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HOŞGELDİNİZ
Değerli meslektaşlarımız,
Kuruluşunun 10. yılında Metabolik Sendrom Derneği’nin 10. yıllık
bilimsel sempozyumunu sizlerin katılım ve desteğiyle, ayrı bir özen
ve coşkuyla gerçekleştirmek istiyoruz. Her mevsimde her köşesinde
ayrı bir güzellik sunan bir ülkede yaşamanın avantajı ile 10. yılımızda
sizleri Bodrum’da misafir edeceğiz. İstanbul’da yaptığımız 2.
Metabolik Sempozyumu hariç, Antalya’da Mart-Nisan-Mayıs aylarında
yaptığımız sempozyumumuzun tarihi de 2013 yılında Eylül ayına
alındı.
Yüksek nitelikli bir bilimsel organizasyon için düzenleme kurulumuz
her zaman olduğu gibi yine elinden geleni yapacaktır.
Bildiri özetleriniz SCI sırlamasında en yüksek puanı alan obezite
dergisi olan “Obesity Reviews” dergisinde yayınlanacaktır. Ayrıca
e-bildiri uygulaması da yapılacaktır.
Eylül 2013’te Bodrum’da buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı
sunarız.
Metabolik Sendrom Derneği Yönetim Kurulu adına,
Prof. Dr. Aytekin Oğuz
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BİLİMSEL DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Yüksel Altuntaş
Prof. Dr. Mustafa Arıcı
Prof. Dr. Abdurrahman Çömlekçi
Prof. Dr. Tevfik Ecder
Prof. Dr. Sadi Güleç
Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ
Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu
Prof. Dr. Aytekin Oğuz
Prof. Dr. Ahmet Temizhan
Prof. Dr. Volkan Yumuk
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10.
Bilimsel Program

METABOLİKSENDROM
SEMPOZYUMU

5 Eylül 2013, Perşembe
13:30 - 14:30

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanı:
Dr. Kubilay Karşıdağ
Dr. Zeynep Cantürk
Kahve molası

14:30 - 15:00
15:00 - 16:15

Türkiye Tıp Akademisi / Metabolik Sendrom Derneği
Ortak Toplantısı: Tıbbi Etik
Oturum Başkanları:
Dr. Volkan Yumuk, Dr. Hüsrev Hatemi
Metabolik Hastalıkların Etik Yönü (Klinik açısından)
Dr. Nermin Ersoy
Metabolik Hastalıkların Etik Yönü (Tıp Araştırmaları
açısından)
Dr. Ayten Altıntaş
Açılış

16:15 - 16:30
16:30 - 17:15
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Açılış Konferansı: Metabolik Sendrom Beşlisi
Dr. Aytekin Oğuz
Dr. Kubilay Karşıdağ
Dr. Yüksel Altuntaş
Dr. Sadi Güleç
Dr. Ahmet Temizhan
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Bilimsel Program

6 Eylül 2013, Cuma
09:00 - 10:45

09:00 - 09:15
09:15 - 09:30
09:30 - 09:45
09:45 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 10:45

Söz Konusu Hipertansiyon Olduğunda…
Oturum Başkanları:
Dr. Çetin Erol, Dr. Barış İlerigelen
Tüm Beta - Blokerler Aynı mıdır?
Dr. Cem Barçın
Tüm ARB’ler Aynı mıdır?
Dr. Fatih Sinan Ertaş
Tüm ACEİ’leri Aynı mıdır?
Dr. Alparslan Birdane
Tüm Diüeretikler Aynı mıdır?
Dr. Mustafa Arıcı
Tüm KK- Blokerleri Aynı mıdır?
Dr. Tevfik Ecder
Tartışma

Kahve molası

10:45 - 11:00
11:00 - 12:00

Uydu Sempozyumu
Diyabet Tedavisinde Altın Standart
Dr. Kubilay Ukinç



12:00 - 13:30
13:30 - 15:00

13:30 - 13:45
13:45 - 14:00
14:00 - 14:15
14:15 - 14:30
14:30 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00 - 15:15

Öğle Yemeği

Tip 2 Diyabet Tedavisinde İlaçlar:
Hangisi? Ne Zaman? Nereye Kadar?



Oturum Başkanları:
Dr. Mustafa Kutlu, Dr. Abdurrahman Çömlekçi
Sekretagog
Dr. Temel Yılmaz
Glitazon
Dr. Tevfik Demir
DPP-IV İnhibitörü
Dr. Serdar Güler
GLP-1 Analogu
Dr. Zeynep Oşar
İnsulin
Dr. Dilek Gogas Yavuz
Tartışma

Kahve molası
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6 Eylül 2013, Cuma
15:15 - 16:15

Dislipidemi Oturumu
Oturum Başkanları:
Dr. Lale Tokgözoğlu, Dr. Ömer Kozan

15:15 - 15:30

Yumurta Yemem, Et Yemem, Her Gün Koşarım
Kolesterolüm 300: Yaşam Biçimi ve Kolesterol
Dr. Ahmet Temizhan

15:30 - 15:45

Bu Kadar Medya Baskısından Sonra Hala Statin Yazıyor
musunuz: Primer Korumada Statinler?
Dr. Ertan Ural

15:45 - 16:00

Diyabette Koşulsuz Statin Kullanımı: Abartıyor muyuz?
Dr. Sinan Aydoğdu

16:00 - 16:15

Tartışma
Kahve molası

16:15 - 16:30
16:30 - 17:30
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Bilimsel Program

7 Eylül 2013, Cumartesi
09:00 - 10:30

Metformin Sonrası Çoklu Kombinasyon Tedavisi
Oturum Başkanları:
Dr. Sadi Gündoğdu, Dr. Yüksel Altuntaş

09:00 - 09:30

OAD Bazlı Çoklu Kombinasyon Tedavileri
Dr. İlhan Satman

09:30 - 10:00

İnsulin Bazlı OAD Kombinasyon Tedavileri
Dr. Rüştü Serter

10:00 - 10:30

Salon Tartışıyor:
Sık Aralıklı İnsulin Tedavisi mi? - Çoklu Kombinasyon
Tedavileri mi?
Kahve molası

10:30 - 11:00
11:00 - 12:00

Uydu Sempozyumu
Tip 2 Diyabet ve Kardiyovasküler Hastalıklar
Dr. Aytekin Oğuz, Dr. İlhan Satman

12:00 - 13:30



Öğle Yemeği
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7 Eylül 2013, Cumartesi
13:30 - 14:45

Ortak Oturum: Diyabet ve Kalp
Oturum Başkanları:
Dr. Ali Oto, Dr. Mustafa Yenigün

13:30 - 13:45

Kalp-Damar Hastalığı Varlığı Diyabet Gelişimi Için Risk
midir?
Dr. Meral Kayıkçıoğlu

13:45 - 14:00

Kan Şekeri Kalp Hastalığı Ilişkisi (Yükselince Ne Olur?
Kaça Düşürmek Iyi Gelir?)
Dr. Tuncay Delibaşı

14:00 - 14:15

OAD Ilaçların Kalbe Etkisi
Dr. Kubilay Ukinç

14:15 - 14:30

Diyabette Sık Görülen Bir Ritim Bozukluğu: Atrial
Fibrilasyon
Dr. Sadi Güleç

14:30 - 14:45

Tartışma

14:45 - 15:00

Kahve molası

15:00 - 16:30

Günün Vakası
(Metabolik Sendromlu, Diyabetik, Atrial Fibrilasyonlu Olgu)
Oturum Başkanları:
Dr. Aytekin Oğuz, Dr. Ahmet Temizhan
Panelistler:
Dr. Kerim Güler, Dr. Sinan Aydoğdu, Dr. Mustafa Arıcı, Dr.
Mustafa Araz

16:30 - 16:45
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Bilimsel Program

8 Eylül 2013, Pazar
09:30 - 11:00

Metabolik Sendromla Mücadele Planı:
Yapılanlar - Yapılabilecekler
Oturum Başkanları:
Dr. Yüksel Altuntaş, Dr. Refik Demirtunç
Panelistler:
Dr. Kubilay Karşıdağ, Dr. Mehmet Uzunlulu, Dr. Ahmet
Temizhan, Dr. Sadi Güleç, Dr. Banu Mesci

11:00

Kapanış
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Metabolik Sendromda ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı
Prof. Dr. Zeynep Cantürk

Akılcı ilaç kullanımı, hastaların klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; uygun
ilacı, uygun süre ve dozda, en uygun maliyetle ve kolayca sağlayabilmeleri olarak
tanımlanmaktadır.
Akılcı ilaç kullanım ilkeleri; etkililik, güvenlilik, uygunluk ve maliyet konularını içermektedir. Tedavi planlarken doğru tanıya dayanılmalı, doğru ilaç, doğru doz, doğru süre ve
doğru uygulama yolu belirlenerek uygulanmalı, tedavi başarısı, yan etkiler ve hastanın
uyuncu değerlendirilmeli, çoklu ilaç kullanımlarında etkileşimler ön görülebilmeli, tedavinin gerçekleşebilirliği ve maliyeti değerlendirilmelidir. Akılcı ilaç kullanımının paydaşları, kullanılacak ilaca karar veren (hekim), ilacı sağlayan (eczacı), ilacı uygulayan
(hemşire, hasta, hasta yakını) ve üreticidir.Uygun olmayan ilaç kullanım şekilleri; çoklu
ilaç kullanımı, ilaçların gereksiz ve aşırı kullanımı, klinik rehberlere uyumsuz tedavi
seçimi, piyasaya yeni çıkan ilaçların uygunsuz tercihi, ilaç kullanımında özensiz davranılması (uygulama yolu, süre, doz vs), uygunsuz kişisel tedavilere başvurulmasıdır.
Ayrıca gereksiz yere antibiyotik tüketimi, gereksiz yere enjeksiyon önerilmesi, gereksiz
ve uygunsuz vitamin kullanımı, bilinçsiz gıda takviyesi ve bitkisel ürünlerin kullanımı,
ilaç-ilaç etkileşimleri ve besin-ilaç etkileşimlerinin ihmal edilmesi de uygun olmayan ilaç
kullanım şekillerindendir.
Akılcı ilaç kullanımı tanımında yer alan maddelerden herhangi birinin veya birkaçının
karşılanamaması halinde hastaların tedaviye uyuncu azalmakta, ilaç etkileşimleri ve
bazı ilaçlara karşı direnç gelişmekte, hastalıklar tekrarlamakta ya da uzamakta, advers
olay görülme sıklığı artmakta, tedavi maliyetleri artmaktadır.
Tanı ve tedavi süreci içinde akılcı ilaç kullanımı için; hastanın sorununun tanımlanması, doğru tanının konulması, ilaçlı veya ilaçsız, etkili ve güvenilir tedavinin tanımlanması, tedavinin gerçekleşebilirliğinin ve maliyetinin değerlendirilmesi, tedavinin başarısı
ve hastanın uyuncunun değerlendirilmesi, eğer ilaçla tedavi uygulanacaksa uygun
ilaçların seçimi, çoklu ilaç kullanımlarında etkileşimlerin öngörülmesi, her bir ilaç için
uygun dozun ve uygulama süresinin belirlenmesi ve uygun reçetenin yazılması gerekmektedir. Bu aşamada güncel tanı ve tedavi kılavuzları esas alınmalıdır, hasta ve
hasta yakını tedavi hakkında bilgilendirilmelidir.
Bildiğimiz gibi son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de metabolik sendromlu
ve diyabetli hasta sayısında büyük bir artış görülmektedir. Bu artışın önemi özellikle bu
hastalıkların yol açtığı komplikasyonlardan kaynaklanmaktadır. Bu hastalıkları tedaviye başlarken etkinlik, klinik etkinliğin sürdürebilir olması, uzun dönemde komplikasyonlar ve kardiyovasküler hastalıklar üzerine etkileri gibi akılcı ilaç kullanım ilkeleri mutlaka
göz önünde bulundurulmalıdır.
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TÜRKİYE TIP AKADEMİSİNİN TIP DERNEKLERİ İÇİNDEKİ YERİ
Prof. Dr. Hüsrev Hatemi*
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi (Emekli).
Türkiye Tıp Akademisi Başkanı.

Türkiye’nin en eski tıp derneklerinden biri olan “Türkiye Tıp Akademisi” 3Mart 1867 yılında “Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye” adıyla Sultan Abdülaziz’in iradesi ile kurulmuştur.
Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye Osmanlı Devletinde kurulan tıp derneklerinin ikincisidir.
Derneğin kurulmasındaki amacı Fransızca olan tıp eğitiminin Türkçeye çevrilmesi idi.
Bu konuda pek çok çalışma yaptı ve başarılı oldu.
Cemiyet kurulduğunda hazırladığı nizamnamede iki amacını belirtmişti; Tıp eğitimi için
gerekli olan önemli kitapları Türkçeye çevirmek ve halkın anlayacağı şekilde halka
hitap edecek, onları halk sağlığı açısından bilgilendirecek bir dergi yayınlamaktı.
Cemiyet kurulduğu andan itibaren hızla çalışmalara başlamış, 1873 yılında “Lügat-ı
Tıbbiye”yi, 1900 yılında “ Lügat-ı Tıp” adlı sözlükleri yayınlamış, o tarihte 168 tıp kitabını Türkçeye kazandırmışlardı. Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye daha sonra da kurulma
amacına uygun faaliyetler ve çok önemli çalışmalar yapmış, bir tıp derneği olarak uzun
senelere damgasını vurmuştur. Meşrutiyetin ilanı ile yeniden yapılanmış, Cumhuriyetin
ilanı ile ismi “Türkiye Tıp Encümeni” adını almıştır.
Türkiye Cumhuriyetinin en büyük tıp cemiyeti olarak yaptığı Milli Kongreler ile Sağlık bakanlığının sağlık politikasına yön vermiş, “Türkiye Tıp Encümeni Arşivi” adıyla
çok önemli bilimsel tıp dergisi yayınlamıştı. Cemiyet 1925 yılında Milli Tıp Kongreleri
düzenlemeye başladı. 1925-1968 yılları arasında 20 Milli tıp kongresi düzenlendi ve
kongre kitaplarını bastırdı. Bilimsel toplantılara devam edildi ve 1946 yılında“Türkiye
Tıp Encümeni Arşivi” adıyla dergi yayınlamaya başlandı.1956 yılında Türkiye Tıp encümeni “Umumi menfaate Hadim Cemiyet” hakkını aldı (Bakanlar Kurulu kararı. 6-10
1956) . 1966 yılında “Türkiye Tıp Akademisi “ adını aldı (10 Aralık 1966) ve tıp kongreleri, bilimsel toplantılar ve sempozyumlara devam edildi. 1966 yılında “Türkiye Tıp Akademisi Arşivi” adıyla daha önceki süreli yayınına devam etti. 1974 yılında “Türkiye Tıp
Akademisi” adı Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanı onayıyla resmileşti. 19742000 yılları arasında Ulusal kongrelere devam edildi, bilimsel toplantılar düzenlendi.
2003-2013 yılları arasında da bilimsel toplantılar düzenlemeye devam edilmektedir.
Türkiye Tıp Akademisi kurulduğu gündeki sorumluluğu ile çalışmalarına devam etmektedir.
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METABOLİK SENDROM VE ETİK
Prof. Dr. Nermin Ersoy
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik anabilim Dalı Başkanı

Metabolik sendrom tıbbın ve hekimliğin bir çok alanıyla ilişkili olduğu gibi, tıp etiğinin
de birden fazla alanıyla ilişkilidir. Çünkü metabolik sendrom koruyucu hekimlik, tedavi edici hekimlik ve araştırma hekimliği şeklinde tariflenebilecek hekimliğin ve tıbbın
tüm alanlarını içermektedir. Bu bağlamda metabolik sendromun etik yönü halk sağlığı
etiği, klinik etik ve araştırma etiğinin birçok konusuyla açıklanabilmektedir. Hatta son
yıllarda metabolik sendromda daha fazla dillendirilen genetik ve/veya farmakogenetik
araştırmalar ile genetik tedaviler gibi ileri tıp teknolojisine dayalı uygulamalar özelinde
kişiselleştirilmiş tıp önemli olmakta, dolayısıyla metabolik sendromun etik yönü genetik
etiği ve kişileştirilmiş tıbbı da içererek daha fazla genişlemektedir.
Bu nedenle konuşmamızda metabolik sendromun etik yönü; hastalığı önleme, tanılama, tedavi etme ve araştırma şeklinde dört tıbbi uygulama başlığı altında ele alınacaktır. Özetle: metabolik sendromun önlenmesi konusunda önem kazanan halk sağlığı
etiği çerçevesinde “hasta bireyin özerkliğine, hatta yararına karşılık toplumun yararının
nasıl korunacağı, tıbbi bilgilerin kimlerle paylaşılacağı”; tanı ve tedavi başlığı altında
ise “hastanın nasıl aydınlatılacağından, öngördürücü tarama testlerinin kimlere uygulanacağı, risklerin nasıl orantılanacağından, mahremiyetin nasıl korunacağına, tıbbi
bilgilerin kimlerle paylaşılabileceğinden, uygun ilacın nasıl seçileceğine ve bireye yaşam tarzı değişikliği önerisine” karşı doğru yaklaşım için klinik etik konuları; araştırma
başlığı altında da araştırma etiği bakış açısıyla “ayrımcılığa neden olabilecek tarama
çalışmalarının, bireyin özerliğinin ve yararının göz ardı edilebildiği klinik araştırmaların
ve genetik araştırmaların etiğe uygunluğunun nasıl sağlanacağı ile bilgi bankalarının
sınırlılıkları” ele alınacaktır.
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METABOLİK HASTALIKLARIN ETİK YÖNÜ
(TIP ARAŞTIRMALARI AÇISINDAN)
Prof. Dr. Ayten Altıntaş*
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim üyesi.

Tıp araştırmaları tıp dünyasının vazgeçilmez bir parçasıdır. Yeni araştırmalar yapılırken ortaya çıkan kötü uygulamalar etik açıdan tartışmalar yaratır ve çözümü sonucunda uyulması gereken etik kurallar haline gelir. Dünyada ve Türkiye’de tıp araştırmaları
ciddi etik kurallarla disiplin altına alınmıştır. Bu kurallar aynı zamanda hukuk kuralları
haline de gelmektedir. Metabolik Sendrom araştırmaları da birçok açıdan etik sorunlar
içeriyor. Bu araştırmalar öylesine geniş ve çok yönlü hale gelmiştir ki her birinin kötü
uygulamaları otomatik olarak etik komisyonlarının çalışmalarını gerektirmektedir.
Dünyada ve Türkiye’de tıp araştırmalarının etik yönü Dünya Tabipler Birliği ( WMA)
in 1964 yılında benimsenen ve her iki senede bir yenilenerek bugüne gelen Helsinki
Sözleşmesi kurallarına göre olmaktadır. Bu kurallara Avrupa ve Türkiye’de kabul edilen “Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin
Korunması Sözleşmesi” kuralları da ilave edilmiştir. 1997 yılında imzaladığımız bu sözleşme 2003 yılında Büyük Millet Meclisinden geçerek kendi iç hukukumuz olmuştur.
Metabolik Sendrom araştırmalarında karşılaşılan etik sorunlar bu iki önemli etik sözleşme çerçevesinden çözülmeye çalışılır.
Metabolik Sendrom araştırmalarında Nanogenetik, farmakogenetik gibi ileri tekniklerin
getirdiği sorunlar, Genetik geçişli metabolik sendromun erken tanısı için yapılan tarama çalışmaları, yeni doğan döneminden ileri yaşlara kadar yapılan taramalar, diyabet
ve obezitede geniş çaplı kullanılan ilaçların güvenirliği gibi pek çok sorun etik kurulların
toplanmasına sebep oluyor. Yeni doğan çocuğun üstün yararını gözetmekle ilgili etik
endişeler var. İler yaşlarda ise bireyin gerçek aydınlatılmış onamının alınması, özerkliğe saygının korunması sorunları çıkıyor. Klinik araştırmalarda araştırma sonuçlarının
kimlerle paylaşılacağı ikilemi, özellikle genetik araştırma bilgilerinin kimlerle paylaşılacağı tartışılıyor. Etnik yapıların metabolik hastalıklara olan eğilimi araştırmaları da etik
sorunları kapsıyor. Araştırmalarda kullanılan bilgi bankaları, gizlilik, mahremiyet gibi
önemli ilkeleri zorluyor.
Metabolik Sendrom araştırmalarında özellikle araştırmaya katılan denek (Gönüllü) in
hakları konusuna ağırlık vermeli ve araştırmanın bilimsel verimliliği konusuna dikkat
edilmelidir. Bir bilimsel çöplük haline gelen araştırmaları dikkate almadan aynı tip bir
araştırmaya başlamak pek çok etik sorun meydana getirmektedir. Araştırmalarda gönüllüyü korumak ilkesi her zaman ön plana alınmalıdır. Klinik araştırmaya katılacak
şahsın özgürce o araştırmaya katılması, gönüllünün kendine yapılacak uygulamayı
bilmesi önde giden ilkelerdendir. Gönüllünün Rıza Verdikten Sonraki Hakları korunmalı, gerektiği zaman araştırma kesilmelidir. Bilimsel araştırmayı yapan hekim
en önemli görevinin gönüllülerin sağlığını korumak olduğunu unutmamalıdır. Bu
bildiride Metabolik Sendrom araştırmalarındaki etik sorunlar ve çözümü için öneriler yer alacaktır.
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Tüm ARB’ler Eşit midir?
Prof. Dr. Fatih Sinan Ertaş

ARB’lerin ortak özellikleri Renin-Anjiyotensin-Aldosteron sistemi içindeki özgün etki
mekanizmaları ve kılavuzlarda özetlenmiş klinik kullanım endikasyonlarıdır. Aslında
bir klinisyen bu kadar sade bir bilgi ile işini yapabilir. Bu açıdan sorunun yanıtı bellidir,
yani tüm ARB’ler eşittir; aynı etki mekanizması ve ortak klinik kullanım endikasyonları
ile eşdeğer klinik yan etki profili. Pratik açıdan durum tam da bu şekilde olup, klinik
kılavuzların yaklaşımını ve hatta geri ödeme kuruluşlarının tavrını özetlemektedir. Eğer
istenirse basitleştirmeyi daha da genişletip tüm antihipertansif ilaç sınıflarına uygulayabilir, benzer klinik endikasyon ve etki mekanizmalarından yola çıkarak sonuçta bunlar
tansiyon düşürücü ilaçlardır da diyebilirsiniz! Nitekim bu tür kaba yaklaşımlara zaman
zaman rastlanılmaktadır. Bilimsel açıdan sorumuzun yanıtı elbette ki hiçbiri birbirinin
aynısı değildir. Hepsi farklı zamanlarda geliştirimiş, farklı moleküler yapılarda ve bu nedenle farklı farmakokinetik özelliklerde ilaçlardır. Bu da klinik etkide bazı farklılıklara yol
açabilmektedir. Elbette ki bilimsel olarak bunları dikkate alma zorunluluğumuz vardır.
Ortak noktalardan başlarsak; hepsinin antihipertansif ve bazı potansiyel organ koruyucu etkileri vasküler yataktaki AT1 reseptörlerinin blokajına dayanır. Bu yolla kan basıncını etkin düşürerek kardiyovasküler mortaliteyi azaltırlar. Hepsi kan basıncı düşürücü
etkilerinden bağımsız olarak diyabetik bireylerde renal koruyucu etkiye sahiptirler. Ortak klinik kullanım endikasyonları da klinik kılavuzlarda (ESH/ESC 2007) şu şekilde
özetlenmiştir.
•

ACE inhibitör intoleransı,

•

Diyabetik nefropati

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACE inhibitörlerinin neden olduğu öksürük
Proteinüri/mikroalbüminüri
Sol ventrikül hipertrofisi
Kalp yetersizliği

Miyokard infarktüsü sonrasıAtrial fibrilasyon
Metabolik sendrom

Kullanımları ile ilgili kontrendikasyonlarda ortaktır:
Gebelik

Hiperpotasemi

İki taraflı renal arter darlığı

Farklılıklardan belki de en anlamlı olanı kılavuzlardaki bu endikasyonların elde edildiği
özgün klinik araştırmalarda kullanılan ajan olmalıdır. Bu tür araştırmaların klinik protokolleri ve ilaç seçimleri pratik açıdan amaçlanan klinik faydayı hangi doz ve sürede
elde edebileceğimizi bizlere gösterir.
ARB’leri sınıf etkileri yanında temel farklılıkları basitçe özetlenecek olursa; Klinik kullanıma giren ilk ARB 1986 yılında geliştirilmiş Losartan’dır. Tüm ARB sınıfı içerisinde
inmeyi önlediği kanıtlanmış tek ilaçtır. Yine diğerlerinden farklı olarak serum ürik seviyesini düşürebilen tek ARB’dir. 1990 yılında geliştirilmiş olan Valsartan, Candesartan ve Irbesartan arasında nonheterosiklik bir yapıya sahip olan Valsartan en yüksek
AT1 reseptör affinitesine sahiptir. Valsartan kalp yetmezliğinde onay alan ilk ARB olup
ventriküler olumsuz yeniden şekillenmeyi önleyerek hayatta kalımı uzatmaktadır. Bir
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ön ilaç olan Candesartan, kan basıncını Losartan’dan daha güçlü düşürmektedir ve
CHARM araştırması ile kalp yetmezliğinde faydalı olduğu gösterilmiş diğer bir ARB’dir.
Irbesartan ise, Losartan ve Valsartan’a göre daha uzun etkilidir. Telmisartan 1991’de
üretilmiş olup en uzun eliminasyon yarı ömrüne sahip, yaklaşık 24 saat etkili olan bir
ARB’dir. Kan basıncı düşürücü etkisi en belirgin olan ise 1995 yılında üretilmiş olan
Olmesartan’dır. ROADMAP araştırmasında Olmesartan öngörüldüğü gibi güçlü antihipertansif ve antiproteinürik etki göstermiş, ancak artan kardiyovasküler mortalite bu
yarara gölge düşürmüştür.
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TÜM KALSİYUM KANAL BLOKERLERİ AYNI MIDIR?
Prof. Dr. Tevfik Ecder
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı

Kalsiyum kanal blokerleri en sık kullanılan antihipertansif ilaç gruplarından biridir. Kalsiyum kanal blokerleri, voltaja bağlı kalsiyum kanallarını bloke ederek hücre içine kalsiyum girişini azaltırlar. Günümüzde kullanılan kalsiyum kanal blokerleri L-tipi kalsiyum
kanallarını bloke ederler. Bu kanalların bloke edilmesi sonucunda hücre içindeki kalsiyum miktarı azalır ve arteriyoler düz kaslar gevşer. Böylece periferik damar direnci
azalır ve kan basıncı düşer. Kalsiyum kanal blokerleri cins, ırk ve yaştan bağımsız bir
şekilde tüm hasta gruplarında kan basıncını düşürücü etkiye sahiptir.
Yapılan büyük metaanalizlerde kalsiyum kanal blokerlerinin hipertansiyonu olan hastalarda kardiyovasküler morbidite ve mortaliteyi azalttığı bildirilmiştir. Bu nedenle kalsiyum kanal blokerleri ilk seçilecek temel antihipertansif ilaçlardan biri olarak kabul
edilmektedir. Yine, yapılan kontrollü klinik çalışmalardan elde edilen kanıtlar doğrultusunda bazı durumlarda kalsiyum kanal blokerleri öncelikle tercih edilir. Bu durumlar,
izole sistolik hipertansiyonu olan yaşlılar, metabolik sendromu olanlar, gebeler, siyah
ırktan olanlar, periferik arter hastalığı olanlar ve angina pektorisi olanlardır. Ayrıca sol
ventrikül hipertrofisi veya asemptomatik ateroskleroz gibi hedef organ hasarının olduğu durumlarda da kalsiyum kanal blokerleri ön planda tercih edilen antihipertansif
ilaçlar arasında yer alır.
Kalsiyum kanal blokerleri, dihidropiridin ve nondihidropiridin olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Günümüzde kullanılan nondihidropiridin grubu kalsiyum kanal blokerleri verapamil ve diltiazemdir. Nondihidropiridin grubu kalsiyum kanal blokerleri, dihidropiridin
grubundan farklı bir şekilde negatif kronotropik ve negatif inotropik etki gösterirler. Bu
özellikleri nedeniyle kardiyak disritmisi olan hastalarda da tercih edilebilirler. Nondihidropiridin grubu kalsiyum kanal blokerlerinin A-V blokta (2. veya 3. derecede A-V
blok veya trifasiküler blok), ciddi sol ventrikül disfonksiyonunda ve kalp yetersizliğinde
kullanılmaları kontrindikedir.
Dihidropiridin grubu kalsiyum kanal blokerleri arasında ise nifedipin, amlodipin, felodipin, benidipin, lerkanidipin, isradipin, nikardipin ve nizoldipin sayılabilir. Dihidropiridin
grubundaki kalsiyum kanal blokerlerinin kullanılmasının mutlak kontrindike olduğu hiçbir durum yokken, taşiaritmisi veya kalp yetersizliği olan hastalarda kullanılmalarından
olabildiğince kaçınmalıdır.
Kalsiyum kanal blokerleri arasında antihipertansif etkinlik ve kardiyovasküler sonlanım
noktalarını azaltma açısından birinin diğerlerine üstünlüğünü gösteren karşılaştırmalı
çalışma yoktur. Bununla birlikte en fazla klinik çalışmanın yapıldığı ve dolayısıyla da
en fazla kanıtın olduğu kalsiyum kanal blokerleri verapamil, nifedipin, diltiazem ve amlodipindir. Yakın zamanda kullanılmaya başlayan klevidipin sadece intravenöz yoldan
uygulanır ve acil hipertansif durumlarda etkilidir. Nimodipin ise ön planda subaraknoid
kanamalarda tercih edilmelidir.
Yapılan çalışmalarda dihidropiridin ve nondihidropiridin grubu kalsiyum kanal blokerlerinin kan basıncını düşürücü etkilerinin benzer olduğu görülmüştür. Buna karşılık,
proteinürisi olan hastalarda nondihidropiridin grubu kalsiyum kanal blokerlerinin antiproteinürik etkilerinin dihidropiridin grubuna göre daha güçlü olduğu anlaşılmıştır.
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TİP 2 DİYABET TEDAVİSİNDE KLASİK VE EN ETKİN SEÇENEK:
İNSÜLİN SEGRETAGOGLARI
Prof. Dr. M. Temel Yılmaz

Tip 2 Diyabet tedavisinde son 20 yılda birçok yeni molekülün tedavi alanına alınmasına
rağmen insülin sekretagogları önemini korumakta ve halen tedavi rehberlerinde ilk üç
seçenek içinde yer aldığı kabul edilmektedir.
İnsülin sekretagogları beta hücresinde kendisine ait reseptöre bağlanarak, K+ kanallarının kapanmasına neden olarak, hücre zarının depolarizasyonuna ve buna bağlı olarak kalsiyum kanallarının açılmasına, kalsiyumun hücre içine girmesine neden olarak
insülinin hücre dışına salgılanmasını sağlar. Bu yolla Tip 2 diyabette bozulmuş olan
erken faz insülin salınımını tamir eder, postprandial hiperglisemilerin kontrolünde etkin
rol oynar.
İnsülin sekretagoglarını insülinler gibi etki sürelerine göre uzun (yavaş) etkili, orta
(daha hızlı) etkili ve kısa (hızlı) etkili sekretagoglar olarak üç grupta değerlendirebiliriz.
Uzun ve Orta etkili sekretagoglar sülfonilüre grubu (SU), Kısa (Hızlı) Etkililer ise Meglinitid Analogları (MGA-Glinid) grubundan ilaçlardır.
Sülfonilüreler (uzun ve orta etkili insülin salgılatıcıları) içinde günümüzde pazarda olan
5 molekül (Gliklazid, Glimeprid, Glibenklamid, Glipizid ve Glibornurid) bulunmaktadır.
Bu grupların doz aralıkları ve etki süreleri Tablo 1 de gösterilmiştir.
Etki
Süreleri
(st.)

Sülfonilüre preparatları

Ticari Form Doz Aralığı Maksimal Doz
Alınma Zamanı
(tb, mg)
(mg)
(mg)

Glibenklamid
(gliburid)

5

1.25-5

20

Aç karnına 1 ya da
2 kez

16-24

Glibornurid

25

12.5-50

75

Aç karnına 1 ya da
2 kez

24

Glipizid kontrolü salınım
formu

2.5-5-10

2.5-5

20

Aç karnına 1 ya da
2 kez

12-24

Gliklazid

80

80-320

320

Aç karnına 1 ya da
2 kez

12-18

Gliklazid modifiye salınım
(MR) formu

30

30-120

120

Aç karnına 1 ya da
2 kez

24

Glimeprid

1-2 3-4

1-6

8

Aç karnına 1 ya da
2 kez

24

Sülfonilürelerin Tip 2 diyabet tedavisinde kullanım alanı erken dönem klinik diyabette
yaşam şekli değişiklikleri ve metformin tedavisiyle başarıya ulaşılamamış hastalardır.
(HbA1C % 7.5)
Sülfonilüre yan etkileri: Hipoglisemi, kilo alımı, nadir olarak alerjik reaksiyonlar, hepatotoksisite, agranülositoz, kemik iliği aplazisi olarak sıralanabilir. Hipoglisemi ve kilo alımı
küçük dozla tedaviye başlangıç ve uzun etkili SU seçimiyle minimuma indirilebilir. Uzun
etkili SU kullanımında dozlar gerektiğinde sabah ve akşam olarak ikiye bölünebilir.
SU grubu ilaçlar Tip 1 DM, karaciğer ve böbrek yetersizliği, gebelik, stres, ağır enfek-
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siyon, travma, cerrahi girişimler, ketoasidoz, hiperglisemik hiperosmolar sendrom gibi
durumlara kontrendikedir.
Sülfonilürelerin ilaç etkileşimleri Tablo 2 de özetlenmiştir.
Hiperglisemiye yol açanlar

İnsülin etkisini antagonize edenler diüretikler, β- blokerler, nikotinik asit, steroidler
İnsülin salınımını baskılayanlar diüretikler, β - blokerler, hipopotasemi, fenitoin
Sülfonilüre metabolizmasını artıranlar barbitüratlar, rifampin
Hipoglisemiye yol açanlar
Sülfonilüre albümin bağlantı yerine bağlananlar aspirin, fibratlar, trimetoprim
Renal atılımı baskılayanlar probenesid, allopürinol
İnsülin salgılatıcıları düşük doz aspirin, prostaglandin benzeri ajanlar
Glukoneogenezi başlatanlar alkol
Endojen kontregulatör hormon baskılayıcılar β - blokerleri
Kompetetif baskılayıcılar H2 reseptör blokerleri, alkol
Sülfonilüre grubu ilaçların pankreas dışı organlar üzerine etkileşimleri çok sınırlıdır.
Genel olarak beta hücresindeki SUR 1 reseptör üzerinden çalışırlar, ancak glibenklamid ve glimepridin çok azda olsa kalp ve iskelet kasındaki SUR 2A ve düz kasta ki SUR
2B reseptörleri ile etkileşime girdiğini gösteren yayınlar vardır.
Meglinitid Analogları (MGA – Glinidler) etki süreleri daha kısa ve hızlı (1-3 Saat), sekretuar etkisi yaklaşık 5 kat daha güçlüdür. Ancak glukozun varlığında etkin olabilmesi,
karaciğerden glukoz salgısını baskılaması, su grubuna göre daha üstün özellikleridir.
Glinidler, ülkemizde 2 farklı molekül olarak (Repaglinid ve Nateglinid) olarak pazardadır. Glinidlerin etki süreleri ve doz aralıkları Tablo 3 de gösterilmiştir.
Glinidler

Ticari Form
(tb, mg)

Doz Aralığı
(mg)

Maksimal Doz
(mg)

Repaglinid

0.5-1-2

0.5 4 ana öğünlerde

161

Nateglinid

120

60-120 ana öğünlerde

360

Alınma Zamanı
Yemeklerden
hemen önce 3 kez
Yemeklerden önce
3 kez

Glinidlerin etki sürelerinin kısa olması nedeniyle Tip 2 diyabet tedavisinde kullanım
alanı uzun etkili insülinlerle kombinasyonudur. Bu kombinasyonda özellikle postprandial hiperglisemi kontrolünde etkin bir seçenek olarak rehberlerde yerini almaktadır.
Ancak hipoglisemi riski nedeniyle yine küçük dozlar halinde başlanmalı ve titre edilerek
artırılmalıdır.
Sonuçta, Tip 2 diyabet tedavisinde çok uzun yıllardan bu yana tedavide kullanımı yan
etkilerinin iyi belirlenmesi ve HbA1C üzerine en etkin oral antidiyabetik olarak insülin
sekretagogları tedavideki yerini korumaktadır.
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Yumurta yemem, et yemem, hergün koşarım kolesterolüm
300: yaşam biçimi ve kolesterol
Prof. Dr. Ahmet Temizhan

Kardiyovasküler hastalıklar günümüzün en önemli mortalite ve morbidite nedenidir.
Kardiyovasküler hastalıklar içinde en sık görüleni koroner aterosklerozdur ve gelişimindeki en önemli etken yaştır. Yaş ilerledikçe koroner aterosklerozun görülme sıklığı
da giderek artar. Engellenemeyen bir risk faktörü olan yaşlanmanın dışında hipertansiyon, sigara, obezite, diyabet ve dislipidemi gibi engellenebilen veya tedavi edilebilen
risk faktörleri de koroner aterosklerozun gelişiminde önemli rol oynarlar. Bu risk faktörleri aslında birbirlerinden bağımsız değildir ve hastanın kardiyovasküler olay riskini belirlerken ve tedavi yaklaşımını planlarken global bir değerlendirme yapmak gerekmektedir. Bunların içinde gerek neden sonuç ilişkisi açısından gerekse de birincil ve ikincil
korumadaki tedavi başarısı açısından en güçlü sonuçlar dislipidemide elde edilmiştir.
Yani KOLESTEROL.....
Altmışlı senelerden itibaren yapılan epidemiyolojik ve prospektif çalışmalar kan kolesterol değeri ile kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişkiyi net bir şekilde ortaya
koymuştur. Kan kolesterolündeki artış kardiyovasküler hastalıklardaki artışla paralel
gitmekte ve kolesterolde sağlanan düşüş ile kardiyovasküler olay sıklığı belirgin azalmaktadır. Lipit parametrelerine olumlu etkileri olan her ilaç kardiyovasküler sonlanımlarda azalma sağlamamış, dislipidemi tedavisindeki başarı statinler ile elde edilmiştir.
Bu nedenle hem birincil hem de ikincil korumada statinler bugün için elimizdeki en
güçlü silahtır. Nitekim tedavi klavuzlarında statinler birincil korumada hastanın risk durumuna göre ve ikincil korumada ise hemen tüm hastalara önerilmektedir.
Kılavuzlardaki bir diğer önemli uyarı ise yaşam tarzı üzerine yapılmıştır. Endüstriyel
gelişimle birlikte dünya genelinde bozulan yaşam tarzına (dengesiz beslenme ve inaktivite) dikkat çekilerek kan kolesterol düzeyimizi olumsuz etkileyecek gıdalardan uzak
durulmasına yönelik diyet önerileri ve düzenli egzersiz önerileri yapılmıştır. Kılavuzlar
yaşam tarzı değişikliğini hastanın durumuna göre ilaç tedavisinden önce veya ilaç tedavisi ile birlikte mutlaka önermektedir.
Yaşam tarzı değişikliği uygulama zorluğu ve devamını getirmek (uyum) açısından
tartışma konusu olmaktadır. En çok yapılan tarışma ise diyet üzerinedir. Çünkü, her
kültürde hatta aynı kültür içindeki toplumlarda bile beslenme alışkanlıkları farklıdır ve
sağlıklı beslenme anlayışı değişkenlik gösterebilmektedir. Bilimsel çevrelerde de hangi
tür bir diyet kardiyovasküler hastalıkları engellemede en etkindir? Hangi tür diyet genel
uygulama kolaylığı sağlar? Soruları sıkça tartışılmaktadır. Gerçekten diyet ile kalbimizi
koruyabilir miyiz? İşte 10. Metabolik Sendrom Sempozyumundaki lipit oturumumuzda
yaşam tarzı değişikliğinin kardiyovasküler hastalıklar ile olan ilişkisini daha yakında
irdeleyeceğiz ve aşağıdaki tartışmalı konulara açıklık getirmeye çalışacağız;
1- Her şeyi yiyip içip kolesterol nasıl normal kalabiliyor?
2- Kilolu değilim ancak kolesterolüm yüksek
3- Önerilen diyetin uygulanmasına rağmen kolesterol neden düşmüyor?
4- Nasıl olsa diyetle düşüremedim, statinimi düzenli alsam diyet yapmasam olur mu?
5- Yediğin içtiğinle kolesterol çok artmaz, kilo alma, dengeli beslen yeter. Bu doğru mu?
6- Diyet ile kolesterol yakından ilişkilidir. Ne kadar az kolesterol, kadar az kalp hastalığı. Kolesterolü tamamen kesmek doğru mu?
7- Egzeriz yapmak gerçekten kolesterolü düşür mü?
8- Kalp hastası olanlar yumurta yememeli mi? Kalp hastası olmayanda yumurta sakıncalı mı?
9- Kolesterol faydalı, korkmadan et ve yağ tüketin diyorlar. Gerçeklik payı var mı?
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Bu kadar medya baskısından sonra hala statin yazıyor
musunuz?: Birincil korunmada statinler
Prof. Dr. Ertan Ural
Kocaeli ÜTF Kardiyoloji AD

Bir süredir gerek ulusal gerekse uluslar arası yazılı ve görsel basında lipit düşürücü
ilaçlara karşı bir linç kampanyası yürütülmektedir. Neredeyse bütün kolesterol hipotezini baştan aşağı yok sayan bu kişiler kolesterolün zararlı bir şey olmadığı, aksine
vücuttaki hormon üretiminde de önemli rolleri olduğu için kolesterol düzeylerini ilaçlarla
düşürmenin bir yarar getirmeyeceği gibi aksine gerek ilacın yan etkileri, gerekse kolesterol düzeyinin düşmesi ile kişilere zarar verilebileceği iddiasını öne sürmektedirler.
İddiayı bir adım öteye taşıyıp bu ilaçların kimsede kullanılmaması gerektiği savında
bulunanlar var. Ayrıca ilaç karşıtları, kendi internet sitelerinden ve basın önünde yaptığı açıklamalardan, tezlerini kuvvetlendirmek üzere, bu kolesterol ilaçlarının hekimler tarafından bu kadar tutulmasında, ilaç sanayinin ilacının satılması için yürüttüğü
yoğun propaganda ve sanayi-hekim çıkar ilişkilerinin yattığı yönünde açıklamalarda
bulunarak, hastaların zihinlerini bulandırmaya yönelik her yönteme de başvurmaktadırlar. Yurt dışındaki kolesterol düşürücü ilaç karşıtları bu konuda biraz daha insaflı
olup, kolesterol düşürücü ilaçlardan statinlerin ikincil korunmada kullanılabileceği, ancak birincil korunmada kullanılabileceklerine dair yarar/zarar dengesi yönünden yeterli
kanıt bulunmadığını iddia ediyorlar. Bu konuların bilimsel arenalarda tartışılmak yerine,
konunun uzmanı olmayan basın ve halkın önünde yapılıyor olması, zaten ilaç uyumu
zayıf olan birçok hastanın fazla sorgulamadan ilaçlarını bırakmasına ve bundan zarar görmelerine dahi neden olabiliyor. Kolesterol düşürücü ilaç karşıtları akıllarda soru
işareti oluşturmak için her fırsatı değerlendiriyor. Konuya esas teşkil eden statinler
dışında kalan ilaçlarla yapılan ve olumsuz sonuçlanan niasin gibi veya HDL yükseltici
diğer ilaçlarla yapılmış olan çalışma sonuçlarını kolesterol ilaçlarının işe yaramadığı
bir kez daha gösterildi gibi manşetlere taşıyabiliyorlar. Bu nedenle konuyu daha fazla
dallandırmadan, kolesterol düşürücü ilaçlardan statinlerin “birincil korunmada etkinliği”, genel olarak statinlerin yan etkileri ve kısaca ilaç sanayinin günümüz şartlarında bu
ilaçların satılması için baskı yapması akla yakın bir iddia mı? Sorularına yanıt arıyalım.
Statinler birincil korunmada etkisiz mi?
Statin karşıtları birincil korunmada statin kullanımının, kalp hastalıklarından korumayacağını, hayatı uzatmayacağını ve yaşam kalitesini düzeltmeyeceğini iddia etmekteler.
Birincil korunma ile ilişkili bugüne kadar 3 büyük metaanaliz bildirilmiştir. Bunlardan ilki
2009 yılında yayınlanmıştır. Bu metaanalizde ortalama 4 yıllık takipte %12’lik bir mortalite azalması gösterilmiş, ancak metaanalizin bazı bilinen koroner kalp hastalarını
da içerdiği bu nedenle tamamen birincil korunma grubundaki yararı gösteremeyeceği
şeklinde itiraz edilmiştir. Bununla birlikte, itiraza neden olan çalışmalar çıkarılıp analiz
tekrar edildiğinde de sonuç değişmemiş, %13’lük bir tüm nedenlere bağlı mortalite
azalması tespit edilmiştir. Birincil korunma çalışması olduğu halde, bazı yönlerden tartışmaya açık olan, JUPITER çalışması çıkarıldığında dahi %11’lik azalma sebat etmiştir. Ray’in 2010 ve Cochrane 2011 metaanalizlerinde de benzer şekilde %9 ve %17’lik
mortalite azalmaları gözlenmiştir. Statin karşıtlarının dört elle sarıldıkları can simidi, bu
3 metaanalizden Ray’in yaptığı metaanaliz olmuştur. Bu metaanalizde gösterilen mortalite yararının sınırda olduğu bahane edilip, diğer metaanalizler de göz ardı edilerek,
statinlerin birincil korunmada işe yaramadığı sürekli gündeme getirilmiştir. Oysa, statin
tedavisinin birincil korunmada tartışmaya yer bırakmayacak şekilde, %10-15 aralığında bir mortalite yararı gösterdiği kanıtlanmıştır.
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Mortalite yararı önemli bir sert son nokta olmakla birlikte, özellikle birincil korunma
grubunda, ölümcül olmayan akut koroner sendromları, inmeleri, revaskülarizasyonları ve hastaneye yatışları azaltmak da yaşam kalitesi yönünden önemli bir durumdur.
JUPITER çalışmasına göre, protokole uyan birincil korunma maksatlı 5 yıl boyunca
statin kullanan her 100 kişiden 25’i miyokart enfarktüsü, inme, revaskülarizasyon, kararsız angina nedeniyle hastaneye yatış ya da kardiyovasküler nedenli ölümden korunmuş olacaktır. Bu azımsanacak bir rakam değildir. Cochrane analizine göre ise birincil
korunma maksatlı statin kullanımı ile, major koroner olaylarda yaklaşık %30, major
serebrovasküler olaylarda %20, ölümcül olmayan miyokart enfarktüslerinde %44 ve
revaskülarizasyonlarda %33 azalma sağlandığı gösterilmiştir. Bu yararın geçerli olmadığı iddia edilen kadın cinsiyet ve sigara içmeyenler de statin kullanımından yarar
sağlamaktadırlar.
Statinlerin yan etkileri çok mu?
Statin karşıtlarının sıklıkla dile getirdiği yan etkiler konusu, statin karşıtlarının hastaları
ilaca karşı soğutmak üzere kullandığı en etkili yöntemdir. İlaç kullanınca cinsel yönden
yetersiz kalacağını düşünen bir hasta, olası “ölümü” dahi göze alabilmektedir! Yan etkilerin çoğu, tek tek cevap vermeyi gerektirmeyecek, karaciğer yetersizliği, böbrek yetersizliği, cinsel yetersizlik gelişeceği gibi aslı olmayan abartılı iddialardır. Bununla birlikte
önemli olduğunu düşündüğüm statin kullanımı ile diyabet gelişimi ilişkisi üzerinde bir
miktar durmak gerekiyor. Özellikle, JUPITER çalışmasından sonra bakışlar bu konuya
odaklanmıştır. Bu konuda yapılmış major bir analize göre bu risk, takip süresince %9
düzeyinde bulunmuştur. Bunu zaman endeksli olarak ifade etmek gerekirse, 1000 kişiyıllık bir tedavide bir yeni diyabet gelişme riski vardır. Ancak buna karşılık, aynı süreçte
dokuz vasküler olay önlenecektir. Ayrıca diyabet gelişme riski yaşa bağımlı ve özellikle
60 yaşın üstünde kullananlarda görünmektedir.
Adale ile ilgili yan etki meselesine gelince: Otuzbeş kontrollü çalışmanın toplandığı,
yaklaşık 75 bin kişiyi içeren metaanalizde, miyalji, CK artışı, rabdomiyoliz veya bu gibi
nedenlerle tedavi kesimini gerektirecek durumda bir artış görülmemiştir. “National Lipid
Association”ın statin güvenlik raporuna göre; miyopati 100 bin kişi-yıl takipte 5 kişide,
rabdomiyoliz 100 bin kişi-yıl takipte 1.6 kişide görülmüştür. Bunlar da tedavinin kesilmesi ya da bir başka statine geçilmesi ile düzelme göstermiştir.
Statin tedavisi kullanmak yerine yaşam tarzı değişikliklerinin yapılması gerektiği sıklıkla kullanılan bir diğer tezdir. İki konuyu birbirine karıştırmamak gerekir. Statin kullanımı
ve yaşam tarzı değişikliği birlikte uygulanması gereken tedbirlerdir. Hiçbir hekim statin
reçetelediği hastalarına kendini artık garantiye aldığı, sağlıksız yaşam koşullarına rahatlıkla devam edebileceği yönünde bir telkinde bulunmamaktadır. Meyve sebze tüketiminin artırılması, kalori veren kompleks karbonhidrat ve yağdan zengin besinlerin ve
tuzun daha az tüketilmesi, egzersize daha çok zaman ayrılması elbette uygulanması
gereken önemli tedbirlerdir. Bu durumda statin ve yaşam tarzı değişiklikleri birbirinin
rakibi değil, seçilmiş riskli gruplarda birlikte uygulanması gereken tedbirler olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Bununla birlikte bir acı gerçek göstermektedir ki insanlar çoğunlukla alışkanlıklarını terk edememektedir. Yapılan bir analiz, toplumun ancak %1.7’si
gibi çok küçük bir kısmının, Amerikan Kalp Derneği (AHA) kardiyovasküler sağlık için
belirlediği 7 hedefin tümüne ulaşabildiğini göstermiştir. Bu nedenle ben hastama hiç
ilaç reçetelemem, tamamen yaşam tarzını değiştirerek onu bütün risklerinden arındırırım şeklinde düşünmek en hafifinden hayalperestlik olur.
Statin karşıtları tarafından sürekli gündemde tutulan bir iddia ise ilaç sanayinin kolesterol fobisi yaratarak statinleri satmaya çalıştığı şeklindedir. Oysa bu ilaçların çoğunun
patent süresi dolmuş ve artık çok sayıda jenerikleri mevcuttur. Örneğin simvastatin 10
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Bu kadar medya baskısına rağmen birincil korunmada hala statin yazmalı mıyız?
Özetle statin karşıtlarının iddialarını üç başlıkta toplamak mümkündür. Birincisi ilaçların
etkisiz olduğu, ikincisi yan etkilerinin çok olduğu, üçüncüsü ise ilaç sanayinin kendine
çıkar sağlamak üzere bu ilaçların kullanımı için çaba içerisinde olduğu şeklinde. Statinlerin ikincil korunmada etkinliği hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şeklide ispat edilmiştir. Birincil korunmadaki etkinliği konusunda, özellikle ateroskleroz risk gruplarında
gerek mortalite gerekse morbiditeyi azalttığı yönünde yeterince kanıt bulunmaktadır.
Statinlerin güvenliği çok uzun yıllardır piyasada olması ve çok yaygın kullanılması dolayısıyla belki de ömür boyu kullanılan ilaçlar arasında en geniş ve en uzun süreli veriye
sahip olduğumuz ilaçlardır. Gerek saha verileri ve gerekse tüm kontrollü çalışmaların
sonuçları doğrultusunda statin karşıtlarının karalama yapabilmek üzere kullandığı yan
etkiler bilimsel kanıta dayalı olmaktan ziyade, anekdotal ve abartılı söylemlerdir. Oluşan yan etkiler de ilaç dozunun azaltılması, başka bir forma geçilmesi veya kesilmesi
halinde geri dönüşebilir niteliktedir. İlaç sanayinin rolü konusu ise yukarıda da belirtildiği üzere, ilaçların çoğunun patent süresinin dolması ve çok sayıda jeneriğinin piyasaya
verilmesi sonucu ilaç maliyetlerinin son derece düşmüş olması nedeniyle akla yakın
değildir. Sonuç olarak, mevcut bilgiler doğrultusunda, kardiyovasküler riski yüksek olan
hastalar için birincil korunma amaçlı statin reçetelemeye devam edilmelidir.
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ÇOKLU BAZLI OAD TEDAVİSİ
Prof. Dr. İlhan SATMAN
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

Tüm dünyada tip 2 diyabetin baş döndürücü bir hızla artması ile birlikte son yıllarda
diyabetin tedavi yaklaşımında büyük değişiklikler olmuştur. Bir yandan yeni geliştirilen ilaçlar, diğer yandan klasik ilaçlarla deneyimlerimizin artması oral anti-diyabetik
ilaçlar (OAD) ile kombinasyon tedavilerini gündeme getirmiştir. Ulusal ve uluslararası
hemen hemen tüm güncel kılavuzlarda tip 2 diyabetin başlangıcından itibaren gereken
vakalarda dual kombinasyon tedavilerinin kullanılabileceği bildirilmektedir. Ülkemizde
en sık kullanılan OAD kombinasyonu metformin (MET)’e sulfonilüre (SU) ya da glinid
(GLN) grubundan bir ilaç eklenmesidir. Bu seçimde hekimin alışkanlığı, bu grup ilaçların tüm hekimler tarafından reçete edilebilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
tarafından ödenmesinin rolü vardır. Şüphesiz uygun vakalarda dipeptidil peptidaz-4
inhbitörleri (DPP-4i: sitagliptin, vildagliptin, saksagliptin, linagliptin), pioglitazon (PİO)
ya da alfa-glukozidaz inhibitörü (AGI: akarboz) de MET ile birlikte kullanılabilir. Bu ilaçların hemen hepsinin MET içeren sabit dozlarda kombine preparatlarının bulunması
hastaların tedaviye uyumunu artırmaktadır.
Daha önceleri dual OAD ile yeterli glisemik kontrolün sağlanamadığı veya glisemik
kontrolün zamanla bozulduğu vakalarda insülin tedavisine geçilmesi kaçınılmaz görülürken son 7-8 yıldan beri glisemi kontrolü ciddi olarak bozulmuş, insülin rezervi tükenmiş, ciddi komplikasyonları gelişmiş vakalar dışında, insülinli kombinasyonların yerini
üçlü OAD kombinasyonları almaya başlamıştır. Özellikle DPP-4i, PİO ve sodyum glukoz kotransport-2 inhibitörleri (SGLT-2i)’nin yaygın kullanımlarının artması üçlü OAD
tedavilerinin giderek daha çok tercih edilmesini sağlamıştır. Bu tercihte hasta sayısının
fazla olması, insülin ve diyet eğitimlerini verecek diyabet hemşiresi ve diyetisyen sayılarının yetersizliği, hekimin zaman kısıtlılığı ve hasta tercihinin de payı vardır.
Çoklu bazlı OAD tedavilerinde etki mekanizmaları farklı olan ilaçlar kombine edilerek
tip 2 diyabet patogenezinden sorumlu farklı bozuklukların düzeltilmesi hedeflenmeli;
ayrıca hastaların bireysel özellikleri ve gereksinimleri (hastanın yaşı, diyabet süresi,
hipoglisemi riski, eşlik eden hastalıklar, kullanılan diğer ilaçlar vb.) de göz önünde bulundurulmalıdır. Üçlü OAD tedavileri arasında ‘MET+SU/GLN+PIO’, deneyimlerin en
fazla olduğu kombinasyondur. Alternatif olarak ‘MET+SU/GLN+DPP-4i’ veya ‘MET’in
kullanılamadığı durumlarda ‘SU/GLN+DPP-4i+PIO’ ya da ‘SU/GLN+DPP-4i+AGI’
kombinasyonları tercih edilebilir. Yurt dışında ise SGLT-2i, kolesevelam ve bromokriptin seçenekleri de ikinci ya da üçüncü OAD olarak kullanılabilmektedir. Üçlü OAD
kombinasyonları ile insülinli kombinasyon (çoğunlukla (İnsülin+MET) tedavilerini karşılaştıran çok sayıda çalışma yayınlanmıştır. İlk çalışmalarda insülinli kombinasyonların
etkinlik açısından daha üstün olduğu ve glisemik kontrolün sürekliliği üzerinde durulurken son yıllarda yayınlanan çalışmalarda üçlü OAD tedavilerinin glisemik kontrolü
sağlamada insüline benzer ve yan etki profilinin de insüline yakın olduğunu gösteren
yayınlar vardır.
Kombinasyon tedavilerinde kullanılacak ilaçların seçiminde yan etkileri ve kontrendikasyonları (MET: gastrointestinal intolerans, laktik asidoz riski, renal yetersizlik); SU/
GLN: hipoglisemi ve kilo artışı riski; PİO: ödem, kilo artışı, kalp yetersizliği ve kırık riski
(ayrıca erkeklerde mesane kanseri riskinde hafif artış) göz önünde bulundurulmalıdır. Öte yandan yeni OAD’ler ile ilgili henüz açıklığa kavuşmamış kuşkular (DPP-4i:
pankreatit, pankreas kanseri riski; SGLT-2i: genitoüriner infeksiyon riski) devam et-
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mektedir. Çoklu OAD kullanan vakaların düzenli olarak kontrole çağırılması ve glisemik
kontrolün bozulduğu saptandığında hiç vakit kaybedilmeden insüline geçilmesi ihmal
edilmemelidir.
Kaynaklar:

1. IDF 2012. Global Guideline for Type 2 Diabetes

2. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a patient-centered approach. Position Statement of the ADA/EASD 2012
3. Canadian Diabetes Clinical Practice Guidelines 2013

4. TEMD Diabetes Mellitus Eğitim ve çalışma Grubu. Diyabet ve Komplikasyonlarının Tanı, İzlem
ve Tedavisi Kılavuzu-2013
5. AACE Comprehensive Diabetes Management Algorithm 2013
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İnsulin Bazlı OAD Kombinasyon Tedavileri
Prof. Dr. Rüştü Serter
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve
Metabolizma Ünitesi

Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan oral antidiyabetiklerin sayısı ve kombinasyon imkanları giderek artıyorsa da, insülin tedavinin her basamağında yerini korumaktadır.
Glisemi kontrolündeki sürdürülebilir etkinliği ve sınırsız olan doz titrasyon olanağı insülinin kan şekeri regülasyonunda en önemli koz olmasını sağlamaktadır. Tip 2 diyabette
erken ve sıkı kan şekeri kontrolünün öneminin anlaşılmasıyla önceden basamak şeklinde uygulanagelen tedavide kombinasyonlar öne çekilerek basamakları beklemeden
tedavinin etkinliğini artırmak tedavi stratejisi haline gelmiştir. ADA-EASD kılavuzu, başlangıç A1c düzeyi >%9 üzerinde olan hastalar için direkt insülin tedavisini önerirken,
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma derneğinin kılavuzunda başlangıçta A1c <%8 ise
monoterapi (tercihan metformin); A1c %8 ile %10 arasında ise direkt ikili kombinasyon
(burada insülin de yer alabilir); A1c >%10 ise direkt insülin tedavisine geçilmesi önerilmektedir. Kan şekeri yüksek olgularda insülinin başlangıçta kullanılması gliseminin hızlı
kontrolü ile glukotoksisiteyi ortadan kaldırmak, bu yolla pankreasın insülin sekresyon
kapasitesini düzeltmek açısından önemlidir.
Tip 2 diyabetin seyri beta hücre yetersizliği ile beraber gider ve eğer bu seyir progresif
ilerlerse hasta insülin replasman tedavisine ihtiyaç duyar. Kan şekerinin kontrol altına alınamadığı her durumda insülin tedavisi etkindir. İnsülin tedavisinde dezavantajlar
enjeksiyonlar nedeniyle hasta direnci, hipoglisemi riski ve kilo alma eğilimidir. Bu dezavantajların her üçünü de azaltmak için günde tek doz uzun etkili bazal insülinin oral
antidiyabetiklere eklenmesi benimsenmiştir. Bu yöntem insülin tedavisine başlamak
için bir yumuşak geçiş oluşturur. Günde tek enjeksiyonla hastanın tedaviye katılımı ve
ikna edilmesi kolaylaşır. Doz titrasyonunun günde bir kez AKŞ ölçümü ile sağlanabilmesi hem hekimin hem de hastanın işini kolaylaştırır. Bazal insülin tedavisi hem açlık
hem de tokluk kan şekerlerini aşağı çeker. Genellikle kullanılan oral antidiyabetikler
kesilmez. İnsülin direncini düşüren metformin mümkünse tedavinin bir parçası olarak
kalmalıdır. Bu yolla insülin ihtiyacının azaltılması hedeflenir. İnsülin salgılatıcı grupta ise
kombinasyon için günboyu etkili sülfonilürelerden ziyade postprandiyal glisemiye etkili
glinidler veya DPP4 inh/GLP1-A grubu ilaçlar tercih edilmelidir. Pioglitazonun insülin ihtiyacını belirgin azalttığı bilinmekle beraber insülinle beraber kullanımında ödem yapıcı
etkiden dolayı dikkatli olunmalı ve düşük doz tercih edilmelidir.
Oral antidiyabetik + bazal insülin kombinasyonunda titrasyon açlık glukozu hedefe ulaşana kadar devam eder. Açlık glukozu hedefte iken A1c değerleri yüksek kalıyorsa
tokluk glukozunda problem vardır. Bu durumda insülin tedavisi yoğunlaştırılır. Sabahakşam hazır karışım insülin tedavisine geçiş, ya da bazalin yanına bir öğünde hızlı
etkili insülin eklenmesi bir sonraki basamaktır. Bu öğün tokluk şekeri en yüksek olan
öğün olarak seçilir. ADA-EASD kılavuzu, geçiş kolaylığı, öğün ve doz esnekliği nedeniyle bazal insüline kademeli olarak hızlı insülin eklenmesi yöntemini biraz daha öne
çıkarmıştır. Bu yöntemle insülin tedavisinde altın standart olan bazal+3 öğün hızlı etkili
insüline doğru daha kolay bir gidiş sağlanacaktır.
Sonuç olarak tip 2 diyabette beta-hücre fonksiyon kaybı ilerleyici (%4-5/yıl) olduğu için
zamanla insülin tedavisine ihtiyaç duyulur. Sıkı kontrol kriterleri çoklu tedavi rejimlerini
gerektirir. Tip 2 diyabet basamaklı yaklaşımla tedavi edilirse de gerektiğinde basamakla vakit kaybedilmemelidir. İnsülin en etkin kombinasyon ögesidir. Oral antidiyabetik
+ insülin kombinasyon tedavisinde insülin ihtiyacı azalmaktadır. Kilo artışı ise sadece
insülinin kullanıldığı tedavilere göre daha az olmaktadır.
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Kan Şekeri Kalp Hastalığı Ilişkisi
(Yükselince Ne Olur? Kaça Düşürmek Iyi Gelir?)
Prof. Dr. Tuncay Delibaşı
Dışkapı Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği
Hacettepe Üniversitesi, Kastamonu Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Kliniği

Diabetes mellitus, kardiyovasküler hastalıklar (KVH) için bağımsız risk faktörüdür. Tip
2 diyabetli hastalar, diyabeti olmayanlara göre 2-4 kez daha fazla KVH riski taşımakta
ve diyabetik hastaların yaklaşık %65’i kardiyovasküler veya serebrovasküler hastalıktan ölmektedir (DM-kardiovasküler mortalte OASIS çalışması). İlk kez MI geçirenlerin
yaklaşık %70’inde bozulmuş glukoz toleransı veya DM vardır. Önceden MI geçirmemiş
bir diyabetik hastada MI riski, diyabeti olmayana göre %20 daha fazladır (Haffner SM,
NEJM, 1998). Bu da daha önceden MI geçirmiş diyabeti olmayan kişinin riskine denktir. KVH için diğer bilinen risk faktörlerinin düzeltilmesinden sonra dahi KVH riski yüksek kalmaktadır. Ayrıca, kardiyak cerrahinin %25 sebebinin DM olduğu bilinmektedir.
Diyabetik hastalarda kötü glisemik kontrol ve eşlik eden insülin direnci, kan serbest yağ
asidi düzeylerini arttırmakta ve sonuç olarak oksidatif stres, protein kinaz C aktivasyonu, ileri glikozilasyon ürünleri, kemik iliği disfonksiyonu gibi mekanizmalar aracılığıyla
endotel disfonksiyonuna yol açmaktadır. Endotel disfonksiyonu; vasokonstrüksiyon,
inflamasyon ve tromboz süreçlerini tetiklemek suretiyle kardiovasküler hastalıklara zemin hazırlamaktadır. Yüksek açlık kan şekeri düzeylerinin (APG >126 mg/dl), diyabetik
olmayan hastalarda dahi, koroner kalp hastalığı riskinde yaklaşık 2 kat artışla ilişkili
olduğu gösterilmiştir. Bozulmuş glukoz toleransının (AKŞ: 110-126 mg/dl, 2.saat KŞ:
140-200 mg/dl) da kardiyovasküler risk faktörü olarak kabul edilmektedir (FUNAGATA
diyabet çalışması).
Diyabetik hastalarda glisemik kontrolün KVH riski üzerine etkileri üzerine, UKPDS ile
başlayan ve ACCORD, ADVANCE ve VADT ile devam eden önemli çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca Tip 1 DM’li hastalar üzerinde yapılan DCCT çalışmasında erken vasküler
ve nörolojik komplikasyonların gelişiminde ve progresyonunda intensif ve konvansiyonel tedavilerin etkinliği karşılaştırılmıştır. UKPDS çalışmasında (n=4209, ≈10 yıl);
açlık kan şekeri <108 mgr/dl ve HbA1c <%7 oranları hedeflenen intensif tedavi
grubunda, kardiyovasküler komplikasyonlarda (fatal, nonfatal MI, ani ölüm) %16’lık
azalma tespit edilmiştir. Tip 1 DM hastalarıyla yapılmış DCCT-EDIC çalışmasında
(n=1431, ≈10 yıl) ise, kardiyovasküler hastalık kümülatif insidansında intensif tedavi
konvansiyonel tedaviye göre %42’lik risk azalmasına neden olmuştur. Ayrıca nonfatal
MI, stroke veya kardiyovasküler hastalıkla ilişkili ölüm riskinde konvansiyonel tedaviye göre intensif grupta %57’lik risk azalması olmuştur. Ortalama HbA1c değerinde
%10’luk azalmanın kardiyovasküler olay riskinde %20’lik azalmayla ilişkili olduğu hesaplanmıştır. Buna mukabil ADVANCE çalışmasında (n=11,140, ≈10 yıl) sıkı glisemik kontrolün (hedef Hba1c<%6.5) mikrovasküler olaylarda %14 azalma, nefropatide %21 azalma sağlandığı izlenirken, makrovasküler olay ve kardiyovasküler mortalite üzerine önemli bir etkisi bulunmadığı saptanmıştır. Benzer şekilde
VADT çalışmasında (n=1791, ≈12 yıl) da sıkı glisemik kontrolün diğer KVS risk
faktörleri arasında önemli yer tuttuğu fakat tek başına KVS sonuçlarında düzelme üzerine önemli etkisi olmadığı ortaya çıkmıştır. Ancak ACCORD çalışmasında
(>10,000 hasta, 3.5 yılda sonlandırıldı) çok sıkı glisemik kontrolün (hedef HbA1c <%6)
total ölüm ve kardiovasküler mortaliteyi arttırdığı bildirilmiştir.
Bu çalışmaların sonuçları göstermiştir ki, iyi glisemik kontrol (HbA1c <%7) kısa ve
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orta vadede (yaklaşık 5 yıl) majör KVS olaylarda (kardiyovasküler ölüm, nonfatal stroke, nonfatal MI) yaklaşık %10, nonfatal /fatal MI’da ise %15 risk azalması sağlarken
mortalite (tüm nedenlere bağlı ölüm ve kardiyovasküler ölüm) üzerine anlamlı etki göstermemektedir. İntensif tedavi ve çok sıkı glisemik kontrol (HbA1c≤6,5) ise KVH riski
düşük, başlangıç aterosklerozu olan hastalarda ve tanıdan hemen sonra başlandığında, KV olayları azaltmada oldukça etkilidir. Ancak intensif tedavi; diyabet süreleri uzun,
ciddi hipoglisemi öyküsü olan, ileri aterosklerozu olan ve ileri yaş grubu hastalarda
majör hipoglisemik olaylar gibi potansiyel riskler taşımaktadır. Bu nedenle diyabet tedavi rejimlerinin ‘’kişiye özgü’’ yapılması gereklidir.
Tablo: Erişkin diyabetiklerde tedavi hedefleri (ADA)
A1C

<%7.0

Açlık plazma glukozu

70-130 mg/dl

Pik postprandiyal kapiller plazma glukozu

<180 mg/dl

Hedefler aşağıda sıralananlar temel alınarak kişiselleştirilmelidir:
diyabet süresi
yaş/yaşam beklentisi
komorbid durumlar
bilinen KVH veya ileri mikrovaskuler komplikasyonlar
hipogliseminin farkında olmama
Hastaya göre bireysel tercihler

Yaşam beklentisi >15 yıl ve majör
komorbidite yok ise A1C ≤%6.5
Yaşam beklentisi 5-15 yıl ve orta
komorbidite var ise A1C ≤%7.5
Yaşam beklentisi <5 yıl ve majör
komorbidite var ise A1C ≤%8.5
olarak hedeflenebilir.

Daha fazla veya daha az sıkı glisemik hedefler seçilmiş hastalarda
uygun olabilir
Preprandiyal glukoz hedeflerine ulaşılmasına rağmen A1C
hedeflerine ulaşılamıyorsa postprandiyal glukoz hedeflenebilir
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ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLARIN KALBE ETKİSİ
Doç. Dr. Kubilay ÜKİNÇ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve
Metabolizma Hastalıkları B.D.

Tüm toplumlarda obezite yaygın bir problem olarak pandemic yapmıştır. Obezite, insulin direnci, hipertansiyon, dislipidemi ve sonunda gelişen Tip 2 DM için kolaylaştırıcı
ve hatta bazı noktalarda başlatıcı etkisi olduğu görülmektedir. Günümüzde Tip 2 DM
tedavisinde direk endikasyonu olan durumlar dışında tedaviye oral antidiyabetik ilaçlarla (OAD) başlamaktayız. Tip 2 DM tedavisinde primer amaçlarımız aşağıda ki gibi
özetleyebiliriz.
1.

Akut Komplikasyonların önlenmesi

3.

Prematüre aterosklerotik kardiyovasküler ve periferal vasküler komplikasyonların
önlenmesi

2.

4.

Kronik mikrovasküler ve nöropatik komplikasyonların önlenmesi

Diyabete ait semptomların olmadığı normal yaşam kalitesinin sağlanması

Yukarıda saydığım tedavi amaçlarını yerine getirirken aşağıda ki tedavi kurallarına
uyarak tüm hastalarımıza endikasyonu dahilinde glisemik, kan basıncı, lipid gibi hedeflere ulaştıracak şekilde tedaviler başlamaktayız.
1.

Normogliseminin sağlanması,

3.

İdeal vücut ağırlığının sağlanması

2.
4.
5.

Hipertansiyon ve dislipidemi tedavisi
Fiziksel aktivitenin arttırılması

Sigara içiminin sonlandırılması

Glisemik hedefler için OAD endikasyonu koymuş olduğumuz hastalara kontrendikasyonu yok ise Metformin ile tedaviye başlanmalıdır. Gerek mikro gerekse de makrovasküler komplikasyonlardan korumak için başladığımız tedavilerin kendi grubuna ait
yan etki, kontrendikasyon, endikasyon özelliklerini çok iyi bilmemiz gerekir ve hastaya
uygun tedavi seçiminde ilaçların tüm bu özelliklerini göz önüne almalıyız.
Diabetik hastalarla yapılmış olan prospektif randomize kontrollü çift kör çalışmalar göstermiştir ki, iyi glisemik kontrol ile mikrovasküler komplikasyonlar belirgin biçimde engellenebilmektedir. Fakat aynı çalışmalarda makrovasküler komplikasyonlar için aynı
başarı sağlanabilindiğini söylemek oldulça zor olmuştur. Bu şaşırtıcı durum makrovasküler hastalık gelişimine sebep olan başka risk faktörlerinin de tedavi edilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Fakat bu çalışmalarda kullanılan ilaçların alt grupları aralarında
fark incelendiğinde özellikle metformin kullanan grupta makrovasküler hastalık anlamlı
derecede engellenmiş olarak bulunmuştur. Sulfonilüre kullananlarda ise bu başarının
HbA1c seviyeleri aynı olmasına rağmen sağlanamaması OAD ilaçlarının kardiyak etkileri hakkında şüphe uyandırmıştır.
Makro ve mikrovasküler komplikasyonların engellenmesi amacıyla kullandığımız OAD
lerin kardiyak direkt etkilerini araştırmak için sayısız invitro, hayvan ve insan çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmaların ışığında her ne kadar laboratuvar şartlarında etkiler
genelde iyi görünse de bu kliniğe tam olarak yansımamıştır ve hastalarda bazen ciddi
KVS yan etkiler ortaya çıkmıştır (Tablo 1). Bu etkiler de glukoz kontrolünden bağımsız
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olarak diğer yolaklar üzerinden olduğunun gösterilmesi bazı ilaçların piyasadan çekilmesine bazıları içinse “Kara Kutu” ciddi uyarılar ile kullanılması uygun görülmüştür.
Günümüzde diabet tedavisi hastaya ve hastanın ko-morbid durumlarını göz önüne
alarak yapmalıyız. Kullandığımız ilaçların endikasyon, kontr endikasyonlarını ve yan
etkilerini bilmemiz kadar önemli olan diğer KVS ve sistemlere etkileridir. Böylece daha
uygun ilaç seçiminde ve daha az yan etkili tedavileri kullanabiliriz.
ORAL ANTİDİABETİK İLAÇLARIN KARDİYOVASKÜLER ETKİLERİ

İlaç Sınıfı

Kardiyovasküler Özellikleri

Etkinin gösterildiği Çalışma
Çeşitleri
(İnvitro/Hayvan ve/veya insan
çalışmaları)

Metformin

• AMPK aktivitesini artırır
• İnfarkt alanine azaltır ve remodeling
düzenler.
• Kardiak myozit apopitoz azaltır.
• KKY’de mortaliteyi azaltır
• Diastolik disfonksiyonu düzeltir.

• İnvitro ve hayvan
çalışmaları
• İnsan ve hayvan çalışmaları
• İnvitro çalışmaları
• İnsan ve hayvan çalışmaları
• İnsan çalışmaları

Sulfonilüreler

• İskemik preconditioning olayını bozabilir.

• İnsan ve hayvan çalışmaları

Thiazolidinediones

•
•
•
•

İskemik hasarı düzeltebilir.
Kardiak etkinliği artırır.
Su ve tuz tutulumu + Ödem
MI riskini artırır (Roziglitazon

•
•
•
•

Hayvan çalışmaları
Hayvan çalışmaları
İnsan çalışmaları
İnsan çalışmaları

α-Glukozidaz
inhibitörleri

•
•
•
•
•

Oksidatif stresi azaltır.
İnfarkt alanine azaltır.
MI riskini azaltır.
Endotel fonksiyonlarını düzeltir.
Diastolik disfonksiyonu düzeltir.

•
•
•
•
•

İnsan ve hayvan çalışmaları
İnsan ve hayvan çalışmaları
İnsan ve hayvan çalışmaları
İnsan çalışmaları
İnsan çalışmaları

GLP-1R Agonistleri

•
•
•
•

Myokard hücrelerinin glukoz uptake artırır.
Kardiak myozit apoptozisini azaltır.
Aterosklerozisi azaltır.
İskemik hasarlanmayı azaltabilir.

• Hayvan çalışmaları
• İnvitro ve Hayvan
çalışmaları
• Hayvan çalışmaları
• İnsan ve hayvan çalışmaları

DPP-4 İnhibitörleri

•
•
•
•

Myokard rejenerasyonunu artırır.
İnfarkt alanine küçültür.
Aterosklerozu azaltabilir.
Post-iskemik stunning azaltır

•
•
•
•
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Diyabette Sık Görülen Bir Ritim Bozukluğu: Atrial
Fibrilasyon
Dr Sadi Güleç
Ankara Üniveritesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Atriyumlar ventriküllerin gölgesi altında ikinci plana itilmiş kalp boşluklarıdır. Yaşam denilince aklımıza öncelikle sol ventrikül ve onun dur durak bilmeden çalışması gelir. Yetmiş yıl yaşayan bir insanın sol ventrikülü yaklaşık 2,5-3 milyar kez kasılıp gevşemektedir. Dile kolay! Bir insan ömrünün 1 milyara kadar saymaya yetmediğini düşününce bu
rakam gözümüzde daha da bir büyür. Ancak unuttuğumuz gerçek sol ventriklün pompaladığı kanın sol atriyumdan geldiğidir. Dolayısıyla sağlıksız atriyumlar zaman içinde
ventriküllerin de sağlıklı çalışmasını etkileyip yaşamsal sorunlar oluşturabilecektir.
Atriyumların en sık görülen ve önemsenen hastalıklarından biri atriyal fibrilasyondur
(AF). Atriyumların değişik noktalarında çok sayıda re-entry halkası oluşması 300-450
adet elektriksel uyarının ortaya çıkmasına neden olur. Neyseki bu uyarıların büyük bir
kısmı atriyoventriküler kavşakta bloke edilerek ventriküle ulaşamazlar. İletilen uyarıların belli bir düzeni olmadığından kalp düzensiz bir kasılma gevşeme periyodu oluşturur.
Bu nedenle hastanın nabzına bakıldığında atım aralarının eşit olmadığı ve bazı vurular
daha kuvvetliyken bazı vuruların daha güçsüz olduğu dikkati çeker. Kesin tanı ise EKG
ile konulur. EKG’de p dalgasının bulunmaması, izoelektrik hatta fibrilasyon dalgalarının mevcudiyeti ve RR aralıklarının düzensiz olması AF tanısını koydurtur (şekil).

Şekil: yatay oklar RR aralıklarının farklı olduğunu, dikey oklar ise izoelektrik hatta p dalgası
yerine fibrilasyon dalgalarının var olduğunu gösteriyor.

AF gelişen hastalar genellikle çarpıntı hissiyle doktora başvururlarsa da asemptomatik
başlangıç oranları azımsanmayacak kadar yüksektir. Bu nedenle özellikle orta yaşın
üzerindeki hastalarda nabız muayenesi ihmal edilmemelidir.
Başka bir kalp hastalğının eşlik etmediği bireylerde AF varlığı ile atriyumların debiye
olan katkısının kaybolması önemli debi değişikliğine neden olmaz ve bu kişi normal
yaşamına devam edebilir. Kalbinde başka patolojilerin varlığı durumunda ise (özellikle
sol ventrikül diyastolik basıncının arttığı hipertrofi, aort darlığı v.b durumlarda) atriyum
katkısının ortadan kalkmasıyla birlikte kalp yetmezliği gibi klinik bir durum ortaya çıkabilir.
AF’de en korkulan komplikasyon ise şüphesiz tromboembolidir. Kasılma yeteneğini
kaybedip tireşir hale gelen atriyumlar trombus gelişimi için çok uygun bir anatomik boşluk haline gelirler ki özellikle sol atriyum apendiksinde oluşan trombüslar serebrovasküler veya periferik tromboemboliye neden olarak yaşamı tehdit eden klinik tabloların
gelişimine zemin hazırlayabilirler.
Kronik AF tedavisi temelde 2 prensip üzerine kurulur. Birincisi atriyumdan ventriküle
iletilen uyarı sayısını belli bir seviyede tutarak ventrikül hızının çok yüksek seviyelere
ulaşmasını engellemektir. Bugün için AF’de ideal ventrikül hızı kaç olmalıdır sorusunun
yanıtı tam olarak bilinmese de istirahatte 100 atım/dk’nın altında tutulması konusunda
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bir konsensus mevcuttur. Hızı bu seviyede tutabilmek için ideal ilaçlar beta blokerlerdir.
Yerine gore diltiazem, verapamil gibi ilaçlar da bu amaçla kullanılabilir. Bazı durumlarda digoksin kullanımına da ihtiyaç duyulmaktadır.
AF’de ikinci tedavi yaklaşım ise tromboembolik olayların önlenmesidir. Kronik AF varlığında hangi hastaların tromboemboli riskinin yüksek olduğunu belirlemek üzere yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar rehberliğinde hazırlanan CHADS2 sınıflandırması tromboemboli riskni belirlemek ve tedavi yöntemini seçmek için oldukça faydalı
ve pratik bir yöntemdir. Bu sınıflamada C harfi kalp yetersizliğini (Chronic heart failure),
H harfi hipertansiyonu (hypertension), A harfi yaşı (age), D harfi diyabeti (diabetes) ve
S harfi serebrovasküler olay hikayesini (SVO veya TIA) temsil eder. Her bir faktörün
varlığı 1 puana işaret ederken SVO veya TIA geçirmiş hastalara 2 puan verilir (S2).
Bu skorlama neticesinde hastanın risk puanı 0 ise antikoagulan tedavi endikasyonu
yoktur. Hasta sadece aspirin ile takip edilebilir. Puan 1 ise oral antikoagulan tedavi
daha iyi sonuç vermekle birlikte aspirin de kullanılabilir görüşü mevcuttur. CHADS2
skorunun 2 ve üzerinde olması durumunda ise hasta mutlaka antikoagulan tedavi almalıdır. Eskiden bu aşamada sadece Coumadin önerilirken yeni kuşak antikoagulanlar
olan dabigatran, rivaroxaban ve apixaban ile yapılan çalışmalar bu ajanların etkinlik
ve kanama riski beraber değerlendirildiğinde coumadine gore daha iyi sonuç veren alternatifler olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca bu molekülleri kullanırken INR takibi gibi
bir monitorizasyon gerekmemesi de önemli bir artı olarak dikkat çekmektedir. İşte bu
veriler neticesinde dünyanın değişik ülkelerindeki kılavuzlar kronik nonvalvüler AF’de
bu ajanlara sınıf 1 endikasyon vermişlerdir.
AF bir ritm bozukluğu olması gerekçesiyle kardiyolojiye ait bir hastalık gibi görünüyorsa
da iç hastalıkları uzmanları ve kendini bu konuda yetiştirmiş aile hekimliği uzmanları
tarafından rahatlıkla takip ve tedavi edilebilecek bir hastalıktır. Uzmanlık alanımız her
ne olursa olsun eğer bir AF hastasında kalp hızını kontrol altında tutmuş ve efektif antikoagulan tedavi başlamışsak AF seyrini olumlu etkilemek amacıyla üzerimize düşen
sorumluluğu gerçekleştirmişiz demektir.
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Metabolik Sendromla Mücadele Planı: Yapılanlar –
Yapılabilecekler
Doç. Dr. Mehmet UZUNLULU
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği,
İstanbul

Giriş: Metabolik sendrom (MetS) tanımlanalı yaklaşık 25 yıl oldu ve bu süreç içinde
MetS’a ilginin her geçen yıl daha da arttığı görülmektedir. “Metabolik sendrom” anahtar
kelimesi ile yapılan pubmed taramasında 2000’li yıların başında 1600 civarında olan
yayın adedinin 2013 yılı itibarı ile yaklaşık 9500’e ulaştığı anlaşılmaktadır. MetS abdominal obezite, hipertansiyon, aterojenik dislipidemi, hiperglisemi, protrombotik ve
proinflamatuar durumlarla karakterize bir kardiyometabolik risk faktörleri demetidir ve
tip 2 diyabet ve aterosklerotik kardiyovasküler hastalık gelişimi için önemli bir risk faktörüdür [1]. Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması, polikistik over sendromu, uyku
apne sendromu, kolelitiasis, gastroözofageal reflü, depresyon ve astma da MetS ile
ilişkili tablolar arasında sayılmaktadır [2]. Öte yandan giderek artan veriler MetS’un
veya komponentlerinin kanser gelişimi ve mortalitesi ile de ilişkili olduğunu ortaya
koymuştur [3].
Metabolik Sendrom Sıklığı: MetS birçok ülkede erişkin populasyonun %20 ile
%30’nu etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir [2].
Epidemiyolojik çalışmalar Türk erişkinlerinde de MetS sıklığının çok yüksek ve giderek artma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Türkiye’de Erişkinlerde Kalp Hastalığı
ve Risk Faktörleri Sıklığı (TEKHARF) çalışmasında 30 yaş ve üzeri Türk erişkinlerin;
Üçüncü Erişkin Tedavi Paneli (ATP III) kriterlerine göre %32.8’inin (kadınlarda %45.2,
erkeklerde %27), Erişkin Türklerde Metabolik Sendrom Prevalansı (METSAR)
çalışmasında ise 20 yaş ve üzeri Türk erişkinlerin; ATP III kriterlerine göre %33.9’unun
(kadınlarda %39.6, erkeklerde %28), Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) kriterlerine göre %42.6’sının (kadınlarda %51.1, erkeklerde %33.9) MetS’lu olduğu
bildirilmiştir [4,5]. Tüm çalışmalarda MetS sıklığının kadın cinsiyette erkeklere göre
anlamlı yüksek bulunduğu görülmüştür.
Metabolik Sendrom Tanısı: Mets’un farklı organizyonlara ait değişik tanımlamaları
bulunmaktadır. Bu tanımlamaların temel bileşenlerini abdominal obezite, insülin direnci, kan basıncı yüksekliği ve dislipidemi (trigliserit yüksekliği, HDL kolesterol
düşüklüğü) oluşturmaktadır. Klinik pratikte sık ve kolay değerlendirilebilen tanı kriterlerine dayandığı için ATP-III ve IDF kriterleri sendromun tanısı için en sık kullanılan
tanımlamalardır [6,7]. En son olarak MetS tanısında bir konsensus sağlamak amacıyla
2009 yılında topluma veya ülkeye özgü bel çevresi sınır değerlerinin belirlenmesi
önerilmiş, diğer MetS tanı kriterleri ile birlikte en az 3 kriter varlığı MetS tanısı için
yeterli kabul edilmiştir [8].
Metabolik Sendrom Sıklığı Neden Artıyor?: MetS sıklığının yüksek bulunmasında
fiziksel inaktivitenin, sedanter yaşam tarzının ve dengesiz ve aşırı beslenmenin
tetiklediği abdominal obezite sıklığındaki artışın yanı sıra hipertansiyon, glukoz
metabolizma bozukluğu ve dislipidemi gibi MetS bileşenlenlerinin yüksek sıklıkta
bulunmasının rolü olabileceği düşünülmektedir. Örneğin Türk Erişkinlerinde Diyabet
Sıklığı (TURDEP) araştırması verilerine göre 1997-2009 yılları arasında ülkemizdeki
diyabetli hasta sıklığının %7.2’den %13.7’ye %90’lık bir artış gösterdiği, Türk Hipertansiyon Prevalans (PatenT) çalışmalarında ise yaklaşık her 3 Türk erişkinden birinin
hipertansif olduğu ve kadınlarda sıklığın erkeklere göre fazla bulunduğu bildirilmiştir
[9-11].
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Obezite, abdominal obezite sıklığı pandemik kabul ediliyor; Ülkemizde TEKHARF çalışması 1990 yılı verileri METSAR çalışması 2008 verileri ile karşılaştırıldığında obezite
sıklığının erkeklerde %9’dan %20.6’ya, kadınlarda %24’ten %39.9’a çıktığı görülmektedir. Yine son 15 yılda Vücut Kütle İndeksinin erkeklerde 24.4 kg/m2’den 26.6 kg/
m2’ye, kadınlarda ise 26.4 kg/m2’den 28.8 kg/m2’ye ulaştığı bildirilmektedir [12]. Giderek artan veriler abdominal obezitenin kardiyometabolik riskin en önemli prediktörlerinden biri olduğunu ortaya koymaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde 2003 yılı itibarıyla
abdominal obezite sıklığı (erkeklerde bel çeversi sınırı >102 cm, kadınlarda >88 cm
alındığında) kadınlarda %55.1, erkeklerde %36.9 iken ülkemizde bu oran kadınlarda
%54.8, erkeklerde %17.2’dir. Bu değerlendirme IDF kriterlerine göre yapıldığında ise
abdominal obezite sıklığının kadınlarda %73.8, erkeklerde %43.2 olduğu görülmektedir [12].
Metabolik Sendrom Farkındalığı Nasıl?: Günümüzde küresel bir halk sağlığı sorunu
olarak kabul edilen obezite ve MetS ile ilgili toplumsal farkındalığın çok düşük bulunduğu
bildirilmektedir [13]. Oguz A ve ark. 2006 yılında yürüttükleri bir çalışmada sağlık
çalışanlarında abdominal obezite ve MetS farkındalıkları sırasıyla %12.9 (doktorlarda
%11.8, hemşirelerde %1.2, YSP’nde %0) ve %33.2 (doktorlarda; %57.5, hemşirelerde
%9.7, YSP’nde %1.9) bulunmuştu. Aynı sağlık kurumlarında çalışan sağlık personelinde geçen 5 yıllık zaman diliminde abdominal obezite ve MetS farkındalıklarında bir
değişim olup olmadığının araştırılmasının amaçlandığı diğer bir çalışmada ise sağlık
çalışanlarında abdominal obezite farkındalığının %12.9’dan %16.7’ye yükseldiği, buna
karşılık MetS farkındalığının %33.2’den %31.3’e gerilediği görülmüştür [14,15]. Bu
bulgular sağlık çalışanlarının hala çok azının bir klinik sendrom olarak MetS’un ve
abdominal obezite tanımlamalarının farkında olduğunu göstermektedir.
Sonuç: MetS Türk erişkinlerinde kadınların yarıya yakınını, erkeklerin yaklaşık üçte
birini etkileyen epidemik bir durumdur. MetS tedavisinde hedef gelecekteki tip 2 diyabet
ve kardiyovasküler hastalık gelişme riskini azaltmaktır. Bunun için dengeli beslenme
ve fizik aktiviteyi içeren sağlıklı yaşam bilincinin tüm topluma yerleştirilmesi ve MetS
farkındalığının artırılması en akılcı ve acil bir çözüm gibi görünmektedir.
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METABOLİK SENDROM VE HATALAR
Dr. Banu Mesçi

Metabolik sendrom, gelişen teknolojinin, daha rahat, konforlu ve zevk içinde yaşama
isteğinin bize çıkarttığı sonu hüsranla biten ağır bir faturadır. Önce obez oluruz, sonra
diyabet. Yanına gelsin hipertansiyon, dislipidemi, depresyon ve diğerleri.
Özel günler yemekle kutlanır, yorulmamak için hareket etmeyiz. Hep çok meşgulüzdür,
spora vaktimiz olmaz. Zaten sevmeyiz de…..Öğrenmedik, öğretilmedik. Anne babalarımız korudular bizi; yavrum yorulma ya da ders çalış. Zihnimiz açılmalı, tatlı lazım bol
bol.
Büyüdük, kahvaltımız çayla simitti daha da iyisi poaça.
Televizyon, bilgisayar derken çok çabuk alıştık sedanter yaşama, çok sevdik. Merdivenleri çıkmadık ama inmedik de. Telefonla her işimizi hallettik kolayca markete bile
gitmedik. Bisikletlerin yerini akülü araçlar almaya başladı yavaş yavaş.
Oysa beslenme ihtiyaca binaendir. Hayatın idamesi için beslenilir. İhtiyaç olmadığı halde alınan ekstra besinler ve özellikle rafine edilmiş karbonhidratların bolca tüketimi
hergün üzerine koyarak sinsice şişmanlatır bizi. Şişmanladıkça da daha çok yeriz,
daha az hareket ederiz. Vee sonunda bulduk….
Boğazımızı tutamadık ya, yaşasın bariatrik cerrahi!
Bu kısır döngüyü yenmeliyiz. Kilosuna alışmış barışık (?!) kişi, ilaç ister doktordan. Alır
da. Kan şekeri düşer, tansiyonu düşer bir süre için ama yaşantısı değişmez ve yanına
eklenir ikinci, üçüncü ilaçlar. Yaşam tarzı değişmedikçe sonu gelmez tedavisinin.
Sağlıklı yaşamanın, dengeli beslenmenin ve hareketin önemini kabul etmeli ve ettirmeliyiz. Bu yetmez. Örnek de olmalıyız. Hem hastalarımıza hem de çocuklarımıza. Sigara
içmeyen doktor misali fit olmalı doktor da ikna edebilmek için.
O halde haydi sağlıklı yaşama. Sevelim, sevdirelim…
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Evaluation of the Co-occurance of Diabetes and
Hypertension in Obese Patients
Seydahmet Akın, Funda Çınkıl Yılmaz, Sinan Kazan, Zeynep Koç, Mustafa Erdoğan, Müjgan
Kaya Tuna, Sare Nurhan Biriz, Mustafa Tekçe, Mehmet Aliustaoğlu
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Introduction: The World Health Organization defines obesity as “abnormal or excessive fat accumulation that presents a risk to health”. Obesity may cause various health
problems including diabetes and hypertension. We aimed to evaluate the rates of diabetes and hypertension as well as their co-occurance in obese patients.

Study design: Totally 112 patients whom had a body mass index greater
than 30 kg/m2 were included to our study. We recorded body mass indexes
and disease histories of all patients and evaluated the co-occurance of
diabetes and hypertension with obesity.
Results: %79,5 (n:89) of patients were women and %20,5 (n:23) were men. Mean age
and mean body mass index (BMI) were 46.5±8,93 and 38.5± 6,23 kg/m2, respectively.
%4 (n:5) of all patients had only diabetes, %18,7 (n:21) of them had only hypertension
and %25,8 (n:29) of patients had both diabetes and hypertension (Table 1).
Discussion: Prevalence of obesity is rapidly increasing in both developed as well as
developing countries. In vast majority, unhealthy food consumption along with sedentary lifestyle is responsible. In Turkey; TURDEP study shows %22.3 of general population is obese; %30 of women and %13 of men are obese. Moreover, TURDEP 2 study
reports diabetes prevalence as %13.7 in Turkey, which is a major health problem.
Diabetes and hypertension are two of many endocrin and metabolic complication of
obesity. Hypertension rate is increased in obese patients, and these patients are also
at risk for angina pectoris, myocardial infarctus and heaart failure. In metabolic syndrome, hypertension results from insulin resistance and abdominal obesity. Our study
cohort had also increased diabetes and hypertension, as expected. Especially, %25,8
of patients had both diabetes and hypertension. Management of obesity will both improve outcomes of hypertension and obesity.
Giriş-Amaç: Obesity is the first non-infectious disease that was granted a title “pandemia” by World Health Organization. As sedantery life rapidly increase among the
population, obesity prevalence increases as well. Obesity-driven insulin resistance
triggers many chronic disease including hypertension and diabetes; and the close relationship between hypertension and obesity is documented in many studies. We compared body mass index (BMI) in between the patients with dipper hypertension (DHT)
and non-dipper hypertension (NDHT).
Yöntem-Gereçler: 61 patients with previously diagnosed as essential hypertension
from the follow-up cohort of our internal medicine department. 24-hour ambulatory
blood pressure monitoring were performed to all patients and they were grouped as
the patients with more than 10% decline in nocturnal mean blood pressure when compared to daylight mean blood pressures (DHT) or the patients do not have this phenomenon (NDHT). Also, patients’ BMI were classified as <30 kg/m2 and >=30 kg/m2
and their frequencies were compared in groups using chi-square test.
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Bulgular: 40 patients were women (65,6%) 21 were men (34,4%). 32 patients (52.5%)
had DHT, whereas 29 (%47.5%) had NDHT. Mean BMI in DHT and NDHT group were
26.8 and 31.4 kg/m2, respectively. Also, there were more patients with BMI >= 30
were in NDHT than DHT group (p<0,001). Patients with BMI>=30 had 3.07 times more
NDHT than in the patients with <30 kg/m2(Table 1).
Table 1. Occurance of Diabetes and Hypertension in Obese Patients

DM
HT
%4
%18,7
DM: diabetes mellitus, HT: hypertension

DM+HT
%25,8

non-DM, non-HT
51,5

Sonuçlar: Hypertension is a major health problem in both developed as well as developing countries. Cardiovascular diseases are leading cause of death and hypertension is closely associated with cardiovascular diseases. Our study shows that obese
patients had higher frequency of NDHT when compared to non-obese patients. Many
studies have cofirm that patients with NDHT have higher risk of end organ damage
when compared to DHT. Efficient blood pressure control can be obtained with prevention of obesity in NDHT patients, NDHT itself may also be improved; which may decrease end organ damage and reduce morbidity and mortality related to hypertension.
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Comparison of Body Mass Index in Patients with Dipper and
Non-dipper Hypertension
Didem Kılıç Aydın, Seydahmet Akın, Sinan Kazan, Ozan Ekim, Ersin Efetürk, Muhammet Emin
Erdem, Elif Dizen Kazan, Salih Kılıç, Mustafa Tekçe, Mehmet Aliustaoğlu
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Introduction: Obesity is the first non-infectious disease that was granted a title “pandemia” by World Health Organization. As sedantery life rapidly increase among the
population, obesity prevalence increases as well. Obesity-driven insulin resistance
triggers many chronic disease including hypertension and diabetes; and the close relationship between hypertension and obesity is documented in many studies. We compared body mass index (BMI) in between the patients with dipper hypertension (DHT)
and non-dipper hypertension (NDHT).
Study design: 61 patients with previously diagnosed as essential hypertension from
the follow-up cohort of our internal medicine department. 24-hour ambulatory blood
pressure monitoring were performed to all patients and they were grouped as the patients with more than 10% decline in nocturnal mean blood pressure when compared
to daylight mean blood pressures (DHT) or the patients do not have this phenomenon
(NDHT). Also, patients’ BMI were classified as <30 kg/m2 and >=30 kg/m2 and their
frequencies were compared in groups using chi-square test.
Results: 40 patients were women (65,6%) 21 were men (34,4%). 32 patients (52.5%)
had DHT, whereas 29 (%47.5%) had NDHT. Mean BMI in DHT and NDHT group were
26.8 and 31.4 kg/m2, respectively. Also, there were more patients with BMI >= 30
were in NDHT than DHT group (p<0,001). Patients with BMI>=30 had 3.07 times more
NDHT than in the patients with <30 kg/m2(Table 1).
Conclusion: Hypertension is a major health problem in both developed as well as developing countries. Cardiovascular diseases are leading cause of death and hypertension is closely associated with cardiovascular diseases. Our study shows that obese
patients had higher frequency of NDHT when compared to non-obese patients. Many
studies have cofirm that patients with NDHT have higher risk of end organ damage
when compared to DHT. Efficient blood pressure control can be obtained with prevention of obesity in NDHT patients, NDHT itself may also be improved; which may decrease end organ damage and reduce morbidity and mortality related to hypertension.
Giriş-Amaç: Obesity is the first non-infectious disease that was granted a title “pandemia” by World Health Organization. As sedantery life rapidly increase among the
population, obesity prevalence increases as well. Obesity-driven insulin resistance
triggers many chronic disease including hypertension and diabetes; and the close relationship between hypertension and obesity is documented in many studies. We compared body mass index (BMI) in between the patients with dipper hypertension (DHT)
and non-dipper hypertension (NDHT).
Yöntem-Gereçler: 61 patients with previously diagnosed as essential hypertension
from the follow-up cohort of our internal medicine department. 24-hour ambulatory
blood pressure monitoring were performed to all patients and they were grouped as
the patients with more than 10% decline in nocturnal mean blood pressure when compared to daylight mean blood pressures (DHT) or the patients do not have this phenomenon (NDHT). Also, patients’ BMI were classified as <30 kg/m2 and >=30 kg/m2
and their frequencies were compared in groups using chi-square test.
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Bulgular: 40 patients were women (65,6%) 21 were men (34,4%). 32 patients (52.5%)
had DHT, whereas 29 (%47.5%) had NDHT. Mean BMI in DHT and NDHT group were
26.8 and 31.4 kg/m2, respectively. Also, there were more patients with BMI >= 30
were in NDHT than DHT group (p<0,001). Patients with BMI>=30 had 3.07 times more
NDHT than in the patients with <30 kg/m2(Table 1).
Sonuçlar: Hypertension is a major health problem in both developed as well as developing countries. Cardiovascular diseases are leading cause of death and hypertension is closely associated with cardiovascular diseases. Our study shows that obese
patients had higher frequency of NDHT when compared to non-obese patients. Many
studies have cofirm that patients with NDHT have higher risk of end organ damage
when compared to DHT. Efficient blood pressure control can be obtained with prevention of obesity in NDHT patients, NDHT itself may also be improved; which may decrease end organ damage and reduce morbidity and mortality related to hypertension.
Table 1 Relationship between body mass index and DHT/NDHT
NDHT
DHT2
Total
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BMI>=30
16
2
18

BMI<30
13
30
43

Total
29
32
61
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Obez Hipertansif Bireylerde Metabolik Sendrom
Prevalansı ve Metabolik Sendrom Bileşenlerinin İnsülin
Rezistansı ile İlişkileri
Evren Kırış1, Ümit Karayalçın1, Serdar Doğan2
1

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Antalya

2

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Antalya

Bu çalışmada obez hipertansif bireylerde Metabolik Sendrom (MS) prevalansının değerlendirilmesi ve sendrom komponentlerinin insülin rezistansıyla ilişkilerini göstermek
amaçlandı. Çalışmaya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları polikliniğine
Ocak-Nisan 2010 tarihleri arasında başvuran 25-50 yaşları arasında IDF 2005’e göre
visseral obezitesi ve hipertansiyonu olan 143 kadın ve 56 erkek toplam 199 vaka alındı. Vakaların boy, kilo, bel çevresi ve kan basınçları ölçüldü. Kan ve idrar örneklerinden
glukoz, OGTT 2. saat kan glukozu, trigliserid, HDL, insülin, hs-CRP, ürik asit, fibrinojen,
mikrolabumin çalışılarak; kan şekeri ve insülin değerlerinden HOMA-IR hesaplanarak
veriler oluşturuldu. İstatistiksel olarak tüm komponentlerin birbirleri ile ilişkisi, komponentlerin birbirlerine eklenmesi ile insülin rezistansındaki değişiklikler, insülin rezistansı
olan ve olmayan (HOMA-IR<2.5 ve >2.5) iki ayrı grup oluşturarak bu gruplardaki diğer
parametrelerin farklılıkları ve cinsiyete göre farklılıklar değerlendirildi. Vakalar sadece
visseral obezitesi ve hipertansiyonu olan ve diğer parametrelerin bunlara eklenmesi ile
MS olan gruplar (3+,4+,5+) olarak değerlendirildi. Obez ve hipertansif bireylerde IDF
2005’e göre MS sıklığı %74.3 olarak tespit edildi (aynı vakalar NCEP-ATPIII 2001’e
göre değerlendirildiğinde prevalansın %67 olduğu görüldü ve aradaki fark TEKHARF
çalışmasındaki fark ile aynı bulundu). Bu gruplar arasında özellikle glukoz ve trigliserid yüksekliği olan grupların HOMA-IR değerleri istatistiksel anlamlı yüksek saptandı
(p<0.05). MS komponentlerinden sistolik kan basıncı hariç hepsinin HOMA-IR ile kolerasyonu gösterildi (p<0.05). İnsülin direncinin bir diğer göstergesi olan ve dekompanse
insülin direncine gidişi gösteren OGTT 2. Saat kan şekeri yüksekliğinin de sendromun
komponentleri ile kolerasyonu ve sendrom komponentlerinin artışı ile değişiminin istatistiksel anlamlılığı gösterildi (p<0.05). Vakalar insülin rezistansı olan ve olmayan 2
grup olarak ayrıldığında; olan gruptaki vakaların fibrinojen,mikroalbumin, ve sistolik
kan basıncı dışında diğer parametreleri olmayan gruptan anlamlı olarak farklı bulundu
(p<0.05). Cinsiyet açısından bakıldığında erkeklerin bel çevresi, insülin, HOMA-IR düzeyleri istatistiksel anlamlı yüksek tespit edildi (p<0.05). Çalışmamız MS için ‘’insülin
rezistansı sendromu’’ denilmesinin doğruluğunu ve sendromun bir komponentler bütünü olduğunu gösterdi. Visseral obezitenin birçok parametre ile ilişkisinin gösterilmesi
IDF 2005’de olmazsa olmaz kabul edilmesinin doğruluğunu gösterdi. İnsülin rezistansı
ile proinflamasyon ve protrombotik durumların ilişkisinin sendromun komplikasyonlarının altta yatan insülin rezistansının çözülmesi ile önlenebileceğini düşündürdü. Diyabet tedavisinde insülin rezistansına yönelik tedavilerin geliştirlmesi, antihipertansif
ilaçların insülin duyarlaştırıcı etkilerinin de gösterilmesi ve yeni gelişen diyabeti geciktirdiği söylemleri, statinlerin hs-CRP düzeyinde düşme sağlaması ve malignite dahil
birçok hastalığın temelinde obezite,MS ve insülin direnci varlığının vurgulanması ve
tedavilerin de bu yönde geliştirilmesinin birçok yeni çalışmanın da temelini oluşturacağı kanısındayız.
Giriş-Amaç: Metabolik Sendrom (MS) dünya çapında hızla yayılmakta;kardiyovasküler
komplikasyonlarıyla mortalite ve morbiditenin majör nedeni olma yolunda gittikçe artan
bir rol üslenmektedir.
Fizyopatolojisinin temelini insülin direnci ve yağ dokusu bozukluklarının oluşturduğu
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MS’nin karakteristik özellikleri abdominal obezite, kan basınci yükselmesi, glukoz intoleransı ve aterojenik dislipidemi olarak tanımlanmıştır.
Bu çalışmada MS’nin temel bileşenleri olan abdominal obezite, hipertansiyon, hiperglisemi, aterojenik dislipidemi, mikroalbuminüri, hiperürisemi ve MS ile ilişkili olduğu belirtilen proinflamatuvar ve protrombik süreç belirteçlerinin (hs-CRP-fibrinojen) HOMAIR ile gösterdiğimiz insülin resistansıyla olan ilişkileri incelenmiş; obez ve hipertansif
olarak aldığımız popülasyonda IDF 2005 kriterlerine göre MS sıklığı ortaya konulmuş
ayrıca 2 farklı kriterin (IDF-NCEP-ATPIII) ayrıldığı noktaların farklılıkları test edilmiştir.
Olgu: Çalışmaya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları polikliniğine OcakNisan 2010 tarihleri arasında başvuran 25-50 yaşları arasında IDF 2005'e göre visseral obezitesi ve hipertansiyonu olan 143 kadın ve 56 erkek toplam 199 vaka alındı.
Yöntem-Gereçler: Vakaların boy, kilo, bel çevresi ve kan basınçları ölçüldü. Kan ve
idrar örneklerinden glukoz, OGTT 2. saat kan glukozu, trigliserid, HDL, insülin, hsCRP, ürik asit, fibrinojen, mikrolabumin çalışılarak; kan şekeri ve insülin değerlerinden
HOMA-IR hesaplanarak veriler oluşturuldu. İstatistiksel olarak tüm komponentlerin
birbirleri ile ilişkisi, komponentlerin birbirlerine eklenmesi ile insülin rezistansındaki
değişiklikler, insülin rezistansı olan ve olmayan (HOMA-IR<2.5 ve >2.5) iki ayrı grup
oluşturarak bu gruplardaki diğer parametrelerin farklılıkları ve cinsiyete göre farklılıklar
değerlendirildi. Vakalar sadece visseral obezitesi ve hipertansiyonu olan ve diğer
parametrelerin bunlara eklenmesi ile MS olan gruplar (3+,4+,5+) olarak değerlendirildi.
İstatistiksel analizlerde SPSS (version 17) (SPSS Inc. Chicago, USA) paket programı
kullanıldı. Değiskenlere ait verilerin hiç birisi normal dağılıma uygunluk göstermediği
için tüm karşılaştırmalarda non-parametrik yöntemler kullanıldı. Anlamlılık düzeyi, α,
0,05 olarak kabul edildi ve bulunan p değerleri bu değerden küçük ise farkın anlamlı
olduğu kabul edildi.
Bulgular: Obez ve hipertansif hastalarda IDF 2005 kriterlerine göre metabolik sendrom sıklığı %74,3, NCEP ATP III 2001 kriterlerine göre değerlendirildiğinde ise %67
olarak tespit edildi (aradaki fark TEKHARF çalışmasında ki farkla aynı). Hastalarda
insülin direncinin değerlendirilmesi amacıyla insülin düzeyi, HOMA-IR ve OGTT 2.
saat KŞ düzeyleri değerlendirildi. Buna göre obez-hipertansif hastalarda kan şekeri
yüksekliğinin olması ve hipertrigliserideminin olması insülin direncini değerlendirdiğimiz
parametreleri anlamlı düzeyde (p<0.05) etkilemekte, HDL kolesterol düşüklüğü
ise diğer parametreler kadar anlamlı değişiklik yapmamakta ancak bu durum HDL
kolestol düşüklüğünün insülin direnci ile ilişkili olmadığı anlamına da gelememektedir. MS parametrelerinin ve MS ile ilişkilendirilen parametrelerin HOMA-IR ile ilişkisi
değerlendirildi. Bunun için HOMA-IR’nin insülin rezistansını göstermesi açısından sınır
değer 2,5 olarak alındı ve hastalar HOMA-IR değerine göre 2,5 değerinden küçük
ve büyük olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Parametrelerin HOMA-IR ile ilişkisi çizelge
1’de verilmiştir. IDF 2005 kriterlerinin olmazsa olmazı olan bel çevresinin trigliserid
yüksekliği dışında bütün parametrelerle anlamlı ilişkisi gösterilmiştir, çalışmamızın
amacı olan HOMA-IR ile ilişkisi grafik 1 de gösterilmiştir. MS’ nin diğer parametrelerinin (AKŞ-TG ve HDL kolesterol) ilişkileride grafiklerde gösterilmiştir. Hastaların hsCRP, fibrinojen, ürik asit ve mikrolabumin (proinflamatuvar ve protrombotik markerlar)
düzeylerine de bakıldı ve bu markerların özellikle bel çevresiyle ilişkili (mikrolabumin dışında-sadece SKB ile ilşkisi görüldü-) ve hs-CRP ve ürik asitin HOMA-IR ile
ilişkisi gösterildi.. Cinsiyet farklılıklarına da bakıldığında erkeklerin bel çevresi daha
fazla, trigliserid düzeyleri daha yüksek, HDL kolesterol düzeyleri daha düşük, ürik asit
düzeyleri daha yüksek, insulin düzeyleri ve HOMA-IR düzeyleri de daha yüksek olarak
görüldü. IDF 2005 ve NCEP ATPIII 2001 in ayrıldığı 2 nokta olan bel çevresi ve kan
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Tartışma: Çalışmamızın sonuçları MS için “insülin resistansı sendromu” denilmesinin yanlış olmadığını düşündürdü. Visseral obezitenin çalışmamızdaki birçok
parametre ile ilişkisinin gösterilmesi IDF 2005 kriterlerinde olmazsa olmaz kabul edilmesinin doğruluğunu gösterdi. İnsülin resistansı ile proinflamasyon ve protrombotik
durumların ilişkisi sendromun komplikasyonlarına sebep olacak patolojilerin altta yatan
insülin resistansının çözülmesi ile önlenebileceğini düşündürdü. Sendromun komponentlerinin birbirleri ilişkisinin, komponentlerle insülin rezistansının tek tek ve birbirlerine eklenmesi ile HOMA-IR düzeyinde görülen anlamlı artışın gösterilmesi sendromun bir komponentler bütünü olduğunu gösterdi. Son zamanlarda diyabet tedavisinde
insülin rezistansına yönelik yeni tedavilerin geliştirilmesi, antihipertansif ilaçların hipertansiyon yanında insülin duyarlaştırıcı etkilerinin de gösterilmesi ve yeni gelişen
diyabeti geciktirdiği söylemleri, hiperlipidemi tedavisinde kullanılan ilaçların hs-CRP
dzeyindeki düşme sağladığının gösterilmesi ve malignite dahil birçok hastalığın temelinde obezite, MS ve insülin direnci varlığının vurgulanması ve tedavilerinde bu yönde
geliştirilmesinin birçok yeni çalışmanın da temelini oluşturacağı kanısındayız.
Sonuçlar: Visseral obezitesi olan ve hipertansif hastalarda MS sıklığını ve MS komponentlerinin HOMA-IR ile gösterdiğimiz insülin rezistansı ile ilişkilerini incelediğimiz bu
çalışmanın sonucunda bu grup hastalarda normal popülâsyona göre MS sıklığında belirgin artış olduğunu ve sendromun komponentlerinden özellikle kan şekeri yüksekliği
ve hipertrigliserideminin abdominal obezite ve kan basıncı yüksekliğine eklenmesinin
insülin direncini istatistiksel anlamlı olarak artırdığını tespit ettik. MS için insülin direnci
sendromu denilmesinin ve sendromun komponentlerinin altında yatan temel patolojinin insülin direnci olduğu konusunda daha önce yapılan değerlendirmelerin yanlış
olmadığını gördük. Bel çevresi genişliği olarak verdiğimiz visseral obezitenin sendromun birçok bileşeni ile ki buna proinflamasyon ve protrombik durumlarda dâhil olmak üzere yakın ilişki içerisinde olduğunu gördük. İnsülin direncinin bir diğer göstergesi olan ve dekompanse insülin direncine gidişi gösteren OGTT 2. Saat kan şekeri
yüksekliğinin de en az HOMA-IR kadar sendromun diğer komponentlerinin birbirlerine
eklenmesinden etkilendiğini saptadık. Ürik asit yüksekliğinin insülin direnci ile pozitif
korelasyon gösterdiğini saptadık. İnsülin direnci olan grupta bir inflamasyon markeri
olarak aldığımız hs-CRP değerinin, istatistiksel anlamlı yüksek olduğunu ve klinik
olarak hs-CRP nin yüksek riskli grubu yansıttığı değerlerde de hastaların bel çevrelerinin daha fazla olduğunu görmemiz daha önceki çalışmalar ile uyumlu olarak MS’nin
proinflamatuvar bir durum olduğunu bize gösterdi.
KAYNAKLAR
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şekeri farklılıklaı değerlendirildi. Arada kalan hasta grupları için bel çevresinde insülin rezistansı için farklılık yaratmadığı, KŞ’ nin ise (<100,100<KŞ<110,>110) üç grup
arasında da anlamlı farklılıklar olduğu görüldü.
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Evaluation of Impared Fasting Glucose Level/HbA1c
Association in Obese Patients
Funda Çınkıl Yılmaz, Seydahmet Akın, Sinan Kazan, Arzu Develi, Muhammet Emin Erdem,
Mustafa Erdoğan, Didem Kılıç Aydın, Semih Keçici, Mustafa Tekçe, Mehmet Aliustaoğlu
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Introduction: Obesity occurs with various endocrin and metabolic disorders including
impaired glucose tolerance, impaired fasting glucose and diabetes. Severity and duration of obesity are both directly proportional to the rate of diabetes. We evaluated impaired fasting glucose and diabetes mellitus status in obese patients in our institution.
Study Design: 76 obese patients (70 women, 6 men) without previous diabetes history were included to study. Body mass indexes, fasting serum glucose levels and
HbA1c of all patients were recorded and then the results were evaluated statistically.
Results: Mean age was 46.1±11,2; mean body mass index (BMI) was 38 kg/m2. When
fasting serum glucose levels were used, one patient (1.3%) had diabetes; whereas 12
patients (15.7%) were found to have diabetes according to serum HbA1c levels. On
the other hand, 13 patients (17.1%) had impaired fasting serum glucose levels; seven
of them (58.3%)had fasting serum glucose levels over 100 mg/dl, whereas six patients
(%41.7) had normal fasting serum glucose levels.
Discussion: World Health Organization reports that 25% of the world population is
obese, 25% is overweight, and 25% have normal BMI with tendency to obesity. Type
two diabetes and its predecessor, impaired fasting glucose and impaired glucose tolerance are major complications of obesity. Weight loss results in significant decrease
in diabetes incidence, particularly in patients with impaired glucose tolerance. Finland
Diabetes Study found that 4% weight loss causes 58% decrease in diabetes incidence. Our study shows increased diabetes mellitus and impaired fasting glucose with
obesity, and we also found that substantial amount of patients had newly diagnosed
diabetes. Some patients had HbA1C levels over 6.5 even with normal serum fasting
glucose levels. This study suggests that by measuring only serum glucose levels can
not exclude diabetes in obese patients. HbA1c measurement may sometimes be helpful for diagnosis of diabetes; further studies are needed.
Giriş-Amaç: Obesity occurs with various endocrin and metabolic disorders including
impaired glucose tolerance, impaired fasting glucose and diabetes. Severity and duration of obesity are both directly proportional to the rate of diabetes. We evaluated impaired fasting glucose and diabetes mellitus status in obese patients in our institution.
Yöntem-Gereçler: 76 obese patients (70 women, 6 men) without previous diabetes
history were included to study. Body mass indexes, fasting serum glucose levels and
HbA1c of all patients were recorded and then the results were evaluated statistically.
Bulgular: Mean age was 46.1±11,2; mean body mass index (BMI) was 38 kg/m2.
When fasting serum glucose levels were used, one patient (1.3%) had diabetes;
whereas 12 patients (15.7%) were found to have diabetes according to serum HbA1c
levels. On the other hand, 13 patients (17.1%) had impaired fasting serum glucose levels; seven of them (58.3%)had fasting serum glucose levels over 100 mg/dl, whereas
six patients (%41.7) had normal fasting serum glucose levels.
Tartışma: World Health Organization reports that 25% of the world population is
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obese, 25% is overweight, and 25% have normal BMI with tendency to obesity. Type
two diabetes and its predecessor, impaired fasting glucose and impaired glucose tolerance are major complications of obesity. Weight loss results in significant decrease
in diabetes incidence, particularly in patients with impaired glucose tolerance. Finland
Diabetes Study found that 4% weight loss causes 58% decrease in diabetes incidence. Our study shows increased diabetes mellitus and impaired fasting glucose with
obesity, and we also found that substantial amount of patients had newly diagnosed
diabetes. Some patients had HbA1C levels over 6.5 even with normal serum fasting
glucose levels. This study suggests that by measuring only serum glucose levels can
not exclude diabetes in obese patients. HbA1c measurement may sometimes be helpful for diagnosis of diabetes; further studies are needed.
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PP-005

Metabolik sendrom tanısı olan ve olmayan genç obez
olgularda ürik asit düzeyleri ile boyun çevresi
arasındaki ilişkinin incelenmesi
Erol Arslan1, Fatih Özçelik2, Mehmet İnce3, Salim Özenç4, Halil Atılgan5
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İç Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara.
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Erzincan Asker Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, Erzincan.
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Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara.
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Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Ankara.
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Beytepe Asker Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, Ankara.

Giriş: Abdominal obezite komplikasyonları nedeniyle ciddi bir şekilde mortalite ve morbidite sebebidir. Metabolik sendrom obezitenin metabolik komplikasyonu olabilir. Bazı
obezlerde metabolik sendrom gelişebildiği gibi bazılarında ise genetik etkenlere bağlı
gelişmeyebilir. Boyun çevresi ile vücut kitle indeksi (VKİ) ve bel çevresi arasında bir
ilişki olduğu söylenmektedir. Bu bulgulardan ve artmış kan ürik asit seviyesi ile koroner kalp hastalığı riski arasındaki ilişkiden yola çıkarak metabolik sendrom tanısı
alan ve almayan genç obez olgularda ürik asit düzeyleri ile boyun çevresi arasındaki
ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Gereç-Yöntem: Enine kesitli geriye dönük çalışmamıza
metabolik sendrom tanısı alan 34, almayan 28 olmak üzere toplam 62 obez erkek
olgu alındı. Obezite tanısı Dünya Sağlık Örgütü tanı kriterlerine göre (VKİ >=30kg/
m2) konuldu. Metabolik sendrom tanısı National Cholesterol Education Program Adult
Treatment Panel III (NCEP ATP III)-2001 tanı kriterlerine göre konuldu. Sonuçlar: Metabolik sendrom tanısı alanlar ile almayanlar arasında bel çevresi, trigliserit ve HDL
arasında fark vardı fakat boyun çevresi, ürik asit, sistolik ve diastolik kan basınçları
arasında fark saptamadık (Tablo 1). Bu grup içerisinde VKİ ile boyun çevresi ve bel
çevresi arasında korelasyon (sırasıyla r=0.397 P=0.003 ve r=0.750 P=0.0001) vardı.
Fakat ürik asit, sistolik ve diastolik kan basınçları arasında korelasyon yoktu (P>0.05).
Metabolik sendrom daha çok bel çevresi, trigliserit, HDL ve akş değerleri ile korelasyon göstermekteydi (sırasıyla r=0.295 P=0.02, r=0.537 P=0.0001, r=-0.377 P=0.003
ve r=0.256 P=0.04). Ürik asit sadece sistolik kan basıncı ile pozitif korelasyon göstermekteydi (r=0.292 P=0.02), dolayısıyla boyun çevresi ile anlamlı korelasyonu yoktu.
Tartışma: Sonuçlarımıza göre; metabolik sendromlu genç obezlerde komplikasyonlar
daha çok dislipidemi ve akş ile ilişkili ortaya çıkmakta, ürik asit seviyesi ise daha çok
kan basıncı düzeyinden etkilenmektedir diyebiliriz. Boyun çevresi ölçümünün, VKİ ve
bel çevresi ile birlikte pratik ve basitçe kullanılabileceğini düşünmekteyiz.
Giriş-Amaç: Abdominal obezite komplikasyonları nedeniyle ciddi bir şekilde mortalite
ve morbidite sebebidir. Metabolik sendrom obezitenin metabolik komplikasyonu olabilir.
Bazı obezlerde metabolik sendrom gelişebildiği gibi bazılarında ise genetik etkenlere
bağlı gelişmeyebilir. Boyun çevresi ile vücut kitle indeksi (VKİ) ve bel çevresi arasında
bir ilişki olduğu söylenmektedir. Bu bulgulardan ve artmış kan ürik asit seviyesi ile
koroner kalp hastalığı riski arasındaki ilişkiden yola çıkarak metabolik sendrom tanısı
alan ve almayan genç obez olgularda ürik asit düzeyleri ile boyun çevresi arasındaki
ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
Yöntem-Gereçler: Enine kesitli geriye dönük çalışmamıza metabolik sendrom tanısı
alan 34, almayan 28 olmak üzere toplam 62 obez erkek olgu alındı. Obezite tanısı
Dünya Sağlık Örgütü tanı kriterlerine göre (VKİ >=30kg/m2) konuldu. Metabolik sendrom tanısı National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP
ATP III)-2001 tanı kriterlerine göre konuldu.
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Bulgular: Metabolik sendrom tanısı alanlar ile almayanlar arasında bel çevresi, trigliserit ve HDL arasında fark vardı fakat boyun çevresi, ürik asit, sistolik ve diastolik kan
basınçları arasında fark saptamadık (Tablo 1). Bu grup içerisinde VKİ ile boyun çevresi
ve bel çevresi arasında korelasyon (sırasıyla r=0.397 P=0.003 ve r=0.750 P=0.0001)
vardı. Fakat ürik asit, sistolik ve diastolik kan basınçları arasında korelasyon yoktu
(P>0.05). Metabolik sendrom daha çok bel çevresi, trigliserit, HDL ve akş değerleri
ile korelasyon göstermekteydi (sırasıyla r=0.295 P=0.02, r=0.537 P=0.0001, r=-0.377
P=0.003 ve r=0.256 P=0.04). Ürik asit sadece sistolik kan basıncı ile pozitif korelasyon
göstermekteydi (r=0.292 P=0.02), dolayısıyla boyun çevresi ile anlamlı korelasyonu
yoktu.
Tartışma: Sonuçlarımıza göre; metabolik sendromlu genç obezlerde komplikasyonlar
daha çok dislipidemi ve akş ile ilişkili ortaya çıkmakta, ürik asit seviyesi ise daha çok
kan basıncı düzeyinden etkilenmektedir diyebiliriz. Boyun çevresi ölçümünün, VKİ ve
bel çevresi ile birlikte pratik ve basitçe kullanılabileceğini düşünmekteyiz.
Tablo 1 Metabolik sendrom olan ve olmayan obez hastaların demografik ve
laboratuar verileri
Metabolik sendrom (+), n:34

Metabolik sendrom (-), n:28

P değeri

Yaş (yıl)

24±5

23±4

.27

VKİ (kg/m2)

35.9±3.0

34.7±2.5

.11

Bel çevresi (cm)

116±9

111±8

.02

Boyun çevresi (cm)

42.4±2.7

42.0±2.8

.57

Sistolik kan basıncı (mmHg)

137±12

131±15

.08

Diastolik kan basıncı (mmHg)

85±11

83±8

.59

HDL (mg/dl)

33±2

45±2.1

.003

Trigliserit (mg/dl)

201±106

96±39

.0001

Açlık kan şekeri (mg/dl)

90±16

82±11

.03

Ürik Asit (mg/dl)

6.7±1.4

6.7±1.2

0.9
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Diyabetik ve obez olmayan erişkin hastalarda nonalkolik
yağlı karaciğer hastalığı ve serum ürik asit düzeyi
arasındaki ilişki
Gültekin Pekcan1, Hüseyin Demirci2, Fahri Yakaryılmaz3
1

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi,Dahiliye,Kırıkkale

2

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi,Endokrinonoloji Bilim Dalı,Kırıkkale

3

Lokman Hekim Sincan Hastanesi,Gastroenteroloji,Ankara

Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH) alkol almayan hastalarda hepatositlerde
yağ birikimi ile karakterizedir. Karaciğerde yağ birikiminin birçok olası nedeni vardır.
İnsülin direncine bağlı olarak metabolik dengesizlik yağ birikiminin en çok kabul nedenidir ve dislipidemi, tip 2 Diabetes Mellitus, santral obezite ile ilişkilidir. Bundan dolayı NAYKH metabolik sendromun karaciğer belirtisi olarak düşünülür. Serum ürik asit
(SÜA), insanlarda pürin metabolizmasının en önemli son ürünüdür. Son çalışmalar SÜA
seviyesinin önemli ölçüde NAYKH ile ilişkili olduğunu ve SÜA seviyesinin NAYKH için
bağımsız bir risk faktörü olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın amacı, nonobez non diyabetik NAYKH olgularında karaciğer yağlanması ile ürik asit arası ilişkiyi incelemektir.
Çalışmamıza katılan 18-70 yaş arasındaki 50 NAYKH’lı olguda ve 50 sağlıklı gönüllüde
karaciğer yağlanmasının ürik asitle ilişkisi değerlendirildi. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında NAYKH’lı olguların VKİ p=0.001, Bel çevresi (p=0.014). total kolesterol<0.001,
LDL<0.001, trigliserid<0.001, açlık kan şekeri<0.001, sistolik kan basıncı<0.001 ve
HOMA-IR<0.001 ve Serum ürik asit seviyesi (p<0.001) açısından her iki grup arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır. HDL seviyesi NAYKH grubunda kontrol
grubuna oranla daha düşük saptanmıştır (p=0.047). NAYKH grubunda; serum ürik
asit seviyesi ile AKŞ (r=-0.066, p=0.648), total kolesterol (r=-0.043, p=0.764), LDL (r=0.166, p=0.249), HDL (r=-0.162, p=0.261), trigliserid (r=0.212, p=0.139) düzeyleri, yaş
(r=0.028, p=0.844), bel çevresi (r=0.075, p=0.603) ve kalça çevresi (r=0.086, p=0.551)
ölçümleri arasında herhangi bir korelasyon saptanmamıştır. Serum ürik asit seviyesi
ile HOMA-IR değeri arasında NAYKH grubunda pozitif korelasyon saptandı (r=0.32,
p<0.01), kontrol grubunda ise serum ürik asit ile HOMA-IR değeri arasında herhangi
bir korelasyon saptanmamıştır (r=0.135, p=0.272). Bu sonuçlara göre serum ürik asit
düzeyleri ile NAYKH ve insülin rezistansı arasında anlamlı olarak pozitif korelasyon
bulundu. Ayrıca serum ürik asit düzeyleri ile hepatik steatozun derecesi arasında da
anlamlı korelasyon saptadık. Sonuç olarak, artmış SÜA konsantrasyonları NAYKH ve
insülin rezistansı varlığını görmede önemli bir parametre olabilir. Ürik asitin NAYKH
patofizyolojisindeki rolünü anlamak için daha geniş olgu katılımlı ve çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır.
Giriş-Amaç: Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH) alkol almayan hastalarda
hepatositlerde yağ birikimi ile karakterizedir. Karaciğerde yağ birikiminin birçok olası
nedeni vardır. İnsülin direncine bağlı olarak metabolik dengesizlik yağ birikiminin en
çok kabul nedenidir ve dislipidemi, tip 2 diyabetes mellitus, santral obezite ile ilişkilidir.
Bundan dolayı NAYKH metabolik sendromun karaciğer belirtisi olarak düşünülür.
MS’lu bireylerde serum ürik asid seviyeleri sıklıkla yüksektir. Ancak belirlenen tanısal
kriterlerden hiçbiri MS tanımında serum ürik asit düzeylerini içermemektedir. MS komponentleri ile hiperinsülinemi ilişkisini vurgulayan büyük epidemiyolojik çalışmalar,
MS tanımında serum ürik asit düzeylerinin yer almasını önermişlerdir (1). Bazı
araştırmacılar ürik asit yüksekliğinin, MS’un insülin direncini yansıtan bir komponenti
olduğunu düşünmektedir (2). Karaciğer yağlanmasının patogenezinin merkezinde yer
alan anormallik insülin direncinin lipolize yol açması ve bunun dolaşımdaki serbest yağ
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asitlerini artırması gibi görünmektedir.Bazı araştırıcılar NAYKH'ın, metabolik sendromun karaciğerdeki belirtisi olduğunu düşünmektedir (4-6).
Serum ürik asit (SÜA), insanlarda pürin metabolizmasının en önemli son ürünüdür.
Son çalışmalar SÜA seviyesinin önemli ölçüde NAYKH ile ilişkili olduğunu ve SÜA
seviyesinin NAYKH için bağımsız bir risk faktörü olduğunu göstermiştir.
Bu çalışmanın amacı, nonobez non diyabetik NAYKH olgularında karaciğer yağlanması ile ürik asit arası ilişkiyi incelemektir. Çalışmamıza katılan 18-70 yaş arasındaki
50 NAYKH’lı olguda ve 50 sağlıklı gönüllüde karaciğer yağlanmasının ürik asitle ilişkisi
değerlendirildi.
Yöntem-Gereçler: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Gastroenteroloji polikliniğine 2010- 2011 yılları arasında çeşitli şikayetlerle
başvuran ve batın ultrasonografi tetkiklerinde farklı derecelerde yağlı karaciğer
hastalığı tespit edilen kişilerden 50 (Erkek:22, kadın:28) tanesi hasta olarak belirlendi Kontrol grubu olarak aynı polikliniklere çeşitli şikayetlerle başvurup tetkiklerinde
yağlanma saptanmamış olan 50 birey alındı.
Bulgular: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında NAYKH’lı olguların VKİ p=0.001, Bel
çevresi (p=0.014). total kolesterol<0.001, LDL<0.001, trigliserid<0.001, açlık kan
şekeri<0.001, sistolik kan basıncı<0.001 ve HOMA-IR<0.001 ve Serum ürik asit
seviyesi (p<0.001) açısından her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
saptanmıştır. HDL seviyesi NAYKH grubunda kontrol grubuna oranla daha düşük
saptanmıştır (p=0.047).
NAYKH grubunda; serum ürik asit seviyesi ile AKŞ (r=-0.066, p=0.648), total kolesterol (r=-0.043, p=0.764), LDL (r=-0.166,p=0.249), HDL (r=-0.162, p=0.261), trigliserid
(r=0.212, p=0.139) düzeyleri, yaş (r=0.028, p=0.844), bel çevresi (r=0.075, p=0.603)
ve kalça çevresi (r=0.086, p=0.551) ölçümleri arasında herhangi bir korelasyon saptanmamıştır.
Tablo 1: Grupların Demografik, Biyokimyasal ve Vücut Kitle İndeksleri
NAYKH olguları, karaciğer yağlılığı açısından USG ile değerlendirilmiş olup ultrasonografig olarak gradeleme yapılmıştır. Toplam 24 vaka grade 1, 24 vaka grade 2 ve
2 vaka da grade 3 yağlı karaciğer olarak saptanmıştır. USG ile belirlenen karaciğer
yağlılığı derecesi ile serum ürik asit seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunamamıştır (p=0.728). (Tablo 2).

Ultrasonografik karaciğer yağlılığı derecesi ile bel çevresi, kalça çevresi, VKİ,
AKŞ, serum lipid parametreleri ve arteryel kan basıncı değerleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. (Tablo 2).
Tablo 2. Ultrasonografik Karaciğer Yağlılık Derecesi İle Parametreler Arası İlişki
Serum ürik asit seviyesi ile HOMA-IR değeri arasında NAYKH grubunda pozitif korelasyon saptandı (r=0.32, p<0.01), kontrol grubunda ise serum ürik asit ile HOMA-IR
değeri arasında herhangi bir korelasyon saptanmamıştır (r=0.135, p=0.272) (Tablo 8).
Tablo 3. Serum Ürik Asit Seviyesi İle HOMA-IR Arasındaki İlişki
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Tablo 1: Grupların Demografik, Biyokimyasal ve Vücut Kitle İndeksleri

Sonuçlar: Bu sonuçlara göre serum ürik asit düzeyleri ile NAYKH ve insülin rezistansı
arasında anlamlı olarak pozitif korelasyon bulundu. Ayrıca serum ürik asit düzeyleri
ile hepatik steatozun derecesi arasında da anlamlı korelasyon saptadık Sonuç olarak,
artmış SÜA konsantrasyonları NAYKH ve insülin rezistansı varlığını görmede önemli
bir parametre olabilir. Ürik asitin NAYKH patofizyolojisindeki rolünü anlamak için daha
geniş olgu katılımlı ve çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır.
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Type 2 Diabetes Mellitus and Body Mass Index
Mustafa Volkan Demir1, Selçuk Yaylacı2, Ali Tamer3
1

Malatya Goverment Hospital, Department Of Internal Medicine

2

Rize Fındıklı Goiter Research Center, Department of Internal Medicine

3

Sakarya University Medicine Faculty, Department of Internal Medicine

Introduction: Diabetes mellitus type 2 is a metabolic disorder that is characterized by
high blood glucose in the context of insulin resistance and relative insulin deficiency.
Obesity is thought to be the primary cause of type 2 diabetes in people who are genetically predisposed to the disease. The body mass index (BMI), is a measure for human
body shape based on an individual’s mass and height.The WHO regards a BMI of
less than 18.5 as underweight, while a BMI greater than 25 is considered overweight,
above 30 is considered obese and above 40 is morbide obese. We analyse our diabetes mellitus type 2 patients about the BMI. Method: Our study included 500 type
2 diabetic cases. We divided patients to four groups. BMI of between 18.5 and 25 is
normal, BMI of between 25 and 30 is overweight, BMI of between 30 and 40 is obese
and BMI greater than 40 is morbide obese. Results: Mean BMI was founded 30.39 kg/
m2. Normal BMI ratio was only 14%, overweight was 38%, obese was 40 and morbide
obese was 8%. Only %14 of our type 2 diabetic cases had normal BMI. Conclusion:
Our study showed that 86% of type 2 diabetic patients were owerweight, obese or morbid obese. Obesity plays important role in the pathogenesis of type diabetes mellitus.
Type 2 diabetes mellitus can be a longterm complication of obesity. Diet programmes
and life style changes about reducing weight, can avoid diabet.
Giriş-Amaç: Diabetes mellitus type 2 is a metabolic disorder that is characterized by
high blood glucose in the context of insulin resistance and relative insulin deficiency.
Obesity is thought to be the primary cause of type 2 diabetes in people who are genetically predisposed to the disease. The body mass index (BMI), is a measure for human
body shape based on an individual's mass and height.The WHO regards a BMI of
less than 18.5 as underweight, while a BMI greater than 25 is considered overweight,
above 30 is considered obese and above 40 is morbide obese. We analyse our diabetes mellitus type 2 patients about the BMI.
Yöntem-Gereçler: Our study included 500 type 2 diabetic cases. We divided patients
to four groups. BMI of less than 18.5 as underweight, BMI of between 18.5 and 25 is
normal, BMI of between 25 and 30 is overweight, BMI of between 30 and 40 is obese
and BMI greater than 40 is morbide obese.
Bulgular: Mean BMI was founded 30.39 kg/m2. Normal BMI ratio was only 14%, overweight was 38%, obese was 40 and morbide obese was 8%. Only %14 of our type 2
diabetic cases had normal BMI.
Sonuçlar: Our study showed that 86% of type 2 diabetic patients were owerweight,
obese or morbid obese. Obesity plays important role in the pathogenesis of type diabetes mellitus. Type 2 diabetes mellitus can be a longterm complication of obesity. Diet
programmes and life style changes about reducing weight, can avoid diabet.
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İç Hastalığı Polikliniğine Başvuran Hastalarda Obezite
Sıklığı ve Egzersiz Durumu
Sevilay Süreyya Ermiş1, Göknur Yorulmaz2, Nargüler Tomuş1, Uğur Bilge3
1

Eskişehir Devlet Hastanesi İç Hastalıkları, Eskişehir

2

Eskişehir Devlet Hastanesi Endokrinoloji, Eskişehir

3

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Aile hekimliği Bilim Anabilim Dalı, Eskişehir

Amaç: Bu çalışmada amacımız Eskişehir Devlet Hastanesi iç hastalıkları kliniğine
başvuran hastalarda obezite sıklığı ve egzersiz durumlarını değerlendirmektir. Materyal-Metod: Çalışmayı kabul eden hastalara yazarlar tarafından hazırlanan bir anket
formu dolduruldu. Hastaların boy, kilo, vücut kitle indeksi (VKİ), bel ve kalça ölçümleri
yapıldı. Hastaların kronik hastalığı olup olmadığı, egzersiz durumları ve sigara içip içmedikleri sorgulandı. Sonuçlar: Çalışmaya toplam 102 hasta alındı. Hastaların 88’i kadın
(%86), 14’ü erkekti (%14). Hastaların yaş ortalaması 48.75 ± 14.12 yıldı. Hastaların
%56’sında en az bir kronik hastalık bulunmaktaydı. Hastalar VKİ değerlerine göre
gruplandırıldklarında %40.2’si normal, %50’si obez, %9.8’i ise morbid obezdi. Egzersiz
yapma oranlarna bakıldğnda; tüm populasyonumuzun % 57.8’i egzersiz yapmazken,
VKİ değerlerine göre bakıldığında; normal VKİ’ye sahip bireylerde egzersiz yapmama
oranı %53.7, obezlerde %58.8, morbid obezlerde %70 olarak bulundu. Tansiyon ölçümü yapılıp yapılmadığı sorgulandığında ise normal VKİ olanlarda %87.8, obezlerde
%98, morbid obezlerde ise %100 oranında en az bir kez tansiyon ölçümü yapılmıştı.
Normal VKİ olanlarda yüksek tansiyona %24,4 oranında, obezlerde %52.9 ve morbid obezlerde ise %80 oranında rastlandı gruplar arasında anlamlı bir fark saptandı
(p<0.05). Sigara içme oranı ise normal VKİ’ye sahip olanlarda en yüksekti (%36.6).
Ağrı şikayeti olmasına göre gruplara bakıldığında ise: normal VKİ’ye sahip olanlarda
ağrı şikayeti %36,6, obezlerde %78,4 ve morbid obezlerde ise %100 oranında görüldü
(p<0.05). Tartışma: Sonuçlarımıza göre polikliniğimize başvuran hastalarda egzersiz yapma oranı oldukça düşüktür ve özellikle morbid obezlerde bu oran %30’ kadar
düşmektedir. Düzenli egzersizin, kilo verme yanında insülin direncini ve kardiyovasküler riskleri azaltma etkisi de düşünüldüğünde Hastalara egzersizin önerilmesinin ve her
başvuruda tavsiyenin yinelenmesinin önemli olacağı görüşündeyiz.
Giriş-Amaç: Bu çalışmada amacımız Eskişehir Devlet Hastanesi iç hastalıkları
kliniğine başvuran hastalarda obezite sıklığı ve egzersiz durumlarını değerlendirmektir.
Yöntem-Gereçler: Çalışmayı kabul eden hastalara yazarlar tarafından hazırlanan bir
anket formu dolduruldu. Hastaların boy, kilo, vücut kitle indeksi (VKİ), bel ve kalça
ölçümleri yapıldı. Hastaların kronik hastalığı olup olmadığı, egzersiz durumları ve sigara içip içmedikleri sorgulandı.
Bulgular: Çalışmaya toplam 102 hasta alındı. Hastaların 88’i kadın (%86), 14’ü erkekti
(%14). Hastaların yaş ortalaması 48.75 ± 14.12 yıldı. Hastaların %56’sında en az bir
kronik hastalık bulunmaktaydı. Hastalar VKİ değerlerine göre gruplandırıldklarında
%40.2’si normal, %50’si obez, %9.8’i ise morbid obezdi. Egzersiz yapma oranlarna
bakıldğnda; tüm populasyonumuzun % 57.8’i egzersiz yapmazken, VKİ değerlerine
göre bakıldığında; normal VKİ’ye sahip bireylerde egzersiz yapmama oranı %53.7,
obezlerde %58.8, morbid obezlerde %70 olarak bulundu. Tansiyon ölçümü yapılıp
yapılmadığı sorgulandığında ise normal VKİ olanlarda %87.8, obezlerde %98, morbid
obezlerde ise %100 oranında en az bir kez tansiyon ölçümü yapılmıştı. Normal VKİ
olanlarda yüksek tansiyona %24,4 oranında, obezlerde %52.9 ve morbid obezlerde
ise %80 oranında rastlandı gruplar arasında anlamlı bir fark saptandı (p<0.05). Si-
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gara içme oranı ise normal VKİ’ye sahip olanlarda en yüksekti (%36.6). Ağrı şikayeti
olmasına göre gruplara bakıldığında ise: normal VKİ’ye sahip olanlarda ağrı şikayeti
%36,6, obezlerde %78,4 ve morbid obezlerde ise %100 oranında görüldü (p<0.05).
Tartışma: Sonuçlarımıza göre polikliniğimize başvuran hastalarda egzersiz yapma
oranı oldukça düşüktür ve özellikle morbid obezlerde bu oran %30’ kadar düşmektedir.
Düzenli egzersiz, kilo verme yanında insülin direncini ve kardiyovasküler riskleri de
azaltmaktadır. Çalışmamızda hastalarımızın bu konuda hassasiyetinin az olduğu
farkedildi.
Sonuçlar: Düzenli egzersizin, kilo verme yanında insülin direncini ve kardiyovasküler
riskleri azaltma etkisi de düşünüldüğünde hastalara egzersizin önerilmesinin ve her
başvuruda tavsiyenin yinelenmesinin önemli olacağı görüşündeyiz.
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Rosiglitazonun Diyabetik Hastalarda Kitotriozidaz
Aktivitesi ve Bazı İnflamatuar Belirteçler Üzerindeki
Etkisi
Bülent Sözmen1, Emel Karakaş2, Eser Sözmen3, Füsun Topçugil2, Nazif Altıner2
1

İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları

2

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıklarım Kliniği

3

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı

Kitotriozidaz özellikle son on yıl içinde popüler olmuş makrofaj kaynaklı bir enzimdir.
Özellikle Gaucher hastalığı ve bazı lizozomal depo hastalıklarının gidişi esnasında
yüksek aktivite göstermesi ile dikkat çekmiştir. Depo hastalıkları dışında aterosklerotik hastalıkta, bazı enfeksiyonlarda, steatohepatitte yüksek bulunduğuna dair yayınlar
mevcuttur. Ayrıca diyabetiklerde de bu enzim aktivitesinin yüksek olduğu belirtilmiştir.
Bu çalışma diyabetik hastalarda kullanılan ve antienflamatuar etkileri olduğu bilinen
thiozolidon grubu rosiglitazonun kitotriozidaz aktivitesini nasıl etkilediğini belirlemek
amacıyla planlanmıştır. Çalışmaya yeni tanı konarak rosiglitazon başlanmış olan 30
diyabetik hasta alınmıştır. Başka ilaç kullanımı olan veya hastalığı olan olgular çalışma
dışı bırakılmıştır. Olgular 12 hafta boyunca 4 mg/gün rosiglitazon verilerek izlenmiş,
çalışmanın başında ve 12 haftanın sonunda olgulardan serum örnekleri alınarak kitotriozidaz aktivitesi, IL-6, TNF, hs-CRP çalışılmıştır.Tedavi öncesinde 22.8±17.9 olan
kitotriozidaz aktivitesi 33.6±24 olarak anlamlı bir artış göstermiştir (p=0.003). Buna karşın hsCRP başlangıçta 5.2±2.6 iken tedavi sonunda 3.2±2.1 ‘e gerilemiştir (p=0.000).
İL-6 düzeyi ve TNF düzeylerindeki değişiklikler ise anlamlı bulunmamıştır. Hs-CRP ve
kitotriozidaz arasında anlamlı bir negatif korrelasyon tespit edilmiştir (p= 0.019, r=0.4).
Rosiglitazonun hs-CRP düzeyini azalttığı ve antiinflamatuar etkilerinin olduğu değişik
araştırmalarda gösterilmiştir. Buna karşın inflamatuar bir molekül olan kitotriozidaz aktivitesini arttırması makrofaj aktivitesinin artması anlamına gelen ilginç bir bulgudur.
Rosiglitazon ile artmiş proinflamatuar sitokin ekspresyonu ve scavenger reseptör ekspresyonuna işaret eden bazı çalışmalar literatürde mevcuttur. Sonuç olarak bu çalışmada; rosiglitazonun antiinflamatuar etkilerinin yanında makrofajları aktive ederek
bazı proinflamatuar moleküllerde artışa neden olabileceği ortaya konmuştur.
Giriş-Amaç: Kitotriozidaz özellikle son on yıl içinde popüler olmuş makrofaj kaynaklı
bir enzimdir. Özellikle Gaucher hastalığı ve bazı lizozomal depo hastalıklarının gidişi
esnasında yüksek aktivite göstermesi ile dikkat çekmiştir(1). Depo hastalıkları dışında
aterosklerotik hastalıkta, bazı enfeksiyonlarda, steatohepatitte yüksek bulunduğuna
dair yayınlar mevcuttur. Ayrıca diyabetiklerde de bu enzim aktivitesinin yüksek olduğu
belirtilmiştir (2,3). Bu çalışma diyabetik hastalarda kullanılan ve antienflamatuar etkileri
olduğu bilinen thiozolidon grubu rosiglitazonun kitotriozidaz aktivitesini nasıl etkilediğini
belirlemek amacıyla planlanmıştır.
Yöntem-Gereçler: Çalışmaya yeni tanı konarak rosiglitazon başlanmış olan 30 diyabetik hasta (11 erkek, 19 kadın) alınmıştır. Başka ilaç kullanımı olan veya başka
hastalığı olan olgular çalışma dışı bırakılmıştır. Olgular 12 hafta boyunca rosiglitazon
verilerek izlenmiş çalışmanın başında ve 12 haftanın sonunda olgulardan serum
örnekleri alınarak kitotriozidaz aktivitesi, IL-6, TNF, hs-CRP çalışılmış ve tedavi sonrası
değişiklikler kayıt edilmiştir..
Bulgular: Tedavi öncesinde 22.8±17.9 olan kitotriozidaz aktivitesi 33.6±24 olarak
anlamlı bir artış göstermiştir (p=0.003). Buna karşın hs-CRP başlangıçta 5.2±2.6 iken
tedavi sonunda 3.2±2.1 ‘e gerilemiştir (p=0.000). İL-6 düzeyi ve TNF düzeylerindeki

10.METABOLİKSENDROM
SEMPOZYUMU

71

10.
E - Bildiriler

METABOLİKSENDROM
SEMPOZYUMU

değişiklikler ise anlamlı bulunmamıştır. Hs-CRP ve kitotriozidaz arasında anlamlı bir
negatif korrelasyon tespit edilmiştir (p= 0.019, r=0.4).
Tartışma: Rosiglitazonun hs-CRP düzeyini azalttığı ve antiinflamatuar etkilerinin
olduğu değişik araştırmalarda gösterilmiştir(4). Buna karşın inflamatuar bir molekül olan kitotriozidaz aktivitesini arttırması makrofaj aktivitesinin artması anlamına
gelen ilginç bir bulgudur. Kitotriozidaz inflamatuar bir molekül olmasına karşın akut
faz yanıtında yer almaz, kronik olarak aktive edilmiş makrofajların mevcudiyetinde
ekspresyonu artar(5). Rosiglitazon ile artmış proinflamatuar sitokin ekspresyonu ve
scavenger reseptör ekspresyonunun artışına işaret eden bazı çalışmalar literatürde
mevcuttur(6).
Sonuçlar: Sonuç olarak Rosiglitazon özellikle akut faz yanıtında yer alan bazı sitokinler üzerinde antiinflamatuar etkiler gösterirken, makrofaj aktivasyonu ile sonuçlanan kronik inflamatuar süreçte yer alan proinflamatuar bazı moleküllerde artış yoluyla
sonuçta kitotriozidaz aktivitesini arttırmaktadır. Scavenger reseptör ekspresyonunun
artışı da muhtemelen kitotrıozidaz aktivitesinin artışı ile aynı amaca hizmet etmektedir.
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Gestasyonel Diyabetli Hastalarda Diyet ve İnsülin Tedavisi
F Banu Öztürk Ceyhan, Aysel Karaman, Ayşegül Öztemel
Aydın Devlet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği

Amaç: Aydın Devlet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma polikliniğine 2012 yılında
ve 2013 yılının ilk 6 ayında başvuran gestasyonel diyabet tanısı konulmuş gebelerin
verilerinin sunulması Yöntem: Aydın Devlet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma
polikliniğine başvurmuş ve 75 gramlık oral glukoz tolerans testi ile gestasyonel diyabet
tanısı konulmuş hastalar değerlendirmeye alınmıştır. Bulgular: 2012 yılında 236 gebeye
gestasyonel diyabet tanısı konulmuştur. Bu gebelerden 141 tanesinde sadece diyet ile
kan şekeri regülasyonu sağlanmıştır. 97 gebede diyet ile regülasyon sağlanamamış ve
insülin tedavisi başlanmıştır. İnsülin tedavisi başlanan gebelerden 20 sinde sadece bolus, 21 inde ise sadece bazal insülin tedavisi ile kan şekeri regülasyonu sağlanmıştır.
54 ünde kan şekeri regülasyonu ancak bazal-bolus insülin ile sağlanmıştır. 2 gebeye
de insülin pompa tedavisi uygulanmıştır. 2013 yılında 186 gebeye gestasyonel diyabet
tanısı konulmuştur. Bu gebelerden 99 tanesinde sadece diyet ile kan şekeri regülasyonu sağlanmıştır. 87 gebede diyet ile regülasyon sağlanamamış ve insülin tedavisi
başlanmıştır. İnsülin tedavisi başlanan gebelerden 14 ünde sadece bolus, 29 unda
ise sadece bazal insülin tedavisi ile kan şekeri regülasyonu sağlanmıştır. 44 gebede
kan şekeri regülasyonu ancak bazal-bolus insülin ile sağlanmıştır. 1 gebeye de insülin
pompa tedavisi uygulanmıştır. Sonuç: Gestasyonel diyabet sıklığı ve gebelikte insülin
kullanımı artmaktadır. Gestasyonel diyabet tanısı ve tedavisi hakkında iç hastalıkları,
aile hekimliği ve kadın-doğum hastalıkları uzmanları bilgilendirilmelidir.
Giriş-Amaç: Aydın Devlet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma polikliniğine 2012
yılında ve 2013 yılının ilk 6 ayında başvuran gestasyonel diyabet tanısı konulmuş gebelerin verilerinin sunulması
Yöntem-Gereçler: Aydın Devlet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma polikliniğine
başvurmuş ve 75 gramlık oral glukoz tolerans testi ile gestasyonel diyabet tanısı
konulmuş hastalar değerlendirmeye alınmıştır.
Bulgular: 2012 yılında 236 gebeye gestasyonel diyabet tanısı konulmuştur. Bu gebelerden 141 tanesinde sadece diyet ile kan şekeri regülasyonu sağlanmıştır. 97 gebede
diyet ile regülasyon sağlanamamış ve insülin tedavisi başlanmıştır. İnsülin tedavisi
başlanan gebelerden 20 sinde sadece bolus, 21 inde ise sadece bazal insülin tedavisi ile kan şekeri regülasyonu sağlanmıştır. 54 ünde kan şekeri regülasyonu ancak
bazal-bolus insülin ile sağlanmıştır. 2 gebeye de insülin pompa tedavisi uygulanmıştır.
2013 yılında 186 gebeye gestasyonel diyabet tanısı konulmuştur. Bu gebelerden 99
tanesinde sadece diyet ile kan şekeri regülasyonu sağlanmıştır. 87 gebede diyet ile
regülasyon sağlanamamış ve insülin tedavisi başlanmıştır. İnsülin tedavisi başlanan
gebelerden 14 ünde sadece bolus, 29 unda ise sadece bazal insülin tedavisi ile kan
şekeri regülasyonu sağlanmıştır. 44 gebede kan şekeri regülasyonu ancak bazal-bolus
insülin ile sağlanmıştır. 1 gebeye de insülin pompa tedavisi uygulanmıştır.
Tartışma: Gestasyonel diyabet sıklığı ve gebelikte insülin kullanımı artmaktadır.
Gestasyonel diyabet tanısı ve tedavisi hakkında iç hastalıkları, aile hekimliği ve kadındoğum hastalıkları uzmanları bilgilendirilmelidir.
PD (msec)
PD: P wave dispersion
NS:Non significiant

Diabetic group
82 ± 16

Non-diabetic group
88 ± 13

P
NS
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PP-011

Metabolik sendromlu hastalarda PON 55 ve PON 192 gen
polimorfizminin değerlendirilmesi
İsmail Hakkı Ersoy1, Oğuzhan Aksu1, Özlem Yüksel2, Recep Sütçü3
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları A.B.D. Endokrinoloji ve
Metabolizma Hastalıkları B.D. Isparta

1

2

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya A.B.D. Isparta

3

Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya A.B.D. İzmir

Giriş-Amaç: Metobolik sendrom her geçen gün dünyada daha fazla insanı etkileyen önemli bir morbidite nedenidir. Paraoxanase-1 (PON-1), kalsiyum bağımlı 45
kDa ağırlığında yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL) ile ilişkili bir enzimdir.
PON-1 organofosfatların toksik derivelerini inaktive eder, oksidatif hasara kaşı yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL) ve düşük dansiteli lipoprotein kolesterol
(LDL)’un korunmasını sağlar ve bu yolla aterosklerozu engeller. Biz çalışmamızda
non-diyabetik metabolik sendromlu hastalarda ve metabolik sendromu olmayan
kontrol grubu hastalarında PON 55 ve PON 192 gen polimorfizmi değerlendirmeyi
amaçladık. Materyal-Metod: Çalışmaya ocak 2012 ile aralık 2012 tarihleri arasında
SDÜ iç hastalıkları polikliniğine başvuran metabolik sendrom tanısı konan 50 hasta
ve 40 sağlıklı birey dahil edilerek genetik inceleme için kan alındı. Metabolik sendrom
tanısı NCEP ATP-III kriterlerine göre konuldu. PON1 geninde 55. Kodondaki ve 192.
kodondaki aminoasit değişiklikleri polimeraz zincir reaksiyonu ve kısıtlayıcı enzim¬ler
kullanılarak incelendi. Bulgular: Metobolik sendrom grubunda PON 55 bölgesinde M
homozigotların oranı %72, L homozigotların oranı %14, LM heterozigotların oranı ise
%14 idi. Kontrol grubunda ise PON 55 bölgesinde M homozigotların oranı %7,5, L
homozigotların oranı %42.5, LM heterozigotların oranı ise %50 idi. Metobolik sendrom
grubunda PON 192 bölgesinde Q homozigotların oranı %12, R homozigotların oranı
%14, QR heterozigotların oranı ise %74 idi. Kontrol grubunda ise PON 192 bölgesinde
Q homozigotların oranı %5, R homozigotların oranı %5, QR heterozigotların oranı ise
%90 idi. Çalışmamızda PON 192 gen polimorfizmi açısından iki grup arasında fark
saptanmadı. Metabolik sendrom grubunda pon1 55 MM polimorfizmi kontrol grubundan anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,0001) (tablo). Sonuç: Çalışmamız metabolik
sendromla PON 55M/M polimorfizmi arasında ilişki olduğunu ve pon 55 M/M polimorfizminin metobolik sendrom gelişimi için bir risk faktörü olabileceğini göstermiştir.
Giriş-Amaç: Metobolik sendrom her geçen gün dünyada daha fazla insanı etkileyen önemli bir morbidite nedenidir. Paraoxanase-1 (PON-1), kalsiyum bağımlı 45 kDa
ağırlığında yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL) ile ilişkili bir enzimdir. PON-1
organofosfatların toksik derivelerini inaktive eder, oksidatif hasara kaşı yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL) ve düşük dansiteli lipoprotein kolesterol (LDL)’un
korunmasını sağlar ve bu yolla aterosklerozu engeller. Biz çalışmamızda non-diyabetik metabolik sendromlu hastalarda ve metabolik sendromu olmayan kontrol grubu
hastalarında PON 55 ve PON 192 gen polimorfizmi değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem-Gereçler: Çalışmaya ocak 2012 ile aralık 2012 tarihleri arasında SDÜ
iç hastalıkları polikliniğine başvuran metabolik sendrom tanısı konan 50 hasta ve
40 sağlıklı birey dahil edilerek genetik inceleme için kan alındı. Metabolik sendrom
tanısı NCEP ATP-III kriterlerine göre konuldu. PON1 geninde 55. Kodondaki ve 192.
kodondaki aminoasit değişiklikleri polimeraz zincir reaksiyonu ve kısıtlayıcı enzim¬ler
kullanılarak incelendi
Bulgular: Metobolik sendrom grubunda PON 55 bölgesinde M homozigotların oranı
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%72, L homozigotların oranı %14, LM heterozigotların oranı ise %14 idi. Kontrol grubunda ise PON 55 bölgesinde M homozigotların oranı %7,5, L homozigotların oranı %42.5,
LM heterozigotların oranı ise %50 idi. Metobolik sendrom grubunda PON 192 bölgesinde Q homozigotların oranı %12, R homozigotların oranı %14, QR heterozigotların
oranı ise %74 idi. Kontrol grubunda ise PON 192 bölgesinde Q homozigotların oranı
%5, R homozigotların oranı %5, QR heterozigotların oranı ise %90 idi. Çalışmamızda
PON 192 gen polimorfizmi açısından iki grup arasında fark saptanmadı. Metabolik
sendrom grubunda pon1 55 MM polimorfizmi kontrol grubundan anlamlı olarak yüksek
bulundu (p=0,0001).
Sonuçlar: Çalışmamız metabolik sendromla PON 55M/M polimorfizmi arasında ilişki
olduğunu ve pon 55 M/M polimorfizminin metobolik sendrom gelişimi için bir risk faktörü olabileceğini göstermiştir.
Hasta ve kontrol grubunda PON 55 ve PON 192 genotipleri ve alel frekansları
Değişken
Pon 55
L/L
M/L
M/M
L
M
PON 192
QQ
QR
RR
Q
R

76

Grup 1
(metabolik sendrom grubu)
N%
7 (%14)
7(%14)
36(%72)
12(%24)
38(%76)

Grup 2 (kontrol)

p

N%
17(%42,5)
20(%50)
3(%7,5)
24(%60)
16(%40)

0,0001
0,79
0,0001
0,22
0,001

6 (%12)
37(%74)
7(%14)
27(%54)
23(%46)

2(%5)
36(%90)
2(%5)
20(%50)
20(%50)

0,155
0,155
0,155
0,70
0,73
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PP-012

Tip V hiperlipoproteinemi ile kombine olabilen Tip I
hiperlipoproteinemi ve diyet şekli
Fatih Özçelik1, Erol Arslan2
Erzincan Asker Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, Erzincan.

1
2

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İç Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara.

Giriş: Ailesel Tip V Hiperlipoproteinemili olgularda pankreatit riskinin yüksek olmasının
yanında hipertansiyon, diyabet ve hiperürisemi sıklıkla gözlenir. Böylece hızlanan ateroskleroz ile kardiyovasküler hastalık riskinde artma gözlenir ve bu hastaların tanı ve
tedavisi ciddi şekilde önem kazanır. Biz burada kombine Tip V ve Tip I hiperlipoproteinemi tanısı koyduğumuz ve tedavisinde oldukça başarı sağladığımız bir olguyu sunuyoruz. Olgu: Epileptik nöbet benzeri bayılma şikayeti ile gelen 35 yaşındaki hastanın
yapılan rutin biyokimyasal analizinde total kolesterol 395 mg/dl, trigliserid 9215 mg/dl,
LDL 132 mg/dl olarak bulundu. Fredrickson sınıflaması kullanılarak hiperlipoproteinemi açısından değerlendirebilmek için ileri testleri yapıldı. Pre β kolesterol 183 mg/dl,
şilomikron pozitif, lipoprotein (a) 9.3, Apo A1 113 mg/dl, Apo B 121 mg/dl, Apo A II 31
mg/dl, Apo E 17 mg/dl olarak bulundu. Tip V hiperliporoteinemi tanısı ile alkol yasağı,
yağsız diyet ve ω-3 poli doymamış yağ asitleri 500 mg X2 tedavisi uygulandı. Kolesterol
ve trigliserid düzeylerinde belirgin düşme saptanmaması üzerine lipoprotein lipaz veya
apo C II eksikliği ile kombine hastalık olabileceği şüphesi doğdu ve ileri testleri yapıldı.
Apo C II eksikliği saptanması üzerine hastanın tip I ve V kombine hiperlipoproteinemi
olduğu düşünülerek hastaya gemfibrozil 600 mg X2 başlandı. Ayrıca bir seferde alınan
yağ ve karbonhidrat yükünü azaltmak maksadıyla günlük diyetini 5 parçaya (öğün)
bölmesi istendi. Hastanın 1 ay sonraki analizlerinde kan total kolesterol düzeyinin 315
mg/dl’ye, trigliserid düzeyinin 742 mg/dl’ye düştüğü saptandı. Sonuç: Hiperlipidemik
hastalıklar incelenirken birkaç formun aynı anda bulunabileceği ve tedavisinde günlük
diyetin 5 parça olacak şekilde, her bir öğün başına alınan yağ ve karbonhidrat yükünün
azaltılması gerektiği akıldan çıkarılmamalıdır.
Giriş-Amaç: Ailesel Tip V Hiperlipoproteinemili olgularda pankreatit riskinin yüksek
olmasının yanında hipertansiyon, diyabet ve hiperürisemi sıklıkla gözlenir. Böylece hızlanan ateroskleroz ile kardiyovasküler hastalık riskinde artma gözlenir ve bu
hastaların tanı ve tedavisi ciddi şekilde önem kazanır. Biz burada kombine Tip V ve Tip
I hiperlipoproteinemi tanısı koyduğumuz ve tedavisinde oldukça başarı sağladığımız
bir olguyu sunuyoruz.
Olgu: Epileptik nöbet benzeri bayılma şikayeti ile gelen 35 yaşındaki hastanın yapılan
rutin biyokimyasal analizinde total kolesterol 395 mg/dl, trigliserid 9215 mg/dl, LDL
132 mg/dl olarak bulundu. Fredrickson sınıflaması kullanılarak hiperlipoproteinemi
açısından değerlendirebilmek için ileri testleri yapıldı. Pre β kolesterol 183 mg/dl,
şilomikron pozitif, lipoprotein (a) 9.3, Apo A1 113 mg/dl, Apo B 121 mg/dl, Apo A II 31
mg/dl, Apo E 17 mg/dl olarak bulundu. Tip V hiperliporoteinemi tanısı ile alkol yasağı,
yağsız diyet ve ω-3 poli doymamış yağ asitleri 500 mg X2 tedavisi uygulandı. Kolesterol ve trigliserid düzeylerinde belirgin düşme saptanmaması üzerine lipoprotein lipaz
veya apo C II eksikliği ile kombine hastalık olabileceği şüphesi doğdu ve ileri testleri
yapıldı. Apo C II eksikliği saptanması üzerine hastanın tip I ve V kombine hiperlipoproteinemi olduğu düşünülerek hastaya gemfibrozil 600 mg X2 başlandı. Ayrıca bir
seferde alınan yağ ve karbonhidrat yükünü azaltmak maksadıyla günlük diyetini 5 parçaya (öğün) bölmesi istendi. Hastanın 1 ay sonraki analizlerinde kan total kolesterol
düzeyinin 315 mg/dl’ye, trigliserid düzeyinin 742 mg/dl’ye düştüğü saptandı.
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Sonuçlar: Hiperlipidemik hastalıklar incelenirken birkaç formun aynı anda
bulunabileceği ve tedavisinde günlük diyetin 5 parça olacak şekilde, her bir öğün başına
alınan yağ ve karbonhidrat yükünün azaltılması gerektiği akıldan çıkarılmamalıdır.
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PP-014

Prevalence of euthyroid sick syndrome among
hospitalized patients in internal medicine departments
Feride Koçak Can1, Orçun Can2, Melike Özçelik2, Aytekin Oğuz2
Sultanbeyli State Hospital

1
2

Istanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital

Objective: The prevalence of euthyroid sick syndrome is highly frequent in hospitalized patients. In this study, the frequency of euthyroid sick syndrome and subgroups
were examined in patients who had not hypothyroidism, hyperthyroidism or Hashimoto
disease and who were hospitalized in internal medicine departments including emergency and gastroenterology in Istanbul Medeniyet University Göztepe Training and
Research Hospital.
Materials-Methods: A total of 594 patients whose ages range from 17 to 112 were
enrolled to study (334 of patients were female [56%] while 260 of patients were male
[44%]). The diseases that can be related with euthyroid sick syndrome like diabetes
mellitus, acromegaly, Cushing syndrome, cirrhosis, acute and chronic renal failure,
coronary artery disease, congestive heart failure, hepatitis, acute infection, sepsis, leukemia, lymphoma, multiple myeloma, AIDS, psychosis, major depression, malignancy,
trauma, surgery within the past month; medications that can effect thyroid functions
like dopamine, dobutamine, heparin, glucocorticoids, furosemide, NSAIDs, acetylsalicylic acid, metformin, metoprolol, amiodarone, interferon, radiocontrast agents, anticonvulsant drugs; biochemical values like pH, pO2, pCO2, sodium, BUN, creatinin,
glucose, total bilirubin, albumin, WBC, hematocrit, TSH, free T3, free T4 and vital signs
like temperature, mean arterial blood pressure, heart rate, respiratory rate, daily urine
output were recorded. Apache III scores were estimated according to these parameters. Patients with euthyriod sick syndrome were divided into five groups according to
their thyroid function tests (table 1).
Results: The frequency of euthyroid sick syndrome was 52.2% in internal medicine
departments. The subgroup characterized with low free T3 was found to be most frequent (55.2%). The subgroup characterized with both low free T3 and free T4 was
less frequent than the other subgroups but Apache III scores was higher in this subgroup (figure 1) and it was related to higher mortality. Euthyroid sick syndrome was
statistically significant in chronic renal disease, coronary artery disease, congestive
heart failure, malignancy, acute infection, cirrhosis and lymphoma (figure 2). The use
of furosemide, acetylsalicylic acid, heparin, amiodarone, radiocontrast agents was significantly higher whereas the use of metformin was significantly lower in euthyroid sick
syndrome.
Conclusions: Consequently it is observed that euthyroid sick syndrome is frequent in
hospitalized patients and it is related to various diseases and medications.
Giriş-Amaç: The prevalence of euthyroid sick syndrome is highly frequent in hospitalized patients. In this study, the frequency of euthyroid sick syndrome and subgroups
were examined in patients who had not hypothyroidism, hyperthyroidism or Hashimoto
disease and who were hospitalized in internal medicine departments including emergency and gastroenterology in Istanbul Medeniyet University Göztepe Training and
Research Hospital.
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Yöntem-Gereçler: A total of 594 patients whose ages range from 17 to 112 were
enrolled to study (334 of patients were female [56%] while 260 of patients were male
[44%]). The diseases that can be related with euthyroid sick syndrome like diabetes
mellitus, acromegaly, Cushing syndrome, cirrhosis, acute and chronic renal failure,
coronary artery disease, congestive heart failure, hepatitis, acute infection, sepsis, leukemia, lymphoma, multiple myeloma, AIDS, psychosis, major depression, malignancy,
trauma, surgery within the past month; medications that can effect thyroid functions
like dopamine, dobutamine, heparin, glucocorticoids, furosemide, NSAIDs, acetylsalicylic acid, metformin, metoprolol, amiodarone, interferon, radiocontrast agents, anticonvulsant drugs; biochemical values like pH, pO2, pCO2, sodium, BUN, creatinin,
glucose, total bilirubin, albumin, WBC, hematocrit, TSH, free T3, free T4 and vital signs
like temperature, mean arterial blood pressure, heart rate, respiratory rate, daily urine
output were recorded. Apache III scores were estimated according to these parameters. Patients with euthyriod sick syndrome were divided into five groups according to
their thyroid function tests (table 1).
Table 1

Group A:
normal TSH
low free T3
Group B:
normal TSH
low free T3
Group C:
normal TSH
low free T3
Group D:
low TSH
low free T3
Group E:
normal TSH
normal free T3
The subgroups of euthyroid sick syndrome

normal free T4
high free T4
low free T4
low free T4
high free T4

Bulgular: The frequency of euthyroid sick syndrome was 52.2% in internal medicine
departments. The subgroup characterized with low free T3 was found to be most frequent (55.2%). The subgroup characterized with both low free T3 and free T4 was
less frequent than the other subgroups but Apache III scores was higher in this subgroup (figure 1) and it was related to higher mortality. Euthyroid sick syndrome was
statistically significant in chronic renal disease, coronary artery disease, congestive
heart failure, malignancy, acute infection, cirrhosis and lymphoma (figure 2). The use
of furosemide, acetylsalicylic acid, heparin, amiodarone, radiocontrast agents was significantly higher whereas the use of metformin was significantly lower in euthyroid sick
syndrome.
Figure 1

The distribution of Apache III score in patients with euthyroid and euthyroid sick syndrome
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Figure 2

The ratio of diseases that contain statistically significant difference between group1 (euthyroid
sick syndrome) and group 2 (euthyroid)

Sonuçlar: Consequently it is observed that euthyroid sick syndrome is frequent in
hospitalized patients and it is related to various diseases and medications.
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Otozomal dominant polikistik böbrek hastalarında
insülin direncine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi
Mehmet Küçük, Semih Kalyon, Eylem Özgün Çil, Güngör Sitar, Burak Bursalı, Güldane Tiyar,
Şenay Günaydın, Mehmet Akif Küçüksarı
sb okmeydanı eah istanbul

Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı (ODPKBH), en sık rastlanan kalıtsal
böbrek hastalıklardan birisidir. Türk Nefroloji Derneği 2012 registrisine göre ülkemizdeki son dönem böbrek yetmezlikli hastaların %5.8 ini ODPKBH oluşturmaktadır. Bu
çalışmada; Otozomal dominant polikistik böbrek hastalarında insülin direncine etki
eden faktörlerin tespiti ve özellikle kreatinin klirensinde azalma ile böbrek yetmezliğindeki artışın ne oranda insulin direncini etkilediğinin saptanmayı amaçladık. Bu amaçla
SB Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji polikliniğinde takip edilen, aile
hikayesi, klinik bulgular ve görüntüleme yöntemleri ile kesin tanısı konmuş olan 25’i
kadın, 18’i erkek toplam 43 ODPKBH alındı. Tüm hastaların glukoz ve insülin ölçümleri
yapıldı. Ayrıca hastaların Üre, Kreatinin, Ürik asit, Kolesterol, TG, HDL, LDL, Total protein, Albumin, Globulin, Hemoglobin, Hematokrit, HbA1C ve spot idrarda protein kreatinin oranı (SPİK) değerlerine bakıldı. Tüm hastaların kreatinin klirensleri serum ve idrar
kreatininin değerlerinden (Kreatinin Klirensi = İdrar Kreatinini * Günlük İdrar Volümü /
SerumKreatinini / 1440/b)formülize edilerek hesaplandı. İnsülin direnci (HOMA) hesaplandı. Bütün hastaların kilo, boy ve antropo-plikometrik (boyun çevresi, kol çevresi,
bel çevresi, kalça çevresi, triseps, biseps, subskapular, umbilikal ve suprailiyak bölgelerden deri kıvrım kalınlığı) ölçümleri yapıldı. Vücut kitle indeksi, total vücut yağ yüzdesi hesaplandı. Otozomal dominant polikistik böbrek hastalarında insulin direncinin
olduğu ve böbrek yetersizliği indeksi arttıkça insulin direncinde bir artış olduğu görüldü.
İnsulin direnci olan hastaların daha kilolu (84,33 kg),bel çevresinin daha geniş(105,17
cm), VKİ’nin daha yüksek(31 kg/m2) olduğu görüldü. İnsulin direnci olmayan ve insulin
direnci olan gruplarının Hipertansiyon varlığı dağılımları arasında istatistiksel olarak
anlamlı farklılık gözlendi. Böbrek yetmezliği ile insulin direnci arasındaki anlamlı ilişki
evre 2 den itibaren başlamaktaydı. İnsulin direnci Evre 1 ve evre 2 böbrek yetmezliğinde sırasıyla %4 ve %33 oranında saptandı. Sonuç olarak erişkin tipi polikistik böbrek
hastalarında insülin direnci ile böbrek yetmezliği arasındaki ilişkinin, erken evre böbrek
yetmezliğinden itibaren başladığı görüldü.
Sonuçlar: Sonuç olarak erişkin tipi polikistik böbrek hastalarında insülin direnci ile
böbrek yetmezliği arasındaki ilişkinin, erken evre böbrek yetmezliğinden itibaren
başladığı görüldü.
Kreatinin Klirensi ile İnsulin direnci arasındaki ilişki

İnsulin direnci olmayan n:37 İnsulin direnci olan n:6
Kreatinin klirensi 60’ın altı
n:15
n:5
χ²:3,9
Kreatinin klirensi 60 ve üstü n:22
n:1
p=0,049
Kreatinin Klirensi grupları ile İnsulin direnci olmayan ve insulin direnci olan grupların dağılımları
arasında istatiksel farklılık gözlendi (p=0,049). İnsulin direnci olan grupta Kreatinin klirensi 60’ın
altı 5 (%83,3) yüksek bulundu
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Yağlı karaciğer (metabolik sendrom) modeli geliştirilen
sıçanlarda psikoz yatkınlığındaki artışın gösterilmesi
ve bu bulgunun inflamatuar sitokinlerle bağlantısının
açıklanması
Oytun Erbaş1, Erkan Kısmalı2, Fatih Oltulu2, Altuğ Yavaşoğlu2, Hüseyin Aktuğ2, Dilek Taşkıran2
1

Gaziosmanpaşa Uni. Tıp Fak.

2

Ege Üni. Tıp. Fak.

Amaç: Metabolik sendrom,obezite ve buna bağlı gelişen yağlı karaciğerin toplumdaki
prevalansı % 10-24 oranındadır. Özellikle karaciğer yağlanması (YK) ve buna bağlı
gelişen oksidan stres ve TNF-alfa gibi inflamatuar sitokinlerin artışı metabolik sendromdaki (obezite, tip 2 diyabet) daki insulin rezistansı ve karaciğer hasarından sorumludur. Psikotik hastalarda düşük dereceli periferik inflamasyon bulunmaktadır. Bu
çalışmadaki amacımız sıçanlarda deneysel yağlı karaciğer-metabolik sendrom modelinin apomorfin ile induklenen psikoz üzerine etkilerini ortaya koymaktır. MateryalMetod: Çalışmada 18 adet erkek Sprague-Dawley sıçan kullanıldı. 12 erkek sıçana
yağlı karaciğer gelişimi için 8 hafta süreyle içme sularına % 35’lik fruktoz eklendi. Diğer
6 sıçan kontrol grubu olarak çalışmaya alındı ve normal beslenme uygulandı. 8 hafta
sonunda fruktozdan zengin diyet alan sıçanlara ultrasonografi ve biopsi yapılarak yağlı
karaciğer gelişimi doğrulandı. Ardından normal ve yağlı karaciğerli (YK) sıçanlara apomorfin ile induklenen sterotipi testleri yapıldı. Sıçanlara öncelikle 10 dakikalık kafese
alışma periyodunun ardından 1,5 mg/kg intraperitoneal (askorbik-asitte çözülerek)
verildi. 10 dakika sonra her sıçan için 15 dakika gözlem yapıldı. Dakikada bir olmak
üzere sterotipi derecesi skorlandı.Stereotipik epizod derecelendirmesi için: Sterotipi
yok (0), nadir koklama (1), nadir koklama ve nadir kafes kemirme (2), sık kemirme
(3), sürekli yoğun kemirme (4), yoğun ve aynı noktayı kemirme (5) kullanıldı. Sakrifiye
edilen sıçanlarda dopamin turnover göstergesi olan HVA’nın (Homovanilik asit) beyindeki düzeyi değerlendirildi. Ayrıca karaciğer ve beyinde IL-2, TNF-alfa, NF-kappaB
düzeyleri saptandı. İstatistiksel analiz için Mann-Whitney U testi kullanıldı. Bulgular: Y
YK sıçanların apomorfin testinde kontrol grubuna göre anlamlı artmış sterotipi(control:
2.25 ± 0.2/dakika, YK: 3.92 ± 0.36/dakika) gösterdikleri izlendi. YK geliştirilen
sıçanlarda beyinde kontrol grubu sıçanlara göre anlamlı (p<0.005) artmış HVA (control: 1.21 ± 0.17 ng/mg protein, YK: 7.53 ± 1.49 ng/mg protein ) düzeyi saptandı. Ayrıca
YK sıçanlarda beyinde kontrol grubuna göre IL-2 (control:12.45 ± 2.53 pg/mg protein,
YK:150.71 ± 33.94 pg/mg protein ), TNF (control:0.23 ± 2.53 ng/mg protein, YK:150.71
± 33.94 ng/mg protein ), NF-kappaB ( control:18.77 ± 5.9 pg/mg protein, YK:55.31 ±
8.7 pg/mg protein ) anlamlı artmış olarak bulundu. Sonuç: Yağlı karaciğer sıçanlarda
normale göre sterotipik davranışlarda artma oluşturmuş, dopaminerjik aktiviteyi ve dopamin turnoverini (HVA) arttırmıştır. Yağlı karaciğer/ metabolik sendromdaki inflamatuar sitokinler ve oksidan stresin neden olduğu nöromodulatuar değişiklikler bu etkinin
nedeni olabilir.
Giriş-Amaç: Metabolik sendrom, obezite ve buna bağlı gelişen yağlı karaciğerin
toplumdaki prevalansı % 10-24 oranındadır. Özellikle karaciğer yağlanması (YK) ve
buna bağlı gelişen oksidan stres ve TNF-alfa gibi inflamatuar sitokinlerin artışı metabolik sendromdaki (obezite, tip 2 diyabet) daki insulin rezistansı ve karaciğer hasarından
sorumludur. Psikotik hastalarda düşük dereceli periferik inflamasyon bulunmaktadır.
Bu çalışmadaki amacımız sıçanlarda deneysel yağlı karaciğer-metabolik sendrom
modelinin apomorfin ile induklenen psikoz üzerine etkilerini ortaya koymaktır.
Yöntem-Gereçler: Çalışmada 18 adet erkek Sprague-Dawley sıçan kullanıldı. 12
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erkek sıçana yağlı karaciğer gelişimi için 8 hafta süreyle içme sularına % 35’lik fruktoz eklendi. Diğer 6 sıçan kontrol grubu olarak çalışmaya alındı ve normal beslenme
uygulandı. 8 hafta sonunda fruktozdan zengin diyet alan sıçanlara ultrasonografi ve biopsi yapılarak yağlı karaciğer gelişimi doğrulandı. Ardından normal ve yağlı karaciğerli
(YK) sıçanlara apomorfin ile induklenen sterotipi testleri yapıldı. Sıçanlara öncelikle
10 dakikalık kafese alışma periyodunun ardından 1,5 mg/kg intraperitoneal (askorbikasitte çözülerek) verildi. 10 dakika sonra her sıçan için 15 dakika gözlem yapıldı. Dakikada bir olmak üzere streotipi derecesi skorlandı.Stereotipik epizod derecelendirmesi için: Stereotipi yok (0), nadir koklama (1), nadir koklama ve nadir kafes kemirme
(2), sık kemirme (3), sürekli yoğun kemirme (4), yoğun ve aynı noktayı kemirme (5)
kullanıldı. Sakrifiye edilen sıçanlarda dopamin turnover göstergesi olan HVA’nın (Homovanilik asit) beyinde prefrontal bölgedeki düzeyi değerlendirildi. Ayrıca karaciğer ve
beyinde IL-2, TNF-alfa, NF-kappaB düzeyleri saptandı. İstatistiksel analiz için MannWhitney U testi kullanıldı.
Bulgular: YK sıçanların apomorfin testinde kontrol grubuna göre anlamlı artmış
streotipi(control: 2.25 ± 0.2/dakika, YK: 3.92 ± 0.36/dakika) gösterdikleri izlendi. YK
geliştirilen sıçanlarda beyinde kontrol grubu sıçanlara göre anlamlı (p<0.005) artmış
HVA (control: 1.21 ± 0.17 ng/mg protein, YK: 7.53 ± 1.49 ng/mg protein ) düzeyi
saptandı. Ayrıca YK sıçanlarda beyinde kontrol grubuna göre IL-2 (control:12.45 ±
2.53 pg/mg protein, YK:150.71 ± 33.94 pg/mg protein ), TNF (control:0.23 ± 2.53 ng/
mg protein, YK:150.71 ± 33.94 ng/mg protein ), NF-kappaB ( control:18.77 ± 5.9 pg/mg
protein, YK:55.31 ± 8.7 pg/mg protein ) anlamlı artmış olarak bulundu.

Normal ve Yağlı KC

Tartışma: YK, sıçanlarda normale göre sterotipik davranışlarda ve dopaminerjik aktivitede artma gözlenmiştir. YK / metabolik sendromdaki enflamatuar sitokinler ve oksidan stresin neden olduğu nöromodülatuar değişiklikler buna neden olabilir.
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Hashimato Troiditi Tanılı Hastalarda TSH Düzeyleri ile Lipid
Parametreleri Arasındaki İlişki
Semih Keçici1, Salih Kılıç1, Ersin Efetürk1, Muhammet Emin Erdem2, Sinan Kazan1, Gülgün
Arslan1, Seydahmet Akın1, Mustafa Tekçe1, Mehmet Aliustaoğlu1
1

Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

2

Şavşat İlçe Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Artvin

Giriş: Hipotiroidi, lipid peroksidasyonunu azaltıp kan lipidlerini artırarak ateroskleroza
yol açabilmektedir. Tiroid hormonlarının az, normal ya da aşırı salgılandığı durumlarda
bu hormonların lipid metabolizması ve lipid parametreleri üzerindeki etkileri çok çeşitli
çalışmalara konu olmaya devam etmektedir. Tiroid hormonları lipid metabolizmasında
farklı etkilere sahiptir ve hipotiroidizm artmış LDL seviyesi ile karakterize hiperkolesterolemiye neden olur. Total ve HDL kolesterol arasındaki fark olarak tanımlanabilen
non-HDL kolesterol, son yıllarda LDL kolesterol kadar önem kazanmıştır. Biz bu
çalışmamızda sekonder hiperlipidemi sebebi olan Hashimoto troiditi tanılı hastalarda
trigliserid, total kolesterol, LDL, HDL, non-HDL düzeylerini araştırmayı hedefledik.
Materyal-Metod: Çalışmamızda Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve İç Hastalıkları Polikiliniklerine Aralık 2011-Aralık 2012 tarihleri arasında
takip edilen yaşları 15-90 arasında olan 353 hasta retrospektif olarak değerlendirildi.
Hastalar TSH düzeyi 0.5-5 arasında ötroid ve 5'in üzerinde olanlar hipotroid kabul
edilerek iki gruba ayrıldı. Bu iki grubun trigliserid, total kolesterol, LDL, HDL, non-HDL
düzeyleri karşılaştırıldı.
Sonuçlar: Ötroid grupta trigliserid düzeyi ortalaması 149, hipotroid grupta 146(p>0.05);
ötroid grupta total kolesterol düzeyi ortalaması 232, hipotroid grupta 236(p>0.05);
ötroid grupta LDL düzeyi ortalaması 124, hipotroid grupta 149(p<0.05); ötroid grupta
HDL düzeyi ortalaması 51, hipotroid grupta 52(p>0.05); ötroid grupta non-HDL düzeyi
ortalaması 170, hipotroid grupta ise 189(p<0.05) saptandı.
Tartışma: Hipotiroidi, sekonder hiperlipidemi sebeplerinden biridir. Çalışmamızda,
hashimoto tiroiditi tanılı hastalarda TSH düzeyleriyle lipid parametreleri arasındaki
ilişkiyi araştırdık. Özellikle son yıllarda koroner arter hastalığındaki önemi üzerinde
durulan non-HDL düzeyleri de çalışmamızda değerlendirildi. LDL ve non-HDL düzeyleri, hipotiroidi grubunda ötiroid gruba göre beklendiği gibi anlamlı düzeyde yüksek
saptandı. Trigliserid, total kolesterol düzeyleri de hipotiroidi grubunda ötiroid gruba
göre yüksek, HDL düzeyi düşük tespit edilse de istatistiki olarak anlamlı değildi. Hipotiroidi, sekonder hiperlipidemi sepeleri arasında gösterilse de LDL ve non-HDL
düzeyleri üzerinde diğer lipid parametrelerine göre daha etkili olduğu çalışmamız sonucunda tespit edilmiştir.
Giriş-Amaç: Hipotiroidi, lipid peroksidasyonunu azaltıp kan lipidlerini artırarak ateroskleroza yol açabilmektedir. Tiroid hormonlarının az, normal ya da aşırı salgılandığı
durumlarda bu hormonların lipid metabolizması ve lipid parametreleri üzerindeki etkileri çok çeşitli çalışmalara konu olmaya devam etmektedir. Tiroid hormonları lipid
metabolizmasında farklı etkilere sahiptir ve hipotiroidizm artmış LDL seviyesi ile
karakterize hiperkolesterolemiye neden olur. Total ve HDL kolesterol arasındaki fark
olarak tanımlanabilen non-HDL kolesterol, son yıllarda LDL kolesterol kadar önem
kazanmıştır. Biz bu çalışmamızda sekonder hiperlipidemi sebebi olan Hashimoto
troiditi tanılı hastalarda trigliserid, total kolesterol, LDL, HDL, non-HDL düzeylerini
araştırmayı hedefledik.
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Yöntem-Gereçler: Çalışmamızda Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi
Endokrinoloji ve İç Hastalıkları Polikiliniklerine Aralık 2011-Aralık 2012 tarihleri arasında
takip edilen yaşları 15-90 arasında olan 353 hasta retrospektif olarak değerlendirildi.
Hastalar TSH düzeyi 0.5-5 arasında ötroid ve 5'in üzerinde olanlar hipotroid kabul
edilerek iki gruba ayrıldı. Bu iki grubun trigliserid, total kolesterol, LDL, HDL, non-HDL
düzeyleri karşılaştırıldı.
Bulgular: Ötroid grupta trigliserid düzeyi ortalaması 149, hipotroid grupta 146(p>0.05);
ötroid grupta total kolesterol düzeyi ortalaması 232, hipotroid grupta 236(p>0.05);
ötroid grupta LDL düzeyi ortalaması 124, hipotroid grupta 149(p<0.05); ötroid grupta
HDL düzeyi ortalaması 51, hipotroid grupta 52(p>0.05); ötroid grupta non-HDL düzeyi
ortalaması 170, hipotroid grupta ise 189(p<0.05) saptandı.
Tartışma: Hipotiroidi, sekonder hiperlipidemi sebeplerinden biridir. Çalışmamızda,
hashimoto tiroiditi tanılı hastalarda TSH düzeyleriyle lipid parametreleri arasındaki
ilişkiyi araştırdık. Özellikle son yıllarda koroner arter hastalığındaki önemi üzerinde
durulan non-HDL düzeyleri de çalışmamızda değerlendirildi. LDL ve non-HDL düzeyleri, hipotiroidi grubunda ötiroid gruba göre beklendiği gibi anlamlı düzeyde yüksek
saptandı. Trigliserid, total kolesterol düzeyleri de hipotiroidi grubunda ötiroid gruba
göre yüksek, HDL düzeyi düşük tespit edilse de istatistiki olarak anlamlı değildi. Hipotiroidi, sekonder hiperlipidemi sepeleri arasında gösterilse de LDL ve non-HDL
düzeyleri üzerinde diğer lipid parametrelerine göre daha etkili olduğu çalışmamız sonucunda tespit edilmiştir.
Ötiroid ve Hipotiroid Hasta Grubu Lipid Parametrelerinin Karşılaştırılması
Ötiroid
Hipotiroid
P değeri
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Trigliserid
149
146
>0.05

10.METABOLİKSENDROM
SEMPOZYUMU

Kolesterol
232
236
>0.05

LDL
124
149
<0.05

HDL
51
52
>0.05

non-HDL
170
189
<0.05
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PP-018

Varna Klimatoterapi Enstitüsü'nde, hipertansiyon ve
infarktüs hastalarında, lipitler ve kolesterol üzerine
araştırmalar
Neriman Karabaşoğlu
Varna Klimatoterapi Enstitüsü, İklim Tedavisi Bölümü, Varna / Bulgaristan

Son zamanlarda Kolesterol konusu üzerine yoğun, hararetli tartışmalar yaşandı. Hele
ki yumurta sarısını kimler, ne miktarda tüketmeli sorusu halen tartışılmaktadır. Bunun
cevabı ise, metabolizmanın kendisidir. Varna Klimatoterapi Enstitüsü’ndeki araştırmalarım, plajda ve deniz suyunda, 6 senede, 4500 hasta ile gerçekleşti. Uzmanlığımın ilk
senelerinde hipertansiyon hastalarının Kolesterolleri üzerine çalışmalarım oldu. Daha
sonra kanın pıhtılaşmasını engelleyen yani kanı sulandıran Heparin üzerine bir çok deneyimlerde bulundum. Bilgilerim doğrultusunda Heparin bu özelliği ile, Kolesterol’ün,
kan damarlarını tıkamasına izin vermiyor ve tıkanmayı engelliyor diyebiliriz. Bunu,
Lipoprotein Lipaz enziminin içine kofaktör olarak giren Heparin, lipitlerin Kolesterol’e
dönüşmesini engelleyerek sağlar. Bununla birlikte yumurtanın sarısının Kolesterol değerlerinin, iç yağlar ve iç organlardan sonra(karaciğer, böbrek vs.) en fazla olduğu
bilgisi herkesçe kabul edilmekte. Fakat bu bilgiden, yumurta tüketmenin zararlı olduğu
anlamını çıkarmamalıyız. Bizim bünyemizde bütün maddeler, yani proteinler (et,süt
ve süt ürünleri), karbonhidratlar (şeker ve unlu gıdalar) ve yağlar(bitkisel ve hayvansal yağlar) hücrelerde yanıyor. Bu maddeler karbondioksit(nefes) ve su(idrar,dışkı,ter)
olarak vücudumuzdan atılıyor. Fakat bünyemizde bir tek yanmayan madde, Kolesteroldür. Metabolizmaya dört yoldan katılıyor ve; 1) Seksual hormonların, yani
androjen ve lutein folikülin(erkek ve dişi üreme sistemi) yapısına giriyor, 2) Steroid
hormonlarının(Kortizonlar) yapımını sağlıyor, 3) Safra asitlerinin üretimine katılıyor, 4)
Çocuklarda Ultraviyole Işınları (Güneş) etkisinde D vitaminini yapıyor. Kadınlarda 50’li
yaşlardan sonra, erkeklerde 60’lı yaşlardan sonra seksual hormonların azalması sebebiyle, Kolesterol, seksual hormonların yapısına giremiyor ve kan damarlarına doğru
LDL (Kötü Kolesterol) olarak yöneliyor.Bu mekanizma, doğrudan yumurta sarısındaki
Kolesterol ile ilişkilidir. Belli bir yaşa kadar vücutta belli yararları gözlenen Kolesterol
içeren besin maddelerinin, belli bir yaştan sonra yarar sağlayan yapılara yönelmeyip kötü sonuçlar doğuracak yerlere yönelmesi çıkarabileceğimiz bir sonuçtur.Bu kötü
sonuçların aşamaları ise şöyledir: Kolesterol plakalarının oluşması, hipertansiyon ve
ardından kalp ve beyin infarktüsünün gerçekleşmesidir. Özetle, belli bir yaşa kadar
Kolesterol ve dolayısıyla yumurtanın sarısı yararlıdır, fakat belli bir yaştan sonra ise
aynı oranda yarar söz konusu değildir. Erkekler 60 yaşına kadar, kadınlar ise 50 yaşına
kadar her gün 1 adet ve yine erkeklerde 60 yaşından sonra, kadınlar ise 50 yaşından
sonra haftada 2 adet tüketmelidir. Anlayacağınız, o düşmanımız Total Kolesterol olmazsa, dünyamızın sonu gelecektir.Doğurganlık duracaktır.Bundan dolayı Kolesterol
içeren gıdaları, yaşımıza ve fiziksel aktivitemize uygun olarak tüketmeliyiz. Tereyağı
meselesine gelince: Evet, az miktarda Kolesterol içermektedir.Ancak vücutta kemik
iliğinin yapısına katılarak kırmızı kan yuvarlaklarının oluşmasını sağlar.Bundan dolayı
gençler ihtiyaçları kadar, yaşlılar ise az miktarda kullanabilir. Ultraviyole etkisi altında,
Hipertansiyon hastalarının tırnak derileri mikroskop altında incelendiğinde, kolesterolün LDL kolesterol olarak kan damarlarına gittiği gözlendi. Bu hastalara güneş tedavisi
uygulanamaz.
Giriş-Amaç: Kolesterolün vücudumuzdaki etkisi

10.METABOLİKSENDROM
SEMPOZYUMU

89

10.

METABOLİKSENDROM
SEMPOZYUMU

E - Bildiriler

Yumurta Sarısı Görseli

Yumurta Sarısı Görseli

Olgu: Son zamanlarda Kolesterol konusu üzerine yoğun, hararetli tartışmalar yaşandı.
Hele ki yumurta sarısını kimler, ne miktarda tüketmeli sorusu halen tartışılmaktadır.
Bunun cevabı ise, metabolizmanın kendisidir.
Yöntem-Gereçler: Varna Klimatoterapi Enstitüsü’ndeki araştırmalarım, plajda ve deniz suyunda, 6 senede, 4500 hasta ile gerçekleşti.
Bulgular: Uzmanlığımın ilk senelerinde hipertansiyon hastalarının Kolesterolleri üzerine çalışmalarım oldu. Daha sonra kanın pıhtılaşmasını engelleyen yani kanı sulandıran
Heparin üzerine bir çok deneyimlerde bulundum. Bilgilerim doğrultusunda Heparin bu
özelliği ile, Kolesterol’ün, kan damarlarını tıkamasına izin vermiyor ve tıkanmayı engelliyor diyebiliriz. Bunu, Lipoprotein Lipaz enziminin içine kofaktör olarak giren Heparin,
lipitlerin Kolesterol’e dönüşmesini engelleyerek sağlar.
Bununla birlikte yumurtanın sarısının Kolesterol değerlerinin, iç yağlar ve iç organlardan sonra(karaciğer, böbrek vs.) en fazla olduğu bilgisi herkesçe kabul edilmekte.
Fakat bu bilgiden, yumurta tüketmenin zararlı olduğu anlamını çıkarmamalıyız.
Bizim bünyemizde bütün maddeler, yani proteinler (et,süt ve süt ürünleri), karbonhidratlar (şeker ve unlu gıdalar) ve yağlar(bitkisel ve hayvansal yağlar) hücrelerde yanıyor.
Bu maddeler karbondioksit(nefes) ve su(idrar,dışkı,ter) olarak vücudumuzdan atılıyor.
Fakat bünyemizde bir tek yanmayan madde, Kolesteroldür. Metabolizmaya dört yoldan katılıyor ve;
1) Seksual hormonların, yani androjen ve lutein folikülin(erkek ve dişi üreme sistemi)
yapısına giriyor,
2) Steroid hormonlarının(Kortizonlar) yapımını sağlıyor,
3) Safra asitlerinin üretimine katılıyor,
4) Çocuklarda Ultraviyole Işınları (Güneş) etkisinde D vitaminini yapıyor.

90

10.METABOLİKSENDROM
SEMPOZYUMU

10.

METABOLİKSENDROM
SEMPOZYUMU

Sonuçlar: Özetle, belli bir yaşa kadar Kolesterol ve dolayısıyla yumurtanın sarısı
yararlıdır, fakat belli bir yaştan sonra ise aynı oranda yarar söz konusu değildir.
Erkekler 60 yaşına kadar, kadınlar ise 50 yaşına kadar her gün 1 adet ve yine erkeklerde 60 yaşından sonra, kadınlar ise 50 yaşından sonra haftada 2 adet tüketmelidir.
Anlayacağınız, o düşmanımız Total Kolesterol olmazsa, dünyamızın sonu gelecektir.
Doğurganlık duracaktır.Bundan dolayı Kolesterol içeren gıdaları, yaşımıza ve fiziksel
aktivitemize uygun olarak tüketmeliyiz.
Tereyağı meselesine gelince: Evet, az miktarda Kolesterol içermektedir.Ancak vücutta
kemik iliğinin yapısına katılarak kırmızı kan yuvarlaklarının oluşmasını sağlar.Bundan
dolayı gençler ihtiyaçları kadar, yaşlılar ise az miktarda kullanabilir.
Ultraviyole etkisi altında, Hipertansiyon hastalarının tırnak derileri mikroskop altında
incelendiğinde, kolesterolün LDL kolesterol olarak kan damarlarına gittiği gözlendi. Bu
hastalara güneş tedavisi uygulanamaz.
Genel Poster
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Tartışma: Kadınlarda 50’li yaşlardan sonra, erkeklerde 60’lı yaşlardan sonra seksual
hormonların azalması sebebiyle, Kolesterol, seksual hormonların yapısına giremiyor ve
kan damarlarına doğru LDL (Kötü Kolesterol) olarak yöneliyor.Bu mekanizma, doğrudan
yumurta sarısındaki Kolesterol ile ilişkilidir. Belli bir yaşa kadar vücutta belli yararları
gözlenen Kolesterol içeren besin maddelerinin, belli bir yaştan sonra yarar sağlayan
yapılara yönelmeyip kötü sonuçlar doğuracak yerlere yönelmesi çıkarabileceğimiz bir
sonuçtur.Bu kötü sonuçların aşamaları ise şöyledir: Kolesterol plakalarının oluşması,
hipertansiyon ve ardından kalp ve beyin infarktüsünün gerçekleşmesidir.
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Metabolic syndrome and mediterranean diet
Ulvan Ozad
School of Medicine and Dentistry, Barts and the London, Queen Mary, University of London,
London, UK

Metabolic syndrome is a very common condition in developed countries and the prevalence is increasing with age, central obesity, increased consumption of “fast” foods and
sedentary lifestyle. Countless factors and mechanisms such as hypothalamic-pituitary
axis, waist circumference and comorbidities with other illnesses affect and stand as
a risk factor for metabolic syndrome. In the same way, there are various prevention
methods. In numerous studies, as well as reducing the cardiovascular disease risk,
mediterranean diet is found to decrease the risk of metabolic syndrome as well. However, “mediterranean” diet comprises of a very broad food and nutrient list and not
every food consumed in the mediterranean area or Italy, Spain and Greece countries
which created the foundations of mediterranean diet reduce the risk factor of metabolic
syndrome. Ten common ingredients of mediterranean diet are selected and the relationship between macro and micronutrients and the reduction of metabolic syndrome
risk are explored in this study. Also, non-mediterranean food alternatives where these
nutrients could be found are presented.
Giriş-Amaç: Metabolik sendrom gelişmiş ülkelerde bulunan çok yaygın bir durumdur;
prevalansı artan yaş, abdominal obezite, hazır gıda tüketiminde artış ve hareketsiz
yaşam tarzı gibi faktörlerle artış göstermektedir. Metabolik sendromu ve kardiyovasküler hastalıkları engelleyebilecek faktörlerden biri de akdeniz diyeti olarak bilinmektedir.
Bu çalışmanın amacı akdeniz diyetinde bulunan farklı besin maddelerinin metabolik
sendroma olan etkisini araştırmak ve alternatifleri incelemektir.
Olgu: Metabolik sendrom yüksek trigliserit, düşük HDL kolestrol, yüksek kan basıncı,
yüksek açlık kan şekeri, yüksek vücut kitle endeksi ve abdominal obezite gibi birlikte
bulunduğunda kardiyovasküler problemlere ve diyabet gibi hastalıklara yol açabilecek durumların kombinasyonuna verilen isimdir. (1) Ayrıca stres, genetik, endokrin
hastalıklar gibi faktörler de metabolik sendrom oluşumunu artırmaktadır. (2, 3, 4)
Metabolik sendrom oluşumunu engellemek için fiziki aktivitenin artırılması ve sağlıklı beslenilmesi/günlük kalori tüketiminin azaltılması önerilmektedir. Akdeniz diyeti de
metabolik sendromun önlenmesi için kullanılan bir beslenme türüdür. Akdeniz diyetinin kardiyovasküler hastalıkları engellediği bilinmekteydi, bu diyet kardiyovasküler risk
faktörleri ortadan kaldırarak metabolik sendrom oluşumunu da engellemektedir. (5)
Zeytinyağı, çeşitli meyve ve yeşil sebzeler, az yağlı süt ürünleri, tam tahıllar, çerez,
baklagiller, beyaz et ve kırmızı şarap akdeniz diyetinin en çok tüketilen ürünleridirler.
(6)
Yöntem-Gereçler: Bu çalışmada kullanılan ana yöntem literatür taramasıdır.
Beslenme ve metabolik tıp birleştirilerek besinlerin metabolik sendrom üzerindeki etkisi
incelenmiş ve derlenmiştir.
Bulgular: Akdeniz diyeti Yunanistan, İspanya ve İtalyayı örnek alan beslenme şeklidir.
Günlük hayatımızda kullanabileceğimiz ve akdeniz diyetinde bulunan 10 besin
zeytinyağı, meyveler, yeşil sebzeler, tam tahıllar, beyaz et, çerezler (tohumlar), baklagiller, az yağlı süt, peynir ve kırmızı şarap olarak listelenilebilir.
Akdeniz diyeti Türkiyedeki beslenme tarzında da yaygındır ve daha fazla tercih edil-
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mesi teşvik edilebilir. Zeytinyağının kullanımı özellikle salata ve meze türü yemeklerde
yaygındır. Meyveler ve sebzeler de sıklıkla tüketilmektedir,hem metabolik sendromun
önlenmesi hem de sağlıklı yaşam için günde 5 porsiyon meyve ve sebze tüketilmesi teşvik edilmelidir. Tam tahıllar Türkiyede bulunmakta fakat tercih edilmemektedir.
Esmer ekmek, esmer pirinç, esmer makarna ve kahvaltıda yulaf gibi glisemik indeksi
daha düşük olan ve insülinotropik olan bu alternatiflerin tüketiminin teşvik edilmesi
metabolik sendrom ve diyabetin önlenmesine yardımcı olur. Kuzu eti, sucuk gibi doymuş yağ oranı yüksek etler yerine balık ve tavuk gibi beyaz etin tercih edilmesi metabolik sendrom oluşumunu azaltır. Bu ürünler Türkiyede tüketilmektedir. Tuzlu çerez
yerine tuzsuz çerez tüketiminin teşvik edilmesi kan basıncını azaltmakta ve metabolik
sendromu engellemekte faydalıdır. Fındık, badem, ceviz gibi ürünler Türkiyede kolay
bulunabilir. Baklagiller de Türkiyede sıklıkla tüketilmektedir. Süt ürünleri az yağlı tercih
edilmelidir böylece yağın kilo alımı ve kolestrole olan etkisi azaltılacaktır. İtalyaya özgü
olan mozarella peynirinin bir benzeri de hellimdir. Kırmızı şarabın metabolik sendrom
üzerindeki etkisi ve alkol tüketiminin zararları ile olası faydaları üzerindeki tartışma
devam etmektedir.
Tartışma: Zeytinyağı: Zeytinyağındaki yüksek monodoymamış yağ asidi, oleik asit
ve düşük doymuş yağ miktarı LDL kolestrolde düşüş ve HDL kolestrolde yükselişe
yardımcı olur. (8)
Meyveler, yeşil sebzeler ve baklagiller: Bu besinlerin içerisindeki antioksidanlar, düşük
glisemik indeks, potasyum folat ve lifler metabolik sendromun engellenmesine yardımcı olur. (9) Baklagiller de yüksek lif ve protein yapıları ile sağlıklı beslenmeye katkı
koyar fakat baklagillerin metabolik sendrom üzerindeki etkisi tartışılmaktadır.
Tam tahıllar: Tam tahılların insülinotropik etkisi metabolik sendromun önlenmesine
yardımcı olur. (10)
Beyaz et: Balıkta bulunan omega 3 yağ asidi trigliserit ve kolestrol artışını engelleyerek metabolik sendromun önlenmesine katkı koyar. (7)
Çerezler: Çerezlerde bulunan mono ve polidoymamış yağ asidi, düşük karbohidrat
miktarı ve vitamin/minerallerin metabolik sendromu engellediği bildirilmiştir. (11, 12)
Az yağlı süt ürünleri: Süt ürünlerinin insülinotropik etkileri ve kolestrolü düşürmedeki
etkilerinin metabolik sendromu azalttığı belirtlmiştir. (10, 13)
Kırmızı şarap: Kırmızı şaraptaki polyphenolun antioxidan özellikte olduğu belirtilmektedir. (11) Bu konudaki bilimsel araştırmalar hala devam etmektedir ve kırmızı şarabın
metabolik sendrom üzerindeki kesin etkisi hala daha tartışılmaktadır.
Akdeniz diyetine ek olarak termik indeksi yüksek gıdalar tüketilmesi de enerji harcamasını artırarak ve metabolizmayı hızlandırarak metabolik sendromun engellenmesine
yardımcı olur. Kafein (14) ve kırmızı acı biber (15) termik indeksi yüksek gıdalar içerisinde en çok tüketilen besinlerdir.
Sonuçlar: Sonuç olarak akdeniz diyetinde bulunan zeytinyağı, meyveler, sebzeler,
baklagiller, tam tahıllar, beyaz et, çerezler, süt ürünleri ve kırmızı şarap üzerindeki
araştırmalar devam etse de genel olarak akdeniz diyeti metabolik sendromu engellemekte etkili bulunmuştur. Bu gıdaların ortak özelliği düşük glisemik indekse sahip
olmaları ve LDL kolestrolü düşürücü ya da HDL kolestrolü yükseltici etkiye sahip
olmalarıdır. Kafein ve acı biber gibi termik indeksi yüksek gıdaların da metabolik sendromun engellenmesine yardımcı olduğu konusunda çalışmalar mevcuttur.
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Metabolik hastalıklardan korunmada beslenmenin önemi
Eyyüb Yılmaz
Şehitkamil Devlet Hastanesi Diyabet Polikliniği

Koruyucu hekimlik denince aklımıza ilk gelen aşılama proğramı ile çocuk ve bebek
ölümlerinde dünya standartlarına ulaşmış bulunmaktayız.Ancak erişkinlerin karşılaştığı kronik hastalıklar konusunda hergeçen gün daha çaresiz duruma düşmekteyiz istatistikler bunun dahada artış göstereceğinin işaretlerini vermekte 2007 yılında WHO
tarafından yapılan bir çalışma sonrasında tüm hastalıkların %70 inin( kanser dahil )
beslenme hatalarından kaynaklandığı tahmin edilmektedir.Bu bilgi ışığında beslenme
hatalarının neler olduğu önem kazanmıştır.Kendi klinik gözlem ve dünya genelinde yapılmış bilimsel çalışmaların özetlerinin bizlere bazı ipuçlarını vereceğini düşünüyorum
Tahmin edileceği üzere tüm hastalıkların ortak özelliği; bir hücre grubunun toksik maruziyeti sonrasında oluşan işlev bozukluğu sonucu olarak hastalık tablosu ile karşılaşırız.
öyle ise hücre hasarının minimuma indirebilsek ve hücre onarımını hızlı şekilde yapan
temel besinleri bilirsek,halkımızı hastalıklara karşı daha hazırlıklı halde bulundururuz
bunu hastalarımızla paylaşmak akut/kronik hastalıklarla mücadelede ilk prensibimiz
olabilir. Hücre hasarı kronik maruziyetler sonucu oluştuğundan neden sonuç ilişkisine
ulaşmak çoğu zaman güçtür ancak yakın zamanda yapılmış bazı çalışmalar ve doğal
laboratuar özelliği taşıyan bazı ülkelerdeki yaşam tarzlarının değerlendirilmeleri ile elde
edilmiş veriler yanlış gıdaların tespitinde önemli katkıları oldu Gıda süsü verilmiş tatlandırıcılı renklendiricili kavrulmuş vs. işleme tabi tutulmuş gıdaların insanı beslemekten
uzak olduğu besin değerlerinin sıfırlarda kalorileri zirvede gıdaların bizi canlı tumaktan
çok uzak olduğunu gösteren verilerin hastalarımızla paylaşılması fayda sağlayacaktır
PET testinde radyoaktif şeker kullanarak organ tutulumlarını tespit ederken aynı zamanda şekerin kanser hücreleri tarafından gübre gibi değerli olduğunu fark edemedik vücuda aldığımız glisemik indeksi yüksek hertürlü gıdanın aslında hastalıklarımızı
beslediğini gösteren onlarca çalışma sonuçlarını hekim arkadaşlarımla paylaşmak ve
tartışmaya açmak fayda sağlayacaktır Okullarda öğretilen besin piramidinin obez sağlıksız toplumlar oluşturduğu gerçeği ortada.alternatif bir besin piramidinin tartışmaya
açmak istiyorum Hergün bir yenisi ile karşılaştığımız diyet proğramları ile halkın kafası
karışmış iken doğru bilgiyi hekiminden bulurum diye başvuran hastalarımızla paylaşabilecek donanımdan uzak bir haldeyiz bu konuyu nerde ise diyetisyenlere teslim etmiş
durumdayız, Beslenme hataları gıdaların her aşamasında yapılabilir yanlış pişirme
(kızartmalardan heterosiklikamin, ızgaralardan nitrözamin üreterek kanserojenleşir)
yanlış yemek kombinasyonları(et ile yoğurt ve et ile ekmek yerine et ile salata ve pilavların yanına salata /yoğurt tercih edilmeli,yemekten sonra meyve yeme alışkanlıkları
karaciğer yağlanması yapıyor) yanlış su içme alışkanlıklarından kaynaklanan sindirim
sistemi sorunları yetersiz su içmekten kaynaklanan kronik ağrılar, maruz kaldığımız
elektromanyetik alanlardan nasıl korunabileceğimiz pratik önerilerin hastalarımımızla
paylaşılması yaşama dair bunun gibi küçük dokunuşlar birçok hastalığı önlenebileğini
gösteren çalışmaları paylaşmak istiyorum kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen
tüm arkadaşlar teşekkür ediyorum başarılar diliyorum saygılarımla
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KATKI SAĞLAYAN KURULUŞLAR
ABBOTT

MERCK SERONO

ABDİ İBRAHİM

MSD

ADEKA
ALİ RAİF

MUSTAFA NEVZAT
NATURE MEDİKAL

ASTRAZENECA
BAYER
BİLİM

NEUTEC - VİTALİS
NOBEL

BMS

NOVARTIS

BOEHRINGER

NOVONORDİSK

CELTİS

NUKLEUS

DEVA
ECZACIBAŞI

PFIZER
RECORDATİ

GSK
İDEAL İLAÇ İDEAL A.Ş.
LILLY
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SANDOZ
SANOFİ

MEDAPHARMA

SANOVEL

MEDKİM

SERVIER
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