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1. Dahilive Semsi 

Özet 
Bu çalışmanın amacı obeziteye neden 
olabilecek hastalıklar gibi etyolojik sebep
ler yönünden taranarak böyle bir proble
mi bulunmayan obez kadınlardan oluştu
rulan vaka grubunda antropometrik öl
çüm yöntemleri ile plazma lipidleri ara
sındaki ilişkiyi inceleyerek sağlıklı ve 
obez olmayan kontrol grubu ile karşılaş
tırmaktı. Sonuç olarak obez vaka grubu 
ile kontrol grubunun tüm plazma lipid ve 
plazma glukoz düzeyleri ortalamaları 
arasında istatistiki olarak anlamlı farklar 
bulunmasına rağmen obez vaka grubun
da VKİ ile sadece plazma trigliserid ve 
VLDL kolesterol düzeyleri arasında ista

tistiki olarak anlamlı bir pozitif korelas
yon bulundu. Lokal yağ dağılımını göste
ren B/K oranı ile tüm plazma lipidleri ve 
plazma glukozu düzeyleri arasında ista
tistiki olarak anlamsız zayıf bir diskinin 
olduğu görüldü. 

Summary 
The aim of this study was to investigate 
the correlation between anthropometric 
measurements and plasma lipids in obes 
women case group that had not any eti-
ologic factor which could cause obesity. 
We also compared this obes group with a 
control group that had no obesity. There 
was no statistically significant differences 
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between the total plasma lipids and plaz
ma glucose of the obes group and the 
control group. But there was a statisti
cally significant positive correlation bet
ween BMl and plazma trigliserid, VLDL-
kolesterol levels in the obes group. There 
were statistically unsignificiant correlati
on between waist/hip ratio and plasma li
pids, plasma glucose. 

Giriş 
Obezitenin birçok metabolik bozukluk ile 
birlikte olduğu bilinmektedir. Yapılan çalış
maların çoğunda obezlerin antropometrik 
ölçüm değerleriyle dislipidemi arasında iliş
ki olduğu gösterilmiştir. Bu geniş çaptaki 
çalışmaların çoğunun sonucuna göre obez-
ler artmış açlık plazma trigliserid seviyesi 
ve düşmüş HDL-kolesterol seviyesi ile ka-
rakterizedir. Plazma total kolesterol seviye
si sınırda artmıştır. 
Materyal ve metod: 
Çalışmadaki verilerin cinsiyet farklılığın
dan doğacak faktörlerden etkilenmemesi 
için çalışma sadece kadınlar üzerinde yapıl
dı. Çalışmaya 50 obez kadın vaka ile 30 
obez olmayan kadın kontrol vakası alındı. 
Her iki grubun vücut kitle indeksi (VKt) ve 
bel çevresinin kalça çevresine oranı (B/K) 

hesaplandı. Her iki grubunda plazma ko
lesterol ve trigliserid düzeyleri Abbot 
Spectrum'da. plazma glukoz ve HDL-koles
terol 717 Boehringer de ticari kitler kulla
nılarak ölçüldü. Plazma LDL kolesterol ve 
VLDL kolesterol şu formüllerle hesaplandı. 

LDL kolesterol: Total kolesterol - (VLDL 
kolesterol + HDL kolesterol) 
VLDL kolesterol: Trigliserid / 5 

Sonuç 
Obez vaka grubunda VKİ-35.07±7.3, 
B/K-0.82 ± 0.06 olarak bulundu. Kontrol 
grubunda ise VKİ=21.3 ± 2.3. B/K- 0.74 ± 
0.05 olarak bulundu. İstatistiki olarak obez 
vaka grubunun VKİ ve B/K oranı değerle
ri kontrol grubundan daha yüksek bulun
du (P<0.0001). Obez vaka grubunda plaz
ma glukoz kolesterol, trigliserid. HDL. 
LDL ve VLDL kolesterol düzeyleri sırasıyla 
95.5 ± 20, 217.32 ± 42.5, 151.36 1 68.51. 
48.14 ± 8.6. 135.8 + 40. 30.4 ± 15 bulun
du. Obez olmayan kontrol grubunda aynı 
parametreler sırasıyla 86.2 ± 20. 186.03 ± 
43.89. 94.53 ± 45.92. 54.3 ± 17.88. 113.6 ± 
40, 18.9 1 12 olarak bulundu. Obez vaka 
grubunda plazma glukoz (P<0.05), koleste
rol (P<0.05). trigliserid (P<0.0001). LDL-

Tablo: Obez vaka grubundaki ve kontrol grubundaki açlık plazma glukoz. kolesterol. 
HDL. LDL ve VLDL-kolesterol düzeylerinin karşılaştırılması 

Glukoz (mg/dl) 
Kolesterol (mg/dl) 
Trigliserid (mg/dl) 
HDL-kolesterol (mg/dl) 
LDL-kolesterol (mg/dl) 
VLDL-kolesterol (mg/dl) 

Obez vaka grubu 

95.5 ± 20 
217.32 ± 42.5 
151.36 ± 68.51 
48.14 ± 8.6 

135.8 ± 40 
30.4 ± 15 

Kontrol grubu 

86.2 ± 20 
186.03 ± 43.89 
94.53 ± 45.92 
54.3 ± 17.88 

113.16 + 40 
18.9 ± 12 

P değeri 

P<0.05 
P<0.005 
P<0.0001 
P<0.05 
P<0.05 
P<0.001 
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kolesterol (P<0.05), VLDL-kolesteroI 
(P<0.0001) düzeylerinin obez olmayan 
kontrol grubundan daha yüksek olduğu 
bulundu. Plazma HDL-kolesterol (P<0.05) 
düzeyinin obez hasta grubunda daha dü
şük olduğu bulundu. 

Obez vaka grubunda VKİ ile plazma glu-
koz (r=0.2119 P>0.05), kolesterol (r-
0.007474 P>0.5), HDL-kolesterol (r= 
0.1860 P>0.05), LDL-kolesterol (r= 
0.06228 P>0.5) düzeyleri arasında anlamlı 
bir korelasyon bulunamazken, trigliserid 
(r-0,3268 P>0.05) ve VLDL-kolesterol 
(r-0.3038 P<0.05) düzeyleri ile arasında 
anlamlı bir korelasyon tespit edildi. 
Obez vaka grubunda B/K oranı ile plazma 
glukoz (r-0.033 P>0.5), kolesterol (r-
0.2074 P>0.05), trigliserid (r=0.26061 
P>0.05), HDL-kolesterol (r- 0.119 P>0.05). 
LDL-kolesterol (r-0.006228 P>0.5). VLDL-
kolesterol (r=0.2002 P<0.05) düzeyleri ara
sında anlamlı bir korelasyon bulunmamış
tır. 

Tartışma 
Yapılan çalışmaların genelinde obezler art
mış açlık plazma trigliserid seviyesi ve düş
müş HDL-kolesterol seviyesi ile karakteri-
zedir.(l,2) Plazma kolesterol ve LDL-koles
terol seviyeleri sınırda artmıştır.(l,2,3) Kar
diyoloji Derneğinin, çalışmasının sonucu 
olarak obeziteye Türk kadınlarında çok sık 
rastlandığı bulunmuştur. Bunun plazma 
trigliseridi. kan basıncı ve daha hafif ölçü
de serum kolesterol düzeyi gibi diğer çeşit
li risk faktörlerini etkilemesi ve de sigara 
içme ile diabete sıklıkla eşlik etmesi yüzün
den kadınlarda önemli bir risk faktörü 
oluşturduğu öne sürülebilir.(4) 
Obezite tanısının konmasında geçerli olan 
ölçüm yöntemlerinden biri olan VKİ para
metresi epidemiyolojik çalışmalarda en sık 

kullanılan yöntem olmuştur. Günümüzde 
daha çok obezitenin zararlı etkileri ile vü
cuttaki yağ dağılımı arasında olan ilişki 
üzerinde durulmaktadır. Bel/Kalça (B/K) 
oranı, biceps, triceps, subskapular ve sup-
railiak alanlardan cilt altı dokusunun ölçül
mesi vücuttaki lokal yağ dağılımının tespit 
edilmesinde kullanılan konvansiyonel yön
temlerdendir. Prospektif ve metabolik ça
lışmalarda genel olarak B/K oranının, vise-
ral obezitenin belirlenmesinde en iyi in
deks olduğu obez hastalarda B/K oranının 
hesaplanmasının bu hastalardaki metabo
lik profil değişikliğinin önemli bir gösterge
si olup serebrovaskuler hastalık, koroner 
arter hastalığı ve diabetes mellitus gibi me
tabolik hastalıkların gelişebileceğinin gös
tergesi olduğu hususunda fikir birliği bu
lunmaktadır. (5.6) Abdominal BT ile ölçü
len yağ miktarı vücudun yağ miktarı ile ko
relasyon gösterir. Bu yöntem ile B/K ora
nı bulguları arasında korelasyon tespit edil
miştir.^,7,8) Diğer bir çalışmada ise viseral 
yağ miktarını göstermede B/K oranının ye
tersiz kaldığı ve abdominal yağ miktarı ile 
korelasyon göstermediği tespit edilmiş ve 
bu konuda MRI yönteminin daha duyarlı 
olduğu kanaati vurgulanmıştır.(9) Özellikle 
intra-abdominal yağ dokusu tayini başta ol
mak üzere. MRI ve BT gibi görüntüleme 
yöntemleri ile vücuttaki yağ dokusunun ta
yini ve miktarının tespiti daha hassas ola
rak yapılabilmektedir. Ancak pahalı yön
temler oluşları ayrıca her yerde bulunma
maları bunların rutin olarak kullanılabilme 
ve konvansiyonel olma özelliklerini önemli 
ölçüde kısıtlamaktadır. 
Bu çalışmada obezite tanısının konmasın
da ve vücuttaki yağ dağılımının tespit edil
mesinde konvansiyonel antropometrik yön
temler olarak VKİ ve B/K oranı kullanıldı. 
Yapılan çalışmada obez grup ile kontrol 
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grubu açlık plazma total kolesterol düzey
leri ortalaması arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulundu. Ama plazma ko
lesterol düzeyleriyle VKİ ve B/K arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı bir korelasyon 
görülmedi. VKİ'nin lokal yağ dağılımını 
gösterememesi ayrıca B/K oranının da vi-
seral yağlanmayı göstermede duyarlı olma
ması böyle bir sonuç alınmasında etken 
olabilir. Çünkü vücut yağlanması ile plaz
ma kolesterol düzeyleri arasında pozitif bir 
korelasyon görülmesi beklenen ve litera
türde yaygın olarak rastlanan bir sonuçtu. 
Bu konuda büyük kitleler üzerinde yapıl
mış Fragminham Study(lO), Finli kadınlar 
üzerinde yapılmış olan Monica Çalışması. 
Avrupa'da 5 merkezde yapılmış olan yag 
dağılımı çalışması (European Fat distributi
on Study) ile bu korelasyon gösterilmiştir. 
Korelasyon gösterilemeyen çalışmalar da 
vardır. Örneğin "British Prevalence 
Study".(ll) 

Çalışmada obez grup ile kontrol grubu 
plazma trigliserid düzeyleri ortalamaları 
arasında istatiksel açıdan çok anlamlı bir 
fark bulunmuştur. Plazma trigliserid dü
zeyleri ile VKİ arasında da istatiksel olarak 
anlamlı bir korelasyon var iken. B/K oranı 
ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
korelasyon bulunamamıştır. Bu sonuçlar li
teratür bulguları ile uyum göstermektedir. 
B/K oranı ile arasında bir korelasyon bu
lunmaması da daha önce de belirtildiği gi
bi B/K oranının başta karın içi olmak üze
re visseral yağ birikimini göstermede yeter
siz olması idi. Plazma trigliserid düzeyle
rindeki artış ile vücut ağırlığındaki artış 
arasındaki korelasyonu gösteren geniş ça
lışmalara örnek olarak British Prevalence 
Study. Stockholm Sweden Prospective 
Study. Canadian Heart Health Surveys Re

search Group Study gösterilebilinir.(ll) 
Lipid Research Clinics Prevalence Study. 
European Fat Distribution Study gibi bazı 
geniş çaplı çalışmalarda antropometrik öl
çümler ile plazma HDL-kolesterol arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir negatif kore
lasyon gösterilirken, bazı çalışmalarda ise 
British Prevalence Study'de olduğu gibi bu 
anlamlı korelasyon gösterilememiştir. Bu 
yapılan çalışmada obez vaka grubu ile 
kontrol grubunun HDL düzeyleri ortala
ması arasında istatistiksel olarak az anlam
lı bir fark bulundu. Obez grubun VKİ ve 
B/K oranı ile plazma HDL-kolesterol dü
zeyleri arasında negatif bir korelasyon ol
masına rağmen bu istatistiksel açıdan an
lamlı bir korelasyon değildir. 
Obez vaka grubu ile kontrol grubu plazma 
LDL-kolesterol düzeyleri ortalaması arasın
da istatistiksel açıdan az anlamlı bir fark 
bulundu. Obez grubun VKİ ve B/K oranı 
ile plazma LDL-kolesterol düzeyleri arasın
da da bir korelasyon bulunamadı. Bu konu
da Denke ve arkadaşlarının yaptığı bir ça
lışmada da korelasyon bulunamamış ama 
Fragmingham Cohort Offspring Study 
(13), Rancho and Bernardo Study(14), Car-
dia Study( 11) gibi araştırmalarda ise plaz
ma LDL-kolesterol ve obezite arasında po
zitif bir korelasyon tespit edilmiştir. 
Çalışmada obez vaka grubu ile kontrol gru
bu plazma VLDL-kolesterol düzeyleri orta
laması arasında istatiksel olarak anlamlı 
bir fark bulundu. Obez vaka grubunda 
plazma VLDL-kolesterol düzeyleri ile VKİ 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark bulunurken B/K oranı ile arasında an
lamlı bir korelasyon bulunamadı. Bagalusa 
Heart Study, Fragminham Offspring 
Study! 11) gibi geniş çaptaki çalışmalarda 
plazma VLDL-kolesterol ile obezite arasın
da pozitif bir ilişki gösterilmiştir. 
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