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ve Böbrek Hastalıkları
Kongresi bu senede
yoğun bir katılımla
açılışını gerçekleştirdi
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Dr. Önder Yaman
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim dalı
hipertansiyon
açıklandı.
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Türk Hipertansiyon camiasının
heyecanla beklediği ve ilk kez
oluşturulan uzlaşı raporuna
yoğun ilgi ve katılım olduğu
görüldü.

Erektil disfonksiyon (ED), erkeklerin ve partnerlerinin ﬁziksel ve psikososyal sağlıklarını olumsuz
etkileyen, yaşam kalitesini bozan bir klinik durumdur. Etyolojisinde pek çok faktör yer almaktadır ve
eşlik eden yandaş hastalıklar da göz önüne alındığında planlanacak tedavinin her hastanın kendi klinik
özelliklerine göre belirlenmesi gerekmektedir.
ED tedavisinde basamak tedavisiyle basitten
komplekse doğru bir algoritm önerilir. Yaşam şekli
değişiklikleri ED tedavisinde birinci basamakta
önemli yer tutmaktadır. ED gelişiminde özellikle
kardiyovasküler sistem hastalıkları ile benzer risk
faktörleri önemli rol oynamaktadır. Bu risk faktörleri
arasında sedanter yaşam şekli, obezite, sigara kullanımı, metabolik sendrom vs. sayılabilir. Bu risk
faktörlerinin çoğu da geri dönüşümlü etkiye sahiptir.
Yaşam tarzı değişiklikleri ve diyetten sonra ikinci
basamakta
Psikoseksüel Tedavi ve farmakolojik
Tedaviler (Hormonal, Oral Tedaviler - PDE5İnhibitörleri) yer alırken üçüncü basamakta intrakavernozal enjeksiyonlar, intraüretral pelletler ve vakum
cihazları kullanılabilinir. Tüm bu tedavilerden fayda
sağlanamıyan hasta grubunda da cerrahi tedavi olarak
penis protez implantasyonları önerilir.
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Gelişmiş ülkelerde kardiyovasküler hastalıklar
mortalitenin en önemli nedenidir. Hipertansiyon ise kardiyovasküler hastalık için başta gelen
risk faktörüdür. Hipertansiyon kontrolünde
medikal tedavi dışında yaşam tarzı değişiklikleri, başta da diyette tuz kıstlaması önemli bir
yaklaşımdır. Tuzu çoğunlukla işlenmiş gıdalarla
alıyoruz. Ancak işlenmiş gıdaların içindeki
şeker de kardiyovasküler hastalıklar için tuz
kadar belki tuzdan da daha tehlikelidir. Hayvan
ve insanlarda yapılan deneysel ve epidemiyolojik çalışmalarda hazır gıdalara eklenmiş şekerin,
özellikle de frukozun kan basıncını, kan basıncı
değişkenliğini, kalp hızını, ve miyokardın
oksijen ihtiyacını artırdığı; inﬂamasyon ve
insülin direncine yol açarak daha geniş bir
metabolik disfonksiyona yol açtığı gösterilmiştir. Doğal yolla yani sebze ve meyvelerle tüketilen şekerde bu riskler görülmemektedir.
Kılavuzlarda özellikle hipertansiyon açısından
günlük alınması gereken tuz miktarına geniş
yer verilirken, şeker konusuna ya değinilmemiştir, ya da öneriler arasında görüş birliği yoktur.
Dünya Sağlık Örgütü günlük alınması gereken
şekerin toplam kalorinin en fazla %10’u olması
gerektiğini söylerken, Institute of Medicine
%25’e kadar olabileceğini belirtmiştir. Ancak
bu düzeyde şeker alımı bile kardiyovasküler
mortaliteyi 3 kat artırmaktadır. Fruktoz
konusunda ise hiçbir öneri yoktur. Çalışmalarda
raﬁne şekerin, özellikle fruktozun azaltılması ile
hipertansiyon ve diğer kardiyometabolik risk
faktörlerinin sıklığında azalma görülmüştür. Bu
nedenle artık kılavuzlar ve öneriler hazırlanırken sadece tuz kısıtlamasının değil, şeker
kısıtlamasının da önemi vurgulanmalıdır.
Özellikle hazır işlenmiş gıdaların tüketimini
azaltıp, şekerin meyve-sebze gibi doğal yollarla
alınması kardiyometabolik riski önemli düzeyde
azaltacaktır.

Modern yer biliminin sağladığı
bilgilerden
önce
tuzun
nerede
bulunduğunu bilmeyen insanoğlu, 20.
yüzyıla kadar umutsuz bir biçimde tuzun
peşinde koştu. Tarih boyunca tuz o kadar
değerliydi ki, bazı ülkelerde Asker ve
işçiler maaşlarını tuz olarak alıyordu.
Çinliler,
Romalılar,
Fransızlar,
Venedikliler ve diğer birçok yönetim,
savaşlar için para bulmak üzere tuz
vergisi koymuştu. Et ve balığı tuzlayarak
saklayan ilk uygarlığın Mısırlılar
olabileceğini belirterek, balığı tuzda
saklamaya ilişkin en eski Çin belgelerinin
İ.Ö. 2 bine tarihlenirken, çok daha eski
tarihlerden kalan Mısır mezarlarında
tuzlanmış balık ve kuş eti bulunduğuna
dikkati çekti. Tuzun bu tarihsel süreci
bize tuzun neden hala önemini
yitirmediğini ve yitirmesinin de
mümkün
olmadığını
açıkça
göstermektedir.
Tuz alımı ve kan basıncı ﬁzyopatolojisi
arasında
ilişkiyi
açıklayan,
Renin–angiotensin–aldosterone sistemi
basınç-natriürez ilişkisi, Renal arter
perfüzyon basıncı, Tubuler sodyum ve
klordaki uyumsuz değişiklikler, nadir
genetik mutasyonlar ve sempatik sinir
sistemi gibi birçok yolak mevcuttur.
Çoğu kez şu soruya maruz kalabilirsiniz.
Tuz alımı her zaman hipertansiyon
sonucunu doğurur mu? Kan

basıncında
sodyum
aracılı
artış
mekanizmaları tamamıyla anlaşılabilmiş
değildir. Pre klinik ve klinik çalışmalar
aşırı sodyum alımına rağmen kan
basıncında artış olmadığı durumda kan
damarlarını, kalbi, böbrekleri ve
beyni etkilediği ortaya konmuştur.
Sodyum
alımı
obezite,
kronik
inﬂamasyon ve otoimmün hastalıklar
gibi birçok hastalıklar ile ilişkili olduğu
yapılan birçok çalışma ile gösterilmiştir.
Tuz alımının kan basıncı ve
kardiyovasküler hastalıklar ile olan
ilişkisini gösteren bir çok çalışma mevcut
olup çalışma sayılarında günden güne
artma görülmektedir. Buda ülkelerin tuz
alımları ile ilgili olarak bazı politikaların
geliştirilmesine ihtiyaç göstermiştir.
Kohort çalışmalarında günlük olarak 5
gram ve daha fazla tuz alımı (2000 mg
sodyum) total kardiyovasküler hastalık
riskini %17, stroke riskini de %23
artırmaktadır. Son 30 yılda tuz alımı
yaklaşık kişi başı 6 gram azaltılmıştır.
SBP 10 mmHg düşerken stroke ve
koroner hastalığına bağlı mortalite
%75-80 düşüş göstermiş ve yaşam
beklentisi 5-6 yıl artmıştır. Japonya’da
hükümet kampanyası ile 10 yılda tuz
alımında 13.5 gramdan 12.1 grama
düşüş sağlanmıştır. WHO’nun hedeﬁ
2025’e kadar kişi başı tuz tüketiminin 5
gram azaltılması hedeﬂenmektedir. İşte
tüm bu verilerin ışığı altında ‘Tuzun
daha tehlikeli’ olduğunu söylemek çok da
yanlış olmaz.

GÜNÜN NOTLARI
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Sözlü Bildiriler
15:30 - 16:30 Salon C
(SS07 - SS09)
15:30 - 16:30 Salon D
(SS10 - SS12)
Poster Bildiriler
Poster Alanı
10:00 - 10:30 (PS26 - PS39)
15:15 - 15:30 (PS40 - PS54)
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Bu seneki ZaniPRESS
futbol turnuvasının ilk günü,
çok çekişmeli gerçekleşti
PODOSİTLER / UÇAN SOLUCANLAR

HİPER İZMİR / MAKROFAJLAR

HİPERTANSİYON / REAL HAMSİ

ALKOL X / ANKARA CATS
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