: 

1) Sempatik SS aktivite art1) Sempatik SS aktivite artışıışı

2) Renal Na reabsorbsiyonunda art2) Renal Na reabsorbsiyonunda artışış

3) Endotelyal disfonksiyon3) Endotelyal disfonksiyon

4) ATII resept4) ATII reseptöör upr up--regulasyonuregulasyonu

5) Kardiyak natri5) Kardiyak natriüüretik peptitlerde azalmaretik peptitlerde azalma
(Hypertens. 2004;22(6):1051)(Hypertens. 2004;22(6):1051)

 Uyku Apnesi Sendromu. Uyku Apnesi Sendromu. 



KKİİLO VERMELO VERME


 
181 kilolu hasta 4 y181 kilolu hasta 4 yııl takipte %10 kilo kaybl takipte %10 kilo kaybıı

 
24 saat ABPM de 24 saat ABPM de 

ortalama ortalama --4.3/3.8 mmHg d4.3/3.8 mmHg düüşşüüşş..
 

(Am J Hypertens. 2003;16(8):634.)(Am J Hypertens. 2003;16(8):634.)



 
38 38 ççalalışışma metama meta--analizi kilo verdirici diyetler ile ortalama KB analizi kilo verdirici diyetler ile ortalama KB 
ddüüşşüüşşüü::--

 
6.3/3.4 mmHg 6.3/3.4 mmHg (Arch Intern Med. 2008;168(6):571)(Arch Intern Med. 2008;168(6):571)



 
Tuz kTuz kııssııtlama olmadan da kilo verme KB dtlama olmadan da kilo verme KB düüşşüürrüüccüü

 
etki yapar. etki yapar. 

(JAMA.1998;279(11):839)(JAMA.1998;279(11):839)



 
Framhingam Framhingam ççalalışışmasmasıı: 8 y: 8 yııllllıık periyodda 6.8 kg kalk periyodda 6.8 kg kalııccıı

 
kilo kaybkilo kaybıı

 hipertansiyon gelihipertansiyon gelişşme riskinde 30me riskinde 30--49 ya49 yaşş
 

%22, 50%22, 50--65 ya65 yaşş
 

%26 %26 
azalma azalma (Arch Intern Med. 2005;165(11):1298)(Arch Intern Med. 2005;165(11):1298)

 

..



 
Kilo vermenin bu anlamlKilo vermenin bu anlamlıı

 
etkisi zaman ietkisi zaman iççinde azalinde azalıır;  2r;  2--11 y11 yııl takip l takip 

iiççeren 14 eren 14 ççalalışışma meta analizi: 10 kg kilo kaybma meta analizi: 10 kg kilo kaybıı: 2.y: 2.yııl : l : --6 /4.6 6 /4.6 
mmHg dmmHg düüşşüüşş

 
sasağğlamlamışış

 
(Hypertension. 2005;45(6):1035)(Hypertension. 2005;45(6):1035)



Obez
 

hastalarda kilo verme ile enerji harcanımı
 

azalarak kilo 
vermeyi sınırlar.

N Engl

 
J Med. 1995;332(10):621. 



DDİİYET YET İİLLİŞİŞKKİİLLİİ
 

DDİĞİĞER ER ÖÖNLEMLERNLEMLER

POTASYUM DESTEPOTASYUM DESTEĞİĞİ::



 
4040--80 80 meqmeq/g/güün potasyum desten potasyum desteğği KB orta derece di KB orta derece düüşşüüşş

 
sasağğlar; lar; 

ancak bu etki dancak bu etki düüşşüük tuzlu diyet alanlarda sk tuzlu diyet alanlarda sıınnıırlrlııddıır. r. (BMJ. (BMJ. 
2001;323(7311):497)2001;323(7311):497)



 
<40 <40 meqmeq/g/güün  potasyum aln  potasyum alıımmıı

 
HT alevlenmesi ve inme riskinde HT alevlenmesi ve inme riskinde 

artartışış
 

((AmAm

 

J J KidneyKidney

 

DisDis. 2005;45(2):233).. 2005;45(2):233).



 
27 27 ççalalışışma metama meta--analizi: Ortalama 44 analizi: Ortalama 44 meqmeq/ g/ güün potasyum n potasyum 
destedesteğği; i; normotansifnormotansif

 
kikişşilerde 2.4/1.6 ilerde 2.4/1.6 mmHgmmHg, , hipertansifhipertansif

 kikişşilerde 3.5/2.5 ilerde 3.5/2.5 mmHgmmHg
 

KB dKB düüşşüüşşüü
 

sasağğlamlamışış.       .        
(J Hum (J Hum HypertensHypertens. 2003;17(7):471). 2003;17(7):471)



Potasyumun kan basPotasyumun kan basııncncıınnıı
 

nasnasııl dl düüşşüürrüür ?r ?


 

AntiproliferatifAntiproliferatif
 

etki yoluyla betki yoluyla bööbrekte brekte arteriyolararteriyolar
 kalkalıınlanlaşşmama


 

AortadaAortada
 

ve ve karotislerdekarotislerde
 

kolesterol ikolesterol iççerieriğğii


 
EndotelyumEndotelyum

 
ve ve makrofajmakrofaj

 
kaynaklkaynaklıı

 
bbüüyyüüme faktme faktöörlerinin rlerinin 

salsalıınnıımmıı


 
EndotelyalEndotelyal

 
oksidatifoksidatif

 
stresstres


 

MakrofajlarMakrofajlarıınn
 

damar duvardamar duvarıına yapna yapışışmasmasıınnıı
 

azaltabilir.azaltabilir.



BalBalıık yak yağığı/ Bal/ Balıık Tk Tüüketimiketimi

BalBalıık Yak Yağığı::


 
YYüüksek dozda balksek dozda balıık yak yağığı

 
ttüüketimi ketimi KBKB’’dada

 
6/4 mm6/4 mm--HgHg

 
ddüüşşüüşş

 yapabilir.yapabilir.


 
36 36 ççalalışışma metama meta--analizi: Ortalama 3.7 gr balanalizi: Ortalama 3.7 gr balıık yak yağığı

 
ttüüketimi:ketimi:--

 2.1/1.6 mm2.1/1.6 mm--HgHg
 

ddüüşşüüşş
 

(J (J HypertensHypertens. 2002;20(8):1493).. 2002;20(8):1493).



 
Potansiyel Potansiyel ToksisiteToksisite::

 
Kanama zamanKanama zamanıında uzama, genda uzama, geğğirme, PglE2 irme, PglE2 

azalmasazalmasıına bana bağğllıı
 

renalrenal
 

fonksiyonlarda azalma riski, fonksiyonlarda azalma riski, lipidlipid
 metabolizmasmetabolizmasıında bozukluk. nda bozukluk. 

BalBalıık tk tüüketimi:ketimi:


 
Kilo verme ve balKilo verme ve balıık tk tüüketimi birlikte KB da 133/77 mmketimi birlikte KB da 133/77 mm--HgHg

 
dan dan 

119/68 mm119/68 mm--HgHg
 

ya dya düüşşüüşş. . 
((HypertensHypertens. 2004;22(10):1983).. 2004;22(10):1983).



KALSKALSİİYUMYUM


 

Diyetteki kalsiyum miktarDiyetteki kalsiyum miktarıı
 

ile KB arasile KB arasıında ters ilinda ters ilişşki ki 
ggöösterilmisterilmişştir tir ((AmAm

 

J J ObstetObstet

 

GynecolGynecol. 1999;181(6):1560) . 1999;181(6):1560) 


 

42 42 ççalalışışma metama meta--analizi: Diyet ve diyet danalizi: Diyet ve diyet dışıışı
 

kalsiyum kalsiyum 
destedesteğği ile KB ortalama: 1.44/0.84 mmi ile KB ortalama: 1.44/0.84 mm--HgHg

 
ddüüşşüüşş

 ((AmAm

 

J J HypertensHypertens. 1999;12(1 . 1999;12(1 PtPt

 

1):84)1):84)

 

..


 
GGüünlnlüük 1k 1--2 gram kalsiyum deste2 gram kalsiyum desteğği KB di KB düüşşüüşş

 
sasağğlamlamışış..


 

DDüüşşüük serum kalsiyum ve yk serum kalsiyum ve yüüksek PTH dksek PTH düüzeylerinde zeylerinde 
etki daha belirgin etki daha belirgin ((AmAm

 

J J HypertensHypertens. 1989;2(6 . 1989;2(6 PtPt

 

2):179S).2):179S).



VEJETERYAN/ YVEJETERYAN/ YÜÜKSEK LKSEK LİİFLFLİİ
 

DDİİYETYET


 

Hafif Hafif esansiyelesansiyel
 

HTHT’’
 

lulu
 

58 hastada 58 hastada vejeteryanvejeteryan
 

diyet diyet 
KBKB’’dada

 
5/0 mm5/0 mm--HgHg

 
ddüüşşüüşş

 
sasağğlamlamışış



 

((BrBr

 

MedMed

 

J (J (ClinClin

 

ResRes

 

Ed). 1986;293(6560):1468.)Ed). 1986;293(6560):1468.)


 

VejeteryanVejeteryan
 

diyetteki lif idiyetteki lif iççerieriğği artti arttııkkçça KB da KB düüşşüüşşüü
 

daha daha 
belirgin olmaktadbelirgin olmaktadıır.r.


 

24 24 ççalalışışma meta analizi: ortalama 11.5 gram lifli diyet ma meta analizi: ortalama 11.5 gram lifli diyet 
KBKB’’dada

 
--1.2/1.3 mm1.2/1.3 mm--HgHg

 
ddüüşşüüşş

 
sasağğlamlamışışttıır.                    r.                    

((ArchArch

 

InternIntern

 

MedMed. 2005;165(2):150). 2005;165(2):150)



PROTEPROTEİİN ALIMIN ALIMI


 

GGöözlemsel zlemsel ççalalışışmalarda protein almalarda protein alıımmıı
 

ile KB arasile KB arasıında ters nda ters 
bir ilibir ilişşki saptansa da mki saptansa da müüdahaleli dahaleli ççalalışışmalarda diyetteki malarda diyetteki 
protein miktarprotein miktarıınnıın KB ile belirgin bir ilin KB ile belirgin bir ilişşkisi kisi 
saptanamamsaptanamamışış

 
(JAMA. 1996;275(20):1598)(JAMA. 1996;275(20):1598)


 

Sebze kSebze köökenli proteinlerin KB dkenli proteinlerin KB düüşşüürdrdüüğğüü
 

saptanmsaptanmışış..


 

302 302 hipertansifhipertansif
 

ÇÇinli hastada soya proteiniinli hastada soya proteini--karbonhidrat karbonhidrat 
kompleksi diyet destekompleksi diyet desteğği 12. haftada kontrol grubuna gi 12. haftada kontrol grubuna gööre re 
KB KB --4.3/2.8 mm4.3/2.8 mm--HgHg

 
ddüüşşüüşş

 
((AnnAnn

 
InternIntern

 
MedMed. 2005;143(1):1). 2005;143(1):1)



FOLAT DESTEFOLAT DESTEĞİĞİ



 
2727--44 ya44 yaşş

 
arasarasıı

 
gengençç

 
kadkadıınlarda >1000 nlarda >1000 mcgmcg

 
folatfolat

 
alanlarda <200 alanlarda <200 

mcgmcg
 

folatfolat
 

alanlara galanlara gööre re hipertansifhipertansif
 

olma riski daha dolma riski daha düüşşüük k 
(RR:0.54, CI 95% 0.45 (RR:0.54, CI 95% 0.45 toto

 
0.660.66).).

 
((NursesNurses

 
HealthHealth

 
StudyStudy: JAMA. : JAMA. 

2005;293(3):320)2005;293(3):320)

FLAVONOFLAVONOİİDLER: DLER: 



 
Sebze ve meyvelerin KB Sebze ve meyvelerin KB üüzerine yararlzerine yararlıı

 
etkilerinden ketkilerinden kıısmen smen 

sorumludur.sorumludur.


 
Kakao ve Kakao ve ççay ay flavonoidflavonoid

 
iiççerir.erir.



 
173 hastal173 hastalıık metak meta--analiz: Ortalama 2 haftalanaliz: Ortalama 2 haftalıık kakao tk kakao tüüketimi ile ketimi ile --

 4.7/2.8 KB d4.7/2.8 KB düüşşüüşşüü. . ((ArchArch

 
InternIntern

 
MedMed. 2007;167(7):626) . 2007;167(7):626) 



ALKOLALKOL


 
AAşışırrıı

 
alkol alalkol alıımmıı

 
& HT ili& HT ilişşkisi birkisi birççok ok ççalalışışmada gmada göösterilmisterilmişştir.tir.



 
GGüünde 2 den fazla duble alkol alanlarda, alkol almayanlara gnde 2 den fazla duble alkol alanlarda, alkol almayanlara gööre re 
1.51.5--2 kat artm2 kat artmışış

 
HT riski saptanmHT riski saptanmışışttıır r 

(N (N EnglEngl

 
J J MedMed. 1977;296(21):1194) . 1977;296(21):1194) 



 
Etki doz baEtki doz bağığımlmlıı

 
olup 5 duble olup 5 duble üüzerinde en belirgin hale zerinde en belirgin hale 

gelmektedir  gelmektedir  ((HypertensionHypertension. 2001;37(5):1242).. 2001;37(5):1242).



 
Orta derece alkol tOrta derece alkol tüüketiminin ( aylketiminin ( aylıık, haftalk, haftalıık veya gk veya güünlnlüük dk düüşşüük k 
doz) doz) hipertansifhipertansif

 
ve ve hipertansifhipertansif

 
olmayan olmayan populasyondapopulasyonda

 
KV KV 

koruyucu etkisi saptanmkoruyucu etkisi saptanmışışttıır. r. 
((ArchArch

 
InternIntern

 
MedMed. 2004;164(6):623) . 2004;164(6):623) 



HHİİPERTANSPERTANSİİYON GELYON GELİŞİİŞİMMİİNNİİ
 

ÖÖNLEMENLEME



 
Diyet ve YTD ile HT un sadece tedavisi deDiyet ve YTD ile HT un sadece tedavisi değğil il öönlenmesi de nlenmesi de 
mmüümkmküündndüür.r.

The Trials of Hypertension Prevention:The Trials of Hypertension Prevention:



 
3030--54 ya54 yaşş; 2382 hasta KB<140/83; 2382 hasta KB<140/83--8989



 
İİdeal kilolardeal kilolarıınnıın %110n %110--165165’’

 
i arasi arasıındanda



 
Tuz kTuz kııssııtlama (tlama (--50meq)/kilo verme(50meq)/kilo verme(--2kg)/ ikisi birlikte olan 2kg)/ ikisi birlikte olan 
gruplar kontrol grubu ile kargruplar kontrol grubu ile karşışılalaşşttıırrıılmlmışış..



 
6. ay: Kilo verme: 6. ay: Kilo verme: --3.7/2.7; Tuz k3.7/2.7; Tuz kııssııtlama:tlama:--2.9/1.6; Kombine 2.9/1.6; Kombine 
tedavi: tedavi: --4/2 mm4/2 mm--Hg dHg düüşşüüşş

 
sasağğlanmlanmışış..



 
4.y4.yııl: Hipertansiyon gelil: Hipertansiyon gelişşme riski anlamlme riski anlamlıı

 
olarak azalmolarak azalmışış(RR:0.78(RR:0.78--

 0.82). 0.82). (Arch Intern Med. 1997;157(6):657)(Arch Intern Med. 1997;157(6):657)



TONE  TONE  ÇÇalalışışmasmasıı: : 


 
975 ya975 yaşşllıı

 
hasta (60hasta (60--80 ya80 yaşş). 585). 585’’i obezi obez



 
Tek antihipertansif ilaTek antihipertansif ilaççla: KB<145/85la: KB<145/85



 
Tuz kTuz kııssııtlama (tlama (--40 meq), kilo verme (obez hastalarda:440 meq), kilo verme (obez hastalarda:4--5 kg), 5 kg), 
herikisi birlikte olan gruplar kontrol grubu ile karherikisi birlikte olan gruplar kontrol grubu ile karşışılalaşşttıırrıılmlmışış..



 
3. ay sonu antihipertansif ila3. ay sonu antihipertansif ilaçç

 
kesilmikesilmişş, ayl, aylıık kontrol.k kontrol.



 
SonlanSonlanıım noktasm noktasıı: Y: Yüüksek KB, antihipertansif kullanksek KB, antihipertansif kullanıımmıı

 
veya veya 

kardiyovaskkardiyovasküüler olay.ler olay.


 
KB dKB düüşşüüşşüü: tuz k: tuz kııssııtlama:tlama:--2.6/1.1; kilo verme:2.6/1.1; kilo verme:--3.2/0.3; 3.2/0.3; 
kombine:kombine:--4.5/2.64.5/2.6



 
SonlanSonlanıım noktasm noktasıına ulana ulaşışım: Her 3 gruptada azalmm: Her 3 gruptada azalmışış

 
en belirgin en belirgin 

kombine grupta (%56 vs %84)  kombine grupta (%56 vs %84)  (JAMA. 1998;279(11):839)(JAMA. 1998;279(11):839)



NURSES HEALTH STUDY IINURSES HEALTH STUDY II


 
Diyabet, HT veya kardiyovaskDiyabet, HT veya kardiyovasküüler hastaller hastalığıığı

 olmayan 83,882 eriolmayan 83,882 erişşkin kadkin kadıın /14 yn /14 yııllllıık izlem.k izlem.
Hipertansiyon geliHipertansiyon gelişşim riskini azaltan faktim riskini azaltan faktöörler:rler:


 
BMI<25 kg/mBMI<25 kg/m2 2 


 

GGüünlnlüük ortalama 30 dk zorlu egzersizk ortalama 30 dk zorlu egzersiz


 

DASH diyete uyumDASH diyete uyum


 

Orta derece alkol alOrta derece alkol alıımmıı
 

(max:10gr/g(max:10gr/güün)n)


 

SSıık olmayarak nonnarkotik analjezik alk olmayarak nonnarkotik analjezik alıımmıı


 

>400 mcg/g>400 mcg/güün folat aln folat alıımmıı..
 

(JAMA. 2009;302(4):401)(JAMA. 2009;302(4):401)



SONUSONUÇÇ::


 

YaYaşşam tarzam tarzıı
 

dedeğğiişşikliklerinden en geniikliklerinden en genişş
 

seseççenek enek 
yelpazesine sahip olanyelpazesine sahip olanıı

 
diyet ile ilgili kdiyet ile ilgili kııssııtlamalar tlamalar 

ve desteklerdir.ve desteklerdir.


 
Diyet Diyet öönerileri sadece HT tedavisinde denerileri sadece HT tedavisinde değğil il 
öönlenmesinde de etkilidir.nlenmesinde de etkilidir.


 

Diyet Diyet öönerileri KB nerileri KB üüzerindeki etkilerinden zerindeki etkilerinden 
babağığımsmsıız olarak metabolik dz olarak metabolik düüzelmelere de yol zelmelere de yol 
aaççarak toplam kardiyovaskarak toplam kardiyovasküüler riski azaltabilir.ler riski azaltabilir.
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