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METABOLİK SENDROM 
 
Metabolik sendrom kalp hastalığı, şeker hastalığı ve inme (felç) gibi 
sorunlara yakalanma riskini arttıran şişmanlık ve aşırı kilo ile ilişkili 
bir grup risk faktörü için kullanılan bir terimdir.  Metabolik 
sendromun diğer isimleri insülin direnci sendromu veya sendrom X’tir. 
Aşağıda yazılmış 5 metabolik durum kalp ve damar hastalıkları için 
risk faktörüdür. Metabolik sendrom tanısı için bu faktörlerden en az 
3 tanesi olmalıdır: 
1.Bel çevresinde artış 
2.Kan trigliserid düzeyinde artış 
3.Azalmış HDL kolesterol 
4.Artmış kan basıncı  
5.Açlık kan şekerinin yükselmesi 
 
Kişinin sahip olduğu risk faktörü sayısı arttıkça kalp damar hastalığı, 
şeker hastalığı veya inme riski artar. Sigara içmek, kronik böbrek 
hastalığı, yüksek LDL kolesterol, fiziksel aktivite azlığı, 
mikroalbüminüri, hedef organ hasarı gibi durumlar da kalp damar 
hastalıkları için risk faktörleridir ancak metabolik sendrom tanımı 
içine girmezler. Metabolik sendrom tanısı içine girmeyen risk 
faktörleri de önemlidir. Metabolik sendrom tanısı için önemli olan risk 
faktörlerinden kısaca bahsetmek istiyorum. 
 
1.Bel çevresinde artış: Karın tipi şişmanlık olarak bilinir. Karında yağ 
birikimi kalp damar hastalıkları için daha büyük bir risk faktördür 
yani göbek, büyümüş kalçadan daha tehlikelidir. Bel çevresinin 
kadınlarda 88 cm, erkeklerde 102 cm’den fazla olması metabolik 
sendrom tanısı kriterlerinden bir tanesidir.  
 
2.Kan trigliserid düzeyinde artış: Trigliserid, kolesterol gibi 
vücutta bulunan bir çeşit yağdır. Kan trigliserid değerinin 150 mg/dl 
veya üzerinde olması metabolik sendrom tanısı kriterlerinden bir 
tanesidir.  
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3.Azalmış HDL kolesterol: İyi huylu kolesteroldür. Kötü huylu 
kolesterol ise LDL-kolesteroldür. İyi kolesterolün düşük olması kalp 
damar hastalıkları için bir risk faktörüdür. İyi huylu kolesterolün 
kadınlarda 50 mg/dl, erkeklerde 40 mg/dl’nin altında olması 
metabolik sendrom tanısı kriterlerinden bir tanesidir.  
 
4.Artmış kan basıncı: Kan basıncının 130/85 mm Hg (13/8.5 cm Hg) 
veya daha yüksek olması metabolik sendrom tanısı kriterlerinden bir 
tanesidir. Büyük veya küçük tansiyondan birisinin bu sınırları aşmış 
olması yeterlidir. Örneğin kan basıncı 142/82 mm Hg olan bir kişide 
büyük tansiyon 130 mm Hg’yı geçtiği için tanı kriteri var kabul edilir. 
Hipertansiyon veya yüksek tansiyon için sınır kan basıncı değerinin ise 
140/90 mm Hg olduğunu hatırlatırım. Kan basıncı düşürücü bir ilaç 
kullanmak da metabolik sendrom kriterlerinden birisidir. 
 
5.Açlık kan şekerinin yükselmesi: Normal açlık kan şekeri 100 
mg/dl’nin altıdır. Açlık kan şekeri 100-125 mg/dl arasında ise şeker 
hastalığı öncesi dönem olarak kabul edilir. Açlık kan şekeri 126 mg/dl 
ve üzerinde ise şeker hastalığı kabul edilir. Şeker hastalığı tanısı için 
açlık kan şekeri iki kez 126 mg/dl ve üzerinde olmalıdır. Kan şekerinin 
100 mg/dl veya üzerinde olması metabolik sendrom tanısı 
kriterlerinden bir tanesidir.  
 
Yaşam düzeni değişiklikleri yani sağlıklı yaşam düzeni öncelikli tedavi 
yöntemidir. Yaşam düzeni değişiklikleri kilo kaybı, egzersiz, sağlıklı 
diyet ve sigaranın bırakılmasıdır. Yaşam düzeni değişikliklerinden 
sonra ilaçlar gelir. İlaçlar ile hipertansiyon tedavi edilir, bozulmuş kan 
yağları düzenlenir ve kan şekeri kontrol altına alınır. Tedavinin amacı 
kişinin kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltmaktır. 
Tedavinin diğer bir amacı da şeker hastalığı gelişmesini önlemektir. 
Sağlıklı yaşam düzeni metabolik sendromun gelişmesini de önler. Bu 
tedavi ve önlemler sadece kendimiz için değil çocuklarımız için de 
gereklidir.  
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Bu broşürde genel bilgiler yer almaktadır, doktora danışmadan 
tedavide değişiklik yapılması sakıncalı olabilir. 
 
Her türlü yayın hakkı saklıdır© 
Bilimsel amaçlarla kaynak göstererek alıntı yapılabilir 
http://www.tekinakpolat.com  


