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Erkeklerde kan bas›nc› ölçümleri
ve total, iskemik ve hemorajik inme riski

T.S. Bowman, MD, MPH; J.M. Gaziano, MD, MPH; C.S. Kase, MD; H.D. Sesso, MPH, ScD ve
T. Kurth, MD, ScD

Özet—Amaç: ‹skemik ve hemorajik olmak üzere tüm inmeler için hangi kan bas›nc› ölçümünün en iyi öngördürücü oldu¤unun ince-
lenmesi. Yöntemler: Yazarlar Physicians’ Health Study bünyesinde, medyan 19.4 y›l süreyle olas› inme için takip edilen 11.466 erkek
üzerinde prospektif bir kohort çal›flmas› yürüttüler. Sistolik kan bas›nc› (SKB) ve Diyastolik kan bas›nc› (DKB) bireysel olarak bildiril-
di. Cox oransal risk modelleri kullanarak, iskemik ve hemorajik inmenin toplam› için relatif risk (RR) ve %95 GA de¤erlerini hesaplad›-
lar. Model uyumu olas›l›k oran› testlerinden χ2 testi istatisti¤i kullan›larak karfl›laflt›r›ld›. Bulgular: Takip süresinde 508 inme (411 iske-
mik, 89 hemorajik ve sekiz bilinmeyen etiyolojili) meydana geldi. SKB’de her 10 mm Hg art›fl› için çok de¤iflkenli RR’leri total inme için
1.31 ( %95 GA: 1.20 –1.42), iskemik inme için 1.28 (%95 GA: 1.16 – 1.40), hemorajik inme için 1.38 (%95 GA: 1.13 – 1.68) idi. Her ne ka-
dar DKB, nab›z bas›nc› ve ortalama arteryel bas›nç hepsi inme riskinin anlaml› öngördürücüleri olsalar da, hiçbiri tek bafl›na SKB’den
daha iyi öngördürücü de¤ildi. DKB’nin eklenmesi tek bafl›na SKB’nin model uyumunun anlaml› düzeyde iyilefltirmiyordu. Sonuç: Bafl-
lang›çta sa¤l›kl› olan erkeklerden oluflan bu genifl kohortta sistolik kan bas›nc› total, iskemik ve hemorajik inme için tutarl› ve anlaml›
bir öngördürücüydü. Sistolik kan bas›nc› total inme veya major tiplerini öngördürmek için gerekli tek ölçüttü.
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Yüksek kan bas›nc› (KB) kardiyovasküler hastal›k için bir
risk faktörüdür,1,2 ama sistolik KB (SKB), diyastolik KB
(DKB), nab›z bas›nc› (NB) veya ortalama arteryal bas›nç-
tan (OAB) hangisinin inme olaylar›n› öngörmekte en kul-
lan›fll› oldu¤u bilinmemektedir. Ek olarak, KB ölçümleri
ile iliflkili risk, iki major inme tipi, iskemik ve hemorajik in-
me, aras›nda de¤iflebilir.

Bir meta-analizde, hem SKB hem de DKB genifl bir yafl
aral›¤›nda inme ile iliflkili bulunmufltur ama bu çal›flma sa-
dece fatal inme olaylar›n› içermifltir ve olaylar›n sadece ya-
r›s›nda do¤rulanm›fl bir mekanizmas› vard›r.1 Baflka bir
meta-analizde SKB tek bafl›na en kullan›fll› ölçümdür, an-
cak bu çal›flma di¤er risk faktörleri için s›n›rl› düzeltmeye
sahiptir.3 Di¤er çal›flmalar SKB’ye ek olarak DKB4 veya
NB5’nin inme riskinin de¤erlendirmesinde faydal› olabile-
ce¤ini göstermifltir.

Bu nedenle yaklafl›k 20 y›l süreyle takip edilen bafllan-
g›çta sa¤l›kl› 11.466 sa¤l›kl› erkekte yürütülen prospektif
bir çal›flmada SKB, DKB, NB ve OAB ile total, iskemik ve
hemorajik inme aras›ndaki iliflkiyi inceledik. SKB ile
DKB, NB veya OAB kombinasyonlar› prognostik kabiliye-
ti iyilefltirebilece¤i için kombine KB ölçümü çiftlerini de
de¤erlendirdik.

Metodlar. Çal›flma populasyonu. Çal›flma olgular› kardiyovasküler has-
tal›k ve kanserin primer prevansiyonunda kombine düflük-doz aspirin ve
beta-karotenin tamamlanm›fl randomize bir çal›flmas› olan Physicians’ He-
alth Study (PHS)’nin kat›l›mc›lar›yd›lar.6,7 K›saca, PHS inme veya TIA da-
hil kardiyovasküler hastal›¤›, kanser (melanoma d›fl› cilt kanseri hariç)
veya baflka major hastal›¤› olmayan önceden sa¤l›kl› 22.071 erkek doktor-
dan oluflmaktayd›. Antihipertansif kullanm›fl veya kullanmakta olan ve ta-
kip öncesinde kan bas›nc› veya antihipertansif kullan›m› hakk›nda verile-
ri eksik olanlar› d›fllad›k ve bu çal›flma için 11.466 kat›l›mc› kald›.

Demografik, yaflam tarz› ve t›bbi geçmifl için bazal bilgiler postalanan
anket ile flahsen bildirilmiflti. Kat›l›mc›lara ilk y›l her 6 ayda bir daha son-
ra y›lda bir, demografik ve yaflam tarz› faktörlerindeki de¤ifliklikler yan›
s›ra yeni tan› konulan t›bbi durumlar ile bilgi isteyen takip anketleri gön-
derilmekteydi. Morbidite ve mortalite kat›l›mc›lar›n %99’dan fazlas› için
mevcuttu.  Ölümler genellikle aile bireyleri veya posta görevlileri taraf›n-
dan bildirilmekte ve t›bbi kay›tlar veya ölüm sertifikalar› ile teyit edil-
mekteydiler.

Bu makale ile ilgili ek materyal Neurology Web sitesinden bulunabilir. Bu
makale için ba¤lant›y› bulmak için www.neurology.org adresine gidiniz ve 12
Eylül say›s› için içindekiler listesini aç›n›z.
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KB ölçümlerinin de¤erlendirilmesi. SKB ve DKB (mm Hg olarak) gi-
riflte ve 24 ay anketinde topland› ve flahsen bildirilen de¤erler doktorlar-
dan oluflan bir örnekte ölçülen SKB (r = 0.72) ile yüksek korelasyon gös-
termekteydi.8 Ola¤an SKB ve DKB de¤erlerini tayin etmek için girifl ve
24 ay KB de¤erlerinin ortalamas›n› kulland›k. sonras›nda ortalama SKB
ve DKB de¤erlerini ortalama NB (SKB-DKB) ve ortalama OAB (1/3
SKB + 2/3 DKB) de¤erlerini elde etmek için kulland›k.

‹nmenin de¤erlendirilmesi. Anketlerde fatal olmayan inme bildiren
tüm kat›l›mc›lardan t›bbi kay›tlar›n›n  incelenmesi için izinlerini istedik.
Doktorlar›n Son Noktalar Komitesi  (“Endpoint committee”) t›bbi kay›t-
lar›n ve diagnostik incelemelerin gözden geçirilmesinden sonra inme ta-
n›s›n› do¤rulad›. ‹nme ani bafllang›çl› ve vasküler mekanizmal› >24 saat
süreli fokal nörolojik defisit olarak tan›mland›. ‹nme dökümentasyonu
ölüm belgeleri (ölümcül inmeler için) ve hastane kay›tlar› dahil tüm mev-
cut kaynaklardan serebrovasküler mekanizmaya dair kan›t elde edilme-
sini gerektiriyordu. ‹nme “National Survey of Stroke“ taraf›ndan geliflti-
rilen ölçütlere dayan›larak iskemik, hemorajik veya bilinmeyen alt tip
olarak s›n›fland›r›ld›.9 T›bbi kay›tlar, beyin görüntülemesi raporlar› ve
Son Noktalar Komitesindeki nörolo¤un yarg›s›na göre ilk inme olgular›-
n› de¤erlendirdik. PHS’de hemorajik ve iskemik inme tan›s›nda gözlem-
ciler aras› yüksek uyumluluk düzeyi vard›.10

‹statistiksel analizler. Ola¤an SKB (<120, 120 – <130, 130 – <140 ve
≥140 mm Hg) de¤erlerine dayal› bir analiz yan› s›ra tüm kohort için girifl
de¤iflkenlerinin ortalamalar› veya oranlar› hesaplanm›flt›r. Bu gruplarda
dört KB ölçümü ve di¤er potansiyel inme risk faktörlerinin da¤›l›m›n› in-
celedik. SKB kategorileri ve DKB kategorilerinde (<80, 80-–<85, 85-–90
ve ≥90 mm Hg) takip süresini (kifli-y›l› cinsinden) ve total, iskemik ve he-
morajik inme oranlar›n› hesaplad›k. Takip süresi 24 ay anketinin geri dö-
nüflünü takiben bafllad›. En düflük KB kategorisini referans olarak kulla-
narak çok de¤iflkenli Cox oransal risk modeli her bir KB kategorisi ve to-
tal, iskemik ve hemorajik inme riskini de¤erlendirmek için kullan›ld›. Biz
bafltan randomize edilmifl tedavi tayini için kontrol etmemeye karar ver-
dik çünkü randomizasyon süreci KB dahil tüm girifl karakteristikleri için
iyi dengelenmifl bir da¤›l›m meydana getirdi.7 Sonuç olarak, randomize
tedavi tayini KB ölçümleri ve inme riski aras›ndaki iliflkiyi kar›flt›ramaz.
Çoklu de¤iflken düzeltilmifl analizlerine yafl (y›l cinsinden), vücut kitle

indeksi (body mass index, BMI) (kg/m2), giriflte diyabet öyküsü
(evet/hay›r), alkol kullan›m› (nadir/asla, ayda, haftada, günde), sigara
kullan›m› (asla, b›rakm›fl, günde <20 sigara veya günde ≥ 20 sigara) ve
a¤›r egzersiz s›kl›¤› (haftada birden az veya haftada bir veya daha fazla).
Primer analizlerimiz hiperkolesterolemi öyküsü (evet/hay›r) için düzelt-
miyordu çünkü >%10 kat›l›mc›n›n eksik verileri vard›, ancak bu de¤iflke-
ni eklemenin etkisini bir sensitivite analizinde de¤erlendirdik. Risk oran-
lar›n› relatif risk (RR) ölçütleri olarak hesaplad›k.

Sonras›nda bireysel ve kombine KB ölçümlerinin total, iskemik ve he-
morajik inme için iliflkilerini de¤erlendirmek için önceden PHS ile kulla-
n›lm›fl bir analiz stratejisini izledik.11 KB ölçümleri flu flekilde çoklu de-
¤iflken analizlerine eklendi: SKB, DKB, NB, SKB ve DKB, SKB ve NB,
SKB ve OAB. Çoklu de¤iflken RR’leri bir KB ölçümündeki her 10 mm Hg
art›fl için hesapland›. Ard›ndan olas›l›k oran› testlerinden χ2 test istatisti-
¤ini kullanarak herhangi bir KB ölçümü içermeyen bir model de dahil
her bir modelin prognostik anlaml›l›¤›n› karfl›laflt›rd›k.

Dört KB ölçümünün her biri farkl› bir de¤er da¤›l›m›na sahip oldu¤u
için KB ölçümlerinde 1-SS için çoklu de¤iflken modelleri üzerinde dur-
duk. KB ölçümleri aras›ndaki iliflki fatal inme için farkl›l›k gösterebilece-
¤inden primer analiz stratejimizi KB ölçümleri ve fatal inme olaylar› ara-
s›ndaki iliflkileri incelemek için kulland›k. Sensitivite analizleri girifl KB
olan tüm kat›l›mc›lar› de¤erlendirdi. Ayr›ca KB ölçümleri ve inme aras›n-
daki iliflkinin yafltan (60 yafl›ndan genç, 60 yafl›nda veya 60 yafl›ndan yafl-
l›) etkilenip etkilenmedi¤ini de de¤erlendirdik. Tüm RR’ler %95 GA ile
beraber bildirildi ve tüm bildirilen p de¤erleri iki yanl› idi. Analizler SAS
version 9.1 (Cary, NC) kullan›larak gerçeklefltirildi.

Sonuçlar. 11.466 erke¤in oldu¤u kohortumuzda, ortalama
SKB 123.9 ± 9.9, DKB 77.4 ± 6.2, NB 46.5 ± 7.3 ve OAB 92.9 ± 6.8
mm Hg idi (tablo 1). Her dört KB ölçümü birbiri ile yüksek ko-
relasyon gösteriyordu, SKB DBP (r = 0.67), NB (r = 0.75) ve
OAB  (r = 0.89) ile yüksek korelasyona sahipti. Ortalama 19.4 y›l
(200.400 kifli y›l›) takip süresi sonras›nda toplam 508 inme vard›
(411 iskemik, 89 hemorajik ve sekiz bilinmeyen).
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Tablo 1 Ortalama sistolik kan basıncı kategorilerisine göre karakteristikler*

SBP, mm Hg

Karakteristik

Yaş, y †

Ortalama SKB, mm Hg †

Ortalama  DKB, mm Hg †

Ortalama NB, mm Hg †

Ortalama OAB, mm Hg †

Sigara içimi, %†

Asla

Bırakmış
Mevcut  <20/gün

Mevcut > 20/gün

BMI, kg/m2†

Diyabet, %†

Hiperlipidemi, %†

Alkol kullanımı, %†

Nadir/asla

Aylık

Haftalık

Günlük

Egzersiz ≥1/hafta, %†

120 120 – 130 130 – 140 140 Toplam

664.11587266.2007.4913.3.oN

)2.9(0.35)2.01(6.06)4.9(0.55)8.8(3.25)1.8(7.05

112.9 (4.7) 123.3 (2.9) 132.8 (2.8) 144.5 (6.2) 123.9 (9.9)

72.0 (5.1) 77.8 (4.5) 81.5 (4.6) 84.3 (5.6) 77.4 (6.2)

40.9 (4.9) 45.5 (4.8) 51.4 (4.8) 60.2 (7.7) 46.5 (7.3)

85.6 (4.4) 93.0 (3.4) 98.6 (3.4) 104.4 (4.5) 92.9 (6.8)

2.159.143.846.152.55

2.835.248.045.730.63

9.36.48.37.30.4

7.60.111.72.78.4

)6.2(6.42)1.3(6.52)8.2(3.52)5.2(5.42)4.2(9.32

2.22.55.30.28.0

5.216.510.415.217.01

2.517.414.416.418.61

2.117.90.119.013.21

8.051.341.943.250.25

8.224.235.523.229.81

5.470.963.379.472.67

† p 0.01.

SKB = sistolik kan basıncı, DKB = diyastolik kan basıncı; NB = nabız basıncı; OAB = ortalama arteryal basınç; BMI = vücut kitle indeksi.

* Değerler başka şekilde belirtilmediği sürece ortalama ± 1 SS olarak verilmiştir
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Tablo 2  total, iskemik ve hemorajik inme için kohortumuzda-
ki olay s›kl›klar›n› SKB (<120, 120 – <130, 130 – <140 ve ≥140 mm
Hg) ve DKB (<80, 80 – <85, 85 – <90 ve ≥90 mm Hg) de¤erleri-
ne göre s›n›fland›r›lm›fl olarak sunmaktad›r. Artan SKB düzeyle-
ri total, iskemik ve hemorajk inme için artan risk ile iliflkiliydi ve
hipertansif de¤erler en yüksek riske sahipti. Artan DKB de¤erle-
ri de artm›fl inme riski ile iliflkiliydi, ancak iskemik inme riski
DKB ≥ 90 mm Hg için lineer seyretmiyordu.

Ard›ndan total inme ile bafllayarak inme riskini de¤erlendir-
mek için çok de¤iflkenli RR’leri ve model uyum karakteristikleri-
ni de¤erlendirdik (www.neurology.org adresindeki Neurology in-
ternet sitesindeki tablo E-1’de görülmekte). Çok de¤iflkenli mo-
dellerde her dört KB ölçümü için 10 mm Hg art›fl total inme ris-
kinde belirgin art›fl ile iliflkiliydi ve her birinin göz önünde bulun-
durulmas› çok de¤iflkenli modellerde istatistiksel uyumu iyilefltir-
mekteydi. Olas›l›k oranlar› testlerinden χ2 istatistik testini kulla-
narak SKB’nin DKB ölçümüne üstün oldu¤unu bulduk (tüm Δ -2
log olas›l›k > 3.94). Hem SKB hem de DKB ayn› modelde göz
önünde bulunduruldu¤unda SKB için RR de¤iflmezken, DKB için
RR s›f›r de¤erine düflmekteydi ve buna ba¤l› olarak model uyumu
iyileflmemekteydi (Δ -2 log olas›l›k < 3.94). Benzer sonuçlar hali
haz›rda SKB’yi bar›nd›ran bir modele NB veya OAB eklendi¤in-
de de görülmekteydi ki, bu total inme riski öngörülmesinde
SKB’nin tek bafl›na en kullan›fll› oldu¤unu göstermektedir.

Ard›ndan Tablo E-2’de iskemik  inme riski için çok de¤iflken-
li modelleri karfl›laflt›rd›k. Her ne kadar her bir ölçüm için olan
risk tahminleri ›l›ml› derecede daha düflük ise de, sonuçlar total
inme için olanlara benzerdi. Her dört KB ölçümü iskemik inme
için anlaml› öngördürücülerdi ve SKB daha üstün model uyumu-
na sahipti ki bu ilave olarak DKB, NB veya AOB’›n eklenmesi ile
artm›yordu.

Tablo E-3’de hemorajik inme modelleri için hemorajik inme
riskini karfl›laflt›rd›k. Her dört KB ölçümleri için çok de¤iflkenli
RR’ler hemorajik inme için ›l›ml› derecede yüksekti ve GA’lar da-
ha az say›da olay olmas›na ba¤l› olarak daha geniflti (n = 89). To-
tal ve iskemik inmeye benzer flekilde, SKB DKB ve NB ile karfl›-
laflt›r›ld›¤›nda daha üstün bir öngördürücüydü (her iki Δ -2 log
olas›l›k > 3.94) ama OAB kullan›m› SKB kullan›m›ndan istatistik-
sel olarak farkl› de¤ildi. hemorajik inme için SKB tek bafl›na risk
de¤erlendirmek için yeterliydi ve baflka bir ölçüm model uyumu-

nu iyilefltirmiyordu.
Her bir KB ölçümü relatif bir skalada farkl› da¤›l›m gösterdi-

¤i için, her bir KB ölçümünde 1-SS de¤ifliklikleri göz önünde bu-
lundurduk. SKB için 9.9 mm Hg’l›k SS neredeyse bizim klinik
skalam›zdaki 10 mm Hg ile eflti ve sonuç olarak SKB için 1-SS
de¤iflikli¤i kullan›lmas› 10 mm Hg kullan›lmas› ile neredeyse efl
çok de¤iflkenli RR’ler ile sonuçland› (veri gösterilmedi). Total, is-
kemik ve hemorajik inme için öngörüde,  DKB (6.2 mm Hg), NB
(7.3 mm Hg) ve OAB (6.8 mm Hg)’de 1SS de¤iflikli¤i kulland›¤›-
m›zda sonuçlar›m›z 10 mm Hg klinik skalas›n› kulland›klar›m›z-
dan anlaml› derecede farkl› de¤ildi. Özetle, SKB çoklu de¤iflken
modellerinde SS’ler kullan›larak dahil edildi¤inde, baflka bir öl-
çümün göz önünde bulundurulmas› ikinci ölçümün risk tahmini-
ni s›f›r de¤erine düflürmekteydi ki bu SKB’de 1-SS de¤iflikli¤inin
inme riski prediksiyonu için yeterli oldu¤unu göstermektedir.

Çok de¤iflkenli analizlerimize yüksek kolesterol öyküsünü
ekledi¤imizde KB ölçümleri ile iliflkili RR’ler de¤ifliklik göster-
medi ve model uyum karakteristikleri ayn› kald›. Benzer flekilde,
sadece fatal inmeleri de¤erlendirdi¤imizde (n = 58), her bir KB
ölçümü için risk tahminleri total inme için olanlar ile karfl›laflt›r›l-
d›¤›nda sabit kald›, ancak çok daha küçük say›da olay olmas› ne-
deniyle GA’lar art›fl gösterdi ve DKB ve NB ile iliflkili risk art›k
anlaml› de¤ildi.

SKB yafl ile artt›¤› ve DKB daha sabit seyretti¤i için,11 kohor-
tu bafllang›ç yafl›na göre s›n›fland›rd›k ve 60 yafl›ndan daha genç
olanlarda, total ve iskemik inme için çok de¤iflkenli RR’ler her
dört KB ölçümü için ›l›ml› derecede daha yüksekti (p [interaksi-
yon] <0.01). Aksine, hemorajik inme için RR’ler her dört KB öl-
çümü için 60 yafl ve üzerindekilerde ›l›ml› derecede daha yük-
sekti, ancak anlaml› de¤ildi (p [interaksiyon] > 0.05).

Duyarl›l›k analizlerinde, ek olarak eksik 24-ay KB bilgileri ek-
sik kat›l›mc›lar› da ekledik. 12.644 kat›l›mc›da 575 inme (465 is-
kemik ve 102 hemorajik ve 8 bilinmeyen). Total, iskemik ve he-
morajik inme için çok de¤iflkenli RR’ler primer analizlerdekilere
benzerdi ve model uyum karakteristikleri inme ve alt tipleri için
risk tayininde SKB’yi destekler flekilde sabitti.

Tart›flma. Ortalama 19.4 y›l süreyle takip edilen bafllan-
g›çta sa¤l›kl› olan 11.466 erke¤i  içeren bu prospektif ko-
hort çal›flmas›nda  her dört KB ölçümü (SKB, DKB, NB ve

September (1 of 2 ) 2006 NEUROLOGY 67 349

Tablo 2 SKB (mm Hg) ve DKB (mm Hg)  düzeylerine göre total, iskemik ve hemorajik inme oranları (1000 kişi yılı başına) ve
Cox oransal risk modellerinden çok değişkenli RR’ler  (%95 GA)

Total inme İskemik inme Hemorajik inme

No.
Kişi –

yıl Oran RR No. Oran RR No. Oran RR

SBP

120 60.413 69 1.1 1.00 (ref) 58 1.0 1.00 (ref) 10 0.2 1.00 (ref)

120 – 130 83.118 195 2.3 1.66 (1.26–2.20) 156 1.9 1.55 (1.14–2.10) 38 0.5 2.52 (1.21–5.24)

130 – 140 45.254 162 3.6 2.02 (1.51–2.71) 133 2.9 1.92 (1.39–2.63) 27 0.6 2.77 (1.28–5.99)

140 11.615 82 7.1 2.54 (1.81–3.58) 64 5.5 2.27 (1.55–3.30) 14 1.2 3.80 (1.58–9.16)

DKB

80 109.313 213 1.9 1.00 (ref) 174 1.6 1.00 (ref) 37 0.3 1.00 (ref)

80 – 85 67.979 216 3.2 1.40 (1.16–1.70) 178 2.6 1.41 (1.14–1.74) 35 0.5 1.34 (0.83–2.14)

85 – 90 18.786 66 3.5 1.47 (1.11–1.95) 52 2.8 1.40 (1.02–1.91) 13 0.7 1.79 (0.94–3.39)

90 4.322 13 3.0 1.12 (0.64–1.97) 7 1.6 0.73 (0.34–1.55) 4 0.9 2.10 (0.74–5.96)

RR = relatif risk; SKB = sistolik kan basıncı; DKB = diyastolik kan basıncı.

* Yaş, sigara içimi, vücut kitle indeksi, diyabet öyküsü, alkol alımı ve egzersiz.
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OAB) total, iskemik ve hemorajik inme için artm›fl risk ile
anlaml› iliflkiliye sahipti. Dört kan bas›nc› ölçümünden
SKB total inme riski yan› s›ra majör inme alt tipleri için de
(iskemik ve hemorajik) en güçlü öngördürücüydü. Hem
SKB hem de DKB’yi içeren kombine edilmifl bir modelin
kullan›lmas› herhangi biri inme tipi için anlaml› ek prog-
nostik bilgi sa¤lam›yordu.

The Prospective Studies Colloboration, hem SKB hem
de DKB’yi fatal inme için güçlü ve tutarl› bir risk faktörü
olarak göstermifltir.1 Çal›flmam›z ayr›ca özürlülük ve sa¤-
l›k harcamalar›n›n önemli bir kayna¤› olan fatal olmayan
inmeleri de dahil etmifltir.12 Prospective Studies Collabo-
ration bir çok heterojen çal›flman›n meta-analizi oldu¤u
için inme sonlan›m noktalar›n›n tutarl› flekilde tayini ve
do¤rulanmas› bir sorun olabilir, bizim çal›flmam›zda ise
sadece do¤rulanm›fl inmelerin dahil edilmesi için standar-
dize edilmifl ölçütler kullan›lm›flt›r ki bunlar›n %98’den faz-
las› güvenilir flekilde iskemik veya hemorajik mekanizma-
y› s›n›fland›r›labilmektedir.10

Asia Pacific Cohort Studies Colloboration (APCSC)’de her
dört KB ölçümü total ve iskemik inmenin öngördürücüsüy-
düler. Bu meta-analizde, SKB tek bafl›na göz önünde bulun-
duruldu¤unda, DKB’nin eklenmesi model uyumunu iyilefltir-
memifltir. Sadece fatal inme olaylar› dahil edilmiflti ve çok de-
¤iflkenli analizleride çeflitli faktörler dahil edilmediklerinden
(örne¤in diabet) veya dikotomöz (örne¤in, sigara içimi) ol-
duklar›ndan potansiyel kar›flt›r›c› etkiler bir söz konusu ola-
bilir. Çal›flma farkl›l›klar› bir yana, APCSC’deki temel bulgu
SKB’nin tek bafl›na inme riskini de¤erlendirmede yeterli ol-
du¤udur ki bu bizim bulgular›m›z ile de uyumludur.

Çal›flmam›zdaki inme olay› s›kl›¤›, yafll› bireylerin popu-
lasyona dayal› bir çal›flmas› olan Cardiovascular Health
Study (CHS)’dekinden daha düflüktür.5 Karfl›laflt›r›ld›¤›n-
da, bizim kat›l›mc›lar›m›z 20 yafl daha gençtirler ve daha
az risk faktörleri vard›r ve KB’leri daha düflüktür. Bizim
sonuçlar›m›z ile uyumlu olarak, en iyi inme öngördürücü-
sü SKB’de 1-SS art›fl (21.4 mm Hg) olarak bulunmufltur,
ancak SKB ile DKB veya NB’nin dahil edilmesi model
uyumunu iyilefltirmifltir.

Beflbin civar› kat›l›mc›n›n oldu¤u ve 132 inme olay›n›n
görüldü¤ü 10 y›l üzerinde süresi olan bir Japon kohortun-
da OAB’de 1-SS de¤ifliklik total inme riski ile en güçlü ilifl-
kiye sahip bulunmufltur4, ancak bu bulgunun klinik olarak
yorumlanmas› güçtür. Ek olarak SKB ve DKB inmenin ön-
gördürücüsüydüler ve birleflik bir modelde her ikisi de an-
laml›yd›lar. Daha uzun takip süresine ve daha fazla sonla-
n›m noktalar›na sahip olan kohortumuzda  SKB tek bafl›na
inme riskini de¤erlendirmek için yeterlidir.

Çal›flmam›z›n çeflitli güçlü yönleri vard›r, bunlar aras›n-
da kat›l›mc›lar›n ve inme olaylar›n›n büyük say›s›, uzun ta-
kip süresi ve verilerin prospektif toplanmas› say›labilir.
Tüm inmeler Son Noktalar Komitesi taraf›ndan medikal
kay›tlar›n de¤erlendirilmesi sonras› do¤rulanm›flt›r ki bu

süreçte major alt tiplere s›n›fland›rmada yüksek de¤erlen-
dirmeciler aras› uyumluluk söz konusudur.10 Ek olarak,
klinik için uygun olacak flekilde 10 mm Hg de¤ifliklikleri
risk de¤erlendirmesi için kulland›k.

Çeflitli potansiyel s›n›rlanmalar belirtilmelidir. Her dört
KB ölçümü sürekli de¤iflkenler olarak analiz edilmifllerdir
ki bunun alt›nda KB ölçümleri ve inme riski aras›ndaki
iliflkinin lineer olaca¤› varsay›m› yatmaktad›r.1 KB flahsen
bildirildi¤i için yanl›fl s›n›fland›rma olas›d›r. Ancak pros-
pektif çal›flma dizayn› nedeniyle fark gözetmeksizin hem
SKB hem de DKB’yi etkileyecektir ve bu nedenle KB öl-
çümleri aras›ndaki karfl›laflt›rmalar› sistematik olarak etki-
lemesi olas›l›¤› düflüktür. Bunun ötesinde, flahsen bildiri-
len KB ölçümleri doktorlar aras›nda ölçülen de¤erler ile
yüksek korelasyon göstermekteydi.8 Sadece 89 hemorajik
inme olgumuz vard› ve bunlar› hemorajik inme alt tipleri-
ne ay›rt etme girifliminde bulunmad›k. Kat›l›mc›lar›m›z
sa¤l›kl› erkek doktorlard› ve bu kad›nlar dahil olmak üze-
re di¤er populasyonlara genellemeyi etkileyebilir. Ancak
KB’nin inme ile iliflkili oldu¤u biyolojik mekanizmalar›n
çal›flma populasyonumuzda özgün oldu¤una inanmak için
bir nedenimiz yoktur.3,4 Son olarak, her ne kadar potansi-
yel kar›fl›kl›k yaratabilecek çok say›da faktör için düzelt-
me yapt›ysak da gözlemsel çal›flmada rezidüel kar›fl›kl›¤a
neden olabilecek faktörler var olabilir.
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