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1. GİRİŞ ve AMAÇ 

Obezite vücutta aşırı yağ depolanması ile ortaya çıkan; başta tip-2 diyabet ve 

kardiyovasküler hastalıkları içeren çeşitli sorunlara neden olabilen bir enerji 

metabolizması bozukluğudur. Çocukluk çağı obezitesinin görülme sıklığı son otuz 

yılda giderek fazlalaşarak, başta gelişmiş ülkelerde görülmek üzere tüm dünyada 

prevalansı katlanarak artan bir sağlık sorunu haline gelmiştir (1,2). 

Maggio ve ark.’na göre çocukluk çağı obezite süresindeki artışa paralel olarak 

birinci sırada ortopedik problemler, ikinci sırada insülin direnci ve metabolik 

sendromun da bulunduğu metabolik sorunlar, üçüncü sırada ise kardiyovasküler 

problemler görülmektedir (3).  

Obezitenin kardiyovasküler sistem üzerindeki etkileri 6 alt başlıkta 

sıralanabilir. Bunlar; koroner kalp hastalığı, ateroskleroz, dislipidemi, hipertansiyon, 

ventriküler repolarizasyon defektleri ve tromboembolizmdir (2). 

Obezlerde yapılan çalışmalarda, kalbin sistolik fonksiyonlarının bozulmadan 

önce diyastolik fonksiyon bozukluğunun geliştiği bildirilmiştir. Metabolik Sendrom 

(MS) tanısı alan çocuklarda kardiyovasküler sistem değişikliklerinin çok daha erken 

yaşta başladığı bildirilmiştir (4). 2014 yılında Mangner ve ark. tarafından yapılan bir 

araştırmada MS’u olmayan obez çocuklarda da kontrol grubuna göre miyokardiyal 

yapı ve fonksiyonlarda ekokardiyografik olarak erken çocukluk döneminden itibaren 

anlamlı yapısal farklılıklar bulunmuştur (5). 

Erişkin çalışmalarında obezite görülen kişilerde kardiyovasküler mortalitenin 

normal kilolu bireylere göre 6- 12 kat artmış olduğu vurgulanmıştır (6). Bu kişilerde ani 

kardiyak ölüme birçok nedenin etki ettiği bilinmekle birlikte, son dekadda yapılan 

araştırmalarda obeziteye eşlik eden ventriküler repolarizasyon değişkenlikleri üzerinde 

yoğunlaşılmıştır. Bilinen bir kalp hastalığı olmayan obezlerde ani ölümler bildirilmiş ve 

bunun nedeninin ventriküler taşiaritmiler olduğu gözlenmiştir (6). Bazı 

elektrokardiyografik ölçümlerde ani ölümlerin nedeni gösterilebilmektedir. EKG’de 

QT aralığının uzamasının klinik önemi vardır ve torsades de pointes olarak adlandırılan 

ölümcül ventriküler aritmilere yol açabilmektedir (6). QT ve QTc dispersiyonu artışının 
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kronik kalp hastalığı olan erişkinlerde ventriküler aritmi ve ani ölümler için risk faktörü 

olduğu bildirilmiştir (7).  

QT aralığının çeşitli nedenlere bağlı olarak uzayabileceği göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu nedenler arasında kalp yetersizliği, miyokardiyal iskemi, 

hipertansiyon, diyabetes mellitus, hipertiroidi, obezite, hiperkolesterolemi, 

bradikardi, elektrolit dengesizliği (hipokalemi ve hipomagnezemi) ve ilaçlar 

sayılabilir (8). Erişkin obez kişilerde yapılan bir çalışmada kilo verilmesi sonrasında 

QTc süresinde kısalma ve artmış QTc dispersiyonunda düzelme olduğu saptanmıştır 

(6). Obezlerde QT ve QTc süresinde uzama olduğunu vurgulayan farklı çalışmaların 

yanısıra VKİ ile elektrokardiyografik repolarizasyon parametreleri arasında ilişki 

saptanmadığını bildiren çalışmalar mevcuttur (4,9,10).  

  Obez çocuklarda EKG’de ventrikül repolarizasyon değişikliklerini inceleyen 

çok az sayıda çalışma vardır (11). Obstrüktif uyku apnesi olan çocuklarda QT 

dispersiyonunda artma saptanmıştır (12). Hipertansiyonu olmayan obez çocuklarda 

kontrol grubuna göre QT süresinde uzama ve QTc dispersiyonunda artış olduğu 

bildirilmiştir (9). Obez çocuklarda ventrikül repolarizasyon değişkenliklerinin 

aritmiye yol açıp açmadığı bilinmemektedir (9).  

Bu çalışmada Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (AÜTF) Çocuk 

Endokrinoloji ve Adolesan Klinikleri’nde obezite ve metabolik sendrom nedeniyle 

izlenen 8 -18 yaş aralığındaki çocukları aynı yaş grubundaki sağlıklı çocuklardan 

oluşan kontrol grubu ile karşılaştırarak, prospektif olarak değerlendirdik. 

Bu çalışmadaki amaçlarımız;  

1. Sağlıklı çocuklardan oluşan kontrol grubuna göre aynı yaş grubundaki 

obez çocuklarda ventriküler repolarizasyon değişkenliklerini ve 

ekokardiyografik verilerini kıyaslamak 

2.  Metabolik sendromu olan ve olmayan obez çocukların ventriküler 

repolarizasyon değişkenliklerini karşılaştırmak  

3. Obez ve MS’lu çocuklarda ölçülen ekokardiyografik verilerin metabolik 

sendrom riskini gösteren laboratuar parametreleri ile ilişkisini incelemek 
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4. Sağlıklı ve obez çocuklarda ölçülen ekokardiyografik verilerin QT ve QTc 

dispersiyonu gibi ventriküler repolarizasyonun EKG deki belirteçleri 

arasında ilişkiyi yine metabolik sendromu olan çocuklarla da 

karşılaştırarak araştırmaktır. 

Bu çalışmada saptanan verilerle obez ve metabolik sendromlu çocuklarda; 

kardiyovasküler komplikasyonların gelişmeden önlenmesi, komplikasyonlardan 

etkilenen bireylerin erken tedavilerinin sağlanması, sonuç olarak da bireyin sağlıklı 

yaşamasına katkı sağlamak hedeflenmektedir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1. OBEZİTENİN TANIMI 

Obezite, vücuda besinler ile alınan enerjinin, harcanan enerjiden fazla 

olmasından kaynaklanan ve vücut yağ kütlesinin, yağsız vücut kütlesine oranla 

artması ile karakterize olan kronik bir hastalıktır. Başta kardiyovasküler ve endokrin 

sistem olmak üzere vücudun tüm organ ve sistemlerini etkiler. Bu nedenle son otuz 

yılda erişkin ve çocuklarda görülme sıklığı artarak çeşitli bozukluklara ve hatta 

ölümlere sebep olabilen önemli bir halk sağlığı problemi haline gelmiştir (1). 

 

2.2. OBEZİTENİN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ 

Vücut kompozisyonunu ölçmeye yarayan yöntemlerden en sık kullanılan yöntem 

antropometrik ölçüm (VKİ, bel çevre ölçümü, bel/kalça oranı) yöntemleridir (6). Diğer 

yöntemlerden bazıları ise su altı tartı, bioelektrik direnç ölçüm (BIA), DEXA (X-ray 

absorbsiyometri), deri altı yağ kalınlığı ölçümleri, nötron aktivasyon analizi, enfraruj 

etkileşimli ölçümler, magnetik rezonans görüntülemedir (13). 

 

2.2.1. Vücut Kütle İndeksi 

Sıklıkla çocuk ve adolesanlar için obezitenin tanımlanmasında yaş ve 

cinsiyete göre belirlenmiş VKİ kullanılmaktadır (7,14,15). Cinsiyete ve yaşa göre 

VKİ ≥95 persentil olan çocuklar obez olarak tanımlanır. 95>VKİ>85 persentil olan 

çocuklar fazla kilolu olarak tanımlanır ve obezite ilişkili morbiditeler açısından risk 

altındadırlar (14,15). 

VKİ, kilogram cinsinden vücut ağırlığının, metrekare cinsinden boya 

bölünmesiyle hesaplanır. 

      Vücut ağırlığı (kg) /Boy² (Metre²)  
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Etnik farklılıklar nedeniyle topluma özel VKİ persentillerini kullanmalıdır (16). 

 

2.2.2. Boya Göre Ağırlık Yüzdesi (Rölatif Vücut Kütle İndeksi - RVKI) 

İdeal vücut ağırlığı yüzdesi hesaplamasında cinsiyete ve yaşa uygun 

hazırlanmış büyüme ve vücut ağırlığı persentil çizelgeleri kullanılır. Çocuğun boy 

ölçümü, uyan yaşın 50. persentili bulunarak boy yaşı olarak kabul edilir. Belirlenen 

boy yaşının 50. persentildeki vücut ağırlığı seçilen birey için ideal ağırlıktır. 

Hesaplanan ideal ağırlık, ölçülen vücut ağırlığı ile oranlanıp 100 ile çarpıldığında 

ideal vücut ağırlığı yüzdesi elde edilir. İdeal vücut ağırlığında %80 sınırı -2 standart 

deviasyona (-2 SD) eş olan değer; beslenme yetersizliği olarak kabul edilir, %120 

sınırı da +2SD’ye eş olan değer aşırı beslenme göstergesi olarak kabul edilir (17). 

  

Şekil 1. Türk Çocuklarının Vücut Kütle İndeksi Eğrileri Erkek-Kız (18) 

 

2.2.3. Deri Altı Yağ Kalınlığı Ölçümleri 

Derialtı yağ dokusunun kalınlığının ölçülmesi ile bulunur. Toplam vücut 

yağının %50’sinin deri altındaki yağ depolarında toplandığı ve bunun toplam yağ 

miktarı ile ilişkili olduğu gerekçesine dayanır. Vücut kompozisyonunu belirlemede 

düşük maliyetli, kolay uygulanır, geçerli ve güvenli bir yöntemdir. Kol kası ve 

baldırdan alınan deri altı kalınlıklarının, Slaughter tarafından bulunan formülle 

yerleştirilmesi ile elde edilen vücut yağ oranı 6-17 yaş çocuk ve adolesanlarda 

kullanılmaktadır (19). 
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2.2.4. Bel Çevresi Ölçümü ve Bel/Kalça Oranı 

Bel çevresi ölçümü santral obeziteyi saptayan güvenilir araçlardandır. 

Özellikle erişkinlerde kanıtlanmış obezitenin neden olduğu kardiyovasküler 

hastalıklar ve Tip 2 diyabet gibi komorbiditeler, santral obezite ile yakın ilişkilidir. 

Çocukluk yaş grubunda da bel ölçümünün santral obeziteyi göstermede duyarlı 

olduğu saptanmıştır (20). 

Erişkinlerde kadınlar için santral obeziteyi gösteren bel çevresi ≥88 cm iken, 

erkeklerde ≥102 cm olarak belirlenmiştir. Farklı ülkelerden çocukluk yaş grubu için 

yaşa ve cinsiyete göre değişen bel çevresi persentilleri bulunmaktadır (21). Türk 

çocukları 7-17 yaş grubu ve 0-6 yaş grubu için bel çevresi persentilleri de 

oluşturulmuştur (22,23). 

Bel ölçümünün kalça ölçümüne oranının erişkin kadınlarda ≥0.80 erkeklerde 

≥0.95 olması santral obeziteyi gösterir. Çocuk ve adolesanlarda yaygın olarak kabul 

edilmiş bel/kalça oranı eğrileri yoktur, bu dönemde obeziteyi değerlendirmek için sık 

kullanmaz (25). 

 

2.2.5. Biyoelektrik Direnç Ölçüm Yöntemi (BIA) 

BIA yöntemi ile yağ oranının analizi hızlıdır, girişim gerektirmez. Maliyet 

açısından diğer yöntemler ile karşılaştırıldığında göreceli olarak pahalı olmayan bir 

ölçümdür. Biyoelektrik direnç, vücut dokularının zararsız bir elektrik akımına 

direncinin ölçümüdür. Elektrik akımları suyun çok olduğu vücut dokularından (kan, 

idrar ve kaslar) diğer dokulara (kemik, yağ veya hava gibi) daha kolay geçer. BIA ile 

doku düzeyinde iletilen elektrik akımlarının hızı ve gücü ölçülür. Ölçümler boy, kilo, 

cinsiyet gibi bilgiler ile kişinin vücut yağ oranının belirlenmesinde kullanılır (25,26). 

BIA, çocuk ve adolesan topluluklarda epidemiyolojik araştırmalarda vücut yağ 

yüzdesi ve vücut yağ yüzdesindeki değişimin güvenilir tahmincisi olarak 

kullanılabilir (27,28). 
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2.3. OBEZİTENİN PREVELANSI 

Yaşam şartlarının kolaylaşması, fizik aktivitenin azalmasına karşılık besinlerden 

alınan enerjinin ihtiyaçtan daha fazla olması pediatrik populasyonda obezite insidansı ve 

sekonder komorbiditeleri arttımış (1,2), tüm dünyada ve ülkemizde bu duruma paralel 

olarak obeziteye yönelik prevelans araştırması sayısı da fazlalaşmıştır.  

DSÖ’nün son raporunda 1980’den beri obez sayısının 2’ye katlandığı 

görülmüştür. 2013’te 5 yaşın altındaki 42 milyon çocuğun fazla kilolu veya obez olduğu, 

2014’te 1.9 milyardan fazla yetişkinin fazla kilolu, bunların da 600 milyonunun obez 

olduğu bildirilmiştir (29). Amerika Birleşik Devletleri (ABD) verilerinde, 1976-1980 

yıllarında yapılan ikinci ‘Ulusal Sağlık ve Beslenme Araştırması’ ile 1999-2000 

yıllarında yapılan benzer araştırma arasında geçen sürede obezite sıklığının 6-11 yaş 

grubunda iki kat, 12-17 yaş grubunda 3 kat arttığı görülmektedir (30,31). 1970’lerin başı 

ile 1990’ların sonu arasında Avusturalya, Brezilya, Kanada, Şili, Finlandiya, Fransa, 

Almanya, Yunanistan, Japonya ve İngiltere’deki çocuklarda da obezite sıklığının 2-3 kat 

arttığı görülmektedir (31,32). 2010’dan itibaren Kuzey Amerika ve Doğu Akdeniz 

bölgesindeki çocukların %40’ının, Avrupa’dakilerin %38’inin, Batı Pasifik’tekilerin 

%27’sinin ve Güneydoğu Asya’daki çocukların %22’sinin fazla kilolu ve/veya obez 

olacakları tahmin edilmektedir (31,33). 

Türkiye’de yapılan obezite sıklık çalışmaları, yurt dışı çalışmalarına kıyasla 

daha az sayıdadır. Türkiye genelinde çocukların %6.5’inin obez [Erkek (E): %7.5, 

Kız (K): %5.4, kent: %8.5 (E: %9.7, K: %7.1), kırsal: %4.0 (E: %4.8, K: %3.2)], 

%14.3’ünün fazla kilolu [E: %15.1, K: %13.5; kent: %16.3 (E: %16.8, K: %15.9), 

kırsal: %11.9 (E: %13.1, K: %10.6), obezite görülme sıklığı 6, 7, 8, 9 ve 10 

yaşlarında sırasıyla, %5.5, %5.8, %6.1, %7.7 ve %6.9 bulunmuştur (34).  

Obezite sorununun en fazla görüldüğü bölgeler İstanbul (%13.0) ve Batı Marmara 

(%11.7)’dır. Bu bölgelerde obezite sorununun, erkeklerde (sırasıyla; %14.5 ve %15.2), 

kızlardan (sırasıyla; %11.3 ve %8.3) daha fazla görüldüğü saptanmıştır. Obezitenin en 

düşük olduğu bölgeler Kuzeydoğu Anadolu (%2.3), Doğu Anadolu (%2.4) ve Güneydoğu 

Anadolu (%0.9) bölgeleridir. İstanbul (%61.0) ve Batı Marmara (%61.0) bölgeleri ise 

normal VKİ değerine sahip olanların en düşük olduğu bölgelerdir (34).  
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2.4. OBEZİTENİN ETİYOPATOGENEZİ 

Obezitenin etiyopatogenezini genetik, hormonlar ve çevresel faktörler gibi 

çoklu karmaşık ilişkili etkenler oluşturur.  

 

2.4.1. Hormonlar  

Obezitenin patofizyolojisinde ve regülasyonunda gastrointestinal hormonlar, 

adipokinler ve diğer birçok hormon bulunmaktadır. Ghrelin oreksijenik (yemeyi uyaran), 

diğer gastrointestinal hormonların hepsi anoreksijeniktir (yemeyi durduran) (35). 

Obezite etiyopatogenezinde rol oynayan hormonlar ve işlevleri tablo 1’de özetlenmiştir. 

Tablo 1. Obezite Etiyopatogenezinde Rol Oynayan Hormonlar (36,37–43). 

Ghrelin  Oreksijenik Açlığı uyarır 

Peptit YY Anoreksijenik Gastrik boşalmayı geciktirir 

Kolesistokinin  Anoreksijenik 

Safra kesesi kontraksiyonunu, pankreas ekzokrin salınımını, 

mide boşalmasını ve barsak motilitesini düzenler.  

Tokluğu artırır, öğün miktarını azaltır. 

Oksintomodülin  Anoreksijenik  Öğünü durdurur, tekrar beslenmeyi geciktirir. 

Glukagon-like 

peptit-1 
Anoreksijenik  Tokluğu artırır, besin alımını azaltır. 

TNF-⍺   
İnsülin direnci’ne neden olarak obezitenin oluşumuna katkıda 

bulunur 

IL-6  

İnsülin reseptör sinyal iletimini inhibe eder, yağ dokudan 

serbest yağ asitlerinin dolaşıma geçişini arttırır ve adiponektin 

salınımını azaltır. 

Leptin  Anoreksijenik  
Beyine yağ enerji rezervleri ile ilgili bilgi aktarır 

Yemeyi durdurur 

Adiponektin   İnsülin duyarlandırır, anti-inflamatuar ve antiaterojeniktir 

 

2.4.2. Genetik Faktörler 

Obezitenin patogenezinden sorumlu olabileceği düşünülen birçok aday gen 

vardır; beta-3 adrenerjik reseptör geni, peroksizom-proliferasyon-aktivasyon reseptör 

gama 2 geni, kromozom 10p, melanokortin-4 reseptör geni ve diğer genetik 

polimorfizmler sorumlu tutulan ama ilişkilendirilme açısından net sonuç elde 

edilemeyen genlerdendir (31,32).  
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2.4.3. İntrauterin Faktörler 

 Epidemiyolojik çalışmalar düşük doğum ağırlıklı ve gestasyon yaşına göre 

küçük doğmuş bebeklerin, erişkin çağda obezite prevalansının daha fazla olduğunu 

göstermiştir (44,45). Benzer şekilde fazla doğum ağırlıklı bebekler ve gestasyonel 

diyabetli anne bebeklerinde de obezite riski artmıştır (44–47). Erken doğan bebekler 

için etiyoloji kesin olmamakla beraber, plasenta anomalilerinin patofizyolojide yer 

aldığı düşünülmektedir.  

 

2.4.4. Çevresel Faktörler 

Obezite epidemisi için potansiyel çevresel faktörler için açıklamalar Tablo 

2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Obezite Epidemisi için Potansiyel Açıklamalar (34,48)   

1. Azalan aktivite 

a. Artan maddi güç, araba sayısının artması, azalan işgücü 

b. Kablolu TV, artan kanallar 

c. Evde ve işyerinde bilgisayarlar 

d. Bilgisayar oyunları, tabletler ve masaüstü bilgisayarlar 

e. Çocuğun kaçırılma ve tacize uğraması korkusu 

f. Dışarıda oyun oynamayı azaltan, çocuklar için organize sporlar 

2. Besin alımında değişiklikler 

a. Toplumların maddi gücünün artması, yiyeceklerin ucuzlaması 

b. Dışarıda besinlere ulaşmanın kolaylaşması 

c. Hazır gıda ürünlerin artması ve ulaşılabilirliklerinin kolaylaşması 

d. Besinlerin içeriklerinin değişmesi (daha fazla yağ, rafine karbonhidratlar) 

e. Porsiyon miktarlarının büyümesi 

3. Her iki eşin çalıştığı evlerde yemek hazırlamak için zaman harcanamaması 

4. Dünya çapında obeziteye neden olan virüsler 

 

2.4.5. Fiziksel Aktivite 

 Günlük fiziksel aktivitenin az olması obez bireylerde daha sıktır. Bilişsel 

teknolojiye ulaşımın kolaylaşması ve yaygınlaşması, fiziksel aktivitenin azalması, 

ailelerin çevreyi güvensiz bulması nedenler arasında sayılabilir (34).  
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2.4.6. Ailesel ve Etnik Faktörler 

Ailenin yöresel yemek tercihleri, yeme düzenleri ve içerikleri, aktivite 

düzeyleri; kişilerin obezite geliştirme riski açısından etkilidir. Ailesel ve aynı 

ailedeki kişisel enerji harcamalarının farklı olduğu çalışmalarla belirlenmiş; bu 

durum enerji metabolizmasının genetik faktörlerden etkilendiğini, fakat aynı 

zamanda öğrenilebilen aktivite davranışıyla da ilişkili olduğunu göstermiştir (44,49). 

 

2.4.7. Beslenme Şekli 

Mekanizması tam bilinmese de anne sütünün obezite sıklığını azalttığı 

bilinmektedir (50). Anne sütü alan bebekler daha az formüla mama aldıkları için, 

kalori alımları yaşlarına göre olması gerektiği kadar oluyor ve bu şekilde obeziteden 

korunuyor olabilirler. Doymuş yağ oranı yüksek, hızlı tüketilen yiyeceklere ulaşımın 

kolaylaşması obezite sıklığını artırmaktadır.  

 

2.4.8. İlaçlar 

Gövdede belirgin yağlanma glukokortikoid kullanımına ikincil görülür. 

Propranolol gibi ß-adrenerjik antagonistler sempatik sinir sistem aktivitesini 

azaltarak kilo almaya veya kilo vermenin zorlaşmasına neden olabilirler. 

Fenotiazinler gibi atipik antipsikotik ajanlar, trisiklik ve serotonin gerialım 

inhibitörleri gibi bazı antidepresanlar, siproheptadin, valproik asit bazı hastalarda 

obezite etiyolojisinde gösterilmiştir. İnsülin ve oral hipoglisemik ajanlar, 

diyabetiklerde kilo ve yağ dokusu artışına neden olurlar (44). 

 

2.4.9. Yaş 

Çocuklarda VKİ, 5-7 yaşlarda artış göstermektedir ve bu duruma adipozite 

sıçraması (adiposity rebound) denilmektedir. Bu sıçrama zamanı çocukluk çağında 
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obezitenin gelişimi için kritik dönem olarak nitelendirilmekte ve özellikle 

adölesanlar ile erken yetişkinlik dönemindeki yüksek VKİ ile ilişkisine dikkat 

çekilmektedir (34).  

 

2.4.10. Psikolojik Faktörler 

Obez olguların %10-20’sinde depresyon kişisel aktivite azalmasına ikincil 

kilo alımına neden olabilir (44). Aktivite azalması ve özgüven yitimi birbirini 

besleyen, sonuç olarak da kırılması zor olan bir kısır döngüye yol açabilir. 

 

2.4.11. Cinsiyet 

Gıda Tüketimi ve Beslenme Araştırmasında (1984), 6-18 yaş grubu 

çocuklarda obezite oranı erkeklerde %7.5, kızlarda %10.4 olarak belirlenmiştir. 

Ancak son yıllarda yapılan çalışmalarda erkeklerde obezitenin daha fazla görüldüğü 

gösterilmiştir. Türkiye genelinde, 2011 yılında yapılan bir araştırmada obezite sıklığı 

erkeklerde %7.5, kızlarda %5.4 olarak saptanmıştır (34). 

 

2.4.12. Endokrin ve Metabolik Bozukluklar 

Tiroid bezi disfonksiyonları adolesan dönemde obeziteye en sık sebep olan 

endokrin bozukluktur. Hipotiroidizmin belirgin kilo alımına yol açması ise aslında 

sık görülmeyen bir durumdur; tiroid hormonu yetersizliğinin tedavisi de nadiren çok 

fazla kilo vermeyi sağlar (51).  

Endokrin obezitenin en sık görülen formu eksojen glukokortikoidlerle tedavi 

sonucu ortaya çıkan Cushing sendromudur. Glukokortikoid tedavisi ile 25-50 kg 

düzeylerde kilo alımı çok nadir görülmekle birlikte, hipofiz tümörünün neden olduğu 

Cushing hastalığı veya adrenal adenomun neden olduğu Cushing sendromunda bu 

düzeye kilo alımı olabilir. İnsülinomanın eksojen glukokortikoid tedavisi sonucu 
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oluşan Cushing sendromu nadirdir. Hipoglisemi atakları sırasında yağ doku 

depolaması ve fazla yeme görülür (51). 

Psödohipoparatiroidizm, hipotalamik hastalık ve hipogonadizm diğer nadir 

obezite nedenleridir (44). 

 

2.5. OBEZİTENİN İLİŞKİLİ OLDUĞU SORUNLAR 

Obezite sıklığının artması, obeziteye bağlı görülen komplikasyonlarının da 

artmasına neden olmuştur. Çocukluk çağı obezitesinin neden olduğu komorbiditeler 

endokrin, kardiyovasküler, gastrointestinal, pulmoner, ortopedik, nörolojik, 

dermatolojik ve psikolojik anormallikleri içerir (52). İnsülin direnci oluşturarak 

metabolik sendrom, tip-2 diyabet, Polikistik Over Sendromu’na yol açar (53). Obez 

adolesanlarda puberteye erken giriş görülebilir. 

Aterojenik dislipidemi yani HDL-K düşüklüğü, LDL-K yüksekliği ve trigliserit 

yüksekliği obezlerde görülebilir. Obezite erken yaşta aterosklerozla, kronik inflamasyon 

ve endotelyal disfonksiyona yol açması nedeniyle bulgu verebilir. Aynı zamanda çocuk 

ve adolesanlarda hipertansiyon riski obez olmayanlara göre 2.5 ile 3.7 kat artmıştır (17). 

 

2.5.1. Metabolik Sendrom     

2.5.1.1. Metabolik Sendrom Tanımı 

Reaven ve arkadaşları ilk kez 1988 yılında, insülin direnci ve hipertansiyon, 

tip-2 diyabet, dislipidemi ve diğer metabolik bozukluklar arasındaki ilişkiyi fark 

ederek erişkinlerde metabolik sendromu tanımlamışlardır (54,55).  

Erişkinlerde kardiyovasküler hastalık (KVH) ve tip-2 diyabet için en tehlikeli 

risk faktörleri olan abdominal obezite, yüksek kolesterol düzeyleri, yüksek tansiyon, 

diyabet (henüz gelişmemişse) ve yükselmiş açlık plazma glukozu MS olarak 

tanımlanır (56).  
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2002 yılında ABD Ulusal Kolesterol Eğitim programı Erişkin Tedavi Paneli 

(National Cholesterol Education Program-NCEP, Adult Treatment Panel III-ATP III) 

MS tanısı ölçütleri yayımlamış ve 2005 yılında Amerikan Kalp Birliği ve ABD 

Ulusal Kalp Akciğer ve Kan Enstitüsü (American Heart Association-AHA ve 

National Heart Lung and Blood Institute-NHLBI) tarafından güncellenmiştir (57). 

NCEP tanımına göre;  

- Bel çevresinin kadınlarda 88 cm, erkeklerde 102 cm’den geniş olması, 

- Kan basıncının 130/85 mmHg dan yüksek olması, 

- Açlık TG düzeyinin 150 mg/dl üzeri olması, 

- Açlık HDL düzeyinin kadınlarda 50 mg/dl, erkeklerde 40 mg/dl’nin altı 

olması ve  

- Açlık kan şekeri (AKŞ) 100mg/dl’nin üzeri olması kriterlerinin 3 tanesinin 

olması MS tanısı koydurur. NCEP kriterleri uygulama kolaylığı nedeniyle 

erişkinlerde en yaygın kullanılan kriter durumundadır.  

2006 yılında Uluslararası Diyabet Federasyonu (International Diabetes 

Federation-IDF) MS kriterlerini yayımlamış ve santral obeziteyi olmazsa olmaz 

kriter olarak belirlemiştir. Santral obezite bel çevresi ile tanımlanmaktadır (58). 

Obezite dışında, hipertansiyon, açlık hipertrigliseridemisi, açlık HDL kolesterol 

düşüklüğü ve açlık hiperglisemisi kriterlerinden en az 2 tanesinin olması MS tanısı 

için yeterlidir.  

Çocuklarda MS tanısı koymak zordur. Bu zorluklar; metabolik ve 

antropometrik ölçütler için çocukluk çağına uygun sınırlar ve normlar olmaması, bu 

nedenle erişkin değerlerinin kullanılması; MS göstergelerindeki bozuklukların 

erişkinlerdeki kadar çarpıcı değerlerde olmaması; puberteye özgü geçici insülin 

direnci, çocukluk çağında hiperinsülinemi tanımı ya da santral obeziteyi göstermek 

için bel çevresine ilişkin iyi tanımlanmış sınırlar bulunmamasıdır (59). Çocukluk 

çağında kullanılan metabolik sendrom kriterleri Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3. Çocukluk çağında kullanılan MS kriterleri (58)   

Parametre  Modifiye NCEP IDF (10-16y) NHANES III 

Bel çevresi  ≥90 persentil ≥90 persentil 

Gerekli ölçüt sayısı ≥3 ≥2 Hepsi  

Trigliserid  >95 persentil ≥150 mg/dl ≥110 mg/dl 

HDL <5 persentil <40 mg/dl ≤40 mg/dl 

Kan basıncı  

 Sistolik 

 Diyastolik  

 

 >95 persentil 

 >95 persentil 

 

>130 mmHg 

≥85 mmHg 

 

Kan şekeri Bozulmuş glukoz toleransı ≥100 mg/dl Açlık ≥110 mg/dl  

 

IDF grubu tarafından 2007 yılında bir uzlaşı raporu yayımlanmıştır (56). Bu 

rapor üç (6-10 yaş arası, 10-16 yaş arası ve 16+ yaşlar (erişkin kriterleri)) yaş 

grubunu içermektedir. Bu rapora göre, obezite; bel çevresinin >90 persentil olması 

şeklinde tanımlanır, diğer parametreler ise persentillerle değil kesin değerler ile 

tanımlanır. Bu değerler: 

Trigliserit için ≥150 mg/dl (veya trigliserit yüksekliği için tedavi alıyor 

olması), HDL için <40 mg/dl olması, 10 yaşından büyük kızlarda HDL <50 mg/dl 

olması, sistolik kan basıncının ≥130 mmHg ve diyastolik kan basıncının ≥85 mmHg 

olması (veya daha önceden hipertansiyon tanısı konulup tedavi başlanmış olması) ve 

AKŞ’nin ≥100 mg/dl olması veya bilinen tip 2 diyabet olması şeklinde 

tanımlanmıştır (60). 

 

2.5.1.2. Metabolik Sendrom Prevelansı 

Dünya üzerinde erişkinlerin dörtte birinde MS olduğu bilinmektedir ve 

obezite epidemisiyle birlikte çocukluk çağında da sıklığı hızla artmaktadır (55). 

Tüm toplumlar ele alındığında ortalama metabolik sendrom prevelansı %3.3 

(%0-%19,2), fazla kilolu çocuklarda %11,9 (%2,8-%29,3), ve obez çocuklarda 

%29,2 (%10-%66) bulunmuştur (61). 
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Türkiye’de 2013 yılında Binay ve Kirel yaptıkları çalışmada 6-18 yaş arası 

obez çocuk ve adolesanlarda MS sıklığını %32 saptamışlardır (62). Atabek ve ark. 

Konya bölgesinde DSÖ kriterlerini çocuklara göre uyarlayarak MS sıklığını %27.2 

(63), Ağırbaşlı ve ark. Ankara’da NCEP kriterleri ile 1385 çocuk ve adolesanda MS 

sıklığını %2.2, fazla kilolu ve obez olanlarda %21 (64), Altuncu ve ark. Gaziantep’te 

NCEP/ATPIII ve DSÖ kriterlerini kullanarak obez çocuk ve adolesanlarda MS 

sıklığını %42 olarak bulmuşlardır (65).  

 

2.5.1.3. Metabolik Sendrom Patofizyolojisi 

İnsülin direnci ve hiperinsülinemi MS gelişme sürecinde birincil sorumlu 

mekanizmalardır. MS bileşenleri ile insülin direnci ve hiperinsülinemi arasında güçlü 

bir ilişki olduğu gösterilmiştir (66-68). 

 

2.5.1.3.1. İnsülin Direnci 

İnsülin direnci insülin konsantrasyonu normal düzeydeyken, biyolojik yanıtın 

normal olmaması olarak tanımlanır. İnsülin direnci varlığında tüm dokularda glukoz 

alımı azalır. Normal veya normale yakın kan glukoz konsantrasyonu için daha fazla 

insülin salınması gerekir (69). 

Çocukluk çağı obezitesinin en sık görülen ciddi komplikasyonlarından biri 

insülin direncidir. İnsülin direnci, tip 2 diyabet için öncü olarak değerlendirilir.  

 

2.5.1.3.1.1. İnsülin Direnci Ölçüm Yöntemleri 

Klinik pratikte insülin direnci ölçümü için homeostasis model assessment-insülin 

rezistans (HOMA-IR) kullanılır (70). HOMA-IR, insülin duyarlık testlerinden biridir. 

İnsülin duyarlık testleri açlık glukoz, insülin ve trigliserit ölçümlerine dayanır. Bu grupta 

ayrıca quantitative insulin sensitivity check index (QUİCKİ) ve McAuley index vardır. 
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Diğer grup 120 dakikalık oral glukoz tolerans testi (OGTT) sırasında ölçülen glukoz ve 

insülin değerlerinden elde edilir. Bu grupta Matsuda, Belfiore, Cederholm, Avginon ve 

Stumvoll indeksi bulunur (71). OGTT yetişkin çalışmalarında öglisemik klemp testi ile 

yüksek ilişkili bulunmuştur (72). OGTT’de 8-10 saat açlık sonrası 0-30-60-90-120. 

dakikalarda venöz kan örneği alınır glukoz ve insülin değerleri ölçülür. 120. dakikada 

>75 mIU/mL, pik değer >150 mIU/mL ve değerler toplamı >300 mIU/mL; iki ve daha 

fazla değer hiperinsülinizm için anlamlı kabul edilir.  

HOMA-IR: 12 saatlik açlık sonrası alınan glukoz ve insülin değerleriyle 

hesaplanır. AKŞ x Açlık İnsülin / 22,5 HOMA-IR’ın mmol/L cinsinden, AKŞ x Açlık 

İnsülin / 405 mg/dl cinsinden sonucunu verir. HOMA-IR’in >2.5mg/dl üzerinde olması 

insülin direnci lehinedir. Pubertal dönemde fizyolojik hiperinsülinizm olması nedeniyle 

HOMA-IR değeri prepubertal kızlarda >2,22, erkeklerde>2,67; pubertal kızlarda >3,82, 

erkeklerde >5,22 olan olgularda insülin direnci olduğu kabul edilebilir (73). 

Öglisemik hiperinsülinemik klemp insülin duyarlılığının ölçülmesinde altın 

standarttır. Sık örneklemli iv glukoz tolerans testi ve kararlı durum glukoz metodları 

da geçerli ölçümler olmakla birlikte uygulaması zor ve maliyetli olduklarından 

sadece araştırma amaçlı kullanılacak testlerdir (74). 

 

2.5.1.3.1.2. Obezite ve Artmış Bel Çevresi 

DSÖ ve ATP III tanımlamalarına göre MS kriterleri içinde abdominal obezite 

bulunmaktadır. Fakat IDF kriterlerine göre mutlak kriter kabul edilir. MS bileşenleri 

kompleks olmakla birlikte patogenezde abdominal obezite anahtar rol oynamaktadır. 

Obezitenin öneminin yanında normal kilolu hastalarda da insülin direnci 

olabilmektedir. Bu hastalar metabolik obez olarak tanımlanmaktadır ve tipik olarak 

artmış visseral yağ dokusuna sahiptirler. Visseral yağ dokusunun artmasıyla, 

splanknik dolaşım üzerinden karaciğere daha fazla oranda yağ dokusu kaynaklı 

serbest yağ asiti (SYA) akışı gerçekleşir (58,75–78). 
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2.5.1.3.1.3. Glukoz İntoleransı 

Glukoz metabolizmasında insülinin defektif çalışması sonucu, karaciğerde 

glukoneogenezin baskılanması ve kas ve yağ doku gibi insülin duyarlı dokulara 

glukoz alınımı bozulur. İnsülin defektif çalıştığı için, öglisemiyi sağlayabilmek için 

kompansatuar olarak insülin sekresyonunun artması gerekir. Bu kompansasyon 

mekanizması çalışmazsa hiperglisemi gelişir (75).  

SYA insülin sekresyonunu uyarır, fakat çok yoğun miktarda SYA 

konsantrasyonlarına uzamış maruziyet sonrası insülin sekresyonu uyarılamamaya 

başlar. Bu mekanizma lipotoksisiteye dayandırılmıştır (58,75–78). 

 

2.5.1.3.1.4. Diğer Belirtiler  

İnsülin direnci, MS’nin tanı kriterlerinde yer almayan daha başka birçok 

değişikliklere neden olur. Apo B ve C III, ürik asit, protrombotik faktörler 

(fibrinojen, plazminojen aktivatör inhibitör 1), serum viskozitesi, homosistein, beyaz 

küre sayısı, pro-inflamatuar sitokinlerin artışı, mikroalbüminüri gelişimi, alkolik 

olmayan yağlı karaciğer hastalığı, obstrüktif uyku apnesi ve polikistik over sendromu 

insülin direnci ilişkilidir (58,75–78). 

 

2.5.2. Obezite ve Kardiyovasküler Sistem Üzerindeki Etkileri 

Obezite KVH gelişimi için hem çocuklarda hem de erişkinlerde; kendi başına 

bağımsız bir risk faktörüdür. Adolesanlarda VKI artışı ile mortalitenin ilişkili olduğu 

gösterilmiştir ve bu mortalite artışı erişkin dönemde görülen VKI’ne bağlı ölüm 

riskinden tamamen bağımsızdır. Kişinin metabolik parametrelerini bozmasının yanı 

sıra, kalpte biriken aşırı miktardaki adipoz dokunun yapısal ve fonksiyonel 

değişiklikler oluşturmasına sebep olur. Bir yandan da tetiklediği hipertansiyon, 

dislipidemi, glukoz intoleransı, inflamatuar belirteçlerin artışı, OUAS, 

hipoventilasyon, tromboza yatkınlık mekanizmalarıyla kalbe zarar vermeye devam 
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eder. Kardiyovasküler sistem üzerinde yarattığı kümülatif hasar; karşımıza KKH, KY 

ve ani ölüm olarak çıkar. Sonuç olarak obezite yol açtığı komorbiditeler nedeniyle 

beklenen yaşam süresinin kısaltır (4).  

 

2.5.2.1. Endotelyal Fonksiyonu ve Arteriyel Sertlik 

Endotelyal disfonksiyon kardiyovasküler hastalık gelişiminin önemli erken 

dönem mekanizmasıdır. Özellikle erişkinlerde görülen artmış KVH riski aslında 

yaşlanma ile birlikte görülebilse de diğer KV risklerin sonucu olarak ortaya çıkan 

arteriyel sertlik ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Endotelyal disfonksiyonu 

göstermede girişimsel olmayan brakiyal arter akım aracılı dilatasyon tekniği 

kullanılabilir. Arteriyel sertliği göstermede ise herhangi bir arteriyel segmentin 

kompliyans ya da esnekliğinin ölçümü (flow mediated dilatation – FMD), nabız 

dalgası iletim hızı ölçümü (pulse wave velocity-PWV), nabız dalgasının yansıma 

zamanı ve büyüklüğünün ölçümü (pulse wave analysis) yöntemleri tercih edilir. 

Obez çocuklar ile normal kilolu çocukların karşılaştırıldığı birçok çalışmada 

obezlerde FMD’nin azaldığı ve arteriyel sertliğin arttığı görülmüştür. Bu çalışmaların 

aşırı obez ve daha büyük yaş grubu çocuklarda yapıldığı göz önünde 

bulundurulmalıdır (79-89).  

10 ve 11 yaşındaki adolesanlardan oluşturulan büyük bir kohortun alındığı 

başka bir çalışmada, fazla kilolu ve obez çocukların normal kilolu kontrollere göre 

daha kötü metabolik parametrelerinin olduğu fakat daha iyi endotelyal fonksiyon ve 

azalmış damar sertliklerinin görüldüğü izlenmiştir (90). Fakat aynı fazla kilolu ve 

obez çocuklar 14 yaşında ve 19 yaşında tekrar değerlendirildiklerinde, bazal PWV 

ölçümleri kontrol grubuna benzer olmasına rağmen, 5 yıllık süre içerisinde PWV 

ölçümlerinde belirgin artış saptanmıştır (91). Bu çalışmalar sonucunda erken bir 

vasküler adaptasyon dönemi olduğu fakat uzun süreli obezite ya da pubertal 

gelişimle vasküler adaptasyonun kaybolabileceği hipotezi düşünülmüştür.  
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2.5.2.2. Arteriyel Duvar Kalınlaşması 

Arteriyel duvarlardaki yapısal değişiklikler (intima - media kalınlığı (IMT)) 

ultrasonografik olarak ölçülebilir. Ailevi hiperkolestrolemi ya da Tip-1 DM gibi 

artmış kardiyovasküler riski bulunan çocuklarda IMT artmıştır.  

Daha büyük yaş grubundaki obez çocukların, normal kilolu çocuk ve 

adolesanlar ile karşılaştırıldığı birçok çalışmada obez çocuklarda IMT’nin arttığı 

bildirilmiştir (79,84-86,89,92). Diğer çalışmalarda IMT, endotelyal disfonksiyon ya 

da arteriyel sertlik açısından fark saptanmamıştır (82,88). Başka araştırmalar da 

erişkin dönemde görülen arteriyel duvar kalınlığının çocukluk çağı obezitesi ile 

ilişkisinin kesin olmadığını belirtmişlerdir (93-96). Obezitede görülen arteriyel duvar 

remodellingi, endotelyal fonksiyon ve arteriyel duvar kalınlığı üzerindeki etkileri 

nedeniyle olabildiği gibi; obezite süresi ve ciddiyeti, obezitenin diğer 

kardiyovasküler ve metabolik risk faktörleri ile ilişkisi ve puberte ile ilgili olabilir. 

 

2.5.2.3. Kalpteki Yapısal ve Fonksiyonel Değişiklikler  

Sol ventrikül kitlesi, sol ventrikül kas kalınlığının niceliksel ölçümünü 

gösterir. Kardiyovasküler mortalite ve morbidite açısından bağımsız bir risk 

faktörüdür (97). Birçok araştırmada obez çocuk ve adolesanlarda, normal kilolu 

kontrol grubuna göre LVM’nin artmış olduğu gösterilmiştir (98-100). Her ne kadar 

vücut kompozisyonu ile LVM’nin ilişkisi net değerlendirilemese de santral 

yağlanmanın LVM ile daha belirgin birliktelik gösterdiği düşünülmektedir (98). 

Ekzantrik sol ventrikül hipertrofisi genellikle morbid obezlerde görülmekle 

birlikte (VKI≥40 kg/m²) sol ventriküler diyastolik disfonksiyon ile ilişkilidir. Obezite 

süresi ne kadar uzunsa sol ventrikül diyastolik ve sistolik fonksiyonlar da o kadar çok 

bozulur. Sistolik ve diyastolik fonksiyon bozuklukları obezlerde çoğu zaman klinikle 

bulgu vermez; bu nedenle sol ventriküler disfonksiyonun obezlerde EKO ile 

araştırılması gereklidir. Nadiren konsantrik çoğunlukla da ekzantrik kardiyak 

hipertrofi sol ventrikül sistolik disfonksiyona sebep olur. 
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Lipid birikimi nedenli doku ve organ disfonksiyonu muhtemel iki 

mekanizmayla görülür: 

 Organ çevresindeki yağ yastıkçık miktarı artar, yağ yastıkçıkları organa ya 

fiziksel bası uygulayarak ya da organ çevresindeki yağ hücrelerinden 

parakrin etkili mediyatörler salınarak organ disfonksiyonu yaratır. 

 Lipotoksisite adı verilen bir mekanizma ile non-adipoz hücrelerde lipid 

birikimi sonucu hücre disfonksiyonu ya da hücre ölümü gerçekleşir. 

Anormal hücresel adaptasyonlar kalp kasında kardiyomiyopati gelişmesine 

yol açabilir (4).  

Sol atriyum büyüklüğü, diğer faktörlerden bağımsız olarak; erişkin 

çalışmalarında atriyal fibrilasyon, inme, kalp yetmezliği ve ölüm riski ile 

ilişkilendirilmiştir (101). VKI ile sol atriyal büyüme arasındaki bağlantı, çocukluk 

döneminde yapılan bazı araştırmalarda da gösterilmiştir (102-104). Yine fazla kilolu 

ve obez çocuklarda normal kilolu çocuklara göre sol atriyum ölçümlerinin arttığı 

saptanmıştır (105). 

Bu bulgulardan yola çıkarak çocukluk çağı obezitesinin kardiyak yapı 

üzerinde önemli etkilerinin olabileceği, bu etkilerin erişkin dönemde önemli 

komplikasyonlara yol açabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

 2.5.2.4. Dislipidemi  

Obez çocuk ve adölesanlarda özellikle santral yağ birikimi fazla olanlarda 

dislipidemi oranı daha fazladır. Vücudun santral bölgesinde yani abdominal bölgede 

yağ dokusu artışı ile karakterize obezite tipine ‘abdominal obezite’ denilmektedir. 

Abdominal obezitede visseral yağ dokusunda belirgin artış varken, jinekoid tip 

obezitede subkutan yağ dokusunda daha belirgin artış vardır. Obez hastalarda tipik 

lipid profili; LDL, total kolesterol veya TG düzeyinde artma ve HDL düzeyinde 

azalma şeklindedir (106-107). Obezitenin ciddiyeti arttıkça bu değişikliklerin 

görülme riski de artar (108).  
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Karaciğere gelen SYA’nın artmasıyla birlikte VLDL üretimi artar. Fizyolojik 

şartlarda insülin VLDL’nin sistemik dolaşıma salınımını engeller. İnsülin direnci 

olduğunda, karaciğerde SYA artarak hepatik trigliserit sentezini artırır. Böylece 

hipertrigliseridemi insülin direncinin iyi bir yansıması durumuna gelir ve MS 

tanısında önemli kriterlerden birini oluşturur (75). 

MS’de önemli bir diğer lipoprotein bozukluğu HDL kolesterol düşüklüğüdür. 

Bu düşüş HDL yapısında ve metabolizmasında meydana gelen değişikliklerden 

dolayı gelişir. Hipertrigliseridemi sonucu kolesterol ester bileşenlerinin azalmasıyla 

HDL kolesterol düzeyi düşer. HDL’nin yanında LDL yapısı da aynı mekanizmayla 

etkilenir. Bunun yanında açlık serum trigliserit düzeyi >2.0 mmol/L olan hemen her 

hastada LDL baskın lipoprotein haline gelir. LDL yapısındaki bu değişiklik, 

trigliserit miktarında değişiklik olmadan, fosfolipitler ve esterleşmiş ve 

esterleşmemiş kolesterol yapısında değişikliğe dayandırılabilir. LDL düzeylerindeki 

bu değişiklikler kardiyovasküler hastalık için bağımsız risk faktörüdür (58,75–78). 

 

2.5.2.5. Hipertansiyon  

Hipertansiyon; 3 ayrı ölçümde yaşa, boya ve cinsiyete göre sistolik ve/veya 

diyastolik kan basıncının 95. persentil değerinin üstü olarak tanımlanır. 90-95 

persentil değerler prehipertansiyon olarak tanımlanmaktadır. Bu arada 90 persentil 

değerinin altında kalan ancak 120/80 mmHg’yi aşan değerler de prehipertansiyon 

olarak sınıflandırılmaktadır (109). İnsülin direnci ve hiperinsülinizm varlığında 

hipertansiyonun oluşumu temel olarak beş mekanizma ile açıklanmaktadır (110). 

       

2.5.2.5.1. Sempatik Sinir Sistemi Aktivitesinin Artması 

İnsülin, hipotalamustaki ventromedial nükleusla anatomik olarak bağlantılı 

regülatör hücrelerde, glukoz alımını ve metabolizmasını uyarır. Bu nöronlardaki 

glukoz alınımı ve metabolizması regülatör hücrelerle beyin arasında bulunan 

inhibitör yolu baskılar. Sonuçta beyin korteksinde tonik yolla aktive olan sempatik 

regülatör merkezler inhibisyondan kurtulur ve sempatik aktivite artar. 
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 2.5.2.5.2. Böbreklerde Proksimal Tübüllerden Sodyum ve Su 

Reabsorbsiyonunun Artması 

İnsülin distal tübül içinde sodyum reabsorbsiyonunu artırarak diürez boyunca 

idrar sodyum atılımını azaltır. Aynı zamanda insülin proksimal tübül içinde böbrek 

su reabsorbsiyonunu artırır. Bu durumda toplam vücut Na+’sı ve hücre dışı sıvı 

hacmi artacaktır. 

 

2.5.2.5.3. Düz Kas Hipertrofisi 

İnsülinin insanlarda, aort düz kas hücrelerindeki proliferasyonu uyardığı 

bilinmektedir. 

 

2.5.2.5.4. Membran İyon Transport Anormallikleri 

Bazı hipertansiflerde hücre seviyesinde Na+-H+ değişimindeki bozukluktan 

dolayı hücre içi serbest Ca+2 düzeyi artar. Hücre içindeki serbest Ca+2 ile cAMP 

düzeyleri arasındaki dinamik denge düz kas hücresindeki vazokonstriksiyonu 

belirler. İnsülin salınımı da bu dinamik dengeye bağlıdır. Hücre seviyesinde K+ giriş 

çıkışı da hücre içindeki Ca+2 ve diğer iyonları etkiler. İnsülin direkt olarak ATPase’ı 

etkileyerek hücrede K+ tutulmasını artırır. Böylece K+’nın hücreye giriş çıkışındaki 

anormallikler teorik olarak insülin direnci ve hipertansiyonla ilişkili olabilir. 

Katekolaminler de direkt olarak ATPase’ı etkileyerek hücrede K+ dağılımını etkiler. 

Na+ tutulmasındaki çeşitli anormallikler, hipertansif kişilerin eritrositlerinde 

saptanmıştır. Na+’nın hücresel tutulumundaki bu değişikliklerin önemli sonucu, 

hücre içi Na+ konsantrasyonunda artma, bunun sonucu hücre içi serbest Ca+2 

konsantrasyonundaki artıştır. 
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2.5.2.5.5. PGI2 ve PGE2 Sentezinin İnhibisyonu 

Her ikisinin de vazodilatör etkileri olup PGI2 daha etkilidir. İkisinin de 

sentezi için katekolaminlerin uyarılmasına ihtiyaç vardır. İnsülin fizyolojik 

konsantrasyonlarda PG sentezini azaltabilir. Hiperinsülinemi ve insülin direnci 

olduğunda bu inhibitör etki artar ve sonuçta katekolaminler daha fazla oluşur. 

 

 2.5.2.6. Tromboembolizm  

Obezite, tromboembolik olayların gelişiminde önemli bir risk faktörüdür. 

Pıhtılaşma faktörlerinin düzeyi artmış, fibrinolitik sistem baskılanmıştır. Obezlerde 

hiperkoagülabilitenin, çocukluk döneminden itibaren önemli ölçüde başladığı 

gösterilmiştir (111). Bu nedenle obez kişilerde derin ven trombozu ya da 

serebrovasküler olaylara eğilim artmıştır. 

 

2.5.2.7. Obezitede EKG Değişiklikleri  

EKG değişiklikleri, obeziteye bağlı morfolojik değişikliklere ikincil gelişir. 

Bu değişiklikler: 

 Yatar pozisyonda iken diyafragmanın anatomik pozisyondan daha yüksek 

düzeyde olması nedeniyle kalbin yer değiştirmesi 

 Kardiyak hipertrofiyle ilişkili kardiyak iş yükünün artması 

 Göğüs duvarındaki subkütan yağ dokusu nedeniyle ile kalp arasında 

elektrodlar tarafından ölçülen mesafenin artması 

 Uyku apnesi/Hiperventilasyon sendromlarına ikincil potansiyel eşlik eden 

kronik akciğer hastalıkları nedeniyle olur. 

Obezlerde görülebilecek EKG değişiklikleri; Kalp hızı, PR ve QRS aralığı, 

QTc intervali ve dispersiyonunda, geç potansiyellerde artma; QRS voltajında artma 

ya da azalma; ST-T anormallikleri, ST depresyonu, sol aks deviasyonu, inferolateral 
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derivasyonlarda T dalgası düzleşmesi, sol atriyal anormallikler ve inferior 

miyokardiyal infarktüsü yanlış pozitif göstergeleridir (4).  

 

2.5.2.7.1. Ventriküler Repolarizasyon Defektleri 

Ventriküler taşiaritmilere bağlı ani kardiyak ölüm; altta yatan koroner arter 

hastalığı ya da obezite ilişkili kardiyomiyopatisi olmayan obez bireylerde rapor 

edilmiştir. 1983’te yapılan Framingham Heart Çalışması’nda Hubert ve 

arkadaşlarının belirttiği gibi obezite ani kardiyak ölümün en önemli sebeplerindendir 

(112). Bu kişilerde ani kardiyak ölümün birçok sebebi olabileceği bilinmektedir 

ancak son zamanlarda yapılan araştırmalarda obezitede görülen ventriküler 

repolarizasyon defektlerine dikkat çekilmektedir. Obezitede görülen ventriküler 

repolarizasyonun araştırıldığı bu çalışmalarda tanı için QT-QTc süreleri ve QT-QTc 

dispersiyonu değişiklikleri incelenmiştir.  

 

2.5.2.7.1.1. Ventriküler Repolarizasyon Nedir?  

Normal kardiyak siklusu gösteren EKG de temel iki basamak mevcuttur. 

Bunlar depolarizasyon ve repolarizasyon evreleridir. Ventriküler depolarizasyon ve 

aktivasyon QRS kompleksi ile gösterilirken; ventriküler repolarizasyon QRS 

kompleksinini sonundan T dalgasının sonuna kadar olan aralık ile ifade edilir (Şekil 

2). 

Ventriküler repolarizasyon; iyonların dinlenme fazındaki durumlarına 

dönmeleriyle karakterize recovery periyodu ve bunun sonucu olarak miyokardial 

kasın rahatlaması ve yeni depolarizasyon ve kontraksiyona olanak sağlanmasından 

oluşan kompleks elektriksel olaylar kaskadıdır. EKG’de J- dalgası, ST-segmenti, T 

ve U dalgaları tarafından meydana gelir (113). 9 
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Şekil 2. EKG‘de Ventriküler Repolarizasyonun Gösterilmesi         

 

2.5.2.7.1.2. Ventriküler Repolarizasyonun Ölçümü ve Patofizyolojisi 

VR ölçümleri, malign aritmilere yol açabilecek kardiyak elektriksel aktivite 

anormalliklerini yansıtabildiği için aritmi riskini belirlemede kullanılır. Kardiyak yapısal 

ve elektriksel değişkenlikler; miyokardiyal alanlarda refrakter periyod ve iletim hızını, 

aksiyon potansiyellerini bozabildiği için uzaysal heterojenisite ve repolarizasyonda 

dalgalanmalara yol açarlar. Bu durum da aritmi gelişimini tetikler (114).  

Otonom sinir sistem aktivitesi yapısal kalp hastalıklarında, VR’yi çeşitli 

mekanizmalar ile etkileyerek aritmi gelişimini tetikleyebilir: kalp hızını sinüs noduna 

etki ederek değiştirmek ve iyon kanalı aktivitesini değiştirerek aksiyon 

potansiyellerini yönetmek (115). Sempatik sistem ve vagal sistem arasındaki 

dengenin bozulduğu durumlarda da aritmi gelişebilir (116).  

Birçok ilacın VR’yi etkilediği ve QT süresini uzatarak ventriküler aritmilere 

yol açtığı bulunmuştur (117,118). Bu sebepler nedeniyle VR ve QT aralığı ölçümleri 

önem kazanmıştır. Otonom sinir sistemi ve kalp hızı dinamik olarak değişir. Bunun 

Ventriküler 

Repolarizasyon 
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sonucu olarak da QT/QTc/VR ölçümleriyle disritmi riskini belirlemek için statik 

ölçümlerden daha farklı yöntemlere başvurulmuştur (119).  

 

2.5.2.7.1.3. QT Intervali Ölçümü 

QT intervali QRS’in başlangıcından T dalgasının sonuna kadar olan 

mesafenin hesaplanması ile bulunur. Manuel ya da otomatik olarak ölçülebilir.  

Manuel ölçümde maksimum eğim kesişimi metodu kullanılır. T dalgası 

bitimini izoelektrik hat ile aşağı maksimum eğim üzerine çizilen tanjant çizgisi ile 

kesişimi olarak kabul eder (solda). Çentikli T dalgası varlığında (sağda), QT aralığı 

QRS başlangıcından izoelektrik hat ve ikinci çentiğin (T2) maksimum eğiminin 

kesişim noktası üzerinden çizilen tanjant çizgisi ile hesaplanır (Şekil 3). QT ölçümü 

için tek bir EKG lead’i tanımlanmamıştır, genellikle derivasyon 2 ya da en büyük T 

dalgasına sahip derivasyondan ölçüm yapılması tercih edilir. Diğer bir yöntem ise 

çeşitli derivasyonlardan rastgele QT ölçümü yapılıp ortalamalarının alınmasıdır. 

Standart bir yöntem yoktur (120).  

 

Şekil 3. Manuel QT Ölçümü, Maksimum Eğim Kesişim Metodu 

 

Otomatik ölçümler yapılırken görülen ana problemler T dalgası morfolojisi 

(bifid, bifazik, düz) ile U dalgası varlığı ya da yokluğu ile ilişkilidir (121). Bazı 

otomatik ölçüm yöntemleri ise pahalı ve laboratuar bağımlıdır (122) ve bu 

ölçümlerin manuel ölçümlere üstün olduğu araştırmacılar tarafından kabul 

görmemiştir (123). 
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2.5.2.7.1.4. QT ve QTc Dispersiyonu Nedir?  

Basitçe QT aralığı ölçümü aritmik riski değerlendirmede yeterli değildir. Bu 

nedenle QT dispersiyonu ölçümleri yapılır. QT dispersiyonu 12 derivasyonlu EKG 

deki minimum ve maksimum QT değerleri arasındaki farktır (124). QT 

dispersiyonunu normal değeri 50-70 ms naltındadır. 50 mm/sn ve 10 Mv/cm 

ölçümleri ile yapılan EKG kayıtlarında, deneyimli bir araştırmacının tekrarlayan 

ölçümler arasındaki standart sapması 6 ms dir (125). 

VR’yi değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken ana fizyolojik 

faktör; QT aralığı ölçümlerinin kalp hızına bağlı olarak değiştiğidir. QT aralığı süresi 

kalp hızı ile ters orantılıdır; bir başka değiş ile kalp hızı ne kadar artarsa QT aralığı o 

kadar uzar. Bu etkiyi minimuma indirmek için QT uzunluğu kalp hızına göre 

düzeltilir (QTc). Bu düzeltmeyi yaparken kullanılan formüller: 

 Bazett’s formülü: QTC = QT / √ RR (126) 

 Fredericia’s formülü: QTC = QT / RR 1/3 (127)  

 Framingham formülü: QTC = QT + 0.154 (1 – RR) (128) 

 Hodges formülü: QTC = QT + 1.75 (kalp hızı – 60) (129) 

 RR mesafesi saniye cinsinden hesaplanmıştır (RR mesafesi = 60 / kalp hızı). 

Klinikte en sık kullanılan formüller Bazzet’s ve Frederica’s formülleridir.  

QTc intervali; yaşa, cinsiyete göre; normal, sınırda uzun ve uzun olmak üzere 

sınıflandırılmıştır (Tablo 4) (130).  

Tablo 4. QTc Değerleri Yaşa ve Cinsiyete Göre Sınıflandırılması  

  1-15 yaş Erişkin Erkek Erişkin Kadın 

 Normal (msn)  <0.44  <0.43  <0.45 

 Sınırda Uzun (msn)  0.44-0.46  0.43-0.45  0.45-0.47 

 Uzun (msn)  >0.47  >0.46  >0.48 
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2.5.2.7.1.5. QT Intervalinin Klinikte Kullanımı  

QT intervalinin belirgin uzaması; koroner arter hastalığı, hipertrofik 

kardiyomiyopatisi, kalp yetmezliği ve QT süresini uzatan ilaç kullanan hastalarda 

iyi bir pro-aritmik risk göstergesi olarak kabul edilir. Fakat konjenital ve edinsel 

QT sendromu olan hastalarda klinik kullanımının daha faydalı olduğu 

gözlemlenmiştir (131). 

 

2.5.2.7.1.5.1. Konjenital Uzun QT Sendromları  

Uzun QT sendromları, kardiyak iyon kanallarını ya da membran proteinlerini 

kodlayan 15 kadar gende mutasyon gelişmesi sonucu oluşur. Konjenital olarak 

kalıtılan en sık alt tipler Tip 1-2-3 tür. Bu tipler tanımlanan tüm vakaların yaklaşık 

%80-90’ını oluşturur (132). Schwartz skorlama sistemi ile tanı alırlar (133). 

 

2.5.2.7.1.5.2. Edinsel Uzun QT Sendromu  

Edinsel formda etiyolojide sıklıkla QT süresini uzatan ilaçlar (Tablo 5) ve 

elektrolit bozuklukları söz konusudur (134). Bu risklerin gözetimindeki asıl amaç, 

kişinin Torsade de Pointes geçirmesinin ve sonucunda ani ölüm gelişmesinin 

önlenmesidir.  
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Tablo 5. Edinsel Uzun QT Sendromu Sebepleri 

 

 

2.5.2.7.1.5.3. Kısa QT Sendromu  

Otozomal dominant olarak kalıtılır. 3 K+ kanal genindeki mutasyon 

sonucunda oluşur. Bu genler; KCNH2 (Kısa QT Tip 1), KCNQ1 ve KCNJ2’dir. 

Uzun QT sendromunda bu genlerdeki mutasyon sonucu iyon kanallarında fonksiyon 

kaybı görülürken; kısa QT sendromunda mutasyonlar sonucu iyon kanallarında 
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fonksiyon artışı görülür. Sonuç olarak hasta bireylerde; K hücre dışına çıkışında artış, 

ventriküler repolarizasyon süresinde kısalma, AF ve VF gibi aritmlere yatkınlık 

gelişir. Asemptomatik olabildiği gibi senkop ya da çarpıntı ile bulgu verebilir. 

Tanı kriterleri net olmamakla beraber Bazzet’s formülü ile QTc < 330 msn 

(<320 msn) olarak hesaplanması ya da QTC< 360 msn olmasına ek olarak aşağıda 

sayılan maddelerden birinin olması tanıyı koydurur (133):  

  Patojenik mutasyon varlığı  

  Ailede kısa QT sendromu varlığı 

  Ailede 40 yaşından önce ani kardiyak ölüm öyküsü  

  VT/VF öyküsünden bir veya daha fazlasının varlığı  

 

2.5.2.7.1.5.4. Kardiyovasküler Hastalıklar  

QT intervalini uzattığı bilinen kardiyovasküler hastalıklar; kalp yetmezliği, 

kardiyak aritmiler, bradikardi, miyokardiyal iskemi ve hipertrofik kardiyomiyopatidir 

(135,136). Uzamış QTc, aritmi için artmış risk ile ilişkilendirilir; kardiyak 

repolarizasyon uzamasını ve/veya artmış repolarizasyon dengesizliğini gösterir (137).  

QTc uzaması miyokardiyal enfarktus geçiren hastalarda transmural iskemiyi en 

erken gösteren EKG değişikliğidir (138). Kalp yetmezliği olan hastalarda da bazal QTc 

intervalinin normal sınırlarda olmasının mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir (139).  

 

2.5.3. Obezitenin Diğer Organ Sistemleri Üzerine Etkisi 

Obezite birçok sistemi olumsuz etkiler. Obezlerde akciğer kompliyansı ve 

akciğer kapasitesi azalır. Obezlerde astım daha sık görülür, Ross ve arkadaşlarının 

çalışmasında astım hastalarının %44’ünde obezitenin olduğu bildirilmiştir (140). 

Obezlerde, farengeal ve submental yağ dokusunun artışı, abdominal ve göğüs ön 

duvarında yağ doku artışı nedeniyle OUAS sık görülür. Yapılan en geniş kohort 
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çalışmasında obezlerde hafif OUAS sıklığı (%8.1-%10.5), orta OUAS (%5.3-12.9) ve 

ağır OUAS (%8.1-%16.1) olarak bulunmuştur (141). 

Obezite; karaciğer yağlanması sonucu steatohepatit, nonalkolik yağlı 

karaciğer hastalığı, siroz ve hepatosellüler kansere neden olabilir. Obezlerde 

nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı prevelansı net bilinmemekle birlikte %25-56 

arasında değişik rakamlar bildirilmiştir (142,143). Alanin aminotransferaz’ın, 

Aspartat aminotransferaz’a oranının >1 olması inflamasyon göstergesidir ve 

karaciğer yağlanması için ipucu verir. Obezlerde gastroözefageal reflü hastalığı 

görülebilir ve ileri yaşlarda erozif özefajite neden olabilir (144). Obezlerde; hem 

karaciğerden fazla üretilme, hem de safra kesesine fazla salgılanmasına bağlı, 

safranın kolesterolle fazla saturasyonu sonucu sağlıklı bireylere göre safra taşı 

oluşma riski 5-6 kat artmıştır (145). 

Obezite, kas iskelet sistemi üzerinde strese neden olur ve düz tabanlık, femur 

başı epifiz kayması, Blount hastalığı (tibia vara), erişkinlerde osteoartrit daha sık 

görülür (146). 

Obezlerde basıya bağlı fronkül, cilt kıvrım yerlerinin nemli kalması sonucu 

intertrigo görülebilir. İnsülin direnci ense, koltuk altı, fleksör bölgeler, el-ayak bileği 

gibi bölgelerde akantozis nigrikansa neden olabilir (33). 

Çocuk ve adolesanlarda semptomlar daha silik olmakla birlikte obezite; baş 

ağrısı, papil ödem ve görme bozukluğuyla giden intrakraniyal hipertansiyon yani 

psödotümör serebriye neden olabilir. Psödotümör serebride beyin parankimi ve BOS 

normaldir (52).  

Obezlerde psikolojik problemler daha sık görülmektedir. Depresyon, 

anksiyete, özgüven eksikliği ve sosyal izolasyon görülebilir (147).  

Obez erişkinlerde bazı kanser türlerinde artış olduğu gösterilmiş ve 

çocuklarda da, pre B ALL’de tanı anında obezite varlığının relaps ve hastalıksız 

yaşam süresi kısalığı ile ilişkili olduğu da gösterilmiştir (148). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1. OLGU SEÇİMİ 

Kesitsel ve tanımlayıcı özellikte olan araştırmamız Haziran 2013- Haziran 2016 

tarihleri arasında yapıldı. AÜTF Çocuk Endokrinoloji polikliniğinde obezite ve 

metabolik sendrom tanısı alan çocuklar hasta grubunu ve AÜTF Çocuk Kardiyoloji 

polikliniğine kontrol için başvuran sağlıklı çocuklar kontrol grubunu oluşturdu.  

Hasta grubu için çalışmaya alınma kriterleri:  

1. 8-18 yaş aralığında olmak 

2. Obezitenin saptanması (VKİ>95. Persentil, RVKI %120 sınırında ya da 

+2SD’ye eş olan değer) 

3. Kronik sistemik bir hastalığın (Diyabetes Mellitus, Kronik böbrek 

hastalığı, Konjenital kalp hastalığı, Tiroid hastalıkları vb.) bulunmaması 

4. QT süresinin uzatan ilaç kullanımının olmaması (antiepileptik, antiaritmik, 

trisiklik antidepresan, antipsikotik, eritromisin,vs…) 

Çalışmadan dışlama kriterleri: 

1. <8 yaş ve >18 yaş olunması  

2. Kronik sistemik hastalığı olan olgular 

3. Ailevi dislipidemi öyküsü olan olgular 

4. Uzun QT sendromu olan olgular 

5. Kalp yetersizliği olan olgular 

6. Doğuştan veya edinsel kalp hastalığı tanısı olan olgular 

7. Elektrolit imbalansı olan olgular 

8. Obeziteye yol açan sendromik veya endokrinolojik bir rahatsızlığı olmak 

9. Tip 1 Diabetes mellitus tanısı alan olgular 

10.  Obstrüktif uyku apnesi olan olgular 
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11. QT süresinin uzatan ilaç alanlar (antiepileptik, antiaritmik, trisiklik 

antidepresan, antipsikotik, eritromisin,vs…) 

12. Çalışmaya alınmayı kabul etmeyenler 

 

3.2. ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER 

Çalışmayı kabul eden olgulardan onam formu alındıktan sonra, öyküde ailede 

obezite, metabolik sendrom varlığı sorgulandı, olguların fizik muayeneleri yapılarak 

vücut ağırlığı, boy ve diğer antropometrik ölçümleri belirlendi. Vücut ağırlığı SECA® 

boy ölçerli baskül kullanılarak üzerlerinde hafif bir giysi kalacak şekilde; boy 

ölçümleri ayakkabısız olarak topukları, kalçası ve başı duvara yaslanmış şekilde 1 mm 

aralıklı sabit metre ile ölçülerek, ölçümler yaş ve cinsiyete uygun belirlenmiş Türk 

çocuğu normallerine göre değerlendirildi (18). Boya göre ağırlık yüzdesi yanında 

Vücut kütlesi indeksi (VKİ), vücut ağırlığı (kg) / boy (m2) formülü ile hesaplanarak, 5-

85. persentiller arası çocuklar normal kilolu, 85-95. persentiller arası çocuklar kilolu, 

95. persentil üzerindeki çocuklar ise obez olarak kabul edildi (148). 

               Hastanın ölçülen VKİ (kg/m2)   

Boya göre ağırlık yüzdesi:                  x 100            

               Olması gereken VKİ (kg/m2)     

formülü ile hesaplandı. 

Bel çevresi çocuklar dik pozisyonda ayakta dururken karınları serbest 

bırakılmış halde iken, 10. kaburga ve iliak krest arasından belin en ince olduğu 

yerden ölçüldü. Kalça ölçümü ise gluteus kaslarının en geniş yeri çap olarak kabul 

edilecek şekilde ölçüm yapıldı. Erişkinlerde kadınlar için santral obeziteyi gösteren 

bel çevresi ≥88 cm iken, erkeklerde ≥102 cm olarak belirlenmiştir. Bel ölçümünün 

kalça ölçümüne oranının erişkin kadınlarda ≥0.80 erkeklerde ≥0.95 olması santral 

obeziteyi gösterir (25). Farklı ülkelerde çocukluk yaş grubu için yaşa ve cinsiyete 

göre değişen bel çevresi persentilleri bulunmaktadır (21). Türk çocuklarında 7-17 yaş 

grubu ve 0-6 yaş grubu için bel çevresi persentilleri de oluşturulmuştur. Ölçümler 
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Türk çocuklarına göre belirlenmiş bel çevresi normallerine göre değerlendirildi 

(22,23). 

Kan basıncı ölçümleri, sabah, istirahat halinde oturur pozisyonda iken sağ üst 

koldan kolun üst 2/3 lük kısmını saracak boyutta uygun manşonu olan kan basıncı 

ölçüm aleti ile yapılarak, Schaefer parametreleri ile değerlendirildi ve hipertansiyonu 

olan olgular belirlendi (148). Fizik muayenede sistem bulgularının yanı sıra Tanner-

Marshall sınıflamasına göre puberte değerlendirmeleri yapıldı (149). 

 

3.3. LABORATUAR DEĞERLENDİRMELERİ 

Laboratuvar değerlendirmeleri için incelenecek kan örnekleri gece 12 saat 

açlıktan sonra, sabah 08.00-10.00 arası alındı. Açlık kan şekeri, lipit profili ve açlık 

insülin düzeyi çalışıldı. Biyokimyasal değerlendirmeler AÜTF Merkez Biyokimya ve 

Endokrinoloji laboratuvarlarında yapıldı. Glukoz “glukoz hekzokinaz” yöntemiyle; 

total kolesterol, “oksidaz” yöntemiyle enzimatik olarak; HDL kolesterol direkt non-

immunolojik yöntemle; TG <400mg/dl ise Friedewald formülü ile, >400mg/dl ise 

homojenik enzimatik yöntemle RocheⓇ Modüler (Germany) otomatik biyokimya 

analizörlerinde; açlık insülin düzeyi ise radyoimmunoassay (RIA) yöntemiyle 

çalışıldı. Kontrol grubunda ise metabolik sendroma işaret edecek laboratuar değerleri 

bakılmadı. 

Sonuçlar elde edildikten sonra, insülin direncini değerlendirmek için açlık 

insülin ve HOMA-IR değerleri kullanıldı.  

HOMA-IR= Açlık İnsülin (mIU/mL)x Açlık Kan Şekeri＊(mmol/L)/22,5 

＊Kan şekeri mg/dL/18=mmol/L formülüyle hesaplandı.  

 HOMA-IR değeri prepubertal kızlarda >2.22, erkeklerde>2.67; pubertal 

kızlarda 3.82, erkeklerde >5.22 ise insülin direnci olduğu kabul edildi (73). 
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Çalışma grubunda metabolik sendrom varlığı 8-18 yaş arası çocuklarda IDF 

kriterlerine göre araştırıldı (58).  

IDF kriterlerine göre: 

 Obezite (bel çevresi persentili ≥90) ile beraber aşağıdakilerden en az ikisi: 

 Dislipidemi: Trigliserid ≥150 mg/dL veya HDL≤ 40 mg /dL 

 Kan basıncı: Sistolik ≥ 130 mmHg/ Diyastolik ≥ 85 mmHg 

 Açlık kan şekeri › 100 mg/dL veya bilinen tip 2 diyabet öyküsü  

kriterlerini karşılayan olgularda metabolik sendrom olduğu kabul edildi. 

 

3.4. EKG 

EKG çekimleri Cardiocure Model EKG 2000 cihazı ile saat 10.00-12.00 

arasında, 12 derivasyonlu 25 mm/sn hızla, eş zamanlı (12 kanal) olarak yapıldı. Kalp 

hızı, EKG’de ortalama RR değerlerinden hesaplandı. 

QT süresi (msn) QRS kompleksinin başlangıcından T dalgasının sonuna 

kadar olan süredir. Sinüzal aritmisi olan olgularda, en kısa PR aralığından sonra 

gelen QT süresi hesaplandı. QT aralığı kalp hızı ile değiştiği için, QTc süresi (msn) 

cinsinden Bazett’s formülü: QTc = QT/ √ RR ile hesaplandı. QTc süresi 440 

msn’den fazla ise uzun kabul edildi.  

QT Dispersiyonu, 12 derivasyon içinde herhangi birinde ölçülen maksimum 

ve minimum QT intervallerinin farkı olarak hesaplandı. Bunun için tüm 

derivasyonlardan QRS süresi, RR süresi, QT süresi ölçümleri alındı. Alınan bu 

sürelerle ortalama QT, QRS, minimum ve maksimum QT ve QTc değerleri  saptandı.  

Bu değerlerin sonuçlarına göre de tüm derivasyonlarda minimum ve maksimum QTc  

değerlerinin farkları alınarak QTc dispersiyonları hesaplandı. Sinüzal aritmi dışında 

disritmisi olanlar araştırmaya dahil edilmedi.  
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3.5. EKOKARDİYOGRAFİ 

Philips iE33 xMATRIX ekokardiyografi cihazı ile 2.5 ve 3.5 MHz 

transduserler kullanılarak ve eş zamanlı EKG kayıtları ile M-Mode, 2-D ve pulsed-

devamlı ve renkli doppler çalışmaları yapıldı. Amerikan Ekokardiyografi Birliği’nin 

kılavuzları temel alınarak (150) M-mode ekokardiyografi ile Teichholtz metodu ile 

sol ventrikül sistolik fonksiyonları (interventriküler septum kalınlığı ve sol ventrikül 

sistol ve diyastol sonu çapları, kısalma ve ejeksiyon fraksiyonu) hesaplandı. 

LVM, Deveroux formülünün ekokardiyografi cihazına yüklenmesi ile 

otomatik olarak hesaplandı. 

 LVMI, LVMI = LVM / Boy 2,7 formülü ile hesaplandı. LVMI > 38 gr/m 2,7 

ise; çocuklarda bu değer 95 persentilden yüksek ve kitle indeksi artmış kabul edildi. 

“Obez çocuklarda ventriküler repolarizasyon değişkenliklerinin (QT ve QTc 

dispersiyonu) değerlendirilmesi” başlıklı araştırmamız için 24.06.2013 tarihinde 

46004091/302-14 no’lu Etik Komite kararı alındı. Araştırmamız için ek bütçeye 

ihtiyaç olmadı. 

 

3.6. İSTATİSTİKSEL YÖNTEM 

Verilerin analizi, SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 

20.0 paket programı kullanılarak yapıldı. Tanımlayıcı istatistikler sürekli değişkenler 

için ortalama ± standart sapma veya ortanca (minimum-maksimum) olarak; nominal 

değişkenler ise olgu sayısı ve % biçiminde gösterildi. Gruplar arası yüzde 

karşılaştırılırken kikare testi yapıldı. Tek değişkenlide anlamlı çıkanlar için, çok 

değişkenlide lojistik regresyon analizi uygulandı. Bağımsız örneklerde t-testi, kikare 

testi, Pearson korelasyon analizi kullanıldı. Bağımsız risk faktörü çıkanlar için Odds 

oranı (OR) %95 güven aralığı (CI) ile birlikte verildi. İki grup arası ortalama 

karşılaştırılırken dağılım normal ise t testi, normal değilse Mann-Whitney testi 

kullanıldı. Sonuçlar için anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. 
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4. BULGULAR 

 

Araştırmamız Haziran 2013- Haziran 2016 tarihleri arasında AÜTF Çocuk 

Endokrinoloji ve Adolesan Polikliniği’ne başvuran yaşları 8-18 yıl arasında olan 82 

obez olgu (VKİ>95p) ve AÜTF Çocuk Kardiyoloji polikliniğine başvuran sağlıklı obez 

olmayan 81 olguyu (VKİ<85p) içermektedir.  

 

4.1. OLGULARIMIZIN KLİNİK BULGULARI 

Çalışmaya alınan olgulardan obez grubun yaş ortalaması 12.41±2.69 (8-17.5) 

yıl, kontrol grubunun yaş ortalaması ise 12,21±2,75 (8-17,9) yıldır. Obez grubun 

%54.3’ünü erkekler, %45.7’sini kızlar, kontrol grubunun %50’sini erkekler, 

%50’sini ise kızlar oluşturmaktadır.  

Yaş ortalamaları, cinsiyet, VA, VKİ, RVKİ, bel/kalça oranı, sistolik ve 

diyastolik kan basıncı değerleri Tablo 6’da gösterilmiştir.  

Tablo 6. Olguların Demografik Özellikleri 

Demografik Özellikler Obez  

(n:81) 

Ort.±SS 

Kontrol 

(n:82) 

Ort.±SS. 

 

P değeri 

Cinsiyet 

 Erkek:  

 Kız: 

 

44 (%54.3) 

37 (%45.7) 

 

41 (%50) 

41 (%50) 

0.841 

Yaş 12.41± 2.69 12.21± 2.75 0.630 

VA (kg) 68.36± 17.92 41.78±13.04 0.001 

VKİ (kg/m²) 28.04± 4.96 17.90± 2.64 0.001 

RVKİ 146.72± 21.54 93.21± 10.74 0.001 

Bel/Kalça Oranı 0.87±0.07 0.81± 0.08 0.001 

Sistolik KB (mmHg) 113.93±17.22 107.99±11.91 0.011 

Diyastolik KB (mmHg) 72.90±11.50 68.78± 9.54 0.014 

*Bulgular Ortalama ± Standart sapma şeklinde verilmiştir. 
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Obez ve kontrol grubu olguları arasında yaş ve cinsiyet açısından anlamlı fark 

yoktur. Tüm olguların alt gruplara göre dağılımı Şekil 4’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 4. Olguların Alt Gruplara Göre Dağılımının Gösterilmesi 

 

Obez ve kontrol grubu olgularının Tanner Sınıflaması’na göre puberte 

ortancaları 3, minimum değeri 1 ve maksimum değeri 5’tir. Obez ve kontrol grubu 

arasında VA, VKİ, RVKİ ve bel/kalça oranı, sistolik ve diyastolik kan basıncı 

değerleri bakımından fark anlamlı bulunmuştur (p < 0,05).  

VA, VKİ, RVKİ ve bel/kalça oranı, sistolik ve diyastolik kan basıncı 

değerleri obez grupta kontrol grubuna göre yüksek saptanmıştır. 

 

KONTROL 

MS 

NMSO 

MS: Metabolik Sendrom 

NMSO: Non-Metabolik Sendrom Obez 
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4.1.1. Tüm Olguların Alt Gruplara Göre (Kontrol/NMSO/MS) 

Demografik Verilerinin Karşılaştırılması 

Tüm olguların alt gruplara göre (Kontrol/NMSO/MS) demografik verilerinin 

karşılaştırılması Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 7.  Tüm Olguların Alt Gruplarına Göre (Kontrol/NMSO/MS) Demografik 

Verilerinin Karşılaştırılması 

Demografik Özellikler 

Kontrol 

(n: 82) 

Ort± SS 

NMSO 

(n:56) 

Ort.±SS 

MS 

(n:25) 

Ort.±SS. 

p değeri 

Cinsiyet 

 Kız/ Erkek (n/n) 

 

41/41 

 

26/30 

 

11/14 0.841 

Yaş 12.11± 2.80 12.16± 2.68 12.99± 2.67 0.397 

    MS-NMSO Kontrol- NMSO Kontrol- MS 

VA (kg) 41.80± 13.01 64.03± 15.36 78.06±19.72 0.001 0.001 0.001 

VKİ (kg/m²) 17.90±2.64 27.09± 3.67 30.16± 6.67 0.003 0.001 0.001 

RVKİ 93.2± 10.7 141.54±16.44 158.32± 26.91 0.001 0.001 0.001 

Bel/Kalça Oranı 0.81± 0.08 0.87± 0.06 0.89± 0.06 0.864 0.001 0.001 

Sistolik KB (mmHg) 107.99±11.91 110.59±12.80 121.40± 23.00 0.006 0.897 0.001 

Diyastolik KB (mmHg) 68.78± 9.54 71.21± 10.41 76.68± 13.08 0.093 0.542 0.003 

Obezite Süresi (yıl) - 3.57± 2.53 5.46± 3.89 0.011 - - 

*Bulgular Ortalama ± Standart sapma şeklinde verilmiştir. 

 

Kontrol grubu MS’lu olgularla karşılaştırıldığında; yaş ve cinsiyet dağılımları 

açısından iki grup arasında anlamlı fark yok iken; VA, VKİ, RVKİ, sistolik ve 

diyastolik kan basıncı, bel/kalça oranı açısından iki grup arasında anlamlı fark 

saptanmıştır (p<0.05). 

MS grubundaki VA, VKİ, RVKİ, sistolik ve diyastolik kan basıncı, bel/kalça 

oranı; kontrol grubuna göre daha yüksektir. 
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VA, VKİ ve RVKİ’nin gruplara göre dağılımı Şekil 5’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 5. VA, VKİ ve RVKİ’nin Gruplara Göre Dağılımı 

 

Kontrol grubu NMSO olgularla karşılaştırıldığında; sistolik ve diyastolik kan 

basıncı, yaş ve cinsiyet dağılımları açısından iki grup arasında anlamlı fark yok iken; 

VA, VKİ, RVKİ, bel/kalça oranı açısından iki grup arasında anlamlı fark 

saptanmıştır (p<0.05). 

NMSO grubundaki VA, VKİ, RVKİ, bel/kalça oranı; kontrol grubuna göre 

daha yüksektir. Ancak sistolik ve diyastolik kan basıncı açısından fark istatistiksel 

olarak anlamlı değildir. 

Obez olgular; MS ve NMSO olmak üzere değerlendirildiğinde; yaş, bel/kalça 

oranı, diyastolik kan basınçları açısından anlamlı fark bulunamamıştır. MS ve 

NMSO grubu arasında VA, VKİ, RVKİ, sistolik kan basıncı ve obezite süresi 

arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 

O
R

T
A

L
A

M
A

 

GRUP 

RVKI 

VKI 

KİLO 
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MS grubundaki VA, VKİ, RVKİ, obezite süresi ve sistolik kan basıncı 

değerleri; NMS0 grubuna göre daha yüksektir.  

Puberte açısından bu gruplar değerlendirildiğinde, kontrol grubunun puberte 

ortancası 3, MS grubunun puberte ortancası 5, NMSO grubunun puberte ortancası 3 

bulunmuştur.  

 

4.1.2. Obez olguların Laboratuvar Değerleri 

Olguların laboratuvar değerleri Tablo 8’de gösterilmiştir. Total kolesterol ve 

LDL açısından her iki grup arasında fark bulunmamıştır.  

 MS’lu grupta açlık insülin, VLDL, Glukoz/İnsülin oranı, TG düzeyi, 

HOMA-IR değerleri NMSO grubuna göre daha yüksek iken, HDL değeri NMSO 

grubundan daha düşük bulunmuştur (p < 0.05).  

Tablo 8. NMSO ve MS Grubu Laboratuvar Değerlerinin Karşılaştırması 

 NMSO (n:56) 

Ort ± SS  

MS (n:25) 

Ort ± SS 

 

p değeri  

AKŞ (mg/dL) 83.4±6.4 85.1±7.7 0.627 

Açlık insülin (mIU/mL) 15.5±5.8 26.6±15.5 0.000 

Total kolesterol (mg/dL) 164.4 ±31.6 167.5±33.1 0.684 

LDL(mg/dL) 97.8±30.7 105.7±36.3 0.315 

HDL (mg/dL) 44.4±9.1 37.5±6.3 0.001 

TG (mg/dL) 101.7±46.6 143.8±51.1 0.000 

VLDL (mg/Dl) 20.3±9.3 27.8±8.7 0.001 

Glukoz/İnsülin oranı 6.1±2.3 4.5±3.2 0.012 

HOMA-IR 3.3±1.5 5.6±3.4 0.000 

*Bulgular Ortalama ± Standart sapma) şeklinde verilmiştir. 
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4.2. OLGULARIN EKG VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Olguların EKG verilerinin obez ve kontrol grupları arasında karşılaştırılması 

Tablo 9’da verilmiştir. Obez ve kontrol grupları arasında kalp hızı, Ort QRS süresi, 

Ort QT süresi, Ort QTc süresi, Ort RR mesafesi, Min QTc süresi ve Min QT süresi 

açısından her iki grup arasında anlamlı fark yok iken; QT dispersiyonu, QTc 

dispersiyonu, Max QTc süresi ve Min QTc süresi açısından fark anlamlı bulunmuştur 

(p<0.05). 

QT ve QTc dispersiyonu, Max QT ve Max QTc süresi obez grubunda kontrol 

grubuna göre daha yüksek bulunmuştur. QTc dispersiyonun obez ve kontrol grubu 

ile ilişkisi şekil 6’te gösterilmiştir.  

Tablo 9. Obez ve Kontrol Grubunda EKG Verilerinin Karşılaştırılması 

EKG  Obez 

(n:81) 

Ort.±SS 

Kontrol 

(n:82) 

Ort.±SS. 

 

p değeri 

Kalp Hızı (Atım/dk) 85.25±13.7 83.66±12.07 0.436 

Ort QRS (msn) 54.44±11.30 51.57±7.67 0.059 

Ort QT (msn) 322.37±16.21 321.29±20.68 0.712 

Ort QTc (msn) 383.01±23.39 377.89±18.21 0.121 

Ort RR (msn) 720.37±120.34 724.11±136.33 0.853 

QT dispersiyonu 51.84±21.16 36.59±18.54 0.001 

QTc dispersiyonu 62.54±27.55 43.68±22.53 0.001 

Max QTc(msn) 416.86±34.07 397.43±25.53 0.001 

Min QTc (msn) 353.75±28.22 354.0±20.0 0.951 

Max QT (msn) 351.11±23.23 338.1±24.1 0.002 

Min QT (msn) 299.26±21.78 301.5±26.1 0.559 

*Bulgular Ortalama ± Standart sapma) şeklinde verilmiştir. 
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Şekil 6. QTc ve QT Dispersiyonunun Obez ve Kontrol Grubu ile İlişkisi  

OBEZ 

Q
T

 D
is

p
er

si
y
o
n

u
 

KONTROL OBEZ 

KONTROL 

 Q
T

c
 D

is
p

er
si

y
o

n
u

 



44 

4.2.1. EKG Verilerinin Alt Gruplar (Kontrol/NMSO/MS) Arasında 

Değerlendirilmesi  

EKG verilerinin alt gruplar (Kontrol/NMSO/MS) arasında değerlendirilmesi 

Tablo 10’da gösterilmiştir. 

Kontrol grubu MS’li olgularla karşılaştırıldığında; Ort QRS süresi, Ort QT 

süresi, Ort QTc süresi, Ort RR mesafesi, Min QTc süresi ve Min QT süresi açısından 

iki grup arasında anlamlı fark yok iken; Max QTc süresi, Max QT süresi, QT ve QTc 

dispersiyonu açısından iki grup arasında anlamlı fark saptanmıştır. (p<0.05). 

MS grubundaki QT ve QTc dispersiyonunun, kontrol grubuna göre daha 

yüksek olduğu ve Max QTc ve Max QT süresinin daha uzun olduğu bulunmuştur. 

Tablo 10. EKG Verilerinin Alt Gruplar (Kontrol/NMSO/MS) Arasında 

Karşılaştırılması 

 Kontrol 

(n: 82) 

Ort± SS 

NMSO 

(n:56) 

Ort.±SS 

MS 

(n:25) 

Ort.±SS. 

p değeri 

MS-

NMSO 

Kontrol- 

NMSO 

Kontrol- 

MS 

Kalp Hızı (Atım/dk) 83.7±12.0 84.3±13.2 87.3±15.0 1.000 1.000 0.653 

Ort QRS (msn) 51.6±7.7 54.2±10.2 54.9±13.7 1.000 0.345 0.396 

Ort QT (msn) 321.3±20.7 324.1±17.3 318.5±12.9 0.643 1.000 1.000 

Ort QTc (msn) 377.9±18.2 383.3±23.2 382.3±24.2 1.000 0.414 1.000 

Ort RR (msn) 724.1±136.3 727.3±120.2 705.0±121.6 1.000 1.000 1.000 

QT dispersiyonu 36.6±18.5 46.4±17.5 64.0±23.8 0.001 0.010 0.001 

QTc dispersiyonu 43.7±22.5 55.6±21.5 78.2±33.2 0.001 0.015 0.001 

Max QTc (msn) 397.4±25.5 413.2±27.3 425.2±45.5 0.292 0.008 0.001 

Min QTc (msn) 354.0±20.0 356.6±25.5 347.5±33.3 0.376 1.000 0.739 

Max QT (msn) 338.1±24.1 349.6±24.2 354.4±21.2 1.000 0.037 0.023 

Min QT (msn) 301.5±26.1 303.2±22.5 290.4±17.4 1.000 1.000 0.129 

*Bulgular Ortalama ± Standart sapma) şeklinde verilmiştir. 

Kontrol grubu NMSO olgularla karşılaştırıldığında Ort QRS süresi, Ort QT 

süresi, Ort QTc süresi, Ort RR mesafesi, Min QTc süresi ve Min QT süresi açısından 

iki grup arasında anlamlı fark yok iken; Max QTc süresi, Max QT süresi, QT ve QTc 

dispersiyonu açısından iki grup arasında anlamlı fark saptanmıştır. (p<0.05) (Tablo 

10). 
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NMSO grubundaki QT ve QTc dispersiyonunun, kontrol grubuna göre daha 

yüksek olduğu ve Max QTc ve Max QT süresinin daha uzun olduğu bulunmuştur. 

Obez olgular; MS ve NMSO olmak üzere karşılaştırıldığında; Kalp hızı, Ort 

QRS süresi, Ort QT süresi, Ort QTc süresi, Ort RR mesafesi, Max QTc süresi, Min 

QTc süresi, Max QT süresi ve Min QT süresi açısından anlamlı fark bulunamamıştır. 

MS ve NMSO grubu karşılaştırıldığında QT ve QTc dispersiyonu arasındaki fark 

anlamlı bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 10). 

MS grubunda QT ve QTc dispersiyonunun NMS0 grubuna göre daha yüksek 

olduğu saptanmıştır. 

 

4.3. OLGULARIN EKO VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Olguların EKO verilerinin obez ve kontrol grupları arasında karşılaştırılması 

Tablo 11’de verilmiştir. Obez ve kontrol grupları arasında LVPWDs, LVPWDd, 

IVSd, EF, LVMI açısından fark anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 

Tablo 11. Obez ve Kontrol Grubunda EKO Verilerinin Karşılaştırılması 

 Obez 

Ort.±SS 

Kontrol 

Ort.±SS. 

 

p değeri 

LVPWDs (mm) 14.98±6.42 11.80±2.02 0.001 

LVPWDd (mm) 10.27±8.37 6.85±1.22 0.001 

IVSs (mm) 12.15±2.26 11.50±4.04 0.217 

IVSd (mm) 8.24±1.64 7.46±1.48 0.002 

LVES (mm) 26.07±5.17 24.47±3.75 0.029 

LVED (mm) 41.79±10.54 39.77±5.32 0.134 

FS (%) 39.80±10.15 40.38±4.66 0.654 

EF (%) 68.78±8.34 70.98±4.70 0.004 

LVMI (g/m2) 35.73±9.20 27.95±5.13 0.001 

ME 102.35±16.87 105.62±15.95 0.229 

MA 74.58±20.03 69.03±13.99 0.082 

*Bulgular Ortalama ± Standart sapma) şeklinde verilmiştir 

IVSs, LVES, LVED, FS, ME, MA açısından her iki grup arasında anlamlı fark 

bulunamamıştır. LVPWDs, LVPWDd, IVSd, LVMI değerlerinin obez grubunda kontrol 

grubuna göre arttığı saptanmıştır. EF ise obez grubunda kontrol grubuna göre azalmıştır.  
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LVMI ve EF’nin tüm alt gruplar ile ilişkisi Şekil 7’de gösterilmiştir.  

 

 

 

 

Şekil 7. LVMI ve EF’nin Tüm Alt Gruplar ile İlişkisi 

 

Obezitenin artışına paralel olarak EF’nin azaldığı görülmektedir. Bu bulgu, 

sistolik disfonksiyonun obezitenin derecesi ile doğru orantılı olarak arttığını 

desteklemektedir.  
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4.3.1. EKO Verilerinin Alt Gruplar (Kontrol/NMSO/MS) Arasında 

Karşılaştırılması 

EKO Verilerinin alt gruplar (Kontrol/NMSO/MS) arasında karşılaştırılması 

Tablo 12’de gösterilmiştir. 

Tablo 12. EKO verilerinin Alt Gruplar (Kontrol/NMSO/MS) Arasında Karşılaştırılması 

 Kontrol 

(n: 82) 

Ort± SS 

NMSO 

(n:56) 

Ort.±SS 

MS 

(n:25) 

Ort.±SS. 

P değeri 

MS-

NMSO 

Kontrol- 

NMSO 

Kontrol- 

MS 

LVPWDs (mm) 11.8±2.0 14.2±5.7 16.7±7.7 0.101 0.120 0.001 

LVPWDd (mm) 6.9±1.2 8.8±2.4 13.7±14.5 0.002 0.184 0.001 

IVSs (mm) 11.5±4.0 12.0±2.3 12.4±2.1 1.000 1.000 0.662 

IVSd (mm) 11.4±2.7 9.0±4.0 7.1±2.0 0.121 0.001 0.001 

LVES (mm) 24.5±3.8 25.7±4.1 27.0±7.1 0.622 0.422 0.048 

LVED (mm) 39.8±5.3 41.8±6.4 41.8±16.9 1.000 0.518 0.928 

FS (%) 40.4±4.7 41.1±11.6 36.4±4.4 0.064 1.000 0.139 

EF (%) 71.0±4.7 68.5±9.1 66.2±5.9 0.530 0.110 0.009 

LVMI (g/m2) 28±5.1 35.5±9.4 36.3±8.9 1.000 0.001 0.001 

ME 105.6±16.0 100.2±16.3 107.1±17.6 0.279 0.221 1.000 

MA 69.6±14.0 75.2±20.6 107.1±17.6 1.000 0.218 1.000 

 *Bulgular Ortalama ± Standart sapma) şeklinde verilmiştir.  
 EF: Ejeksiyon fraksiyonu,FS: Kısalma fraksiyonu, IVS: Interventriküler septum, IVSs: İnterventriküler septum sistol, IVSd: 

İnterventriküler septum diyastol, LVED : Sol ventrikül diyastol sonu boyutu, LVES: Sol ventrikül disyastol sonu boyutu, 
LVMI: Sol ventrikül kitle indeksi, LVPWDd: Sol ventrikül duvar kalınlığı diyastol, LVPWDs: Sol ventrikül duvar kalınlığı 

sistol, MA: Mitral A dalgası,ME: Mitral E dalgası  

 

Kontrol grubu MS’lu olgularla karşılaştırıldığında; IVSs, LVES, LVED, FS, 

ME, MA açısından iki grup arasında anlamlı fark saptanmamıştır; buna karşılık 

LVPWDs, LVPWDd, IVSd, EF, LVMI açısından iki grup arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 12). 

MS grubundaki LVPWDs, LVPWDd, LVMI değerlerinin kontrol grubuna 

göre arttığı saptanmıştır. MS grubundaki EF’nin kontrol grubuna göre azaldığı 

bulunmuştur. 

Kontrol grubu NMSO olgularla karşılaştırıldığında LVPWDs, LVPWDd, EF, 

IVSs, LVES, LVED, FS, ME, MA açısından iki grup arasında anlamlı fark 
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bulunamamıştır. LVMI ve IVSd açısından iki grup arasında anlamlı fark saptanmıştır 

(p<0.05) (Tablo 12). 

NMSO grubundaki LVMI ve IVSd’nin kontrol grubuna göre arttığı 

saptanmıştır.  

Obez olgular; MS ve NMSO olmak üzere karşılaştırıldığında; LVPWDs, 

IVSd, EF, LVMI, IVSs, LVES, LVED, FS, ME, MA açısından anlamlı fark 

bulunmamıştır. MS ve NMSO grubu karşılaştırıldığında LVPWDd açısından fark 

anlamlı bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 12). 

MS grubundaki LVPWDd’nin NMSO grubuna göre arttığı saptanmıştır. 

 

4.4. OLGULARIN VKİ, RVKİ, BEL/KALÇA ORANI VE OBEZİTE SÜRESİ 

İLE EKG BULGULARININ İLİŞKİSİ  

Olguların VKİ, RVKİ, bel/kalça oranı ve obezite süresi ile EKG bulgularının 

ilişkisi Tablo 13 ’de verilmiştir. VKİ, RVKİ ile ort QRS süresi, max QTc süresi, max 

QT süresi, QT ve QTc dispersiyonu arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (p<0.05). 

Tablo 13. Olguların VKİ, RVKİ, Bel/Kalça oranı ve obezite süresi ile EKG 

Bulgularının İlişkisi 

 VKI RVKI Bel/Kalça Oranı Obezite Süresi 

R P r p r P r p 

Kalp Hızı 0.052 0.507 0.109 0.166 -0.023 0.775 0.003 0.976 

Ort QRS  0.2510.387 0.097 0.004 ٭٭0.226 0.001 ٭٭0.281 0.001 ٭٭ 

Ort QT  -0.009 0.907 -0.025 0.753 0.132 0.093 -0.011 0.920 

Ort QTc  0.068 0.386 0.130 0.099 0.094 0.232 -0.028 0.802 

Ort RR  -0.001 0.985 -0.062 0.429 0.040 0.615 -0.017 0.883 

QT disp 0.3550.270 0.124 0.018 ٭0.186 0.001 ٭٭0.396 0.001 ٭٭ 

QTc disp 0.3570.423 0.090 0.059 0.148 0.001 ٭٭0.411 0.001 ٭٭ 

Max QTc 0.2580.459 0.083- 0.043 ٭0.159 0.001 ٭٭0.349 0.001 ٭٭ 

Min QTc -0.027 0.729 -0.009 0.909 0.013 0.867 -0.2200.049 ٭ 

Max QT  0.2060.470 0.081- 0.009 ٭٭0.203 0.004 ٭٭0.226 0.008 ٭٭ 

Min QT  -0.081 0.306 -0.096 0.225 0.066 0.406 -0.207 0.063 

 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir 5% ٭٭   ;düzeyinde anlamlılığı 1% ٭
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Obezite süresi ile EKG değişiklikleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak 

anlamlı değildir (p>0.05). 

Kalp hızı, Ort QT, Ort QTc, Ort RR mesafesi ile VKİ, RVKİ, bel/kalça oranı, 

arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05). 

B/K oranı ile ort QRS süresi, max QTc süresi, max QT süresi, QT 

dispersiyonu arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05) 

Obezitenin ciddiyeti ile max QTc süresi, max QT süresi,QT ve QTc dispersiyonu 

ilişkili bulunmuştur.  

4.5. OLGULARIN VKİ, RVKİ, BEL/KALÇA ORANI VE OBEZİTE SÜRESİ 

İLE EKO BULGULARININ İLİŞKİSİ  

Olguların VKİ, RVKİ, Bel/Kalça oranı ve obezite süresi ile EKO bulgularının 

ilişkisi Tablo 14’de verilmiştir.  

Tablo 14.  Olguların VKİ, RVKİ, Bel/Kalça Oranı ve Obezite Süresi ile EKO 

Verilerinin İlişkisi 

 VKI RVKI Bel/Kalça Oranı Obezite Süresi 

R p r p r p r P 

LVPWDs  0.4490.119 0.176 0.216 0.099 0.001 ٭٭0.359 0.001 ٭٭ 

LVPWDd 0.4240.004 ٭٭0.321 0.287 0.086 0.001 ٭٭0.360 0.001 ٭٭ 

IVSs 0.1780.883 0.017 0.824 0.018- 0.175 0.109 0.026 ٭ 

IVSd -

 ٭٭0.218

- 0.567 0.051- 0.005 ٭٭0.247- 0.014

 ٭٭0.047

0.719 

LVES 0.1840.016 ٭0.268 0.070 0.145 0.138 0.119 0.021 ٭ 

LVED 0.145 0.071 0.111 0.168 0.056 0.482 0.162 0.151 

FS  -0.105 0.194 -0.074 0.357 -0.069 0.392 -0.122 0.131 

EF -

 ٭٭0.267

- 0.093 0.135- 0.004 ٭٭0.230- 0.001

 ٭٭0.398

0.001 

LVMI 0.5530.611 0.58 0.050 ٭0.163 0.001 ٭٭0.607 0.001 ٭٭ 

ME -0.107 0.194 -0.069 0.404 0.063 0.449 -0.081 0.477 

MA 0.160 0.051 0.132 0.113 -0.066 0.426 0.072 0.531 
 %1 düzeyinde anlamlılığı; 5% ٭٭ düzeyinde anlamlılığı göstermektedir 

 EF: Ejeksiyon fraksiyonu,FS: Kısalma fraksiyonu, IVS: Interventriküler septum, IVSs: İnterventriküler septum sistol, IVSd: 

İnterventriküler septum diyastol, LVED : Sol ventrikül diyastol sonu boyutu, LVES: Sol ventrikül disyastol sonu boyutu, 

LVMI: Sol ventrikül kitle indeksi, LVPWDd: Sol ventrikül duvar kalınlığı diyastol, LVPWDs: Sol ventrikül duvar kalınlığı 

sistol, MA: Mitral A dalgası,ME: Mitral E dalgası  
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VKİ ile LVED, FS ölçümleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı 

değildir (p>0.05). 

VKİ ile LVPWDs, LVPWDd, IVSs, LVES, LVMI arasında pozitif yönlü 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). 

VKİ ile IVSd ve EF arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur 

(p<0.05). 

RVKİ ile IVSs, EF, FS, LVES, LVED, ME, MA arasındaki ilişki istatistiksel 

olarak anlamlı değildir (p>0.05). 

RVKİ ile LVPWDs, LVPWDd, LVMI arasında pozitif yönlü anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur (p<0.05). 

RVKİ ile IVSd arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur 

(p<0.05). 

Bel/kalça oranı ile sadece LVMI arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (p<0.05). Bel/kalça oranının diğer EKO parametreleri ile arasındaki 

ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildir. (p>0.05). 

Obezite süresi ile LVPWDs, IVSs, FS, LVED, ME, MA arasındaki ilişki 

istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05). 

Obezite süresi ile LVPWDd ve LVES arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (p<0.05). 

Obezite süresi ile IVSd ve EF arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (p<0.05). 
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Şekil 8‘de LVMI’nın, QT ve QTc dispersiyon sürelerinin obezite derecesi ile 

doğru orantılı olarak arttığı görülmektedir.  

Şekil 8. LVMI, QT ve QTc Dispersiyonunun Obezite Derecesi ile İlişkisi 

 

4.6.  OLGULARIN LVMI ve EF’NİN QT VE QTC DİSPERSİYONU İLE 

İLİŞKİSİ  

Olguların LVMI ölçümünün QT ve QTc dispersiyonu ile ilişkisi Tablo 15’de 

verilmiştir.  

QT ve QTc dispersiyonu ile EF arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmazken (p>0.05); LVMI ile arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (p<0.05). 

O
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Tablo 15. LVMI ve EF’nin QT ve QTc dispersiyonu ile İlişkisi 

 QT dispersiyonu QTc dispersiyonu 

r p r p 

LVMI 0.333** 0.001 0.320** 0.001 

EF -0.124 0.124 -0.094 0.244 

* %1 düzeyinde anlamlılığı; 5% ٭٭ düzeyinde anlamlılığı göstermektedir 

QT ve QTc dispersiyonunun tüm laboratuar, antropometrik ölçümler ve EKO 

verileri ile multivariasyon analizlerinde en çok bel/kalça oranından etkilendiği 

görülmüştür (p< 0.05). 

 

4.7.  MS LABORATUAR GÖSTERGELERİNİN QT ve QTC DİSPERSİYONU 

İLE İLİŞKİSİ  

MS laboratuar göstergelerinin QT ve QTc dispersiyonu ile ilişkisi Tablo 

16’da verilmiştir.  

MS laboratuar göstergelerinin QT ve QTc dispersiyonu arasındaki ilişki 

istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05). 

Tablo 16. MS Laboratuar Göstergelerinin QT ve QTc Dispersiyonu ile İlişkisi  

 QT Dispersiyonu QTc Dispersiyonu 

r p R p 

AKŞ  0.094 0.657 -0.056 0.790 

Açlık insülin  -0.092 0.663 0.100 0.636 

Tot. Kol.  0.037 0.859 -0.045 0.832 

LDL 0.051 0.810 0.003 0.990 

HDL -0.168 0.423 -0.133 0.525 

TG 0.330 0.107 0.348 0.089 

VLDL 0.310 0.140 0.285 0.176 

Glukoz/İnsülin oranı 0.092 0.662 -0.072 0.733 

HOMA-IR -0.118 0.574 0.068 0.748 
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4.8.  METABOLİK SENDROM LABORATUAR GÖSTERGELERİNİN 

LVMI İLE İLİŞKİSİ  

MS laboratuar göstergelerinin LVMI ile ilişkisi Tablo 17’de verilmiştir.  

MS laboratuar göstergelerinin LVMI arasındaki ilişki istatistiksel olarak 

anlamlı değildir (p>0.05). 

Tablo 17. MS Laboratuar Göstergelerinin LVMI ile İlişkisi 

 LVMI 

r p 

AKŞ 0.217 0.298 

Açlık insülin  -0.029 0.890 

Total Kolesterol -0.378 0.062 

LDL -0.280 0.175 

HDL 0.075 0.722 

TG 0.067 0.751 

VLDL  -0.033 0.877 

Glukoz/İnsülin oranı -0.122 0.563 

HOMA-IR 0.020 0.924 
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5. TARTIŞMA 

Obezite vücutta aşırı yağ depolanması ile ortaya çıkan ve yaş grubu 

gözetmeksizin birçok sistemde ciddi komplikasyonlara yol açan çok önemli bir halk 

sağlığı sorunudur. Çocukluk çağı obezitesinin görülme sıklığı son otuz yılda giderek 

artmış ve gelişmiş ülkelerde daha sık olmak üzere tüm dünyada ciddi problemlere 

yol açan bir metabolizma bozukluğu haline gelmiştir (1,2). Çocukluk çağı 

obezitesindeki artışa paralel olarak ortopedik problemler, insülin direnci ve 

metabolik sendromun da bulunduğu metabolik sorunlar ve kardiyovasküler 

problemler sık görülmeye başlanmıştır (3).  

Obezite, hem çocukluk çağı hem de erişkin yaş grubunda görülen 

kardiyovasküler hastalıklar için bağımsız bir risk faktörüdür. Son yıllarda yapılan 

araştırmalarda obeziteye eşlik eden ventriküler repolarizasyonun ani kardiyak 

ölümlere yol açtığı bildirilmektedir (130). Bilinen bir kalp hastalığı olmayan 

obezlerde ani ölümler gözlenmiş ve bunun nedeninin ventriküler taşiaritmiler 

olduğu belirtilmiştir (131). Bazı elektrokardiyografik ölçümlerin yapılması ani 

ölümlerin nedenini gösterebilmektedir. EKG’de QT aralığının uzamasına tüm 

klinisyenler ve özellikle çocuk hekimleri tarafından çok dikkat edilmeli, QT 

uzamasının klinik olarak torsades de pointes olarak adlandırılan ölümcül ventriküler 

distritmilere yol açabildiği unutulmamalıdır. Bunun yanı sıra QT ve QTc 

dispersiyonu artışının da kronik kalp hastalığı olan erişkinlerde ventriküler aritmi ve 

ani ölümler için risk faktörü olduğu bildirilmiştir (7). Çocuk yaş grubunda 

ventriküler repolarizasyon değişikliklerini inceleyen araştırmalar azdır. Özellikle 

NMSO ve MS’li olan çocuklarda yapılmış QT süresi, QTc süresi, QT ve QTc 

dispersiyonları inceleyen kısıtlı sayıda araştırma vardır (9).  

Araştırmamıza 8-18 yaş arasında olan 82 obez olgu (VKİ>95p) ve 81 sağlıklı 

obez olmayan olgu (VKİ<85p) alınmıştır. Çalışmaya alınan olgulardan obez grubun 

yaş ortalaması 12.41±2.69 (8-17.5) yıl, kontrol grubunun yaş ortalaması ise 

12,21±2,75 (8-17,9) yıldır. Obez grubun %54.3’ünü erkekler, %45.7’sini kızlar, 

kontrol grubunun %50’sini erkekler, %50’sini ise kızlar oluşturmaktadır. Yaş ve 

cinsiyet açısından benzer gruplar seçilmiştir. 
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Araştırmamızda VKI ölçümünün yanı sıra RVKI ölçümü de yapılmıştır. 

VKİ’nin obezitenin tanımlanmasında kolay bir ölçüm yöntemi olmasına karşın, 

çeşitli dezavantajları vardır. VKİ’ye göre 95. persantilin üzerini obez olarak 

belirleme ön kabule dayalı bir yaklaşımdır ve artan kitlenin yağ, kas, kemik 

dokusunun hangisinden kaynaklandığını ayıramaz, yağ dağılımı hakkında da bilgi 

vermez (152). Çocuklar obezite açısından değerlendirilirken özellikle boylarına 

bakılarak çocuğun ağırlığı ideal ağırlık ile karşılaştırılmaktadır. İdeal ağırlığın 

belirlenmesinde her ülkenin kendi standartlarının kullanılması gerekmektedir. Yaş ve 

cinsiyete göre düzenlenmiş boy ve vücut ağırlığını gösteren tablolardan 

yararlanılarak çocuğun boy yaşına uygun ağırlığı saptanır. Boyunun 50. persantilde 

olduğu yaşın 50. persantildeki ağırlığı, o çocuğun ideal ağırlığıdır. Çocuğun ölçülen 

ağırlığının ideal ağırlığına oranlanması ile daha güvenilir bir ölçüt olan RVKI 

hesaplanır. Bu nedenle obezitenin derecesini belirlerken RVKI ölçümünü de 

kullanmayı uygun bulduk. Beklenildiği üzere obez olgularda kontrol grubuna göre, 

VA, VKİ, RVKİ, bel/kalça oranı istatistiksel anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.  

Obez grubunun sistolik kan basıncı ortalaması 113.93±17.22 mmHg iken 

diyastolik kan basıncı ortalaması ise 72.90±11.50 mmHg olarak saptanmıştır. Obez 

olgularda sistolik ve diyastolik kan basıncı ortalamaları kontrol grubuna göre 

anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Araştırmamızda obez olgular MS ve NMSO 

olmak üzere iki gruba ayrılmış ve kontrol grubu dahil tüm grupların kendi içinde 

karşılaştırılması yapılmıştır. Sistolik ve diyastolik kan basıncı ölçümleri yalnızca MS 

ve kontrol grubu karşılaştırıldığında; anlamlı fark saptanırken, diğer alt grup 

karşılaştırmalarında; kan basıncı ölçümleri açısından anlamlı fark bulunmamıştır. 

Çeşitli çalışmalarda bizim verilerimize benzer şekilde obez ve kontrollerin kan 

basınçlarında fark saptanmamıştır (6,9). Buna karşılık bazı erişkin çalışmalarında 

obezlerde kontrol gruba göre kan basınçları anlamlı yüksek bulunmuştur (6). Bizim 

araştırmamızın diğerlerinden farkı metabolik sendromlu obezitelerin kontrol ve 

NMSO grubu ile de karşılaştırılmasıdır. Hipertansiyon ve sol ventrikül hipertrofisi 

obezlerde ventriküler repolarizasyonda gecikmeye yol açtığı için özellikle metabolik 

sendromu olan obez çocuklara sık aralıklarla kan basıncı ölçümü yapılmalıdır.  
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Obezlerde insülin direncinin çok önemli olduğu bilinmektedir. Kan şekeri 

normal iken; açlık insülinin yüksek olması insülin direncinin göstergesidir. 

Literatürde çocuk ve adolesanlarda insülin direnci tanımlanırken, insülin değeri 

15mIU/mL sınır değer olarak kabul edilir (153). İnsülin direnci belirlenirken bazal 

insülin düzeyi için, açlık kan şekeri/açlık insülin oranı, öglisemik klemp testi, 

HOMA-IR, QUICK index gibi parametreler kullanılmaktadır. Açlık kan şekeri/açlık 

insülin oranı ve HOMA-IR pratik uygulamada sıklıkla kullanılan yöntemlerdir. 

Hiperinsülinemi hipokalemiye ve dolayısıyla QTc süresinin uzamasına yol 

açmaktadır (6). İnsülin direnci ve buna bağlı gelişen metabolik sendrom, obez çocuk 

ve adolesanlarda ciddi morbidite nedenidir (154). Dünya üzerinde erişkinlerin dörtte 

birinde MS olduğu bilinmektedir (55). Metabolik sendrom değişik kriterlerle 

tanımlanmıştır. En sık kullanılanlar Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD National Cholesterol Education Program –Adult 

Treatment Panel (NCEP ATP III) kriterleridir (66,155). Araştırmamızda IDF 

Kriterleri kullanılmıştır. 

 Kontrole gelen sağlıklı çocuklarda MS parametrelerini taramak rutin 

olmadığı için, çalışmamızda MS laboratuar göstergeleri sadece obez grupta 

ölçülmüştür. MS’lu olgularda açlık insülin, TK, LDL, VLDL değerleri; NMSO 

grubuna göre daha yüksek iken, HDL değerleri istatistiksel anlamlı olarak daha 

düşük bulunmuştur. Yine insülin direncini gösteren HOMA-IR ve Glukoz/İnsülin 

oranı da MS’li grupta NMSO grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek 

bulunmuştur (Tablo 8). Bu veriler ışığında obezitenin ciddiyetinin artması ile HDL 

düşüklüğü ve TG ile LDL düzeylerindeki artışın görülmesi, literatürle uyumlu olarak 

araştırmamızda da saptanmıştır (108). Bilindiği gibi bu değişiklikler kardiyovasküler 

hastalık için bağımsız risk faktörüdür (58,75–78). 

Obezite KVH gelişimi için hem çocuklarda hem de erişkinlerde; kendi başına 

bağımsız bir risk faktörüdür. Adolesanlarda VKI artışı ile mortalitenin ilişkili olduğu 

gösterilmiştir ve bu mortalite artışı erişkin dönemde görülen VKI’ye bağlı ölüm 

riskinden tamamen bağımsızdır. Kişinin metabolik parametrelerini bozmasının yanı 

sıra, kalpte biriken aşırı miktardaki adipoz dokunun yapısal ve fonksiyonel 

değişiklikler oluşturmasına sebep olur. Bir yandan da tetiklediği hipertansiyon, 



57 

dislipidemi, glukoz intoleransı, inflamatuar belirteçlerin artışı, OUAS, 

hipoventilasyon, tromboza yatkınlık mekanizmalarıyla kalbe zarar vermeye devam 

eder. Kardiyovasküler sistem üzerinde yarattığı kümülatif hasar; karşımıza KKH, KY 

ve ani ölüm olarak çıkar. Sonuç olarak obezite yol açtığı komorbiditeler nedeniyle 

beklenen yaşam süresinin kısaltır (4).  

Ventriküler taşiaritmilere bağlı ani kardiyak ölüm; altta yatan koroner arter 

hastalığı ya da obezite ilişkili kardiyomiyopatisi olmayan obez bireylerde de rapor 

edilmiştir. 1983’te yapılan Framingham Heart Çalışması’nda Hubert ve arkadaşlarının 

belirttiği gibi obezite ani kardiyak ölümün en önemli sebeplerindendir (112). Son 

zamanlarda yapılan çalışmalarda obezlerde saptanan ventriküler repolarizasyon 

değişikliklerinin ani kardiyak ölümlere yol açabileceği vurgulanmaktadır (130). 

Obezlerde görülen ventriküler repolarizasyonun araştırıldığı bu çalışmalarda tanı için 

QTc süresi, QT ve QTc dispersiyonunun önemi belirtilmiştir (6). 

VR ölçümleri, malign distritmiye yol açabilecek kardiyak elektriksel aktivite 

anormalliklerini yansıtabildiği için, distritmi riskini belirlemede kullanılır. Kardiyak 

yapısal ve elektriksel değişkenlikler; miyokardiyal alanlarda refrakter period ve 

iletim hızını, aksiyon potansiyellerini bozabildiği için, uzaysal heterojenisite ve 

repolarizasyonda dalgalanmalara yol açarlar. Bu durum da torsades de pointes gibi 

ölümcül aritmileri ve ani ölümleri tetikler (114).  

Ancak obez çocuklarda ventriküler repolarizasyon değişikliklerinin obezite ve 

MS ile ilişkisini gösteren az sayıda çalışma vardır ve bu çalışmalarda ventriküler 

repolarizasyon değişiklikleri ile obezitenin kalbin yapısal fonksiyonlarında yapmış 

olduğu değişikliklerle ilişkisi irdelenmemiştir (9). 

Araştırmamızda VR değişikliklerini göstermek için 12 derivasyonlu EKG’de 

ort QRS, Max QTc, Min QTc, Max QT ve Min QT intervallerinin ölçümü 

yapıldıktan sonra, ort QT hızı, ort QTc hızı ve QT ve QTc dispersiyonları 

hesaplanmıştır. Her olgunun EKG’si 10.00-12.00 arasında, 12 derivasyonlu 25 

mm/sn hızla, eş zamanlı (12 kanal) olarak yapılmış olup kalp hızı, EKG’de ortalama 

RR değerlerinden hesaplandı. 
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QT süresi (msn) QRS kompleksinin başlangıcından T dalgasının sonuna 

kadar olan süredir. Sinüzal aritmisi olan olgularda, en kısa PR aralığından sonra 

gelen QT süresi hesaplandı. VR’yi değerlendirirken; QT aralığı ölçümlerinin kalp 

hızına bağlı olarak değiştiğinin bilinmesi önemlidir. QT aralığı süresi kalp hızı ile 

ters orantılıdır; bir başka değiş ile kalp hızı ne kadar artarsa QT aralığı o kadar uzar. 

Bu etkiyi minimuma indirmek için QT uzunluğu kalp hızına göre düzeltilir (QTc). 

Bu nedenle, QTc süresi (msn) Bazett’s formülü: QTc = QT/ √ RR ile hesaplandı. 

QTc süresi 440 msn’den fazla ise uzun kabul edildi. QT Dispersiyonu ölçümü için 

tüm derivasyonlardan tüm QRS süresi, RR süresi, QT süresi ölçümleri yapıldı. 

Alınan bu sürelerle ortalama QT, QRS, minimum ve maksimum QT ve QTc 

değerleri ile QT ve QTc dispersiyonları hesaplandı. 

Obez ve kontrol grupları EKG değişiklikleri VR açısından karşılaştırıldığında 

QT ve QTc dispersiyonu süreleri obez grupta kontrol grubuna göre istatistiksel 

olarak anlamlı yüksek saptanmıştır. Yine Max QTc ve Max QT ölçümleri de 

obezlerde kontrol grubuna göre istatistiksel anlamlı yüksek bulunmuştur (Tablo 9). 

Obezlerde QTc süresinin uzamasının nedeni ventrikül miyositlerinin aksiyon 

potansiyellerinin uzaması ile açıklanmaktadır (6).  

Çalışmamızda obezlerde kontrollere göre Max QTc ve Max QT ölçümleri ve 

QT ve QTc dispersiyonunda anlamlı artış saptanmıştır. Namura ve ark.’nın 2000 

yılında erişkin obezlerde ve kontrollerde yaptıkları çalışmalarda yalnız obezlerde 

QTc dispersiyonunda artış olduğu bildirilmiştir (10). Aynı çalışmada obezlerin 

EKG’lerinde başka ventriküler repolarizasyon değişikliği saptanmamıştır (10). 2010 

yılında Nigro ve ark. hipertansif olmayan obez çocuklarda kontrol grubuna göre QTc 

dispersiyonlarında artış olduğunu bildirmişlerdir (9). Ancak bu çalışmada bizden 

farklı olarak JTc süresi ve JTc dispersiyonuna bakılmış bu değerlerin kontrollere 

göre artmış olduğu gözlenmiştir (9).  

2011 yılında obstrüktif uyku apnesi olan obez çocuklarda yapılan bir 

çalışmada QT ve QTc dispersiyonunda kontrollere göre artış olduğu bildirilmiştir 

(12). 2013 yılında Akyüz ve arkadaşlarının yaptıkları bir araştırmada ise kontrol 

grubuna göre min ve max QT süreleri anlamlı olarak yüksek bulunmasına karşın, QT 
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dispersiyonunda fark saptanmamıştır (11). Ayrıca bu araştırmada atrial 

depolarizasyon inceelenmiş ve fark bulunmamıştır. VKI ile P ve QT dispersiyonu 

ilişkisiz bulunmuştur (11). Fakat bu araştırma fazla kilolu çocuklarda yapılmış 

olduğu için obezite gelişene kadar atriyal ve ventriküler repolarizasyon 

değişikliklerinin daha çok belirginleşebileceği düşünülmüştür. 

Omran ve ark. 2016 yılında 22 ayrı erişkin ve çocuk hastayı kapsayan 

çalışmaların tümünü değerlendirmişler ve bizim verilerimizle uyumlu olarak 

obezlerde sağlıklı kontrollere kıyasla QTc süresinde uzama ve QT ve QTc 

dispersiyonunda artış olduğunu bildirilmişlerdir (6). Bu çalışmada ayrıca diyet, 

egzersiz ve bariatrik cerrahi ile kilo kaybı sağlanan olgularda insülin düzeyi, insülin 

rezistansı ve hipertansiyonun azalması sonucu ventriküler repolarizasyon 

değişikliklerinin düzeldiği vurgulanmıştır (6). Bu çalışmanın sonuçları 

değerlendirildiğinde obezlerde hipertansiyon, hiperinsilünizm ve LV geometrisinin 

değişmesinin QT uzamasına yol açtığı gözlenmektedir.  

Araştırmamızda diğer çalışmalardan farklı olarak VR değişkenliklerini 

gösteren EKG bulguları MS, NMSO ve kontrol grubu arasında karşılaştırılmıştır ve 

QT ve QTc dispersiyonu süreleri MS grubunda NMSO ve kontrol grubuna 

göre¸NMSO grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek 

saptanmıştır. Max QTc ve Max QT süreleri MS ve NMSO grubunda kontrol grubuna 

göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptanmıştır (Tablo 10). QT ve QTc 

dispersiyonunun en çok bel/kalça oranından etkilendiği görülmüştür.  

Araştırmamızda sol ventrikül sistolik fonksiyonları 2-D EKO ile obez ve 

kontrol grubu arasında karşılaştırılmıştır. Interventriküler septum kalınlığı, LV 

diyastol sonu duvar kalınlığı, LV diyastol sonu çapı ve LVMI ölçümleri obezlerde 

kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur. EF kontrol 

grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düşük bulunmuş ve sonuçta LV sistolik 

disfonksiyonu saptanmıştır (Tablo 11). Ayrıca sol ventrikül sistolik fonksiyonları; 

MS, NMSO ve kontrol grubu olarak 3 gruba ayrılarak gruplar arasında 

karşılaştırılmıştır (Tablo 12). Bu veriler ele alındığında özellikle LVMI’nın 

obezitenin derecesi ile doğru orantılı ve istatistiksel anlamlı olarak arttığı, 
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EF’nin ise MS grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı 

derecede azaldığı saptanmıştır. MS grubundaki LVPWDs, LVPWDd ölçümlerinin 

kontrol grubuna göre, NMSO grubundaki IVSd ölçümünün kontrol grubuna göre ve 

MS grubundaki LVPWDd ölçümünün NMSO grubuna göre artışı istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur. 

Nigro ve arkadaşlarının 2010 yılındaki çalışmasında, obez çocuklarda LVMI 

ve LVED ölçümlerinin kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek 

olmasına karşın EF, LVES, LVPWDd, IVSd ölçümleri açısından istatistiksel olarak 

iki grup arasında anlamlı fark olmadığı görülmüştür (9). Magner ve arkadaşlarının 

2014’teki çalışmasında verilerimize benzer şekilde obez çocuklarda IVSd, PWD, 

LVED, LVMI ölçümlerinin kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek 

olduğu görülmüştür (5). Patel ve arkadaşlarının 2014’te yapılan çalışmasında obez ve 

obez olmayan kadınların sol ventrikül geometrileri ve LVM, LVMI gibi sol ventrikül 

sistolik fonksiyon ölçümleri karşılaştırılmıştır (96). Obez kadınlarda sol ventrikül 

geometri ve sistolik disfonksiyonu ile daha sık karşılaşılmasına rağmen, LV geometri 

ve sistolik disfonksiyonunun mortalite üzerindeki etkisinin kontrol grubuna göre 

daha az olduğu bulunmuştur (96). Pascual ve ark. çalışmasında da obez kadınlarda 

LV duvar kalınlığı değişmemiş, LV çapları artmış ve LV’nin kasılması azalmamıştır. 

Bu çalışmada subklinik diyastolik disfonksiyon saptanmış ve obezlerde erken 

dönemde EKO yapılmasının önemi vurgulanmıştır (150).  

Araştırmamızda tüm olguların obezitenin ciddiyetini gösteren VKİ, RVKİ, 

bel/kalça oranının EKG bulguları ile ilişkisi değerlendirilmiştir. VKİ, RVKİ ile ort 

QRS süresi, max QTc süresi, max QT süresi, QT dispersiyonu ve QTc dispersiyonu 

arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Tablo 13). Bu veriler 

doğrultusunda obezitenin ciddiyeti ile max QTc süresi, max QT süresi, QT ve QTc 

dispersiyonu ilişkili bulunmuştur. 

Akyüz ve arkadaşlarının 2013 yılında fazla kilolu çocuklarda yaptığı 

araştırmada, obezite gelişene kadar atrial ve ventriküler ve repolarizasyon 

değişikliklerinin henüz gelişmediği vurgulanmıştır. Obezitenin ciddiyetini gösteren 

VKİ, RVKİ, bel/kalça oranı ve obezite süresi ölçümlerinin sol ventrikül 
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fonksiyonlarını gösteren EKO verileri ile ilişkisi değerlendirilmiştir (Tablo 14). 2015 

yılında Sanchez ve arkadaşlarının obez adolesanlarda yaptıkları bir çalışmada VKI 

artıştı ile LVMI’nın arttığı ve obezitenin ciddiyeti ile sol ventrikül disfonksiyonunun 

belirginleştiği vurgulanmıştır (151). Obez adolesanlarda VKI arttıkça LVMI’nın 

artması bizim çalışmamız ile benzerlik göstermektedir (151). Magner ve 

arkadaşlarının 2014’te obez çocuklarda yaptığı araştırmada bizim çalışmamıza 

benzer şekilde VKI ile LVMI ve sol ventriküler disfonksiyon ile pozitif yönlü 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (5).  

Olgularımızda LVMI’nın QT ve QTc dispersiyonu değerleri ile ilişkisi 

değerlendirilmiştir. LVMI ile QT ve QTc dispersiyonu değerleri arasında pozitif 

yönlü anlamlı bir ilişki bulunurken, EF ölçümü ile QT ve QTc dispersiyonu değerleri 

arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (Tablo 15). Bu 

sonuçlarımız da literatürde belirtilen sol ventrikül hipertrofisinin ventriküler 

repolarizasyon gecikmesine yol açtığı görüşünü desteklemektedir (6). Bizim 

çalışmamızdan farklı olarak Nigro ve arkadaşlarının 2010 yılındaki araştırmalarında 

obez çocuklarda LVMI ile QTc dispersiyonu arasında istatistiksel anlamlı ilişki 

bulunmamıştır (9).  

Metabolik sendrom laboratuar göstergelerinin QT ve QTc dispersiyonu ile 

ilişkisi araştırmamızda değerlendirilmiştir ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır (Tablo 16). Akyüz ve arkadaşlarının 2013’te yaptıkları çalışmada 

serum insulin düzeyi ile P ve QT dispersiyonu arasında ilişkiye bakılmış ve 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır (11). Buna karşılık Nigro ve 

arkadaşlarının 2010’daki araştırmasında obez çocuklarda QT dispersiyonu ile serum 

insülin düzeyi arasında, QTc dispersiyonu ile de HOMA-IR düzeyi arasında 

istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönlü ilişki bulunmuştur (9). Metabolik sendrom 

laboratuar göstergelerinin LVMI ile ilişkisi araştırmamızda değerlendirilmiş ve 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (Tablo 17). Magner ve arkadaşlarının 

araştırmasında ise sadece HOMA-IR ölçümü ile longidutinal ve sirkümfarensiyel sol 

ventrikül gerginliği ile ilişki bulunmuştur (5).  
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Sonuç olarak, literatürde obez çocuklarda ventriküler repolarizasyon 

değişkenliklerini ve sol ventrikül yapısal değişikliklerini inceleyen az sayıda 

araştırma vardır. Çalışmamızın sonuçlarını ele aldığımızda obez ve kontrol grupları 

ile MS olan ve olmayan obezler arasında QT ve QTc dispersiyonunda artma, max 

QT ve QTc sürelerinde uzama ve LVMI’da artış saptanmıştır.  

Bu çalışma NMSO ve MS’lu obez çocuklarda yaşamın erken dönemlerinde 

ventriküler repolarizasyon bozukluklarının görülebileceğini, LVMI’nın artarak sol 

ventriküler disfonksiyonunun gelişebileceğini göstermiştir. Fakat araştırma süremizin 

kısıtlılığı nedeniyle kilo vermenin ventriküler repolarizasyon ve sol ventrikül yapısı 

üzerindeki uzun dönem etkilerini değerlendiremedik. Yine literatürde ventriküler 

repolarizasyon değişikliklerinin malign disritmilere yol açabileceği vurgulanmıştır 

(115, 117). Araştırmamızda bu veri ile ilgili pozitif ya da negatif yönde bir bulgu 

saptamadık. Bu durum, süre kısıtlılığı nedeniyle hastaların uzun süreli izleminin 

yapılmamış olması ve tanı anında disritmi saptanan veya daha sonra disritmi 

nedeniyle başvuran hastamızın olmamaması ile açıklanabilir. Ancak QT ve QTc 

dispersiyonunda artış saptanan obez hastaların distritmi riski nedeniyle yakın izlemi 

önerilmektedir. Çocukluk çağı obezitesi yalnızca ileride gelişebilecek 

kardiyovasküler hastalıklar için risk oluşturmaz. Obezitenin ventriküler 

repolarizasyonunda yol açtığı değişiklikler nedeniyle küçük yaşlarda ve adolesan 

döneminde bile ani ölümlere neden olduğu bilinmektedir.  

Bu nedenle obez çocukların kilo vermesi için gerekli önerilerin yapılması, 

diyetisyen ve spor merkezleri gibi hizmetlere ulaştırılması, psikiyatrik destek 

sağlanması ve ciddi olguların bariatrik cerrahi için yönlendirmeleri gerekmektedir.  
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6. SONUÇLAR 

Araştırmamız Haziran 2013- Haziran 2016 tarihleri arasında AÜTF Çocuk 

Endokrinoloji polikliniğine (Hasta grubu) ve AÜTF Çocuk Kardiyoloji polikliniğine 

(Kontrol grubu) başvuran 8-18 yaş arasındaki çocuk ve adolesanlarda yapılmıştır. 

Obez çocuk ve adolesanlarda EKG’de ventrikül repolarizasyon 

değişkenliklerini ve ekokardiyografi ile sol ventrikül sistolik fonksiyonlarını 

değerlendirdik. Çalışmamızda elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur: 

1. Obez olguların yaş ortalaması 12.41±2.69 (8-17.5) yıl, kontrol grubunun 

yaş ortalaması ise 12,21±2,75 (8-17,9) yıldır. Obez olgularda kontrol 

grubuna göre, VA, VKİ, RVKİ, bel/kalça oranı istatistiksel anlamlı 

olarak yüksek bulunmuştur.  

2. Obez grubun sistolik kan basıncı ortalaması 113.93±17.22 mmHg, 

diyastolik kan basıncı ortalaması ise 72.90±11.50 mmHg bulunmuştur. 

Obez olgularda sistolik ve diyastolik kan basıncı ortalamaları kontrol 

grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.  

3. Obez olgular MS ve NMSO olmak üzere iki gruba ayrılmış ve kontrol 

grubu dahil tüm gruplar kendi içinde karşılaştırılmıştır. Sistolik ve 

diyastolik kan basıncı ölçümleri yalnızca MS ve kontrol grubunda 

anlamlı farklı saptanmıştır. 

4. MS’lu olgularda açlık insülin, TK, LDL, VLDL değerleri NMSO 

grubuna göre daha yüksek iken, HDL değerleri istatistiksel anlamlı 

olarak daha düşük bulunmuştur. Yine insülin direncini gösteren HOMA -

IRve Glukoz/İnsülin oranı da MS lu grupta NMSO grubuna göre 

istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur. Obezitenin ciddiyetinin 

artması ile HDL düşüklüğü, insülin direnci ve TG ile LDL 

düzeylerindeki artışın görülmesi literatürle uyumludur. 

5.  Obez ve kontrol grupları EKG’leri VR açısından karşılaştırıldığında; QT 

ve QTc dispersiyonu obez grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel 

olarak anlamlı yüksek saptanmıştır. Yine max QTc ve max QT ölçümleri 
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de obezlerde kontrol grubuna göre istatistiksel anlamlı yüksek 

bulunmuştur. 

6. VR değişikliklerini gösteren EKG bulguları; MS, NMSO ve kontrol 

grubu olarak 3 gruba ayrılarak, gruplar arasında karşılaştırılmıştır. QT  ve 

QTc dispersiyonu MS grubunda NMSO ve kontrol grubuna göre¸ NMSO 

grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek 

saptanmıştır. Max QTc ve max QT süreleri MS ve NMSO grubunda 

kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptanmıştır. 

7. QT ve QTc dispersiyonunun tüm laboratuar, antropometrik ölçümler ve 

EKO verileri ile multivariasyon analizlerinde en çok bel/kalça oranından 

etkilendiği görülmüştür.  

8. Sol ventrikül sistolik fonksiyonları 2-D EKO ile obez ve kontrol grubu 

arasında karşılaştırılmıştır. LVPWDs, LVPWDd, IVSd, LVMI ölçümleri 

obez grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek 

bulunmuştur.  

9. EF obezlerde kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düşük 

bulunmuştur. 

10.  Sol ventrikül sistolik fonksiyonları; MS, NMSO ve kontrol grubu olarak 

3 gruba ayrılarak gruplar arasında karşılaştırılmıştır. LVMI’nın 

obezitenin derecesi ile doğru orantılı ve istatistiksel olarak anlamlı arttığı 

bulunmuştur. 

11.  EF’nin MS grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı 

derecede azaldığı bulunmuştur.  

12. Obezitenin ciddiyetini gösteren VKİ, RVKİ, obezite süresi ve bel/kalça 

oranı ile sol ventrikül sistolik fonksiyonları arasındaki ilişki 

değerlendirilmiştir. VKİ ile LVPWDs, LVPWDd, IVSs, LVES, LVMI 

ölçümleri arasında pozitif yönlü; IVSd, EF, ölçümleri arasında negatif 

yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  

13.  RVKİ ile LVPWDs, LVPWDd, LVMI ölçümleri arasında pozitif yönlü; 

IVSd ölçümü arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  

14. Bel/kalça oranı ile sadece LVMI ölçümleri arasında pozitif yönlü anlamlı 

bir ilişki bulunmuştur.  
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15. Obezite süresi ile LVPWDd ve LVES ölçümleri arasında pozitif yönlü; 

IVSd ve EF ölçümleri arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. 

16. LVMI ile QT ve QTc dispersiyonu arasında pozitif yönlü anlamlı bir 

ilişki saptanmıştır. 

17.  EF ile QT ve QTc dispersiyonu arasındaki ilişki istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır.  

18. MS laboratuar göstergelerinin QT ve QTc dispersiyonu ve LVMI ile 

ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.  
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7. ÖZET 

Obez çocuklarda ventriküler repolarizasyon değişkenliklerinin 

değerlendirilmesi  

Amaç: Son yıllarda obezlerde ventrikül repolarizasyon değişikliklerinin ani 

kardiyak ölümlere yol açtığı bildirilmektedir. 

Bu çalışmada; obez çocukların ventriküler repolarizasyon değişkenliklerini ve 

ekokardiyografik verilerini, bu verilerin obezitenin ciddiyetini gösteren 

antropometrik parametrelerle ve metabolik sendrom riskini gösteren laboratuar 

parametreleri ile ilişkisini araştırmak hedeflenmiştir. 

Gereç ve yöntem: Haziran 2013- Haziran 2016 tarihleri arasında AÜTF Çocuk 

Endokrinoloji polikliniğine obezite ve metabolik sendrom nedeniyle başvuran 82 hasta 

ve AÜTF Çocuk Kardiyoloji polikliniğine başvuran 81 sağlıklı kontrol 8-18 yaş arasında 

toplam 163 çocuk ve adolesanlar araştırmaya alındı. Olguların antropometrik ölçümleri 

yapıldı ve normogramlara göre değerlendirildi. Rutin obezite tetkiklerine (açlık kan 

şekeri, açlık insülin, lipit profili) bakıldı. Her olgunun 12 derivasyonlu EKG’si 

çekilerek ventriküler repolarizasyon değişiklikleri incelendi. Ekokardiyografi ile tüm 

olguların sol ventrikül sistolik fonksiyonları incelendi. 

Bulgular: Obez olguların yaş ortalaması 12.41±2.69 (8-17.5) yıl, kontrol 

grubunun yaş ortalaması ise 12,21±2,75 (8-17,9) yıldır. Obez olgularda kontrol 

grubuna göre, vücut ağırlığı, vücut kütle indeksi, rölatif vücut kütle indeksi , 

bel/kalöa oranı istatistiksel anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Obez olgularda 

sistolik ve diyastolik kan basıncı ortalamaları kontrol grubuna göre anlamılı olarak 

yüksek bulunmuştur. Obez olgular metabolik sendrom (MS) ve non-metabolik 

sendrom obez (NMSO) olmak üzere iki gruba ayrılmış, sistolik ve diyastolik kan 

basıncı ölçümleri yalnızca MS ve kontrol grubu karşılaştırıldığında, anlamlı olarak 

farklı saptanmıştır. Obez ve kontrol grupları EKG’leri ventriküler repolarizasyon 

(VR) açısından karşılaştırıldığında; QT ve QTc dispersiyonu obezlerde kontrol 

grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptanmıştır. QT ve QTc 
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dispersiyonu MS grubunda NMSO ve kontrol grubuna göre¸ NMSO grubunda 

kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptanmıştır. QT ve QTc 

dispersiyonunun en çok bel/kalça oranından etkilendiği görülmüştür. Sol ventrikül 

sistolik fonksiyon (LVPWDs, LVPWDd, IVSd, LVMI) ölçümleri obez grubunda 

kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptanırken, EF düşük 

bulunmuştur. LVMI’nın obezitenin derecesi ile doğru orantılı ve istatistiksel olarak 

anlamlı olarak arttığı bulunmuştur. EF’nin MS grubunda kontrol grubuna göre 

istatistiksel olarak anlamlı derecede azaldığı bulunmuştur. LVMI ile QT ve QTc 

dispersiyonu değerleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki saptanmıştır. EF ile 

QT ve QTc dispersiyonu değerleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır.  

Sonuç: NMSO ve MS’lu obez çocuklarda yaşamın erken dönemlerinde 

EKG’de özellikle QT/ QTc sürelerinde uzama ve QT/QTc dispersiyonlarında artış 

gözlenmiştir. Yine aynı hasta grubunda kontrollere göre EKO ile özellikle LVMI 

artışı ve EF azalmasının yol açtığı sol ventriküler sistolik disfonksiyonu saptanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Obezite, Ventriküler Repolarizasyon Değişikenlikleri, 

QT/ QTc Dispersiyonu, Sol Ventrikül Disfonksiyonu 
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8. SUMMARY 

Evaluation of ventricular repolarization changes in obese children 

Objective: In last decades it’s reported that ventricular repolarization changes 

lead to sudden cardiac death in obese individuals.  

In this study; our aim is to investigate the relationship between ventricular 

repolarization changes, echocardiographic parameters with antropometric measures 

and metabolic syndrome labarotary parameters in obese children. 

Material and Method: 82 participants, who were overweight or diagnosed 

with obesity at general examination and referred to AUTF Pediatric Endocrinology 

policlinic between 1 June 2013 and 1 June 2016 were enrolled to study. Control 

group was composed of 81 healthy child and adolescent at the ages between 8 and 18 

that were admitted to Pediatric Cardiology policlinic with the aim of routine control. 

Anthropometric measurements of participants were performed and they were 

evaluated according to normograms. Routine obesity studies (fasting plasma glucose, 

fasting insulin, lipid profile) were performed. 12 lead ECG monitorization was 

performed in each participant to investigate ventricular repolarization changes. Left 

ventricular systolic measurements were also performed in each patient.  

Results: Mean age was 12.41±2.69 (8-17.5) years in obese children and 

12,21±2,75 (8-17,9) years in control group. Body weight, body mass index, relative 

body mass index and waist/hip circumferance ratio were found statistically higher in 

obese children than control group. Systolic and diastolic blood pressure levels were 

also statistically higher in obese patients. As we subdivide obese patients as 

metabolic syndrome (MS) and non metabolic sydrome obese (NMSO) groups, 

systolic and diyastolic blood pressure difference was significant only between MS 

and control groups. QT ve QTc dispersions were significantly higher in obese group 

regarding to healty controls. Difference between QT ve QTc dispersions in MS group 

compared with NMSO and control group and in NMSO group compared with control 

group was statistically significant. We found out that QT ve QTc dispersions were 

mostly influenced by waist/hip circumferance ratio. Left ventricular systolic 
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measurements (LVPWDs, LVPWDd, IVSd, LVMI) were significantly high and EF 

was low in obese group regarding contol group. Directly proportioned relation 

between LVMI and QT ve QTc dispersions was detected. Relation between EF and 

QT ve QTc dispersions was not significant.  

Conclusion: Prolongation of QT/ QTc intervals and increase in QT/QTc 

dispersions on ECG may be found in obese children at early stages of life. In the 

same group, left ventricular dysfunction may also be detected on echocardiography; 

especially increased LVMI and diminished EF. 

Key words: Obesity, Ventricular repolarization changes, QT/ QTc 

Dispersion, Left Ventricular Dysfunction 
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