
ÖZET
Amaç: Hipertansiyon dünya genelinde yaygın bir rahatsızlık olup, kardiyovasküler hastalıklarda bağımsız bir 
risk faktörüdür. Birçok çalışma artmış homosisteinemi seviyeleriyle hipertansiyonun benzer dağılım göster-
diğini ve her ikisinin de kardiyovasküler olayların artışıyla ilişkili olduğunu da göstermiştir. Bununla birlikte 
çelişkili sonuçlar da mevcuttur. Çalışmamızın amacı hipertansiyonla hiperhomosisteinemi arasındaki ilişkiyi 
araştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Hipertansiyonu olan 30 hasta ve tansiyonu normal olan 30 olgu çalışmamız kapsamına 
alınarak; homosistein, folik asit, B12 vitamini ve B6 vitamini serum seviyeleri ölçüldü. Aynı zamanda, metilen-
tetrahidrofolat redüktaz (MTHF) C677T ve MTHFR 1298  polimorfizmleri de araştırıldı.
Bulgular: Arteriyel tansiyonu normal olan grupta 16 erkek ve 14 kadın olmak üzere 30 olgu vardı. Yaşları 
36-72 arasında değişmekte ortalama yaş 49.8±11.3 yıl idi. Hipertansif grupta ise 17 erkek ve 13 kadın olmak 
üzere toplam 30 olgu vardı. Yaşları 34-71 arasında değişmekte ortalama yaş 51.1±13.4 yıl idi. Hipertansif 
grupta kadınlarda homosisteinemi seviyesi ortalama 12.8 ± 3.2 µmol/L, erkeklerdeyse 14.5 ± 4.3 µmol/L idi. 
Tansiyonu normal olan grupta ise kadınlarda ortalama homosisteinemi seviyesi 9.8 ±2.4 µmol/L, erkeklerdey-
se 12.3 ± 2.9 µmol/L idi. Homosisteinemi seviyeleri hipertansif grupta ve her iki grupta da erkeklerde anlamlı 
olarak yüksek bulundu (p<0.05). MTHFR C677T mutasyonu hipertansif grupta 16 %53.3, normotansif grupta 
ise 12 (%40) olguda mevcuttu. 
Sonuç: Çalışmamız hipertansiyon ile homosistein seviyelerinin yüksekliği arasında bir ilişki olduğu görüşünü 
desteklemektedir.  Hipertansif hastalarda altta yatan bir neden bulunamazsa homosisteinemi seviyelerinin 
ölçümünün yararlı olacağını düşünüyoruz. Ancak, bulgularımız geniş kapsamlı çalışmalarla desteklenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Hiperhomosisteinemi; Hipertansiyon; Mutasyon.

ABSTRACT
Aim: Hypertension is a common disease throughout the world; it is an independent risk factor for 
cardiovascular disease. Most studies showed similar distribution of increased homocysteinemia level and 
hypertension, and both are related to increased risk of cardiovascular disorders. However, conflicting results 
have been reported. The aim of this study was to investigate the association of the hypertension with 
hyperhomocysteinemia. 
Material and Methods: A total of 30 hypertensive patients and 30 normotensive subjects were included 
in the study. Serum levels of homocysteine, folic acid, vitamin B12 and vitamin B6 were measured. Also 
methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) C677T and MTHFR 1298 polymorphisms were investigated. 
Results: The healthy group was composed of 16 males and 14 females, ranging in age between 36 and 72 
years with a mean age of 49.8±11.3 years. In the hypertensive group, there were 17 males and 13 females, 
ranging in age between 34 and 71 years with a mean age of 51.1±13.4 years. In hypertensive group, the 
mean homocysteinemia level was 12.8 ± 3.2 µmol/L in females and 14.5 ± 4.3 µmol/L in males, whereas 
the mean homocysteinemia level was 9.8 ±2.4 µmol/L in females and 12.3 ± 2.9 µmol/L in males of healthy 
group. Homocysteinemia levels were found to be significantly higher in hypertensive group and males in 
both groups (p<0.05). MTHFR C677T polymorphism was detected 16 patients (53.3%) and 12 normotensive 
subjects (40%).
Conclusion: This study support that there should be an association between hypertension and the 
increased homocysteinemia levels. If an underlying cause should not be found in hypertensive patients, 
homocysteinemia levels should be measured. However, further studies should be done to support our 
findings.
Key Words: Hyperhomocysteinemia; Hypertension; Mutation.
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GİRİŞ

Hipertansiyon dünya genelinde yaygın bir rahatsızlık 
olup, kardiyovasküler hastalıklarda bağımsız bir risk 
faktörüdür. Yaşlanma, obezite, diabetes mellitus, dis-
lipidemi, tütün kullanımı, aşırı tuzlu beslenme alış-
kanlıkları, aşırı alkol tüketimi, sedanter yaşam tarzı ve 
ailede hipertansiyon olması hipertansiyon için başlıca 
risk faktörleridir. Ancak, herediter ve çevresel faktör-
lerin etkileşimleri nedeniyle hipertansiyonun etyolojisi 
komplekstir (1).

Homosistein sülfür ihtiva eden ve metiyonin metaboliz-
ması esnasında doğal olarak meydana gelen bir amino 
asit olup, hipertansiyon gelişmesinde bir risk faktörü 
olabileceği kabul edilmektedir. Homosistein, folik asit 
ve B12 vitamininin kullanıldığı metilasyon yolağı ile me-
tiyonine veya B6 vitamininin kullanıldığı transsülfüras-
yon yolağıyla sisteine metabolize olur. Yaşam şekli ve 
beslenme alışkanlıkları da homosisteinemi seviyeleri 
etkilemektedir (2).

Hiperhomosisteineminin erken yaşlarda başlayarak 
tekrar eden tromboembolik rahatsızlıklar ve koroner 
arter hastalığı için bir risk faktörü olduğu ve yükselen 
homosisteinemi seviyelerinin damar duvarında hasar 
yaparak hipertansiyona da zemin hazırladığı belirtilmiş-
tir (2). 

Artmış homosisteinemi seviyelerinin vasküler hasara 
ve aterogenezin hızlanmasına katkıda bulunmasıyla il-
gili olarak birçok mekanizma ileri sürülmüştür. Endotel 
hücre hasarına bağlı endotel disfonksiyonu, vasküler 
düz kas hücre proliferasyonunun uyarılması, protrom-
botik moleküllerin aktivasyonu, lipit peroksidasyonu ve 
monositlerin aktivasyonu başlıca ileri sürülen mekaniz-
malardır. Bu mekanizmaların aktivasyonu homosistein 
tarafından tetiklenen birçok temel biyokimyasal reak-
siyonlardan kaynaklanır. Bu reaksiyonlar reaktif oksijen 
türlerinin oluşumuna bağlı otooksidasyonu, transme-
tilasyonların inhibe edilmesini, nitrik okside bağlanma 
sonucu oluşan nitrosilasyonu ve protein homosisteini-
lasyonunu kapsar. Ancak, tüm bu mekanizmalar henüz 
tartışmaya açık olup, daha ileri çalışmalara gereksinim 
vardır (3).

Epidemiyolojik çalışmalar hiperhomosisteinemi ve 
hipertansiyonun benzer dağılım gösterdiğini ve her 
ikisinin de kardiyovasküler olayların artışıyla ilişkili ol-
duğunu göstermiş ise de aralarındaki ilişkiyle ilgili bir 
konsensus henüz kurulamamıştır (4). 

Çalışmamızın amacı serum homosistein ve B vitamin-
leri (folik asit, vitamin B6 ve vitamin B12) seviyeleri ile 
arteriyel hipertansiyon arasındaki ilişkiyi değerlendir-
mektir.

MATERYAL VE METOT 

Çalışmamız Ocak 2015 ile Mayıs 2015 tarihleri arasında 
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahi-
si Ana Bilim Dalı Polikliniğine başvuran 30’u hipertan-
sif ve 30’u normotansif olmak üzere toplam 60 olgu-
yu kapsamaktadır. Her iki grupta da homosisteinemi 
seviyesi ve MTHFR mutasyonlarının sıklığı araştırıldı.  
Çalışmamız Bozok Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik 
Kurulunun (Karar no:18/07) onaylamasıyla ve katılım-
cılardan onam alınmasıyla başlanmış ve Helsinki Dekla-
rasyonuyla uyumlu olarak yürütülmüştür.

Sistolik kan basıncının 140 mmHg, diyastolik kan ba-
sıncının ise 90 mmHg üzerinde olması veya her ikisinin 
de bu değerlerin üzerinde olması hipertansiyon olarak 
değerlendirildi. Diyabeti, böbrek yetmezliği veya kardi-
yovasküler herhangi bir rahatsızlığı olanlar çalışmaya 
alınmadı.

Tüm olgulardan kan numuneleri alınmadan önce ağır 
egzersiz yapmamaları ve sigara kullananların bırakma-
sı istendi. Bir gece açlık sonrası total serum homosis-
tein, folik asit, vitamin B6 ve vitamin B12 seviyelerini 
ölçmek için heparinize kan numuneleri alındı. Süre ve 
ısıya bağlı olarak kandaki hücrelerden homosistein sa-
lınabileceğinden dolayı numuneler hemen buz üzerine 
yerleştirildi ve en geç otuz dakika içinde on dakika sü-
reyle santrifüj edildi. Analiz edilinceye kadar -70ºC’de 
derin dondurucuda muhafaza edildi. Analiz esnasında 
aşağıdaki laboratuar işlemleri uygulandı.

Çin menşeli,  YH-BIOSEARCH marka, YHB1572Hu kata-
log numaralı Homosistein ELISA kitlerini kullanarak EIA 
yöntemi ile Homocysteine değerleri ölçüldü. Çalışmalar 
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sırasında mikroplaka yıkayıcı olarak Almanya menşeli 
COMBI WASH HUMAN marka-model yıkayıcı kullanıldı. 
Okumalar ise Hollanda menşeli CHROMATE 4300 marka 
- model mikroplaka okuyucuda yapıldı. Tüm parametre-
ler 450 nm dalga boyunda okutuldu ve cihazdan alınan 
absorbans değerleri kalibrasyon grafiğinde yerine koyu-
larak örneklerin sonuçları elde edildi. Homocysteine ek 
olarak folik asit, vitamin B6 ve vitamin B12 seviyeleri de 
kitleri kullanılarak aynı yöntemle ölçüldü. 

Ayrıca, MTHFR C677T ve MTHFR A1298 mutasyonları 
içinde analiz yapıldı. Bunun için her hastadan yaklaşık 
5-8 cc kan alınarak EDTA ihtiva eden tüplere kondu. 
DNA izolasyonları 200 µl periferik kan numunelerinden 
QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen Inc. Germany)  
kullanılarak yapıldı ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) 
yapılıncaya kadar -20ºC’de muhafaza edildi. Polimor-
fizmlerin taranmasında SNaPshot® multiplex system 
(Applied Biosystems Inc. Switzerland) kullanıldı.

Elde edilen bulgular ortalama±standart sapma olarak 
ifade edildi. İstatistiksel analiz için paired sample t-test 
kullanıldı. P<0.05 olması anlamlı olarak kabul edildi.

BULGULAR

Hipertansif grupta ise 17 erkek ve 13 kadın olmak üzere 
toplam 30 olgu vardı. Yaşları 34-71 arasında değişmek-
te ortalama yaş 51.1±13.4 yıl idi. Bu grupta kadınlarda 
homosisteinemi seviyesi 8.3 ile 26.2 µmol/L arasında 
değişmekte ortalama 12.8 ± 3.2 µmol/L, erkeklerdeyse 
10.6 ile  32.4 arasında değişmekte ortalama 14.5 ± 4.3 
µmol/L idi.

Arteriyel tansiyonu normal olan grupta 16 erkek ve 14 
kadın olmak üzere 30 olgu vardı. Yaşları 36-72 arasında 
değişmekte ortalama yaş 49.8±11.3 yıl idi. Bu grupta 
kadınlarda homosisteinemi seviyesi 5.2 ile 17.5 µmol/L 
arasında değişmekte ortalama 9.8 ±2.4 µmol/L, erkek-
lerdeyse 7.2 ile  18.7 arasında değişmekte ortalama 
12.3 ± 2.9 µmol/L idi. 

Homosisteinemi seviyeleri erkeklerde ve hipertansif 
grupta anlamlı olarak yüksekti (p<0.05). Hem hipertan-
sif hem homosisteinemi seviyesi yüksek olan altı has-
tada folat seviyesi düşüktü. Folat seviyesi düşük olan 

olgulardan dördünde B12 ve üçünde B6 vitamini sevi-
yeleri de normalin altındaydı. Bu olgularda folat ve vi-
tamin replasmanları yapıldı. MTHFR C677T mutasyonu 
hipertansif grupta 16 (%53.3), tansiyonu normal olan 
grupta ise 12 (%40) olguda mevcuttu (p<0.05). MTHFR 
C677T ve A1298C mutasyonlarının gruplara göre dağılı-
mı tablo 1’de gösterilmiştir. 

TARTIŞMA

Epidemiyolojik çalışmalarla primer hipertansiyon geliş-
mesinde rol oynayan birçok faktör belirlenmiştir. Bun-
lardan obezite, tuzlu diyet, sedanter yaşam, sigara ve 
alkol kullanımı ve hiperhomosisteinemi modifiye edile-
bilen risk faktörleridir (5). 

Artmış homosistein seviyelerinin platelet aktivasyonu, 
hiperkoagülabilite, oksidatif stres, endotel disfonksi-
yonu, düz adale hücre proliferasyonu ve lipitlerin oksi-
dayonu ve peroksidasyonu gibi biyokimyasal olaylarda 
rolü vardır (6). Bu biyokimyasal olaylar nedeniyle damar 
endotel bütünlüğüyle birlikte vazodilatatör yeteneğin 
bozulması ve insülin direnci gelişmesi nedeniyle hiper-
homosisteinemi hipertansiyon gelişmesinde bir risk 
faktörü olarak değerlendirilmektedir (7).

Hiperhomosisteinemi başlıca oksidatif stres etkisiyle 
nitrik oksit gibi vazodilatatörleri azalttığından, vasküler 
matrikste hasara yol açtığından ve düz adale proliferas-
yonunu desteklediğinden ve vasküler konstriksiyonu 
azalttığından vasküler disfonksiyona neden olur (4). 

Homosisteinemi konsantrasyonuyla lipitlerin ve lipop-
roteinlerin arasında pozitif bir ilişki gözlemlenmiştir 
(5). Hiperhomosisteinemi superoksit ve reaktif oksijen 
türlerini arttırır. Artan superoksit radikalleri, hem endo-
telin bazal membranına hem lipoprotein partiküllerinin 
içine etki ederek lipit perkosidasyonunu başlatarak en-
dotelyal hasara yol açar (8). Bu toksik etkilerinden dola-
yı hiperhomosisteinemi arteriyel duvar hasarını arttıra-
rak hipertansiyona neden olduğundan kardiyovasküler 
patolojiye yol açabilir (9). 

Artmış, homosisteinemi seviyeleri hem endoteli hem 
düz kasların derin tabakalarını olumsuz etkileyerek 
hipertansiyon gelişmesinde rol oynar. Hiperhomosis-
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teinemi endotelyal hücre büyümesini inhibe ederek 
damar duvarının yeniden yapılanmasını etkiler. Aynı 
zamanda düz kas hücre bölünmesini aktive eder. Ho-
mosisteinemi konsantrasyonunun artması kollajen 
üretimini pekiştirerek ve serin elastasları aktive ederek 
fibrozis ve kalsifikasyonu arttırır (5).

Diyabet, sigara veya hiperlipidemi gibi bilinen risk fak-
törlerinden bağımsız olarak, orta derecede hiperhomo-
sisteinemi kardiyovasküler hastalıklar için majör bir risk 
faktörüdür (10). Tek başına hiperhomosisteinemi kalp 
yetmezliklerinin %10’undan sorumlu olup, geri kalan 
%90’ından ise diğer klasik risk faktörleri sorumludur 
(5).

Homosisteinemi seviyelerindeki artışlar ya homosistein 
metabolizmasında rol oynayan enzimlerin genetik de-
fektlerinden veya ilişkili vitamin kofaktörlerin beslen-
meye bağlı yetersizliklerinden kaynaklanabilir. B komp-
leks vitaminleri (folik asit, B12 vitamini ve B6 vitamini), 
homosisteinin metionine dönüşümünde rol oynayan 
enzimlerin prekürsörleri olduğundan eksiklikleri hiper-
homosisteinemi riskini arttırabilir. Bazı araştırmacılar 
folik asit alımının homosistein seviyesini azalttığı halde 
B12 ve B6 vitaminlerinin minor etkisi olduğunu belirt-
mişlerdir (9). Folik asit ve B12 vitamini takviyesiyle ho-
mosisteinemi seviyelerinin düşürülmesiyle kan basıncı 
azaltılabilir (11). Ancak bu vitaminlerinin homosiste-
inemi düzeylerini anlamlı olarak azaltmasına rağmen 
özellikle de yaşlılarda kan basıncına etkisi olmadığını 
bildiren çalışmalar da vardır (12).

N5-N10 metilentetrahidrofolat redüktazın nokta mu-
tasyonu sonucu alanin yerine valin gelmesi sonucu 
oluşan termolabil varyant MTHFR C677T polimorfizmi 
Fransızların %38’inde tespit edilmiştir (8). Bizim seri-
mizde normotansif hastalarda da benzer oran (%40) 
bulunmuştur. Folat eksikliği olanlarda MTHFR C677T 
mutasyonu da eşlik ediyorsa homosisteinemi seviyele-
rinde artış olmaktadır.

MTHFR C677T mutasyonu sadece düşük folat seviyesi 
olanlarda artmış homosisteinemi seviyeleriyle ilişkili 
olsa da DNA onarımı mekanizmasını ve hücre bölün-
mesini etkileyerek nukleotid sentezini azaltan MTHFR 
C677T mutasyonunun hipertansiflerde sık olabileceği 

bildirilmiştir (6). Serimizde de bu mutasyona hipertan-
sif olgularda daha fazla rastlanmıştır. 

Artmış homosistein ve S-adenozil homosistein molekül-
leri nedeniyle metilasyon potansiyelinin azalması endo-
tel hücrelerinin bütünlüğünü riske atar. Homosisteinin 
tiyolaktona otooksidayonu esnasında serbest radikaller 
oluştuğundan ve glutatyon peroksidaz gibi antioksidan 
enzimlerin ekspresyonu da inhibe olur (13). Homosis-
tein tiyolaktan düşük dansiteli lipoprotein kolesterola 
(LDH) bağlanarak intima makrofajları tarafından alınıp, 
aterosklerotik plaklardaki köpük hücrelerinin yapısına 
katılarak agregatlar oluşturur (8). Nitekim, hiperhomo-
sisteineminin hipertansiyon ve tütün kullanımının pro-
aterojenik etkisini arttırdığı da saptanmıştır.

Yüksek homosistein seviyeleri nitrik oksitin aracılık 
ettiği damar relaksasyonunu bozmaktadır (14). Hiper-
homosisteinemi oksidatif stresi attırarak, vasküler en-
dotelyal bütünlüğün bozarak ve/veya endotelyal nitrik 
oksitin serbest bırakılmasını güçleştirerek vazodilatas-
yon yeteneğini azalttığından dolayı oluşan arteriyel 
kompliyansın azalması nedeniyle hipertansiyona ne-
den olabilir (11,13). Ancak, hiperhomosisteineminin 
endotelyal hasar yapabilmesi için hiperlipidemi, hiper-
tansiyon, obezite ve hiperinsulinemi gibi geleneksel 
risk faktörlerinin olması gerektiği de bildirilmiştir (15).
Hayvan deneylerinde arterlerin histolojik incelenme-
sinde homosisteinin majör elastik lamina dislokas-
yonları (elastik liflerin bölünmesi ve fragmantasyonu) 
oluşturduğu gözenmiştir. Ayrıca, suprarenal aortada 
elastin seviyelerinin homosistein seviyesi yüksek olan 
hayvanlarda kontrol grubuna göre anlamlı olarak azal-
dığı görülmüştür. Sonuç olarak bazı kimselerde yüksel-
miş homosistein seviyeleri izole sistolik hipertansiyonla 
bağlantılı olabilir. Muhtemel bir mekanizma ise elastin 
yıkımı nedeniyle arter duvarının yapısında olan değişik-
liklerdir (14).

Hiperhomosisteinemi endojenöz nitrik oksit sentetaz 
inhibitörü olan asimetrik dimetilarjinin (ADMA) seviye-
lerini arttırarak oksidatif strese ve vasküler disfonksiyo-
na neden olduğundan oksidatif stresin yeni bir mediya-
törü olarak değerlendirilebilir (16). 

Ancak, hiperhomosisteineminin hipertansiyon sonucu 
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geliştiği de iddia edilmektedir. Hipertansiyonlu olgular-
da eninde sonunda gelişen makaslama stres ve proate-
rojenik süreçlerin sebep olduğu damarların endotelyal 
tabakasındaki hasarlar sonucu homosistein partikülle-
rinin endotel hücrelerinden ekstrasellüler sıvıya doğru 
aşırı hareketine bağlı olarak kanda homosistein mo-
leküllerin seviyesi yükselmektedir (5). Bu görüşe göre 
hiperhomosisteinemi artmış kan basıncı nedeniyle ge-
lişmektedir. Çalışmamızda olduğu gibi ülkemizde yapı-
lan bir çalışmada da hipertansif hastalarda homosistein 
düzeyleri anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (2).

Primer hipertansiyon endotelyal disfonksiyon, infla-
masyon ve artmış oksidatif stres ile ilişkilidir (17). Bu 
hasta grubunda oksidatif streste ve lipit peroksidasyon 
ürünlerinde artış olmakla beraber aynı zamanda oksi-
dan savunma sistemindeyse azalma mevcuttur (18). 

Sonuç olarak hipertansif hastalarda homosisteinemi se-
viyeleri yüksek bulunduğundan çalışmamız hipertansi-
yon ile homosistein seviyelerinin artışı arasında bir ilişki 
olduğu görüşünü desteklemektedir.  Hipertansif hasta-
larda altta yatan bir neden bulunamazsa homosisteine-
mi seviyelerinin ölçümünün yararlı olacağını düşünü-
yoruz. Ancak bulgularımız geniş kapsamlı çalışmalarla 
desteklenmelidir.

Tablo 1. Kan basıncı seviyesi normal ve yüksek olan 
gruplarda mutasyonların dağılımı 
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