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2003 yılında kurulan 
Metabolik Sendrom 
Derneğinin ilk sem-
pozyumu 2004 yılında 
yapıldı. Bu sene doku-
zuncusunu düzenliyo-
ruz. Yoğun iş ve top-
lantı trafiğine rağmen 
sizleri burada görmek 
çok güzel. Umarım 
Antalya’nın ılıman 
iklimi kadar sempoz-
yumun bilimsel içeriği 
de hoşunuza gider.

Üç gün sürecek olan sempozyumumuz bu sene Sayın 
Doç. Dr. Ali İpbüker anısına itaf edilen açılış konferan-
sıyla başladı. Konferansta Prof. Dr. Yüksel Altuntaş’ın 
“Besinsel sinyaller, Biyolojik Saat ve Metabolik Send-
rom” konusunda yaptığı konuşmayı keyifle dinledik ve  
Sayın Doç. Dr. Ali İpbüker’i tekrar rahmetle andık. 

Bilimsel düzenleme kurulunun titizlikle hazırladığı 
program akışında toplam 8 oturumda (22 konuşma) ve 
3 uydu sempozyumda 18 oturum başkanı ve 29 konuş-
macı görev alacaktır. Bu çok değerli bilim insanlarına 

katılımlarından ve desteklerinden dolayı bilimsel dü-
zenleme kurulu adına teşekkür ederim. İlgi çekici konu 
ve konuşmacıları ile sempozyumumuza renk kataca-
ğını düşündüğüm uydu toplantılarından ve koşulsuz 
desteklerinden dolayı Abbott İlaç Ürünleri Grubuna, 
Roche Müstahzarları San. A.Ş.’ye ve Boehringer In-
gelheim İlaç Tic. A.Ş.’ye de ayrıca teşekkür ederim. 

Sempozyumumuzda sunulan bildiriler, geçmiş seneler-
de olduğu gibi, bu sene de obezite alanında impact fak-
törü en yüksek uluslararası dergilerden biri olan “Obe-
sity Review” da yayınlanacaktır. Ödül alacak bildiriler 
için düzenlenen tören ise Cumartesi günü 16:45’de son 
oturumdan önce yapılacaktır. 

Sempozyumun başarısı bilimsel programın içeri kadar 
sizlerin katılımı ile de yakından ilişkilidir. Bilimsel 
programın yorgunluğunu stand alanlarında düzenle-
nen aktiviteler ile ve akşamları otel lobisinde yapılacak 
olan sosyal aktivitelerle giderebileceğinizi umuyor, 
hepinize keyifli bir toplantı dileğiyle hoşgeldiniz diyo-
rum.

Doç. Dr. Ahmet Temizhan
Sempozyum Genel Sekreteri

KONGRE HAZIRLIK SÜRECİ:
Bilimsel ve Sosyal Programa Genel Bakış

9. METABOLİK SENDROM 
SEMPOZYUMU’NDA GÜNE
PİLATES İLE BAŞLIYORUZ.

8. Metabolik Sendrom Sempozyumu’nda uygulama-
ya başladığımız Pilates egzersizlerine, bu sene de 
hız kesmeden devam ediyoruz. Güne zinde başla-
mak, zihnimizi açmak ve vücudumuzu dinç tutmak 
için  hepinizi birlikte Pilates yapmaya, sporu hayatı-
mıza sokmaya davet ediyoruz.
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09:00 - 10:40 Hipertansiyon oturumu

Oturum Başkanları:  Çetin Erol, Gültekin Süleymanlar
09:00 - 09:20  ACEİ mi? ARB mi? Eski soruya yeni yanıtlar  
   Mustafa Arıcı
09:20 - 09:40  Ben hala beta blokerlerden vazgeçmedim  
   Barış İlerigelen
09:40 - 10:00  En iyi ikili hangi ikili? Sabit doz kombinasyonlara bakış  
   F. Sinan Ertaş
10:00 - 10:20  İlaç dışı yeni bir tedavi: Renal denervasyon  
   Ahmet Temizhan
10:20 - 10:40  Tartışma 

10:40 - 11:00  Kahve Molası

11:00 - 12:00  Uydu Sempozyumu

12:00 - 13:30  Öğle Yemeği

13:30 - 14:45  Diyabet oturumu

Oturum Başkanları:  Sadi Gündoğdu, Mustafa Kutlu
13:30 - 13:50  Kan şekerini kontrol edemiyorum: Eksik nerede?  
   Şevki Çetinkalp
13:50 - 14:10  İnsülin + OAD kombinasyon tedavisi  
   Abdurrahman Çömlekçi
14:10 - 14:30  Diyabet tedavisini belirleyen kılavuzlar mıdır?  
   M. Temel Yılmaz
14:30 - 14:45  Tartışma

14:45 - 15:00  Kahve Molası

15:00 - 16:00  Uydu Sempozyumu

16:00 - 16:15  Kahve Molası

16:15 - 17:45  Dislipidemi oturumu

Oturum Başkanları:  Vedat Sansoy, Lale Tokgözoğlu
16:15 - 16:35  Çocuk ve genç erişkinlerde (35 yaş altı) dislipidemiye yaklaşım  
   Cengiz Ermiş
16:35 - 16:55  Aynı kolesterol değerlerine farklı tedavi yaklaşımları: 
   Global Risk değerlendirmesinin önemi   
   Dilek Ural
16:55 - 17:15  Bir kalp krizini önlemek için kaç dislipidemi hastasını 
   tedavi etmeliyim? Rölatif risk, mutlak risk, “number needed to   
   treat” kavramlarına bakış       
   Cem Barçın
17:15 - 17:35  Medyadaki kolesterol tartışmalarından öğrendiklerimiz  
   Mehmet Aksoy
17:35 - 17:45  Tartışma



Değerli Konuklarımız,

Metabolik Sendrom Derneği tarafın-
dan düzenlenen, “9. Metabolik Send-
rom Sempozyumu”na hoşgeldiniz.

Serenas Group ailesi olarak sizleri 
ağırlamaktan ve sizlere hizmet vermek-
ten büyük onur duyuyoruz. Organizas-
yon süresince sempozyum merkezi ve 
havaalanında yaklaşık 40 kişilik Sere-
nas personeli sizlere hizmet verecektir. 

Her türlü konuda Serenas çalışanları olarak, sizlere rahat ve verimli 
bir kongre yaşatabilmek için 4 gün boyunca sizlerle olacağız.

Geçen yıllarda olduğu gibi, kabul edilen poster bildiriler Obesity Re-
views dergisinin Temmuz ayı sayısında yayınlanacaktır.

Kongre organizasyonunun yaklaşık bir yıl süren hazırlığında değerli 
yardımlarını ve emeklerini esirgemeyen başta Kongre ve Dernek Baş-
kanı Prof. Dr. Aytekin Oğuz, Kongre Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet 
Temizhan olmak üzere tüm Kongre Düzenleme Kurulu’na, kongreyi 
destekleyen ve katılımlarıyla kongremize renk katan ilaç sanayi kuru-
luşlarına ve kongre merkezimiz Cornelia Diamond Otel çalışanlarına 
en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Serenas Group olarak, Antalya’nın en güzel köşelerinden biri olan 
Belek’te bilimsel ve sosyal açıdan verimli bir kongre geçirmenizi di-
ler; saygılar sunarız.

Bade Arıkan Demirsoy
Serenas Group Proje Koordinatörü

HOŞGELDİNİZ

Kuşadasında yağmurun çiselediği hafif esintili, güzel bir 
Haziran akşamı. Türk Diabet Cemiyeti 45. Diabet Yaz 
Kampının katılımcıları toplantı salonunu hızla dolduru-
yor.  Aralarında çok şık giyimli bir beyefendi hemen dik-
kati çekiyor. Başında kasketi, elinde bastonu yanındaki 
zarif hanımefendi ile kol kola ağır ağır salondan içeri giri-
yor ve ön sıraya yerleşiyor. Kampın müdavimleri onunla 
yeniden buluşmanın heyecanını yaşıyor. Kampa ilk kez 
katılanlar ise bir gün önceki toplantıda “Diabet ve fazla 
kilo” konusunda onun engin deneyimlerinden yararlanma 
şansını yakaladıkları için çok mutlu görünüyor. 

Çocukların ve hemen her yaş grubundan erişkinlerin bu-
luştuğu “Diabet ve kalp” konulu interaktif toplantı baş-
lıyor. Sunumum sırasında gözlerim sık sık ona takılıyor. 
Yorgun ve halsiz görünüyor. O sırada kalbini dinlesem 
kalp atışlarının hızlandığını saptayacağımı tahmin ediyo-

rum. Yalnızca birkaç yıldır devam eden hastalığıyla ilgi-
li değil aynı zamanda 45 yaşına ulaşan eserini görmenin 
gururuyla da. Zaten mutluluğu gözlerinden de okunuyor. 
Bir yandan da kendimi sorguluyorum bu kampa katılması 
konusunda biraz israrcı mı davrandım diye. Sonuçta doğ-
ru yaptığımı düşünüyorum.

Ardından akşam yemeğine geçiyoruz. Bizleri en iyi şekil-
de ağırlamanın telaşıyla garsonlara komutlar yağdırıyor. 
Mutlu dakikalar sırasında havanın hızla soğumasıyla bir-
likte odalarımıza yöneliyoruz. Bir sonraki sene kendisini 
daha iyi hissederse bizi eşi Hayrünissa Hanım ile eskiden 
gittikleri biraz uzaktaki balık restauranına davet edecek-
lerini söylüyor.

Doç. Dr. Ali İpbüker’i saygı ve sevgiyle anıyorum.

Prof. Dr. Barış İlerigelen
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,  
Kardiyoloji Anabilim Dalı

MERHUM DR. ALİ İPBÜKER İLE BİR AKŞAM ANISI

ÇOCUK VE GENÇ ERİŞKİNLERDE 
DİSLİPİDEMİYE YAKLAŞIM

Dislipidemi erişkinlerde olduğu gibi çocuk ve 
genç erişkinlerde de önemli bir sağlık sorunudur. 
Bu yaş dilimindeki hastalar titiz bir tanı sürecin-
den geçerler ve hastalığın genetik özellikleri de 
göz önüne alınarak bir tedavi planına girerler.

Tedavi öncesi tüm hastalar sadece plazma lipitle-
rine göre değil aynı zamanda toplam kardiovas-
küler risk bağlamında değerlendirilmelidir. Has-
tanın riskinin belirlenmesi ise, LDL-kolesterol 
değeri dışındaki ek KV risk faktörlerinin hesaba 
katılması ile sağlanmaktadır. Bunlar, yaş, cinsiyet, 
sigara alışkanlığı, kan basıncı ve HDL-kolesterol 
değeri olup, ek faktörlerden hiç olmayan ya da bir 
tane olanlar düşük riskli değerlendirilirken, iki ya 
da daha fazlasına sahip bireyler orta riskte hatta 
yüksek riskte kabul edilmektedir. Ayrıca, Framin-
gham ya da SCORE gibi risk cetvelleriyle gele-
cek 10 yıllık nispi risk ölçülmekte, kişiye özgü 
risk belirlenmekte ve buna uygun LDL-kolesterol 
hedefi belirlenmektedir. Görüldüğü gibi, hastanın 
risk hesabı, ikincil korunmada olduğu gibi nesnel 
bir hastalık varlığı ile yapılmayıp, hayli öznel ol-
maktadır. 

Bu yaklaşım şimdilik en ideal gibi dursa da, daha 
nesnel risk belirteçlerine ihtiyaç olduğu da açıktır. 
Bu analiz şeklinden en çok zarar görecekler ha-
liyle gençler olmaktadır. Örneğin, babasını genç 
yaşta kardiyovasküler ölümle kaybetmiş genç bir 

birey başvurduğunda, kılavuzlar hekime ne yazık ki bir yol çizmede yetersiz kalmaktadır. Günümüzde 
miyokart enfarktüsü ve inme olaylarının hemen hemen yarısı, görünüşte sağlıklı erkek ve kadınlarda 
ve statin tedavisi için önerilen eşik LDL-kolesterol düzeylerinin altında ortaya çıkar. Bu nedenle, statin 
tedavisinin yararlı olabileceği, ancak hiperlipideminin açık bulgu olmadığı asemptomatik kişilerde risk 
değerlendirmesi geliştirmek için yeni ölçütlere ihtiyaç vardır. 

Prof. Dr. Cengiz Ermiş
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

UYDU SEMPOZYUMLARI
KAÇIRMAYIN
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11:00-12:00

15:00-16:00

2011 Dislipidemi kılavuzu “trigliserid” için 
Ne diyor? Neden diyor?

Konuşmacılar:
Dilek Ural
Cem Barçın

HDL yükseltici tedavide yeni gelişmeler
Oturum Başkanı: Kubilay Karşıdağ

Rezidüel risk yönetiminde fonksiyonel HDL: 
Klinik çalışmalar bize ne söylüyor?
Vedat Sansoy

HDL yükseltici tedavide yeni bir dönem: CETP 
modülasyonu
Ahmet Temizhan



Aynı kolesterol değerlerine farklı tedavi yaklaşımları: 

Avrupa Kardiyoloji Derneği ve Avrupa Ateroskleroz Der-
neğinin 2011 yılında açıkladığı Dislipidemilere Yaklaşım 
Kılavuzunun tedavi prensibi üç adımda özetlenebilir: 

(1) Bilinen yüksek risk faktörleri (kalp damar hasta-
lığı, diyabet ve kronik böbrek hastalığı) olmayan kişilerde 
SCORE tablosu ve HeartScore ile toplam kalp-damar has-
talığı riskini belirle
(2) Risk durumuna göre hedef LDL-kolesterol düze-
yini ve girişim gerekliliğini değerlendir
(3) Hedef ulaşmak üzere hangi oranda LDL-koleste-
rol düşüşü gerekiyorsa o orana uygun dozda lipid düşürü-
cü (statin) başla. 

Gelecekte gerçekleşmesi olası olan (veya olmayan) bir 
hastalığa yönelik riski saptamanın tanı koymanın yerini 
aldığı günümüz koruyucu hekimlik uygulamasında kalp 
damar hastalıklarından birincil korumada kişinin toplam 
riskinin değerlendirildiği ve tedavi yaklaşımının bu değer-
lendirmeye göre kararlaştırıldığı bir dönemi yaşamakta-
yız.

Toplam risk değerlendirmesi uygulamasının en önemli ya-
rarı, aynı yaşta, benzer risk faktörlerine ve eşit kolesterol 
düzeyine sahip olan bireylerden hangisini daha etkin te-
davi edeceğiz, hangisini etmeyeceğiz sorusuna -bugünkü 
veriler ışığında- kesin yanıt verebilmesidir. Hekimlerin 
toplam risk sınıflama yöntemlerini yaygın olarak uygula-
mamalarındaki en önemli neden bu işlemi yapmadan da 
hastalarının riskini tahmin edebildiklerini düşünmeleridir. 
Oysa özellikle birincil korumada hekimlerin önemli bir 

kısmı hastalarının riskini olduğundan düşük veya orta de-
receli olarak değerlendirmekte ve birden fazla hafif-yük-
sek risk faktörünün birleşiminin beklenmedik derecede 
yüksek toplam riskle sonuçlanabildiğini göz ardı etmek-
tedir. Bu durum aslında tedavi gereği olan birçok hastanın 
günlük uygulamada tedaviden mahrum kalmasına neden 
olmaktadır.

Günümüzde toplam risk değerlendirmesini kolaylaştırmak 
amacıyla çeşitli elektronik risk hesaplama sistemleri ge-
liştirilmiştir. Bu sistemlere internet ortamında kolaylıkla 
ulaşılabilir veya hekimler ilgili programı bilgisayarlarına 
yükleyebilirler. Hangi risk değerlendirme sisteminin daha 
uygun olduğu tartışmalı bir konu olsa da, hekimin herhan-
gi bir tanesini benimsemesi ve günlük uygulamasına koy-
ması dahi yeterli bir önlemdir. 

Elbette toplam kardiyovasküler risk temelinde tedavi yak-
laşımında henüz yeterince aydınlatılamamış çok sayıda 
soru mevcuttur:

1. Framingham, ATP III, SCORE, ASSIGN ve QRISK gibi 
skorlama modelleri klinik uygulamada henüz yeterince test 
edilmemiştir. Bireyin risk faktörü geçmişini ve dolayısıyla 
bir vizitten diğerine risk faktörü düzeyindeki değişimi göz 
ardı etmeleri, risk değerlendirmesinde ek birtakım aşama-
lar içermeleri,  kısa dönem risk üzerinde odaklanıp, uzun 
vadeli riski değerlendirmeye dahil etmemeleri ve –belki 
de en önemlisi- tüm popülasyonlara uyarlanabilirliklerinin 
belirsiz oluşu aşılması gereken diğer sorunlardır.  Nitekim 
ülkemiz için önerilen SCORE’un (Systematic Coronary 
Risk Evaluation) yüksek riskli toplumlar için geliştirilmiş 

sürümünün, bizim halkımızın özelliklerine uygunluğunun 
validasyonu henüz yapılmamıştır. Kullanabileceğimiz 
diğer skorlama sistemi FRS’nin de halkımızda kardiyo-
vasküler olay riskini olduğundan düşük öngördüğü TEK-
HARF çalışmasının verileriyle gösterilmiştir.  

2. Kardiyovasküler risk kılavuzluğunda tedavi yaklaşımın 
kardiyovasküler olayları azaltabileceğine kanıtlar sınırlı-
dır. Şu ana kadar birincil korumada toplam kardiyovas-
küler hastalık riskini temel alarak lipit düşürücü tedaviyi 
düzenlemenin yararını gösteren hiçbir doğrudan randomi-
ze çalışma gerçekleştirilmemiştir. Elimizdeki bulguların 
hepsi ya başka yöntemlerle yapılan çalışmaların alt grup 
analizlerine aittir veya vekil (surrogate) sonlanım nokta-
lı çalışmalarda gelmiştir. Kardiyovasküler hastalıklardan 
korumaya yönelik ilaçların düşük riskli grupları da kapsa-
yacak şekilde yoğun kullanımının yararına ait meta-ana-
lizler mevcut olsa da, bu yaklaşımın sağlık sistemi üzerine 
ciddi bir yük getireceği kesindir. Maliyet etkinliğin bir va-
rım noktası olarak kullanılması, özellikle risk düzeyi dü-
şük-orta dereceli olan hastalara tedavi kararı alınmasında 
yardımcı olabilir.

3. Rezidüel kardiyovasküler hastalık riski hedef LDL-K 
değerleri, etkin kan basıncı ve kan glikoz düzeyi kontrolü-
ne rağmen sebat eden makrovasküler olay ve mikrovaskü-
ler komplikasyon riskidir. Rezidüel riske ilişkin nedensel 
faktörler çok boyutlu olmakla birlikte; ateroskleroz süre-
cinin ve tedavi gerektiren risk faktörlerinin karmaşıklığı, 
özellikle genetik ve biyokimyasal parametrelerin etkisi 
yadsınamaz. Son yıllarda en üzerinde durulan kavram-
lar mevcut risk sınıflama yöntemlerine genetik risk yükü 

değerlendirmesinin eklenmesi, 
çoklu biyomarkerların kulla-
nılması ve görüntüleme yön-
temlerinin bulgularının da risk 
değerlendirmesinde kullanıl-
masıdır. Ancak, gerek toplam 
gerekse rezidüel kardiyovas-
küler risk değerlendirmesinde 
daha kesinleşmemiş çok sayıda 
soru mevcuttur ve birçok klinik 
çalışmaya gereksinim vardır. 
Risk kılavuzluğunda tedavi gi-
rişimlerinin hastalık kontrolü ve 
sağlık harcamaları açısından et-
kilerini değerlendirmek sadece 
uygun şekilde tasarlanmış pros-
pektif çalışmalar ile mümkün 
olacaktır.  

Prof. Dr. Dilek Ural
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Kardiyoloji AD

GLOBAL RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN ÖNEMİ

OBEZİTE CERRAHİSİNDE ROBOTLAR
Robotik cerrahinin önemi nedir? 

Robotik cerrahi, 2000’li yılların başlarından itibaren uygu-
lanmaya başlandı. Laparoskopi devriminden sonraki ikinci 
büyük devrim. Laparoskopi kapalı ameliyat demektir. Kar-
nın içini şişirip, girilen deliklerle ameliyat yapmaktır. Bu-
nun çeşitli zorlukları vardır; deliklerden girdiğiniz aletler 2 
boyutlu görüntü verir. Bunu kolaylaştırmak için 3 boyutlu 
görüntü eşliğinde gerçekleştirilen robot cerrahisi doğdu. 

Robot cerrahisindeki sistemde cerrah, hastanın uzağında 
(hatta bazen başka bir odada da) olabilir. Cerrahın çalıştığı 
mekanda gözünü dayadığı bir konsül var. Konsülden siz her 
şeyi 3 boyutlu görüyorsunuz. Hastanın içine robotun kolları 
giriyor fakat o kolları cerrah joystickleri kullanarak kuman-
da ediyor ve ameliyatı yapıyor. Kısacası uzaktan kumandalı 
bir laparoskopi ameliyatı gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Yani 
ameliyatı cerrah elleriyle değil robotun kollarıyla yapıyor. 

Obezite tedavisi aynı zamanda metabolik sendro-
mu da tedavi edebilir mi?

Bariatrik cerrahi girişimler seçilmiş morbid obez hastalarda 
sadece kilo kaybına yol açmamakta, diyabet, hipertansiyon, 
hiperlipidemi ve uyku apnesi gibi kardiyovasküler mortalite 
oranını oldukça artıran hastalıkları da başarı ile tedavi ede-
bilmektedir. Özellikle morbid obezitede bariatrik cerrahinin 
yeri ve önemi bilinmekte. Uygun hastalarda yapılan cerrahi 
tedavi hastaya yeni bir hayata başlama şansı tanımaktadır.

Robotla Obezite Ameliyatı Yapılabilir mi?

Obezite cerrahisinde birçok teknik var. Bunlar kelepçe ame-
liyatı, tüp mide, gastrit, by-pass, biliopankreatik diversiyon 
gibi geniş bir yelpazeye yayılır. Gerçekleştirdiğimiz Bilio-
pankreatik Diversiyon adı verilen teknik, yeme bozukluğu 
olan hastalarda uyguladığımız, emilim bozucu cerrahi bir 
girişimdir. Midenin 3’te 2’si alınıyor ve ince bağırsağın so-
nuna doğru dikiliyor. 1978 yılından beri yapılan bu ameliya-
tın başarı oranı çok yüksek. Açık cerrahi yerine laparoskopi, 
yani kapalı ameliyat öneriliyor. Laparoskopik ameliyatla da 
4 ya da 5 delikten yapılıyor. Laparoskopide karın içerisine 

karbondioksit veriliyor. Hastanın karnı yaklaşık 12-13 mm 
şişiriliyor. Bir kubbenin içerisinde çalışıyormuşsunuz gibi 
bir çalışma alanı oluşturuluyor. Karnın içine 5-10 mm lik 
deliklerden girilip el kullanılmadan ameliyat yapılıyor. 

Doç. Dr. Umut Barbaros
İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
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