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Önsöz Preface

Sö¤üt a¤ac›yla baﬂlayan hikaye
The story that begins with willow tree
Sö¤üt 300 kadar alt türü olan, k›ﬂ›n yaprak döken ve düz çay›rl›k
alanlardan ›rmak k›y›lar›na, kumluk alanlara, taﬂl›k da¤ eteklerine kadar
hemen her yerde görülebilen (nedense bir tek Avustralya’da görülmedi¤i bildiriliyor) bir a¤açt›r. Oldukça h›zl› büyür ve ihmale son derece dayan›kl›d›r. Belki de bu nedenle tarih boyunca hemen her devirde, de¤iﬂik co¤rafyalarda varl›¤›n› sürdürmüﬂ, çobanlara gölge, çocuklara sal›ncak olmuﬂtur. Sö¤üt a¤ac›n›n t›p tarihinde kök salmas› antik ça¤da
baﬂlar. Mezopotamya’da milattan önce 6000 y›llar›nda yaﬂayan kültürlerin hangi bitkiden yiyecek, hangi bitkiden ilaç elde edebilirim düﬂüncesiyle baﬂlatt›¤› hareket Sümerler ve Eski M›s›rl›lar döneminde sö¤üt
a¤ac› kabu¤unun kaynat›larak veya toz haline getirilerek a¤r› kesici bir
ilaç gibi kullan›lmas›na vesile olmuﬂtur. Sö¤üt kabu¤unun analjezik etkisinden bahseden Hipokrat ve antienflamatuvar özelliklerine dair notlar tutan Galen ise sö¤üt a¤ac› ile ilgili ilk t›bbi kay›tlar› tutan kiﬂiler olmuﬂlard›r. Sö¤üt a¤ac›nda bulunup, a¤r›y› dindiren bu maddenin salisilik asit (salisilat) oldu¤unun anlaﬂ›lmas›ndan sonra, sodyum salisilat a¤r› kesici amaçla yayg›n olarak kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Ancak gastrik
irritasyon, bulant› ve tinnitus gibi yan etkileri, özellikle kronik a¤r› durumunda kullan›m›n› oldukça k›s›tlam›ﬂt›r. Rivayete göre 1800’lü y›llar›n
sonlar›nda Bayer firmas›nda çal›ﬂan bir kimyager olan Felix Hoffmann’›n babas› romatizma hastas›d›r ve sodyum salisilat nedeniyle ciddi mide s›k›nt›s› çekmektedir. Bu duruma çok üzülen Hoffmann, salisilat›n mide yan etkisini yok etmek amac›yla propionil, butiril, valeril ve
benzoil salisilik asit gibi çeﬂitli formülasyonlar› denemiﬂ, en sonunda
mide yan etkisi en düﬂük olan asetilsalisilik asiti (ASA) keﬂfetmiﬂtir
(Y›llar sonra salisilik asitin asetillenmesinin sadece mide korumada de¤il, molekülün antiagregan özellik kazanmas›nda da anahtar rol oynad›¤› anlaﬂ›lacakt›r). Kay›tlar ilk ASA örne¤inin 10 A¤ustos 1897’de Bayer
laboratuvarlar›nda purifiye edildi¤ini ve bu moleküle 1899 y›l›nda aspirin ad›n›n verildi¤ini göstermektedir. Çok ilginçtir ki, Bayer’de aspirinin

DOES NOT AFFECT THE HEART

Resim 1. Aspirin piyasaya ilk ç›kt›¤›nda kalbe zarar verir mi kayg›s›n› da beraberinde getirdi¤inden Bayer o zaman haz›rlad›¤› bir Aspirin reklam afisinde "Aspirin does not affect the heart" yani "Aspirin kalbi etkilemez" ibaresini kullanma ihtiyac› duymuﬂtur (Dr. F. Sinan Ertaﬂ'›n arﬂivinden al›nm›ﬂt›r)

keﬂfedildi¤i dönemlerde araﬂt›rma geliﬂtirme bölümünde çal›ﬂan baz›
bilim adamlar› aspirinin kalbe zarar› dokunabilece¤i yönünde fikir beyan ederek ilac›n piyasaya sunulmas›na muhalif yönde oy kullanm›ﬂlard›r. Kaderin cilvesine bak›n ki, kalbe dokunmas›ndan kayg› duyulan aspirin, y›llar içinde kalp damar hastal›klar›ndan korunmada vazgeçilmez
bir ilaç olma mertebesine ulaﬂm›ﬂt›r (Resim 1).
Yüz y›l› aﬂk›n süredir t›bb›n hizmetinde bulunan aspirinin her geçen gün yeni bir özelli¤inin fark edilmesi, bu ilac›n gündemden hiç düﬂmeyen, eskimeyen bir ilaç olmas›na neden olmuﬂtur. Örne¤in analjezik, antienflamatuvar, antipiretik ve antiagregan özellikleri y›llard›r bilinen aspirin son dönemlerde kolorektal kanser geliﬂimini önlemede
gösterdi¤i performans ile gündemdeki yerini alm›ﬂt›r.
Ancak, bu kadar uzun süredir kullan›lmas›na ve üzerinde çok say›da araﬂt›rma yap›lmas›na ra¤men aspirinin kalp ve damar hastal›klar›nda kullan›m›na ait tüm sorular yan›tlanm›ﬂ de¤ildir. Örne¤in, primer
korunmada kimlerde ve hangi dozda kullan›lmas› gerekti¤i, özellikle de
kad›nlarda ve erkeklerde neden farkl› sonuçlar al›nd›¤› henüz bilgimiz
d›ﬂ›ndad›r. Yine perkütan koroner giriﬂimlerde, özellikle de ilaç sal›n›ml› stent uygulanan hastalarda iﬂlem öncesi ve sonras› hangi dozda ve
ne kadar süreyle kullan›lmas›n›n optimum olaca¤› konusunda yeterli
veri bulunmamaktad›r. Di¤er yandan diyabetik hastalarda aspirinle ilgili veriler bu hasta grubunda diyabetik olmayanlardan farkl› bir uygulaman›n gerekebilece¤ini düﬂündürmektedir. Aspirinle ilgili güncel konulardan biri de bu ilac›n etkinli¤ine bireysel yan›t›n de¤iﬂkenlik gösterebilece¤i, baz› hastalar›n aspirinin trombosit aktivasyonunu önleyici
etkisine karﬂ› duyars›z olabilece¤idir. Literatürde aspirin direnci olarak
isimlendirilen bu durumun alt›n standart tan› yönteminin ne oldu¤u ve
direnç bulunan kiﬂilerde hangi tedavinin uygulanmas›n›n gerekti¤i konular› yo¤un bir ﬂekilde tart›ﬂ›lmaktad›r.
Günümüzde dünya üzerinde milyonlarca insan›n kalp damar hastal›klar›ndan korunmak için aspirin kulland›¤› bilinmektedir. Bu elbette
kalp damar sa¤l›¤› aç›s›ndan istenilen bir geliﬂmedir. Ancak madalyonun di¤er yüzünde aspirin kullan›m›na ba¤l› geliﬂen gastrointestinal
sistem problemleri bulunmaktad›r. Aspirinin bu yüzüyle en s›k karﬂ›laﬂan hekim grubu ﬂüphesiz gastroenterologlard›r. Kronik aspirin kullan›m›n›n gastroenterologlar taraf›ndan nas›l de¤erlendirildi¤inin aspirin kullanan tüm hekimler taraf›ndan bilinmesinde fayda bulunmaktad›r. Örne¤in aspirin önerilen hastalar›n takibinde nelere dikkat edilmesi gerekti¤i, hangi durumlarda aspirin kullan›m›n›n sak›ncal› olabilece¤i, hangi hastalar›n aspirin kullan›m›na ba¤l› mide kanamas› için
yüksek risk taﬂ›d›¤› ve hangi durumlarda aspirinle birlikte mide koruyucu ilaçlar›n da kullan›lmas›n›n gerekli oldu¤u gibi sorular›n yan›tlar› aspirin reçeteleyen tüm hekimler taraf›ndan bilinmelidir.
Editörlü¤ünü yapt›¤›m bu özel say› temelde yukar›da bahsedilen
konulara ›ﬂ›k tutmas› amac›yla konusunda uzman hekimlerin kaleme
ald›¤› derlemelerden oluﬂmaktad›r. Okuyucuya aspirin kullan›m›yla ilgili hem teorik, hem de pratik bilgiler sunarak, önemli bir boﬂlu¤u dolduraca¤› inanc›nday›m.
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