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Amaç: Diyabet olan hastalarda bel çevresi ve boyun çevresinin; glukoz, HBA1c lipid parametreleri ve kan
basıncı üzerine etkisini tespit etmek.
Gereç ve Yöntemler: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Endokrinoloji Kliniğine son 6 ayda
başvuran 264 Tip 2 Diabetes Mellitus tanısı olan hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların kan basıncı, boy,
kilo, bel çevresi ve boyun çevresi (BÇ) ölçüldü. Ölçüm sonuçları ile açlık plazma glukoz (APG), A1c lipid parametreleri ve kan basıncı arasında verilerin korelasyonuna bakıldı.
Bulgular: Çalışmaya alınan 264 hastanın 141’i (%53.4) kadın, 123’i (%46.6) erkekti. Hastaların ortalama yaş
55.7 ± 10, VKİ 31.1 ± 5.5 kg/m², A1c %8.7±2.4, APG 181±82 mg/dL, trigliserit 182±111.7 mg/dL, HDL 42.9±11.7
mg/dL, LDL 111.8±34 mg/dL, sistolik kan basıncı (SKB) 131±20 mmHg, diastolik kan basıncı (DKB) 81.6±12
mmHg, kadında bel çevresi ortalama 106±14 cm, BÇ 36.2±2.8 cm, erkekte bel çevresi ortalama 105.9±12.8
cm, BÇ 37.9±5.1 cm olarak ölçüldü. Kadınlarda ve erkeklerde ayrı ayrı analizde BKİ ile bel çevresi, BÇ, SKB, DKB
arasında anlamlı pozitif korelasyon bulundu (her biri için p<0.001). Hem kadında hem erkekte boyun çevresi
ile SKB, DKB trigliseritte pozitif korelasyon (sırasıyla p<0.001, p<0.001, p=0.02) tespit edilirken, boyun çevresi
ve HDL arasında negatif yönde korelasyon bulundu (p=0.09). Kadın ve erkekler diyabetik hastalarda bel çevresi
ile SKB ve DKB arasında pozitif korelasyon varken (sırasıyla p<0.001, p<0.001) ve HDL arasında negatif yönde
korelasyon tespit edildi (p=0.049). Bel çevresi ve boyun çevresi A1C, APG ve LDL-kolesterol arasında korelasyon
tespit edilmedi.
Sonuç: Bel çevresinin yanında boyun çevresi ölçümü takibi diyabetik hastalarda metabolik değişiklikleri yansıtan önemli ve basit fizik muayene bulgusu olarak kullanılabilir.
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Aim: To evaluate the effect of Waist circumference (WC) and Neck circumference (NC) on glucose, HbA1C,
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lipid parameters and blood pressure in patients with diabetes.
Method: Two hundred and ninety patients with Diabetes Mellitus were included in the study. Height,
weight, WC, NC, glucose, HbA1c, HDL, LDL, triglyceride and blood pressure levels were noted. We assessed
the correlation between these measurements and the levels of fasting plasma glucose (FPG), HbA1c, lipid
parameters and blood pressure.
Results: Study population was consisted of 141 female (53.4%) and 123 male (46.6%) patients. Mean age
was 55.7 ± 10 year, body mass index (BMI) was 31.1 ± 5.5 kg/m², HbA1c was %8.7±2.4, FPG was 181±82 mg/
dL, trigliserid was 182±111.7 mg/dL, HDL was 42.9±11.7 mg/dL, LDL was 111.8±34 mg/dL, diastolic blood
pressure (DBP) was 81.6±12 mmHg, sistolic blood pressure (SBP) was 131±20 mmHg. Mean WC was 106±14
cm and NC was 36.2±2.8 cm in women, mean WC was 105.9±12.8 cm and NC was 37.9±5.1 cm in men. BMI
was significantly correlated with WC, SBP and DBP individually in women and men (p<0.001 for each). NC was
positively correlated with SBP, DBP and triglycerides (p<0.001, p<0.001, p =0.02) and negatively correlated
with HDL (p = 0.09) in all patients. WC was positively correlated with SBP and DBP (p<0.001, p<0.001) and
negatively correlated with HDL (p = 0.049) in male and female diabetic patients.
Conclusion: Waist circumference and neck circumference measurements are important and simple physical
examination methods and may reflect metabolic changes in diabetic patients.
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GİRİŞ

BULGULAR

Diyabetes Mellitus (DM) temel özelliği hiperglisemi
olmakla birlikte karbonhidrat, protein ve lipit
metabolizmalarında da bozuklukla ortaya çıkan
heterojen bir hastalıktır. Obezite ve diyabet arasında
çok yakın ilişki vardır. Beden kitle indeksi (BKI) >35 kg/
m² olan obezlerde, BKI <22 kg/m² olanlara göre T2DM
gelişme riski 30-40 kat fazladır (1). İnsulin direnci ve
insulin yetmezliği bu hastaların en önemli özelliğidir.

Çalışmaya alınan 264 hastanın 141’i (%53.4) kadın,
123’i (%46.6) erkekti. Hastaların ortalama yaş 55.7 ±
10, VKİ 31.1 ± 5.5 kg/m², A1c %8.7±2.4, APG 181±82
mg/dL, trigliserit 182±111.7 mg/dL, HDL 42.9±11.7
mg/dL, LDL 111.8±34 mg/dL, sistolik kan basıncı (SKB)
131±20 mmHg, diastolik kan basıncı (DKB) 81.6±12
mmHg, kadında bel çevresi ortalama 106±14 cm, BÇ
36.2±2.8 cm, erkekte bel çevresi ortalama 105.9±12.8
cm, BÇ 37.9±5.1 cm olarak ölçüldü. Kadınlarda ve
erkeklerde ayrı ayrı analizde BKİ ile bel çevresi,
BÇ, SKB, DKB arasında anlamlı pozitif korelasyon
bulundu (her biri için p<0.001). Hem kadında hem
erkekte boyun çevresi ile SKB, DKB trigliseritte pozitif
korelasyon (sırasıyla p<0.001, p<0.001, p=0.02) tespit
edilirken, boyun çevresi ve HDL arasında negatif
yönde korelasyon bulundu (p=0.09). Kadın ve erkekler
diyabetik hastalarda bel çevresi ile SKB ve DKB arasında
pozitif korelasyon varken (sırasıyla p<0.001, p<0.001)
ve HDL arasında negatif yönde korelasyon tespit edildi
(p=0.049). Bel çevresi ve boyun çevresi A1C, APG ve
LDL-kolesterol arasında korelasyon tespit edilmedi.

Yüksek kardiovasküler risk ve visseral adipoz doku
arasındaki ilişki inflamasyon, tromboz, hiperglisemi,
aterojenik dislipidemi ve adipositokinleri içeren birçok
farklı mekanizmayı kapsar. Obezite hipertansiyon, kalp
yetmezliği ve koroner kalp hastalığı için major risk
faktörü sayılır (2).
T2DM’li hastaların yaklaşık %80’inde obezite vardır.
Biz çalışmamızda, abdominal ve üst boyun yağ doku
ölçümleri olan bel ve boyun çevresi (BÇ) ölçümleri
ile glikoz, A1c ve lipit parametreleri ve kan basıncı
ölçümleri ile arasında korelasyonu olup olmadığını
tespit etmeyi amaçladık.

TARTIŞMA
GEREÇ VE YÖNTEMLER
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
Endokrinoloji Kliniğine son 6 ayda başvuran 264 T2DM
hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların kan basıncı,
boy, kilo, BKİ, bel çevresi ve BÇ’si ölçüldü. Açlık plazma
glikoz, trigliserit, HDL, LDL, A1c değerleri not edildi.
Ölçüm sonuçları ile açlık plazma glikoz (APG), A1c
ve lipit parametreleri arasında korelasyona bakıldı.
Çalışmaya alınan hastalara çalışma hakkında bilgi
verildi ve aydınlatılmış onam formları alındı. Kanlar
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
HastanesiBiyokimya laboratuvarında kemiluminesan
yöntemi ile Beckman Coulter DXI 800 cihazında
otomatik olarak çalışıldı. Verilerin analizi ve istatistiksel
yöntemlerin uygulanması için SPSS-15.0 istatistik
paket programı (statistical package for social sciences)
kullanıldı. Sürekli verilerin arasındaki ilişki için Pearson
korelasyon analizi yapıldı. P<0,05 değeri istatistiksel
olarak anlamlı kabul edildi.

Çalışmada kadın ve erkek diyabetik hasta gruplarında
bel ve BÇ’nin SKB, DKB ve trigliseritte pozitif, HDL ile
negatif korelasyon gösterdiği ve A1C, APG ve LDLkolesterol ile korelasyon göstermediği tespit edildi.
Abdominal obezite ile birlikte olan T2DM de insulin
direnci, dolayısıyla hiperinsulinemi ön plandadır.
Hiperinsulineminin vasküler sistem üzerine etkisi
Na geri emiliminin artışı (3), sempatik sinir sistemi
aktivasyonu (4) ve vasküler düz kasın kalınlaşması
(5) şeklindedir. BKI, bel çevresi ve BÇ‘nin hem sistolik
hem de diastolik kan basıncı üzerine pozitif korelasyon
göstermesi bu şekilde açıklanabilir.
BÇ gövdenin üst kısmındaki yağ dağılımını gösteren
önemli belirteçlerden biri haline gelmiştir. Üst gövdenin
subkutan yağ dokusu serbest yağ asiti salınımı fazladır.
Ayrıca üst gövde yağ dokusunun alt gövdenin yağ
dokusuna göre lipolitik aktivitesi daha aktiftir (6).
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İntraperitoneal yağ dokusunu, üst gövde yağ dokusu ile
karşılaştırınca insulin direnci ile daha ilişkili olduğu tespit edilmiş (7). Santral obezite, özellikle üst gövdedeki
yüksek yağ miktarı insulin direnci, T2DM, hipertansiyon,
yüksek trigliserit ile daha yakın ilişkili bulunmuşken, alt
gövde obezitesi bu sayılan advers metabolik olaylarla
daha az ilişkili bulunmuş (8). Bizim çalışmamızda boyun
çevresi trigliserit ile pozitif korelasyon gösterdiği tespit
edildi ancak açlık plazma glukozu ile aralarında korelasyon tespit edilmedi.
Sonuç olarak VKI ile birlikte bel çevresi ve boyun çevresi
ölçümü de diyabetik hastalarda metabolik değişiklikleri
yansıtabilen ve poliklinik ortamında kolayca bakılabilecek fizik muayene olarak kullanılabilir.
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