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Son 1 yılda hipertansiyon alanında 
önemli gelişmeler izledik. Bu 
gelişmelerin çoğu uzun süredir 
beklenmekteydi ancak yarattıkları 
etkiler beklentilerin de üstünde oldu. 
Geçen yıl Amerikan Kalp Cemiyeti 
ve Amerikan Kardiyoloji Koleji, diğer 

bazı kuruluşlarla ortak bir çalışma içinde yeni hipertansiyon 
kılavuzlarını yayınladılar. Bu kılavuzda hipertansiyon tanımı 
14 yıl sonra bir değişikliğe uğradı ve sınır değerler sistolik kan 
basıncında 140 mm Hg’dan 130 mm Hg’ya, diyastolik kan 
basıncında 90 mm Hg’dan 80 mm Hg’ya düşürüldü. Kılavuzda 
da belirtildiği üzere bu karar daha çok SPRINT isimli çalışmanın 
sonuçlarından esinlenerek alınmış bir karardı. Bu kılavuzda 
kan basıncı tanımı ile ilgili kararlar çok radikal kararlar olsa da 
tedavi prensiplerindeki kararlar eski kılavuzlardan çok büyük 
farklılıklar göstermemekteydi.

Bu yıl da planlandığı üzere Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti ve 

Amerikan Hipertansiyon Derneği’nin ortaklaşa hazırladığı 
kılavuz yayınlandı. Bu kılavuz Amerikan kılavuzunun aksine 
eski hipertansiyon tanımı üzerinde bir değişiklik yapmadı. 
Burada da kan basıncı sınır değeri sistolik 140 mm Hg, diyastolik 
90 mm Hg olarak korundu. Ancak tedavi prensiplerinde 
önceki kılavuza göre bazı farklılıklar göze çarpmaktaydı. 
Özellikle yüksek riskli Evre 1 hipertansif hastalarda doğrudan 
ilaç tedavisinin önerilmesi önemli bir değişiklikti. Ayrıca bu 
kılavuz hipertansif olarak tanımlanmayan, yüksek normal 
hipertansiyonlu bireylerde özellikle koroner arter hastalığının 
eşlik ettiği durumlarda doğrudan antihipertansif tedaviyi 
önermektedir. 

Her iki kılavuzda da ofis kan basınçları vurgulanmakla 
beraber, tanıda ambulatuar kan basıncı ölçümleri ile ev 
kan basıncı ölçümlerinin de kullanılacağını belirtmektedir. 
Bilindiği üzere bazı hastalarda kan basınçları ofis ölçümlerinde 
yüksek bulunurken, ofis dışı ölçümlerde düşük bulunmaktadır 
(beyaz önlük hipertansiyonu). Bazı hastalarda ise tam tersi, 

ofis ölçümleri normal bulunurken ofis dışı ölçümler yüksek 
bulunabilmektedir (maskeli hipertansiyon). Kılavuzlar, her 
iki duruma da dikkat çekmekte ve bu hastaların daha yakın 
izlemini önermektedir. 

Son kılavuzlarda dikkat çeken bir diğer nokta ise antihipertansif 
ilaç seçimi prensiplerindeki değişikliklerdir. Daha önce 
hep tek etken madde ile tedavi başlanması önerilirken 
artık tedaviye tek hap içindeki kombinasyon preperatlarla 
başlanması önerilmektedir. Hatta bu tedavi yetersiz kalırsa 
üçlü tedavi önerilmekte ve bunun da mümkünse tek hap ile 
gerçekleştirilmesi istenmektedir.

Sonuç olarak bu yıl hipertansiyon alanında çok önemli bir 
klinik çalışma yayınlanmasa da bu iki kılavuz hipertansiyona 
bakış açımıza oldukça önemli bir oranda değiştirecektir.

Prof. Dr. Bülent Özin
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
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Dünyada her yıl yaklaşık 14 milyon 
yeni kanser hastası tanı alıyor. Yıllar 
içinde kanser sayısı nüfusun artması ve 
yaşlanması ile orantılı olarak artıyor. 
Dünya nüfusunun artışına ve nüfustaki 
yaşlanmaya bağlı olarak 2025 yılında 
toplam 19,3 milyon yeni kanser 

vakası olacağı belirtiliyor. Türkiye’de yaşa standart kanser hızı 
erkeklerde yüzbinde 261,4, kadınlarda ise yüzbinde 168,7’dir. 
Kadın erkek ortalama kanser insidansı ise yüzbinde 215,1’dir. 
Kanser istatistiklerine göre ülkemizde her yıl yaklaşık 97 bin 
erkek ve 62 bin kadın kansere yakalanmaktadır. 

Kanser tarama testleri erken tanı için çok önemli. Genetik 
olarak herediter riski olan bireylerde ve aile öyküsü olanlarda 

riske uygun tarama programı düzenlenir. 

Standart riskli kişilerde ise kansere bağlı ölümleri azalttığı 
gösterilen testler şunlardır:

KOLOREKTAL KANSER: Kolonoskopi, sigmoidoskopi, 
yüksek duyarlıklı gaitada gizli kan testi

MEME KANSERİ: Mamografi

AKCİĞER KANSERİ: Düşük doz radyasyonlu helikal toraks 
CT

SERVİKS KANSERİ: PAP test ve HPV tiplendirmesi

Kanser tanısı alan hastalarda evreleme yapılarak tedavi planlanır. 
Kişiye özel tedavi, etkinliği yüksek ve yan etkisi az olduğu 
için hastaya daha fazla konfor sunuyor. Aynı kanser türlerinde 

bile moleküler düzeyde farklılıklar oluyor ve tedavilerde farklı 
yanıtlar elde edilebiliyor. Bu yöntemle kişinin ve tümörün 
genetik özellikleri belirlenerek o hastalık için en uygun ilacın 
seçimi yapılabiliyor. Ayrıca kanser hücresi moleküler düzeyde 
incelenerek 50’den fazla genetik değişiklik açısından sonuçlar 
elde edilebiliyor. Bu sayede kanser hücresinde saptanan 
genetik değişime uygun ilaç seçilerek etkinliği yüksek tedavi 
belirlenebiliyor. Özellikle akciğer kanseri başta olmak üzere 
uluslararası rehberlerde bu testler öneriliyor. 

Kişiye ve tümöre özel tedavi ile hedefe yönelik tedavilerin 
(akıllı ilaçlar) ve immunoterapinin uygun olduğu hastaların 
seçimi yapılmaktadır. Doğru hastaya doğru zamanda doğru 
tedavinin uygulanması mümkün olmaktadır. 

Prof. Dr. Özlem Er
Acıbadem Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı  

MİGRENİM Mİ VAR ?
Son 3 ayda en az iki kez başınız 
ağrıdı mı? Evet diyorsunuz. Peki, 
bu ağrılarınızı bir doktora danışmak 
ister miydiniz veya bu ağrılarınız hiç 
işinizi gücünüzü engelledi mi? Buna 
da evet diyorsanız, işte şu 3 soruyu 
yanıtlayın: 

•	 Başağrınız sırasında hiç bulantınız oldu mu? 

•	 Başağrınız sırasında hiç ışıktan rahatsız oldunuz mu?

•	 Başağrınız bir gün bile olsa işinizi gücünüzü engelledi 
mi?

Bu üç sorunun herhangi ikisine veya üçüne “EVET” yanıtı 
veriyorsanız migrenli olma ihtimaliniz %90’ın üzerinde. Belki 
de bunu ilk kez duyuyorsunuz. Türkiye çapında ev ev dolaşılarak 
yaptığımız ve 2008 sonunda sonuçlarını açıkladığımız 

Türkiye’de başağrısı sıklığı çalışması da, başağrılı kişilerin 
yarısının hiç doktora gitmediğini, doktora giden migrenlilerin 
de yarıdan çoğuna da gittiği doktor veya doktorlar tarafından 
hiç migren tanısı konmadığını söylüyor. Migren, toplumda en 
yaygın hastalıklardan, fakat farkındalığımız o denli fazla değil 
ve hakkında yanlış bildiklerimiz bizi yanlış yollara götürüyor, 
örneğin “migrenin tedavisi yok”, veya “migrenin tedavisi 
ağrı gelince ağrı kesici almaktır” gibi.

Migren, başağrısı ile seyreden bir beyin hastalığı aslında. 
Çoğu kez başımızın bir yanında daha çok kendini hissettiren, 
zonklayıcı ve şiddetli ağrılara yol açabilen, ağrı sırasında 
ışıktan, sesten rahatsız olduğumuz, bulantı hissettiğimiz 
hatta bizi kusturan, başımız ağrırken başımızı oynattığımızda 
ağrımızın daha çok arttığı bir başağrısına yol açıyor. Ama 
kişiden kişiye, hatta ataktan atağa değişiklikler gösterebiliyor. 
Migren ağrısı girdiğinde ilaç almadan yarım saatte, bir saatte 
geçmesi mümkün değil pek, en az yarım gün, en çok da 3 gün 
sürüyor. Zaman zaman tekrarlayan bir ağrı ve özellikle migrenli 
kadınlar adet dönemlerinde sık yaşayabilir, veya lodos, rüzgar, 
öğün atlamak, fazla uyumak, az uyumak, yorulmak, üzülmek 
veya ani heyecanlanmak, sigara dumanlı ortamlar, çok güneşli 
veya aydınlık ortamlar, kırmızı şarap ve bira gibi mayalı 

içkiler de migreni sık olarak tetikleyen şeyler. Kadınlarda 
hamilelikte ve menopozdan sonra ise çoğu kez azalıyor veya 
kayboluyor. 1998 ve 2008 yıllarında yaptığımız Türkiye’de 
başağrısı sıklığı çalışmalarının her ikisinde de migren sıklığı 
toplumda %16.4. Son çalışmanın sonuçlarına göre 18-65 yaş 
arasında her 4 kadından biri ve her 12 erkekten biri migrenli. 
Özellikle doğurganlık yaşlarında, her 3 kadından biri migrenli. 
Bu hastaların yarısı haftada bir veya daha sık migren atağı 
yaşıyorlar ve ağrı süresi de ortalama 1,5 gün. Ağrılarım genelde 
hafif şiddettedir diyen migrenlilerin oranı ise %7’den az.

Bu denli engelleyici olabilen ve şiddetli ağrıları seyrek 
olmayarak yaşatan migren hastalığının tedavisi hakkında ise 
toplumda bilgi düzeyi çok düşük. Tedavisi yok gibi algılanması, 
tedavi arayışından da uzaklaştırıyor veya hatalı olarak sık ağrı 
kesici kullanmak, atakların daha da sıklaşmasına neden oluyor. 
Migren, tedavisi olan bir hastalık. Tedavi gerektirecek sıklıkta 
ve şiddette ağrıları olan hastalın oranı tüm migrenlilerin üçte 
ikisi kadarken, ülkemizde migren profilaktik (önleyici) tedavi 
gören hastaların oranı yalnızca %4.9, yani son derecede düşük 
oranda.

Prof. Dr. Mustafa Ertaş
Nöroloji Uzmanı

Romatizmal hastalığı bulunan bir 
hasta operasyon geçirecekse bazı 
hususlara dikkat etmek gereklidir. 
Acil durumlar dışında, operasyonun 
belirli bir hazırlık döneminden sonra 
ve mümkünse hastalık aktivitesinin 
düşük olduğu dönemde yapılması 
uygundur. Hangi ilaçların kullanıl-
makta olduğu, eklem dışında akciğer, 
kalp-damar sistemi gibi diğer sistem-
lerin hastalıktan etkilenip etkilen-

mediği dikkatle değerlendirilmelidir. Glukokortikoid türü ilaç 
kullanan hastalarda, ilacın doz ve süresine bağlı olarak surre-
nal bezin fonksiyonları baskılanmış olabilir. Bunun sonucunda 

surrenal bezler vücutta operasyonun oluşturduğu strese yeteri 
kadar yanıt veremeyebilir. Glukokortikoid kullanan hastalarda, 
operasyonun türüne ve ağırlığına göre preop dönemden başla-
yarak glukokortikoid dozu yükseltilir.

Kullanılan ilacın yarılanma ömrüne göre, operasyondan birkaç 
hafta öncesinde bazı ilaçların kesilmesi gerekir. Yara iyileşme-
sine ait bulgular görüldükten sonra bu ilaçlara yeniden başla-
nır. Bu dönemde hastalık bulgularının alevlenmemesine dikkat 
edilmelidir. Romatizmal hastalığa eşlik eden komorbiditeler, te-
davide kullanılan ilaçların kesilmesine bağlı hastalık alevlenme 
riski, enfeksiyon gelişme riski ve yara iyileşme sorunları başta 
olmak üzere beklenen operasyon sonrası komplikasyon görül-
me olasılığı birlikte değerlendirilir. Diz protezi, kalça protezi 

gibi bir operasyon geçirecek olan veya post-op dönemde uzun 
süre hareketsiz kalacak hastalarda derin ven trombozu gelişme 
riskini azaltmak için antikoagülan tedavi vermek gerekebilir.

Sonuç olarak, operasyon geçirecek hastanın operasyondan be-
lirli bir süre önce ayrıntılı bir değerlendirmeye tabi tutulması, 
kullanmakta olduğu ilaçların ve eşlik eden komorbiditelerin 
gözden geçirilmesi, postop dönemde yara iyileşmesi, hastalık 
bulgularının alevlenmesi gibi durumların göz önünde bulundu-
rulması son derece önemlidir.

Doç. Dr. Cemal Bes
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Romatoloji Kliniği

Geçmişi 1950’li yıllarda Avrupa’da 
görülen polio epidemilerine dayanan 
yoğun bakım bilim dalı başlangıçta 
ağırlıklı olarak cerrahi hastaların 
postoperatif dönem izlemleri ve 
travma gibi sorunları içerirken, dahili 
hastalıklarda yaşam sürelerinin 
uzaması ile 1980’li yıllardan itibaren 

ağırlıklı dahili kritik hastalıklarla uğraşan bir bilim dalı haline 
gelmiştir. Dolayısıyla iç hastalıkları anabilim dalının önemli bir 
parçasıdır.  

Son 30 yılda yoğun bakım alanındaki gelişmeler ile kritik 
hastalık sürecinde ölüm oranları azalmıştır. Buna karşın, 
yoğun bakımdan sağ çıkan hastalarda engellilik, fonksiyonel 
yetersizlik gibi problemler ortaya çıkmaya başlamıştır.

Kronik kritik hastalık, yoğun bakımda değişik nedenlerle 
izlenen hastaların %5-10’unda görülen bir durumdur. En temel 
özelliği de hastanın bir türlü gerek mekanik ventilasyon, gerekse 
de vazopresör tedavi gibi yaşamsal destek tedavilerinden 
ayrılamaması veya kısa süreli ayrılabilmesi ve tekrar tekrar yoğun 
bakım ihtiyacı göstermesidir. Diğer özellikleri myo-nöropati, 
malnütrisyon, nöroendokrin değişiklikler, immünsüpresyon, 
deliryum veya koma gibi beyin disfonksiyonudur. Bu durum 
solunum kas güçsüzlüğü nedeniyle ventilatörden ayrılamama, 
ciddi kas atrofileri ve hatta kuadriparezi tablosu, fırsatçı 
enfeksiyonlara yatkınlık, kognitif ve psikolojik sorunlar gibi 
komplikasyonlara yol açar.     

Yoğun bakımda akut solunum yetmezliği olan hastaların %5-
10’unda kronik kritik hastalık görülmektedir. Genel olarak 
günde 6 saatten fazla, 21 günden uzun mekanik ventilasyon 

tedavisi altındaki hasta olarak tanımlanır. Yarıdan fazlası 65 
yaş üzeridir. Bir yıl sonundaki sağkalım sıklığı %40-50’dir.  Bu 
hastaların sadece %10’unun 1 yıl sonunda fonksiyonel bağımsız 
olarak evinde yaşamını sürmesi beklenmektedir.  

ARDS, KOAH, sepsis ve çoklu organ yetmezliği olan hastalar 
kronik kritik hastalık için artmış risk grubunu oluştururlar.

Hem hastalar, hem de yakınları için yaşam kalitesini oldukça 
bozan kronik kritik hastalıkta ventilatörden ayırma çabaları 
yanında nütrisyonel destek; komplikasyonlardan koruma; 
fiziksel, fonksiyonel ve bilişsel iyileştirme çabaları ve palyatif 
bakım sunumu iyileşme için çok önemli faktörlerdir. 

Prof. Dr. Arzu Topeli İskit
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve 
Yoğun Bakım Bilim Dalı

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA PREOPERATİF DEĞERLENDİRME

KRONİK KRİTİK HASTALIK

KANSER TARAMA TESTLERİ KİMLERE YAPILMALI?
ONKOLOJİDE TEDAVİ NASIL PLANLANIR?



Bağırsak mikrobiyotası son yıllarda 
bilimsel araştırmaların önde gelen 
konusu olmuştur. Bunun nedeni 
bağırsak mikrobiyotasının insan 
vücudunda oldukça önemli bir yer 
tutmasıdır. Rakamlara bakılacak 
olursa, 70 kg’lık bir insanın 
yaklaşık 1-2 kilogramı bakterilerden 
oluşmaktadır. Bu bakterilerin yaklaşık 
%90 ı bağırsaklarda yerleşmiş 
durumdadır. İlginç olarak immün 
sistem hücrelerimizin de %80’i 

bağırsaklarımızda yerleşmiştir. Bu nedenle aslında bağırsak 
mikrobiyotası ve immün sistem arayüz oluşturarak yan yana 
yerleşmiş durumdadır. Bu açıdan bakıldığında immün sistem 
üzerine etkileri açısından önemli bir yer tutmaktadır. Yine 
insan vücudundaki canlı hücre sayısı açısından bakıldığında, 
bu hücrelerin sadece %10’u insan hücresi, diğerleri bakteri 
hücreleridir. Genom sayısı bakımından da bakterilerin genomu 
insan genom sayısından kat kat fazladır. Yüzey alanı olarak 
bakteriler iki tenis kortu büyüklüğündedir. Tüm bu rakamlar 
göz önüne alındığında, aslında mikrobiyota sanal bir organdır 
ve işlevleri, genetik yapısı, metabolizması birçok organdan 
daha büyüktür. Diğer bir konu ise bağırsaklarımızın içerdiği 
nöronlara bakıldığında, beynimizdeki kadar nöron içerdiği 
görülmektedir, hatta bu nedenle bağırsaklarımıza ikinci beyin 
denilmektedir. 

2007 yılında NIH (National Institute of Health) İnsan 
Mikrobiyom Projesi’ni başlattı. Bu projenin amacı insan 
vücudundaki bu devasa mikroorganizma topluluğunun 
bileşenlerini tüm detaylarıyla ortaya koymak ve sağlık-hastalıkla 
ilişkisini göstermek idi. Gerçekten de ilk çalışma sonuçları 
insan vücudunda üç büyük bakteri filumu olduğunu ortaya 
koydu. Bunlar Bacteroidetes, Firmicutes ve Proteobacteria. 
Bu bakteri yapısı dışında mantarlar, virüsler (bakteriofaj) 
ve arkealar bulunmaktadır. Geniş ölçekli insan gruplarında 
yapılan çalışmalarda, tüm insanlarda ortak bir mikrobiyota (kor 
mikrobiyota) olduğu gösterildi. Bu kor mikrobiyota Dünya’nın 
neresinde olursa olsun tüm insanlarda ortaktı ve bağırsak 
mikrobiyotasının yaklaşık %50 sini oluşturmaktaydı. Geri kalan 
kısmı ise yaşanılan çevre, kültürel özellikler, genetik, beslenme-
diyet, antibiyotik, gıda katkı maddelerine maruz kalma gibi 
çevresel etkenlere göre değişmekteydi. Yine bu çalışmalarda 
bir insanın bağırsak mikrobiyotasının bir yıl içinde hergün 
takip edildiğinde fazla değişiklik göstermediği, stabil kaldığı 
gösterilmiştir. 

Hastalıklarla bağırsak mikrobiyotası arasındaki ilişki 
incelendiğinde ilk bulgular bazı hastalıklarda farklı, özel bir 
mikrobiyota olduğunu ortaya koymuştur. Bu mikrobiyota 
sağlıklı bir insanın mikrobiyotasından farklıdır ve buna 
disbiyozis (bozulmuş bağırsak mikrobiyotası) adı verilmiştir. 
2011 yılında ilk çalışılan ve mikrobiyota bozukluğu olduğu 
gösterilen bu hastalıklar tablo 1’de gösterilmiştir.   

Tablo 1: Disbiyozis eşlik eden hastalıklar (2011 yılında ilk 
bulgular)

Atopi ve astım
Çölyak hastalığı
Kolon kanseri
Tip 1 DM
Tip 2 DM
HIV enfeksiyonu
İnflamatuvar Bağırsak hastalığı
İrritabl Barsak sendromu
Gastroenterit
Nekrotizan enterokolit
Obezite
Romatoid artrit

Ancak 2013 yılında bu hastalıkların sayılarında artış görüldü 
(Tablo-2).

Tablo 2: Disbiyozis ilişkili hastalıklar

G a s t r o i n t e s i n a l 
hastalıklar

Gastrointest inal-dış ı 
hastalıklar

Kolelitiazis Artrit
Kolon kanseri Otizm
Hepatik ensefalopati Otoimmün hastalıklar
İdiyopatik konstipasyon İnsülin direnci
Ailevi Akdeniz Ateşi Kronik yorgunluk 

sendromu
Gastrik kanser ve lenfoma Egzema
Rekürren Clostridium 
difficile enfeksiyonu

Yağlı karaciğer hastalığı

Fibromyalji

Saman nezlesi
Hiperkolesterolemi
İdiyopatik trombositopenik 
purpura
İskemik kalp hastalığı
Metabolik sendrom
Multipl skleroz
Myoklonus distonia
Oksalik asit böbrek taşı
Parkinson hastalığı

 

Bağırsak mikrobiyotası birçok hastalık ile birliktelik 
göstermektedir. Bazı hastalıklarda nedensellik boyutunda ilişki 
gösterilmiş olmasına rağmen, henüz mikrobiyota tedavileri ile 
hastalık tedavi etmek kavramı araştırma aşamasındadır. Klinik 
yansımaları çok fazla olmasa da deneysel çalışmalar, mikrobiyota 
tabanlı tedavilerin veya mikrobiyotayı değiştiren faktörlerin 
sağlıklı bir yaşam için önemli olduğunu göstermektedir. 

Vücudumuzda sadece bağırsaklarda değil, gastrointestinal 
sistemin birçok bölgesinde mikrobiyota bulunmaktadır. 

Tablo 3: Vücudun değişik bölgelerindeki bakteri sayıları

Gastrointestinal sistem Bakteri sayısı
Ağız 1012

Mide 103-4

Jejenum 105-6

Terminal ileum 108-9

Kolon 1011 / gram
Bağırsak mikrobiyotası dinamik bir yapıya sahiptir. 
Bireylerin özgün mikrobiyota kompozisyonu olmasına 
rağmen, temelde dört büyük bakteri ailesi bulunmaktadır 
(Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria ve Proteobacteria). 
Kompozisyonu bazı faktörler tarafından önemli ölçüde 
değiştirilebilir. Bu değişiklikler geçici olabileceği gibi, kalıcı 
da olabilir. Mikrobiyotayı etkileyen faktörleri ikiye ayırmak 
mümkündür. Birincisi intrinsik faktörler olup, bunlar konakçıya 
ait faktörlerdir. İkincisi ise ekstrinsik faktörler olup, çevresel 
veya değiştirilebilen faktörlerdir. 

Tablo 4: Bağırsak mikrobiyotasını etkileyen faktörler

İntrinsik faktörler Ekstrinsik faktörler
Gastrik asit Diyet, pre-probiyotikler
Oksijen PPI, H2 blokörleri
Motilite Antibiyotikler
Mukus Prokinetikler
GİS sekresyonları Laksatifler
Antimikrobiyal peptidler Opioidler
İmmunite (sIgA) NSAİİ

PPI: proton pompası inhibitörleri, GİS: gastrointestinal sistem, 
sIgA: sekretuvar IgA, NSAİİ: Non-steroid anti-inflamatuvar 
ilaçlar.

Antibiyotikler ve bağırsak mikrobiyotası

Antibiyotikler hızla artan kullanımları ve direnç gelişmesi 
nedeniyle Dünya’da en çok mücadele edilen ilaçlar arasında yer 
almaktadır. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, antibiyotik 
kullanımının özellikle orta ve düşük gelirli ülkelerde artmakta 
olduğunu göstermektedir. Yetmiş altı ülkenin antibiyotik 
kullanım verilerinin analiz edildiği bir çalışmada, 2000-2015 
yılları arasında en çok antibiyotik kullanan ülkelerin düşük 
ve orta gelirli ülkeler olduğu ve bunların giderek daha fazla 
kullandığını göstermektedir. Ne yazık ki, en çok antibiyotik 
kullanımı 2015 yılı itibariyle ülkemizde gerçekleşmiştir.

Diyet

Bağırsak mikrobiyotasını en çok etkileyen faktörlerin başında 
diyet gelir. İlk metagenomik çalışmalar dört ülkenin farklı 
etnik grupları arasında yapıldı. Diyet alışkanlıklarına göre 
mikrobiyota yapılarının değiştiği ve üç ana gruba ayrıldığı 
görüldü.  Bu gruplara enterotip adı verildi. Enterotip 1 
Bacteroides zengin olan grup olup, karbonhidratlar ve 
proteinden enerji elde eden bir mikrobiyotaya sahipti. Enterotip 
2 ise Prevotella zengin grup olup, musinn glikoprotein 
degradasyonu yapan gruptu. Enterotip 3 ise Ruminococcus ve 
Akkermansia’nın baskın olduğu, bağırsak yüzeyindeki musini 
parçalayan bakteriler içeriyordu. Wu ve ark yaptığı diğer bir 
çalışmada, diyet değişikliğinin hızlı bir şekilde mikrobiyotayı 
değiştirdiği fakat bu değişikliklerin Enterotipler arasında geçiş 
yapacak kadar büyük olmadığı görüldü. Hayvansal yağ içeren 
diyetler ile karbonhidrat ağırlıklı diyetler ile beslenenlerde 
farklı enterotipler görülüyordu. De Filippo ve ark Burkina 

Faso (Afrika)’da yaşayan çocuklar ile Floransa’da yaşayan 
çocukların mikrobiyotalarını kıyasladı. Burkino Faso’da 
yaşayan çocukların diyeti Neolitik çiftçilerin tarım ve beslenme 
tarzını yansıtıyordu. Afrikalı çocuklarda Bacteroides artmış 
Firmicutes azalmıştı ve Prevotella ve Xylanibacter artmıştı 
(İtalyan çocuklarda bulunmayan bakteriler). Bu bakteriler kısa 
zincirli yağ asitlerini sentezlemektedir. Yazarlar bu mikrobiyota 
profilinin bitkisel polisakkaridleri metabolize edecek şekilde 
evrim geçirdiği ve bunun inflamasyona ve non-enfeksiyöz 
hastalıklara karşı korudu yorumunu yaptı. Martinez ve ark Papua 
Yeni Gine’de yapılan çalışmada bağırsak mikrobiyotasının daha 
fazla bakteriyel çeşitliliği olduğu bulundu. 

Antibiyotik 

Eczanelerdeki antibiyotikler genellikle geniş spektrumlu olup, 
sadece patojen bakterilere değil, kommensal bakterilere de 
etki eder. Ayrıca dirençli bakterilerin seleksiyonu ve epitel 
bariyerine hasar vermesi de yan etkilerdir. Antibiyotiklerin 
bağırsak mikrobiyotasına kısa dönem etkileri ile ilgili birçok 
çalışma olmasına rağmen, uzun dönem takipli çalışmalar çok 
azdır. Antibiyotiğin etkisi konakçı mikrobiyotası ve genetik 
alt yapısı ile ilişkilidir. Antibiyotiğin etkisi, ilacın türü, dozu, 
süresi, farmakokinetiği, farmakodinamiği ile ilişkilidir. Farklı 
antibiyotikler farklı spektrumlarından dolayı, mikrobiyotaya 
farklı etki ederler. Linkozamidler, özellikle klindamisin, geniş 
spektrumlu olup özellikle safrayla atılır. Dışkıda yüksek 
konsantrasyonda olup, anaeroblara etkilidir. Bu nedenle 
C.difficile için en riskli antibiyotiklerden biridir (OR 2.86). 
Yapılan çalışmalarda, klindamisin 10 güne kadar etkisini devam 
ettirir ve uzun süre mikrobiyota toparlanamaz. Bacteriodes 
türlerinde azalma ve dirençli suşlarda artma uzun dönem etkileri 
arasındadır. Makrolidler de protein sentezi inhibitörleridir ve 
safrayla atılırlar. Uzun dönemde Actinobacter grubunda azalma 
yapabilir. Finlandiya’da yapılan bir çalışmada, makrolidler uzun 
dönemde, Actinobacter (özellikle Bifidobacter) ve Firmicutes 
(özellikel Lactobaciller) azalma yaparken, Bacteroidetes ve 
Proteobacteria’da artış yapmaktadır. Florokinolonlar ise üçte 
bir oranında bağırsağa atılmakta olup, daha az bağırsakta 
konsantrayona ulaşmaktadır. Siprofloksasin gram negatif 
fakültatif anaeroblara etkiliyken, levofloksasin gram pozitif 
anaerob (Bifidobacteria dahil) azaltmaktadır. Siprofloksasin 
ile yapılan çalışmalarda uzun dönemde gram pozitif aerobları 
azalttığı, bakteriyel çeşitliliği azalttığı gözlenmiştir. Diğer bir 
çalışmada, florokinolonların Bacteroidetes ve Proteobacteriaları 
arttırdığı, Firmicutes’leri etkilemediği gösterilmiştir. 

Antibiyotikler her zaman disbiyozise yol açmaz. Bazı 
durumlarda bazı antibiyotiklerin bağırsak florasını olumlu 
etkileyerek “öbiyotik” etki gösterdiği bildirilmiştir. 
Nitrofurantoin ile yapılan bir çalışmada komplike olmayan 
idrar yolu enfeksiyonlarında kullanıldığında, Actinobacteria 
(özellikle Bifidobacteria) artışı yaptığı, diğer bir çalışmada 
ise Fecalobacterium ailesinde artış yaptığı gösterilmiştir. 
Rifaksimin diğer bir öbiyotik etkiye sahip non-absorbable 
antibiyotiktir. Geniş bir spektruma sahiptir (aerob, anaerob, 
gram pozitif, gram negatif). Küçük bir çalışmada, 15 İBS 
hastasında rifaksimin bakteriyel çeşitliliği arttırmış, Firmicutes/ 
Bacteroidetes oranını ve Feacalobacterium prausnitzii (butirat 
üreten anti-inflamatuvar özellikleri olan bir bakteri) arttırdığı 
gösterilmiştir. Diğer bir 19 hastalık heterojen bir popülasyonda 
(İBH, İBS, hepatik ensefalopati, divertiküler hastalık) rifaximin 
Lactobacilleri arttırırken diğer bakterileri etkilememiştir.   

Sonuç olarak antibiyotikler bağırsak mikrobiyotasında kısa 
ve uzun vadeli etkilere sahiptir. Antibiyotik ilişkili disbiyozis 
çalışmalarda net olarak gösterilmiş olmasına rağmen, uzun 
dönemde hastalıklarla nedensel ilişkisini gösteren prospektif 
çalışmalar henüz mevcut değildir. 

Diğer faktörler

Bağırsak mikrobiyotasını etkileyen diğer faktörler proton 
pompası inhibitörleri (PPI), non-steroid anti-inflamatuvar 
ilaçlar, prokinetik ilaçlar sayılabilir. Özellikle PPI kullanımı 
toplumda giderek artmakta olduğundan, önemli bir etken olarak 
görülmektedir. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, 36 PPI 
kullanan ve 36 kullanmayan hastanın 16S metagenomik fekal 
mikrobiyota incelemesi sonrası, PPI kullanımının özellikle 
Streptococcus artışı ve Faecalibacterium azalması yaptığı 
görülmüştür. Diğer bir çalışmada, PPI kullanan hastalarda 
mikrobiyotada Bacteroides azalma, Firmicutes de artış 
saptanmıştır. Bu değişikliklerin disbiyozis tarafına kaydığı 
görülmektedir. Benzer durum gastrik mikrobiyota için de 
geçerlidir. Uzun dönem PPI kullanan (reflü, kronik gastrit 
gibi) hastaların mide mukoza örneklerinde Streptococcus artışı 
(ağız florasında yaygın bulunan) gözlenmiştir. Bu durum mide 
kanseri ve PPI altında dispeptik şikayetlerin devam etmesini 
açıklayabilir denilmiştir. 

Sonuç olarak, bağırsak mikrobiyotası dinamik bir topluluktur. 
Diyet, antibiyotikler, proton pompası inhibitörleri bağırsak 
mikrobiyotasını en çok etkileyen faktörlerdir. Bu faktörlerin 
mümkün olduğu kadar kontrol edilmesi, disbiyozis oluşumu 
azaltacaktır. 

Prof. Dr. Tarkan Karakan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı 
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Hipertansiyon kardiyovasküler mortalite ve morbiditenin en 
önemli nedenlerindendir. Hipertansiyon tanı ve tedavisinde hem 
ulusal hem de uluslararası hipertansiyon tedavi kılavuzları temel 
alınmaktadır. Ancak bu kılavuzlar arasında, yayınlandıkları ülkenin 
sosyoekonomik özelliklerine göre tanı ve tedavi konusunda bazı 
farklı yaklaşımlar olabilmektedir. Bu nedenle tüm bu kılavuzların 
ülkemiz koşullarına en uygun şekilde uyarlanmasını hedeflenerek 

Türk hipertansiyon uzlaşı kılavuzu yayınlanmıştır. İlk defa 2015 yılında yayınlanan bu 
rapordan sonra hem Avrupa hem de Amerikan kılavuzları güncellenmiştir. Dolayısıyla yeni 
veriler ışığında Türk Hipertansiyon uzlaşı raporunun da güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur. 
Yeni uzlaşı raporunda hipertansiyon tanı ve tedavisindeki güncellemeler temel alınmıştır.

Yeni uzlaşı raporunda, kan basıncı düzeylerine göre hipertansiyon sınıflandırması, 
güncellenmiştir. Ayrıca ilaç tedavisine başlama eşikleri, risk temelli yaklaşım, antihipertansif 
ilaç tedavisi seçimi, kombinasyon tedavisinin yeri ve önemi özellikle vurgulanmıştır. 
Hipertansiyon tedavisinde yaş ve komorbid hastalıkların varlığına göre tedaviye başlama ve 
hedef değerlerin ne olması gerektiği konusunda yaklaşımlar özetlenmiştir. Ayrıca hipertansiyon 
tedavisinde özel hasta gruplarına gebelik ve laktasyon bölümü eklenmiş ve daha önce yer 
verilmeyen sekonder hipertansiyon konusuna değinilmiştir. 

Önceki uzlaşı raporunda yapılan değişiklikler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Özetle, bu raporda birinci basamaktan itibaren hipertansiyon hastasına yaklaşım ve tedavi 
planlanmasının nasıl yapılacağı konusunda, pratik ve ülkemiz koşullarına uygun bir algoritma 
oluşturulmaya çalışılmıştır.

Tablo 

2015 Uzlaşı Raporu 2018 Uzlaşı Raporu

KB 130-139/85-89 mmhg ise yüksek normal kan basıncı KB 120-139/80-89 mmhg ise artmış kan basıncı  

Antihipertansif ilaç tedavininde monoterapide ilk 
basamakta 5 grup ilaçtan (ACE inh. , ARB, CCB, 
Diürerik, betabloker biriyle başlanabilir 

Antihipertansif ilaç tedavininde monoterapide ilk 
basamakta 4 grup ilaçtan (ACE inh. , ARB, CCB, 
Diürerik) biriyle başlanabilir. Betablokerlerin spesifik 
durumlar (atriyal fibrilasyon, kalp yetmezliği ve koroner 
arter hastalığı gibi) dışında ilk basamakta tercih edilecek 
ilaç gruplarından biri değildir. 

KB >160/10 mmhg ise tedaviye kombinasyon tedavisiyle 
başlanılması önerilir. 

KB>150/90 mmhg ise tedaviye kombinasyon tedavisiyle 
başlanılması önerilir
. 

Yüksek normal kan basıncı grubunda yaşam tarzı 
değişikliği önerilir. 

Artmış kan basıncı grubunda risk temelli yaklaşıma göre 
ilaç tedavsi düşünülebilir.

Sekonder HT konusunda bilgi yok Sekonder HT konusu eklendi.

>80 yaşında ilaç tedavisi başlama sistolik KB ≥160 
mmhg 

>80 yaşında ilaç tedavisi başlama sistolik KB ≥150 
mmhg

Yaş ve komorbit durumlara göre KB hedef değerleri 
yeniden detaylı şekilde tariflenmiştir.

Prof. Dr. Sinan Aydoğdu
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü
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