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Önsöz 

Değerli meslektaşlarımız, 

Bursa Uludağ Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde yapılan kongremiz ilk kez 1. 

Uludağ İç Hastalıkları Günleri adı altında 31 Mayıs-1 Haziran 2003 tarihleri arasında 

düzenlenmiştir. Kongremiz yıllar içinde gelişerek ulusal bir iç hastalıkları ve hemşirelik kongresi 

halini almış, 2017 yılında aile hekimliği derneğinin de katılımıyla kapsamını genişletmiştir.  

Bizler 03-06 Mart 2022 tarihleri arasında Bursa Uludağ’da düzenlenen 18. Uludağ İç Hastalıkları 

Ulusal Kış Kongresi, 7. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, 12. Uludağ İç Hastalıkları 

Hemşireliği Kongresinin tüm içeriğini kapsayan Uludağ Kongre Kitabı 2022’yi sizlerle 

paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kongre kitabı klinik pratikte faydalanılabilecek kapsamlı 

bir kaynak olarak sizlerle buluşurken, kongremize emeği geçen herkese ve üniversitemize 

kuruluşundan itibaren emek vermiş, pek çok hekimin ve hemşirenin yetişmesine katkıda bulunmuş 

değerli hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Aramızdan ayrılan, ancak kalplerimizde her zaman 

yaşayan, bilimin ışığında izlerinden ilerlediğimiz değerli hocalarımızı ise saygı ve rahmetle 

anıyoruz.  

Çalışmalarımıza yeni bir bakış açısı kazandıracağına inandığımız ve bu kitabımızla kalıcı hale 

gelen kongremizin tüm katılımcılarımız için verimli ve başarılı olduğunu düşünüyor, gelecek 

kongrelerde buluşmak dileğiyle saygılarımızı sunuyoruz. 

 

 

Prof. Dr. Alparslan ERSOY   

Prof. Dr. Canan ÖZYARDIMCI ERSOY 
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Teşekkür 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalının adını Bursa için önemli 

bir lokasyon olan Uludağ ile özdeşleştirdiği İç Hastalıkları kongremizin bu yıl 18.sini 

gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 

Geçen yıl mart ayında 17. kongremizi on-line ve uluslararası katılımlı olarak yapmıştık. Bu yıl 

pandemiye rağmen ülkemizin farklı bölgelerinden ve şehirlerinden, aynı şehrin farklı sağlık 

kurumlarından çok sayıda katılımcı ile fiziki kongremizi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bilimsel 

olarak bu yıl önemli konular üzerinde durduk ve kongremizi aynı anda 3 salonda birçok panel, 

seminer, uydu toplantıları ve sözlü bildiri oturumlarımız ile yaptık. 

Kongremize üniversitemizden, Bursa’daki diğer üniversite ve sağlık kuruluşlarından, yurt içindeki 

farklı üniversitelerden ve yurt dışından konuşmacı, oturum başkanı veya dinleyici olarak katılan 

değerli hocalarımıza, meslektaşlarımıza ve hemşirelerimize katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür 

ediyoruz. Ayrıca İç Hastalıkları Ana Bilim dalımıza bilimsel destek veren Göğüs Hastalıkları ve 

Tüberküloz ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dallarına, yoğun bir 

çalışma sonucunda gerçekleştirilen kongremizde emeği geçen kurullarımıza, kongremizin 

gerçekleşmesi için katkılarını esirgemeyen tüm ilaç firmalarına ve Burkon Turizm ve Kongre Org. 

Ltd. Şti.’ne teşekkür ediyoruz.  

 

Prof. Dr. Alparslan ERSOY 

Prof. Dr. Canan ÖZYARDIMCI ERSOY 

Dr. Zeynep ÖZSEVİMLİ 
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Aramızdan Ayrılan Dahili Tıp Bilimleri Öğretim Üyelerinin Anısına, Saygıyla… 

 

   
Prof. Dr. Ömer Fethi Tezok 

(1915-1978) 

Prof. Dr. Salih Toppare 

(1929-1979) 

Prof. Dr. Nedim Çobanoğlu 

(1930-2015) 

   
Prof. Dr. Nihat Özyardımcı 

(1937-2018) 

Prof. Dr. Osman Manavoğlu 

(1949-2019) 

Prof. Dr. Feridun Gökırmak 

(1930-2019) 

   

Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay 

(1929-2020) 

Prof. Dr. Aydoğan Öbek 

(1932-2020) 

Prof. Dr. Ercüment Ege 

(1947-2021) 
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KURULLAR 

 

Kongre Eş Başkanları 

Prof. Dr. Alparslan ERSOY   

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı  

Prof. Dr. Canan ÖZYARDIMCI ERSOY 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı 

 

Aile Hekimliği Kongre Başkanı 

Dr. Zeynep ÖZSEVİMLİ 

Bursa Aile Hekimliği Derneği Başkanı  

 

Kongre Sekreteryası 

Doç. Dr. Abdülmecit YILDIZ  

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı  

 

Düzenleme Kurulu 

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanlığı 

 

Doç. Dr. Soner CANDER 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı  

Doç. Dr. Erdem ÇUBUKÇU 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı  

Doç. Dr. Celaleddin DEMİRCAN  

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Genel Dahiliye Bilim Dalı  

Prof. Dr. Murat KIYICI 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı  
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Doç. Dr. Ayşegül ORUÇ 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı  

Doç. Dr. Vildan ÖZKOCAMAN  

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı  

Prof. Dr. Yavuz PEHLİVAN 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı  

 

Aile Hekimliği Kongre Düzenleme Kurulu 

Dr. Salim Erdal ERDEM 

Bursa Aile Hekimliği Derneği Yardımcısı  

Dr. Elif KURUEFE 

Bursa Aile Hekimliği Derneği Yardımcısı  

Dr. Demet BAŞAK ÖZAL 

Bursa Aile Hekimliği Derneği Genel Sekreteri 

Dr. Süleyman ARI 

Bursa Aile Hekimliği Derneği Saymanı  

 

Bilimsel Kurul Üyeleri 

Prof. Dr. Emin Halis AKALIN  

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı 

Doç. Dr. Ediz DALKILIÇ 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı  

Doç. Dr. Celaleddin DEMİRCAN  

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Genel Dahiliye Bilim Dalı  

Prof. Dr. Alparslan ERSOY   

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı  

Prof. Dr. Erdinç ERTÜRK 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı  

Prof. Dr. Türkkan EVRENSEL 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı  
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Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Ana Bilim Dalı 

Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN  

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı 

Prof. Dr. Murat KIYICI 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı  

Prof. Dr. Fahir ÖZKALEMKAŞ 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı  

Doç. Dr. Seda PEHLİVAN (BUÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi) 

Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

İç Hastalıkları Hemşireliği 

Prof. Dr. Hicran YILDIZ (BUÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi) 

Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

İç Hastalıkları Hemşireliği 

 

*Kurul üyeleri soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır. 
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18. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi, 

12. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi, 

7. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi  

Bursa Uludağ Üniversitesi 03 - 06 Mart 2022, Grand Yazıcı Otel  

Uludağ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı  

Bursa Aile Hekimliği Derneği 
 

BİLİMSEL PROGRAM 

03 Mart 2022, Perşembe 

Salon A 

13:15-14:00  

● Açılış Konuşmaları 

● Bir Hekimin Objektifinden Yansımalar - Prof. Dr. Mesut Özkaya 

14:00-15:30 1 – A SGLT2 İnhibitörleri ve GLP-1 Reseptör Agonistlerine Güncel Bakış  

Oturum Başkanı: Dr. Alparslan Ersoy, Dr. Canan Ersoy 

● Endokrinolog Gözüyle - Dr. Gülşah Elbüken 

● Kardiyolog Gözüyle - Dr. Tunay Şentürk 

● Nefrolog Gözüyle - Dr. Bülent Gül 

16:00-17:30 2 – A Obezitede Tanı ve Tedavi  

Oturum Başkanları: Dr Erdinç Ertürk, Dr. Canan Ersoy 

● Obezitenin Sıklığı, Tanısı ve Önemi - Dr. Metin Güçlü 

● Obezitenin Medikal Tedavisi - Dr. Soner Cander 

● Obezitenin Cerrahi Tedavisi - Dr. Pınar Şişman 

17:30-19:00 3 – A 

Oturum Başkanı: Dr. Yavuz Pehlivan 

● Erişkin Still Hastalığı - Dr. Ediz Dalkılıç 

● Behçet Hastalığı - Dr. Koray Ayar 

● Gut Hastalığı - Dr. Belkıs Nihan Çoşkun 

 

Salon B 

14:00-15:30 1 – B 

Oturum Başkanı: Dr. Özlem Sezen 

● 1. Basamak EKG Aile Hekimi - Dr. H. Fevzi Çelik 

16:00-17:30 2 – B 

Oturum Başkanı: Dr. Kemal Noyan 

● Pandeminin Yarattığı Ruhsal Sorunlar - Dr. Yusuf Sivrioğlu 

17:30-19:00 3 – B 

Oturum Başkanı: Dr. Mehtap Aslan 

● Derinin Enfeksiyöz Hastalıkları ve Akne - Dr. Emel Bülbül Başkan 
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04 Mart 2022, Cuma 

Salon A 

09:00-10:30 4 – A Enfeksiyon Hastalıklarında Güncel Durum 

Oturum Başkanı: Dr. Emel Yılmaz 

● İnfluenza'da Gelecek Senaryoları - Dr. Yasemin Heper 

● Zika Virüs Enfeksiyonları: Güncel Durum - Dr. Emel Yılmaz 

● Kızamık: Yeni Bir Salgın Bekleyelim Mi? - Dr. Esra Kazak 

10:45-11:30 Uydu Sempozyumu 1 – Nova Nordisk 

Farklı Diyabetik Bireylere Tek Çözüm: Ryzodeg® 

Oturum Başkanı: Dr. Canan Ersoy 

● Dr. Özen Öz Gül, Dr. Soner Cander 

11:30-12:30 5 – A 

Oturum Başkanı: Dr. Alparslan Ersoy 

● Yayınlarda Yapılan İstatistiksel Hatalar - Dr. İlker Ercan 

14:00-15:00 6 – A Diyabette İnsülin Tedavisi 

Oturum Başkanı: Dr. Canan Ersoy 

● Yeni Nesil Bazal İnsülinler - Dr. Özen Öz Gül 

15:15-16:15 Uydu Sempozyumu 2 – Centurion 

Romatolojik Hastalıkların Tedavisi ve İVİG Kullanım Esasları 

● Romatolojik Hastalıklarda İVİG Kullanımı - Dr. Yavuz Pehlivan 

● Romatoloji Vaka Örnekleri ve İVİG Kullanımı - Dr. Ediz Dalkılıç 

16:20-17:20 7 – A 

Oturum Başkanı: Dr. Alparslan Ersoy 

● Akılcı Antibiyotik Kullanımı - Dr. Halis Akalın 

17:30-18:30 8 – A 

Oturum Başkanı: Dr. Alparslan Ersoy 

● Olgularla Astım ve Alerji - Dr. Dane Ediger 

 

Salon B 

09:00-10:30 4 – B 

Oturum Başkanı: Dr. Selim Gürel 

● Gluten Hastalığı - Dr. Fatih Eren 

11:30-12:30 5 – B 

Oturum Başkanı: Dr. İlker Kat 

● Tıpta Yapay Zeka - Dr. Ergün Çil 

14:00-15:00 6 – B 

Oturum Başkanı: Dr. Bilge Ök 

● Güncel Takvim Dışı Aşılar - Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu 
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Salon C 

Bildiri Sunumları – 1 

 

09:00-10:30  

Oturum Başkanı: Dr. Hande Peynirci 

− Dr. Serhat Küçüker-Vitamin D Eksikliği Olan Bireylerde γ (gama)-glutamil Transferaz 

Düzeyleri 

− Dr. Uğur Ergün-Tip 2 Diyabet Hastalarının Hastalığa Yönelik Primer Bakımı ve Diyabet 

Tutumlarının İncelenmesi 

− Dr. Ceren Çaltı Gür-Primer Hiperparatiroidizme Eşlik Eden Kronik Otoimmun Atrofik 

Gastrit Olgusu 

− Dr. Bünyamin Aydın-Megaloblastik Anemi Glukolize Hemoglobini Etkiler mi? 

− Dr. Ayşen Akkurt Kocaeli-Glukoz Metabolizması Bozukluğunun Tiroid Volümü ile 

İlişkisinin Değerlendirilmesi 

− Dr. Ensar Aydemir-Hiperinsulinemik Hipoglisemi ile Prezente Olan İnsülinoma 

Olgularının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi 

− Dr. Aysel Toçoğlu-Ötiroid Hashimoto Hastalığını Öngörmede Ürik Asit/HDL Oranı 

− Dr. Coşkun Ateş-Primer Hiperaldosteronizm Ön Tanısıyla Salin İnfüzyon Testi Yapılan 

Hastaların Değerlendirilmesi 

− Dr. Filiz Mercan Sarıdaş-Tirotoksikozlu Hastalarda Uygulanan Terapötik Plazmaferezin 

Etkinliğinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi 

− Dr. Erhan Hocaoğlu-Papiller Tiroid Karsinomlu Hastaların Radyofrekans Ablasyon 

Sonrası Endokrinoloji Takiplerinin Retrospektif Değerlendirilmesi 

− Dr. Derya Köseoğlu-Tiroid Kanseri Cerrahisi Sonrası Hipoparatiroidizm Sıklığının ve 

Hipoparatiroidizm Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi 

− Dr. Derya Köseoğlu-Primer Hiperparatiroidizm Tanılı Geriatrik Yaş Grubu Hastaların 

Klinik Özelliklerinin 65 Yaş Altı Primer Hiperparatiroidizm Tanılı Hastalar ile 

Kıyaslanması 

 

Bildiri Sunumları – 2 

 

11:30-13:00  

Oturum Başkanı: Dr. Sedat Çelikçi  

− Dr. Şeyma Handan Akyön-Aile Hekimliği Asistanlarının Geriatrik Hastada Akılcı İlaç 

Kullanımı Farkındalığı 

− Dr. Fatih Coşkun-Anjina Bülloza Hemorajika: Bir Olgu Sunumu 

− Dr. Fatih Kocabaş-Palyatif Bakım Servisinde Yatan Yaşlı Hastalarda Komorbid 

Hastalıklar ile Hiponatremi Arasındaki İlişkinin Araştırılması 

− Dr. Nur Senem Kaya-Hastaların Palyatif Bakım Ünitesi Kabulündeki Malnütrisyon 

Durumu Taburculuk Sonrası Erken Dönem (90 günlük) Mortalite ile İlişkili Olabilir 

− Dr. Nurcan Kat-Mesleki Radyasyona Maruz Kalan Sağlık Çalışanlarında Sağlık 

Taramalarının Önemi 

− Dr. Merve Tekinyıldız-Hipokaleminin Nadir Bir Sebebi: Ektopik ACTH Sendromu 

− Dr. Sidelya Ecem Yiğit-Pandemi Döneminde Buzlu Cam Görünümü: Everolimusa Bağlı 

İnterstisyel Pnömoni 
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− Dr. İffet Beril Gökmen-COVID-19 Pnömonisinde Antikoagülan Kullanımına Rağmen 

Gelişen Pulmoner Emboli Olgu Sunumu 

− Dr. İffet Beril Gökmen-Diyabetik Ketoasidoz ile Prezente Olan COVID-19 Olgusu 

− Dr. İffet Beril Gökmen-Hastanede Takip Edilen COVID-19 Hastalarının Aşılanma 

Durumlarına Göre Klinik Gidişatlarının Karşılaştırılması 

− Dr. Sidelya Ecem Yiğit-Pembrolizumab Kullanımına Bağlı Gelişen Hipotiroidizm Olgusu 

− Dr. Banu Taşkıran Tatar-Bilateral Dirençli Plevral Effüzyonla Pezente Olan Dekompanse 

Kalp Yetmezliğinde SGLT-2 İnhibitörü Kullanımı 

− Dr. Sidelya Ecem Yiğit-COVID-19 Enfeksiyonu Sırasında Akut Pankreatit: Olgu Sunumu 

− Dr. Mustafa Tatar-Genel Dahiliye Polikliniğine Başvuran Yaşlılarda STOPP Kriterlerine 

Göre Potansiyel Uygunsuz İlaç Kullanımı 

− Dr. Ercan Pesen-Bir Üniversite Hastanesi Genel Dahiliye Polikliniğine Başvuran Yaşlı 

Hastalarda İlaç Kullanım Hataları Ve Potansiyel Uygunsuz İlaç Kullanımı 

 

Bildiri Sunumları – 3 

 

14:00-15:00 

Oturum Başkanı: Dr. Belkıs Nihan Çoşkun 

− Dr. Akif Doğan-Romatolojik Hastalığı Olan Bireylerin Sigaraya Yönelik Bilgi, Tutum Ve 

Davranışları 

− Dr. Fadime Bildik-Pandemi Döneminde Tocilizumab İntravenöz Tedaviden Subkutan 

Tedaviye Geçilen Romatoid Artrit Hastalarının Memnuniyet Düzeyinin 

Değerlendirilmesi; Tek Merkez Verileri 

− Dr. Fatma Pala-Tersiyer Bir Merkezde Sistemik Skleroz Tanılı Hastaların Takipten 

Çıkma Sıklığının Retrospektif Değerlendirilmesi 

− Dr. Ali Ekin-Nintedanib Alan Romatoloji Hastalarının Başlangıç Özelliklerinin 

İncelenmesi: Tek Merkez Çalışması 

− Dr. Ayfer Altaş-Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Subklinik İnflamasyon ve Hastalık 

Aktivititesi Prediktörü, Nötrofil /Lenfosit Oranı 

− Dr. Zeynep Yılmaz Bozkurt-Ailevi Akdeniz Ateşinde Kullanılan Yurt İçi ve Yurt Dışı 

Kolşisin Preparatlarının Tedavi Etkinlikleri Farklı mı? 

− Dr. Nihal Lermi-Paradoksal Psöriyazis Olgularımızın Genel Özellikleri: Tek Merkez 

Deneyimi 

− Dr. Emine Ülkü Akçay-Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Tiroid Fonksiyon Testleri ile 

Atak Sayısı Arasında İlişki Var mı? 

− Dr. Mehmet Emin Dağtekin-COVID-19 Sonrası Gelişen Multiinflamatuvar Sendrom 

Adult Vakası 
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Bildiri Sunumları – 4 

 

15:15-16:30 

Oturum Başkanı: Dr. Tuba Ersal, Dr. Fatih Eren 

− Dr. Seda Sali-Sunitinib Kullanan Metastatik Renal Hücreli Karsinom Hastalarında 

Hematolojik Toksisiteye Dair Klinik Gözlemlerimiz 

− Dr. Mertcan Küçük-Leukemia Cutis ile Prezente Olan Akut Myelomonositik Lösemi 

Olgusu 

− Dr. Tuba Ersal-Tüylü Hücreli Lösemi Hastalarında Subkutan ve İntravenöz Kladribin 

Tedavisi Sonuçları 

− Dr. İbrahim Ethem Pınar-Gastroskopi Yapılan Hastalarda Helicobacter Pylori Düzeyi ile 

B12 Vitamini Arasındaki İlişki 

− Dr. Mehmet Refik Göktuğ-Malignite Potansiyeli Belirsiz Tümörler ve Non-İnvaziv 

Foliküler Tümörlerinde Radyoaktif İyot Ablasyon Tedavisinin Retrospektif Olarak 

Değerlendirilmesi 

− Dr. Songül Beskisiz-Bölgemizde Viral Hepatitlerde Hepatit E Virüs Enfeksiyon Sıklığı ve 

Risk Faktörlerinin Belirlenmesi 

− Dr. Bedrettin Orhan-Multipl Myelom Tanılı, Otolog Kök Hücre Nakli Olmuş Hastalarda 

Denosumab kullanımı, Tek Merkez Deneyimi 

− Dr. Tuba Güllü Koca-Anagrelid Kullanan Esansiyel Trombositemili Hastalarda JAK2 

Gen Mutasyonu Durumuna Göre Klinik Verilerin ve Tedavi Yanıtlarının Karşılaştırılması 

− Dr. Fatih Eren-Çölyak Hastalığında HLA Haplotiplerinin Sıklığı ve Testlerin Kullanımı 

− Dr. Cumali Yalçın-Lenfoma Hastalarında Erektil Disfonksiyonda Esas Neden; 

Kemoterapi mi? Depresyon mu? 

− Dr. Sinem Çubukçu-Hematolojik ve Solid Kanser Birlikteliği: Tek Merkez Retrospektif 

Analiz 

 

Bildiri Sunumları – 5 

 

17:30-19:00 

Oturum Başkanı: Dr. Nizamettin Koca 

− Dr. Faysal Şaylık-Sigara İçen ve İçmeyen Hastalar Arasında Koroner Arter Hastalığının 

Sekonder Önlenmesinde Hedef Değişkenlerin Karşılaştırılması 

− Dr. Ceren Çaltı Gür-COVID-19’lu Diyabetik Hastaların Değerlendirilmesi ve Diyabetin 

Şiddetinin COVID-19’a Olan Katkısının Belirlenmesi 

− Dr. Faysal Şaylık-Kalp Yetmezliği Hastalarında Sacubitril/Valsartan’ın Anjiyotensin 

Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri ve Anjiyotensin Reseptör Blokerleri İle 

Karşılaştırılması: Bir meta-analiz 

− Dr. Neslihan Hazel Saydam-Yenidoğanda Kalp Bloğu Olması ile Tanı Alan Maternal 

Sjögren Sendromu Vakası 

− Dr. Selin İldemir-Erişkin Still Hastalığı Tanılı Hastada Gelişen Bradikardi Olgusu 

− Dr. Ayten Girgin-COVID-19 Tanılı Hastalarda Alt ve Üst Extremitede Trombüs Sıklığı 

− Dr. Erol Gürsoy-Miyokarditli Genç Hastalarda Kardiyak MRG ve Düzeltilmiş QT Aralığı 

− Dr. Didem Görgün Hattatoğlu-Aile Hekimlerinin Sigara Bırakma Tedavisine Teşvik 

Konusunda Tutum ve Davranışları 
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− Dr. F. Banu Demir-Akut Lösemili Hastalarda Pulmoner Hemoraji: Olgu Serisi 

− Dr. Mehmet Sezen-Türkiye’de 2011 ile 2020 Yılları Arasındaki Beyin Ölümü 

Bildiriminin Yıllara Göre Dağılımında COVID-19 Etkisinin Değerlendirilmesi 

− Dr. Anıl Erkan-COVID-19 Prostat Spesifik Antijen Düzeyini Etkiler mi? 

− Dr. Mehmet Sezen-Dünya’da 2019 ve 2020 Yıllarında Yapılan Böbrek Nakillerinin 

Dağılımında COVID-19 Pandemisinin Etkisinin Değerlendirilmesi 

 

05 Mart 2022, Cumartesi 

Salon A 

09:00-10:309 – A Hematolojik Malignitelerde Güncel Yaklaşımlar 

Oturum Başkanları: Dr. Fahir Özkalemkaş, Dr. Vildan Özkocaman 

● Kronik Myeloid Lösemi - Dr. Özgür Mehtap 

● Kronik Lenfositik Lösemide Güncel Yaklaşımlar - Dr. Tuba Ersal 

● Multipl Myelom - Dr. Vildan Gürsoy 

10:45-11:30 Uydu Sempozyumu 3 – Boehringer Ingelheim 

Güncel Kanıtlar ile Yeni T2DM Hastası için Erkenden Harekete Geçmenin Önemi ve 

Kolay Yolu 

● Dr. Barış Akıncı, Dr. Selçuk Yaylacı 

11:30-13:00 10 – A Genel Dahiliye  

Oturum Başkanı: Dr. Celaleddin Demircan 

● Klasik Nedeni Bilinmeyen Ateş - Dr. Celaleddin Demircan 

● Asit-Baz Dengesi Bozuklukları – Dr. Nizameddin Koca  

● İstemsiz Kilo Kaybı Olan Hastaya Yaklaşım - Dr. Sedat Çelikçi 

14:00-15:30 11 – A Tıbbi Onkoloji 

Oturum Başkanları: Dr. Türkkan Evrensel, Dr Bülent Orhan 

● Tirozin Kinaz İnhibitörleri Kullanımı ve Yönetimi - Dr. Adem Deligönül 

● İmmünoterapi Kullanımı ve Yönetimi - Dr. Turgut Kaçan 

● Sitotoksik Kemoterapi Kullanımı ve Yönetimi - Dr. Burcu Caner  

Tartışmacılar: Dr. Erdem Çubukçu, Dr. Nilüfer Avcı, Dr. Arife Ulaş 

 

15:45-16:30 Uydu Sempozyumu 4 – Arven  

Oturum Başkanı: Dr. Erdem Çubukçu 

● Nötropeni Tedavisinde Filgrastim Profilaksisi; COVID-19 Sürecinde Durum ve 

Gelecek Perspektifleri - Dr. Adem Deligönül 

16:30-18:00 12 – A Gastroenteroloji  

Oturum Başkanı: Dr. Murat Kıyıcı 

● Direkt Etkili Antikoagülanlar ve Gastrointestinal Kanama - Dr. Ahmet Tarık Eminler 

● İBH Hastasında TNF Hazırlığı - Dr. Cem Çekiç 

● Pankreasın Kistik Lezyonlarına Yaklaşım ve EUS - Dr. Murat Keskin 

18:30-19:30 13 – A 

Oturum Başkanı: Dr. Abdülmecit Yıldız 

● Disorders of Body Tonicity - Dr. Gautam Jay Bhave 
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Salon B 

09:30-10:30 7 – B 

Oturum Başkanı: Dr. Zekai Sağır 

● Pnömoni ve COVID-19 - Dr. Özge Aydın Güçlü 

● Toplumda Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavisi - Yeni Uzlaşı Raporu - Dr. Nilüfer Aylin 

Acet Öztürk 

12:00-13:00 8 – B 

Oturum Başkanı: Dr. Ali Torun 

● Spor Hekimliği: Hangi Yaşta Hangi Spor Sağlıklı Yapılır - Dr. Bedrettin Akova 

14:00-15:30 Sık Karşılaşılan Dahili Problemlere Yaklaşım I  

Oturum Başkanları: Dr. Nizameddin Koca 

● Periferik Eklemlerin Değerlendirmesi - Dr. Selime Ermurat  

● Aksiyel Eklemlerin Değerlendirmesi - Dr. Burcu Yağız  

● Anemili Hastaya Yaklaşım - Dr. İbrahim Ethem Pınar  

● Dispeptik Hastaya Yaklaşım - Dr. Kader Irak 

16:30-17:15 Sık Karşılaşılan Dahili Problemlere Yaklaşım II 

Oturum Başkanı: Dr Erdinç Ertürk 

● İyot Hakkındaki Gerçekler - Dr. Oğuz Kaan Ünal  

● Hangi Tuzu Tercih Edelim? - Dr. Ayşegül Oruç 

17:15-18:00 Sık Karşılaşılan Dahili Problemlere Yaklaşım III 

Oturum Başkanı: Dr. Ömer Fatih Ölmez 

● Kanser Hastalarında Enteral Beslenme - Dr. Birol Ocak 

● Kanser Hastalarında Parenteral Beslenme - Dr. Ahmet Bilgehan Şahin 

● Kanser Hastalarında Ağrı Yönetimi - Dr. Sibel Oyucu Orhan 

 

Salon C 

09:00-10:30 1 – C Hemşireliğin Güçlendirilmesi  

Oturum Başkanları: Dr. Ayfer Karadakovan 

● Teorikten Pratiğe Hemşirelik Eğitimi - Dr. Hicran Yıldız 

● Kanıta Dayalı Uygulamaların Kullanımı - Dr. Seda Pehlivan  

● Teknolojinin Kullanımı - Uzm. Hemşire Semure Zengi 

● Hasta Eğitiminin Güçlendirilmesi - Hemşire Nazime Akaltun 

10:45-12:00 2 – C COVID-19 Pandemisi  

Oturum Başkanları: Dr. Halis Akalın, Uzm. Hemşire Fatma Düzgün  

● COVID-19 Salgınına Genel Bakış - Uzm. Hemşire Gül Çalışkan 

● COVID-19’dan Korunmada Etkili Yaklaşımlar - Uzm. Hemşire Habibe İmer  

● Hastaların ve Sağlık Çalışanlarının COVID-19 ve Diğer Bulaşıcı Hastalıklardan 

Korunması - Uzm. Hemşire Esma Süleyman 

12:00-13:00 3 – C  

Oturum Başkanları: Dr. Türkkan Evrensel, Dr. Ayfer Karadakovan 

● Pandeminin Kronik Hastalara ve Sağlık Çalışanlarına Uzun Dönem Etkileri - Dr. Aslı 

Sarandöl 
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14:00-15:30 4 – C Gestasyonel Diyabet  

Oturum Başkanları: Dr. Soner Cander, Dr. Ayfer Karadakovan  

● Pregastasyonel ve Gestasyonel Diyabet Tanısında Yaklaşım - Dr. Coşkun Ateş  

● Gestasyonel Diyabette Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Hemşirenin Tedavideki 

Rolü - Hemşire Süheyla Buruk 

16:00-17:30 5 – C Nefrotik Sendrom 

Oturum Başkanları: Dr. Mahmut Yavuz, Dr. Ayfer Karadakovan  

● Nefrotik Sendromda Tanı ve Tedaviye Yaklaşım - Dr. Saide Elif Güllülü Boz 

● Nefrotik Sendromda Hemşirelik Yönetimi - Hemşire Nuran Adalı 

● Renal Biyopside Dikkat Edilecek Noktalar - Hemşire Mesut Işık  

● Nefrotik Sendromda Beslenme - Diyetisyen Çiğdem Ceren Başalan 

 

Bildiri Sunumları – 6 

   

17:45-19:30 

Oturum Başkanı: Hemşire Semure Zengi, Dr. Mehmet Refik Göktuğ  

− Dr. Seda Pehlivan-Diyabetik Ayak Nedeni ile Hastaneye Başvuran Hastaların Klinik 

Durumuna Pandeminin Etkisi: Retrospektif Çalışma 

− Hemşire Abdulsamet Taşkın-Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinde Akneye Bağlı 

Kısıtlılığın Geleneksel Tedavi Kullanımına Etkisi 

− Hemşire Sema Çakmak-Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinde Diyabet Riski ile Genital 

Hijyen Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

− Hemşire Semra Bilgiç-Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinde Kronik Hastalık Varlığının 

ve Benlik Saygısının Estetik Algısına Etkisi 

− Hemşire Asude Nur Biçer-Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinde Polikistik Over 

Sendromunun Obezite Farkındalığına Etkisi 

− Dr. Hicran Yıldız-COVID-19 Sürecinde Sağlık Çalışanlarının Yaşadığı Sorunlar 

− Hemşire Gülfer Pehlivan-Bir Üniversite Hastanesinde Hemodiyalize Giren Hastaların 

COVID-19 Hijyen Tedbirlerine Uyumunun Araştırılması 

− Dr. Cansu Yazar-COVID-19 Pandemisinde Toraks Bilgisayarlı Tomografi Kullanımı - 

Malignite Şüphesinde Erken Tanı mı Yoksa Gecikme mi Söz Konusu? Vaka Sunumu ve 

Literatür Derlemesi 

− Hemşire Neslişah Ünal Karakoç-Kanser Hastalarında Bulantı Semptomuna Yaklaşım 

− Hemşire Yasemin Karacan-Hematolojik Kanser Hastalıklarında Aile Desteğinin Önemi 

− Hemşire Canan Arslan-Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireyde Evde Bakım 

− Hemşire Meryem Melike Osta-Yoğun Bakım Hastalarında Görülen Anksiyete ve Uyku 

Sorunları 

− Hemşire Hüsne Hilal Katırcı-Diyaliz Hastalarının Tedavi Sürecinde Aile Desteğinin 

Önemi  
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06 Mart 2022, Pazar 

Salon A 

09:00-10:15 14 – A Hipertansiyon Tanı ve Tedavisinde Pratik Yaklaşımlar 

Oturum Başkanı: Dr. Serdar Kahvecioğlu, Dr. Abdülmecit Yıldız  

● Tansiyonum Yüksek Çıkıyor Ne Yapayım? - Dr. Mehmet Usta  

● Tansiyonum Düşmüyor Ne Yapayım? - Dr. Yavuz Ayar 

● Tansiyon İlacım Dokunuyor Ne Yapayım? - Dr. Nimet Aktaş  

10:30-12:00 15 – A Geriatri 

Oturum Başkanı: Dr. Celaleddin Demircan 

● Yaşlıda Polifarmasi - Dr. Celaleddin Demircan  

● Yaşlıda Uyku Bozuklukları - Dr. Olgun Deniz  

● Yaşlıda Üriner İnkontinans - Dr. Suna Avcı 

 

Salon B 

On-line Sözel Bildiri Oturumu - 7  

 

09:00-10:15 

Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Sezen, Dr. Burcu Caner 

− Dr. Ali Kırık-Serum Magnezyum Düzeyinin Metabolik Bozukluk İlişkili Yağlı Karaciğer 

Hastalığındaki Rolü 

− Dr. Ayfer Durak-Akut Lösemili Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi 

− Dr. Mustafa Eroğlu-Otonom Kortizol Sekresyonunun Epikardiyal Yağ Kalınlığı ve 

Karotis İntima-Media Kalınlığına Etkisi 

− Dr. Fatih Yılmaz-Diyabetik Retinopatisi Olan HFpEF Hastalarında Sol Atriyal Gerilme 

Fonksiyonlarının Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi 

− Dr. Mesudiye Bulut-Polikistik Böbrek Hastalığı Takibinde Ürik Asit Düzeyi Önemli mi? 

− Dr. Yasemin Aydoğan Ünsal-Tip 2 Diabetes Mellitus Olgularında Obezite Varlığının 

Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi 

− Dr. Serdar Şahin-Akromegali Hastalarında Tam Kan Sayımı Analizi 

− Dr. Ulviye Kıvrak-Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalılarında Erken Dönem Göz Bulguları 

− Dr. Oktay Ünsal-Gastrointestinal Stromal Tümör Tanılı Hastaların Retrospektif Analizi 

− Dr. Betül Cengiz Elçioğlu-Sağlıklı Erişkinlerde Aortik Elastisite Parametrelerinin 

Transtorasik Ekokardiyografi Ölçümleri ve Koşu Bandı Egzersiz Testi Verileri ile 

Karşılaştırılması 
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SGLT2 İnhibitörleri ve GLP-1 Reseptör Agonistlerine Güncel Bakış: Endokrinolog Gözüyle 

Dr. Gülşah Elbüken 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Türkiye 

 

Tip 2 diabetes mellitus (Tip 2 DM) patofizyolojisine eşlik eden “uğursuz sekizli” olarak da tanımlanan 8 

esas defekt: insülin sekresyonunda azalma, dokulara glukoz alımında azalma, hepatik glukoz üretiminde 

artış, glukagon salınımında artma, lipolizde artış, glukoz geri alımında artma, inkretin etkide azalma ve 

nörotransmitter disfonksiyonu olarak özetlenmektedir. 

İnsülinin 1921 yılında keşfinden sonra, diyabet tedavisine yönelik 1950’li yıllardan itibaren çeşitli grup oral 

antidiyabetikler geliştirilerek piyasaya sürülmüşlerdir. Yeni geliştirilen ilaçlar için diyabet 

patofizyolojisindeki değişik alanlara etkisi olan sinerjistik özellik gösteren ajanların geliştirilmesi göz önüne 

alınmaya başlanmıştır. Antidiyabetik ilaç gruplarının en yenileri 2000’li yıllarda geliştirilen GLP-1 reseptör 

agonistleri, DPP-4 inhibitörleri ve 2010’lu yıllardan itibaren piyasaya verilen SGLT-2 inhibitörleridir. DPP-

4 inhibitörleri ve SGLT-2 inhibitörleri ağız yoluyla vücuda alınmakta iken; oral Semaglutid dışındaki GLP-

1 reseptör agonistleri ciltaltı enjeksiyon biçiminde uygulanır. 

 

Sodyum-glukoz ko-transporter (SGLT) ailesi 

Glukoz ve diğer monosakkaritlerin hidrofilik özellikte olmaları sebebiyle, lipofilik özellikteki hücre 

membranlarından geçmesi için protein yapıdaki özel taşıyıcılara ihtiyaç duymaktadırlar. Glukoz taşıyıcıları 

iki gruba ayrılır. Birinci grup, sodyum bağımlı glukoz taşıyıcılarıdır (sodyum-glukoz ko-transporter 

=SGLT’ler). Glukoz yoğunluk farkının tersi yönünde aktif olarak “taşıma” gerçekleştirilir. Bu iş için 

gereken enerji, sodyumun elektriksel potansiyel farkından elde edilir. İkinci grup glukoz taşıyıcı proteinler, 

glukoz yoğunluk farkı yönünde pasif olarak taşıma sağlayan glukoz taşıyıcılarıdır (GLUT’lar).  

SGLT’lerin vücutta çeşitli kısımlarda görevi olan, 1’den 6 ya kadar numaralandırılmış izotipleri mevcuttur. 

Başlıca böbrek glukoz transportundan sorumlu olanlar SGLT1 ve SGLT2’dir. SGLT1, en fazla ince 

bağırsak, kalp, trakea, böbrekte eksprese edilirken; SGLT2, yalnızca böbrekte eksprese edililir. Bu sebeple 

etkisi böbreğe spesifiktir. 

 

SGLT2 inhibitörleri 

İnsülin etkisinden bağımsız olarak SGLT2 inhibitörleri idrarla glukoz atılımını arttırarak 

plazma glukoz düzeylerini düşürürler. Elma ağacı kökü kabuğundan elde Phlorizin ilk keşfedilen ilaçtır. 

Phlorizin SGLT1 ve SGLT2’nin kompetitif inhibitörüdür. Oral yoldan glukozidazlar ile phloretine 

metabolize olur. Biyoyararlanımı düşüktür. Kullanımında yan etki olarak osmotik diyare olabilir.  

SGLT2 ekspresyonu böbreğin proksimal kıvrımlı tübülü ile sınırlı olan, %90 glukoz geri emiliminden 

sorumlu olan, yüksek kapasiteli, düşük afiniteli bir taşıyıcıdır. SGLT2'nin inhibisyonu, glukoz seviyelerinde 

bir azalma ve idrarda glukozun atılmasına bağlı olarak kalori ve kilo kaybı ile ilişkilidir. Glukoz düşürücü 

etkisi ile HbA1c düzeyinde azalma sağlarken, kilo kaybettirici özellikleri sebebiyle diyabet tedavisinde 

ayrıca olumlu yarar sağlarlar. 

Piyasada kullanım onayı almış olan SGLT2 inhibitörleri tarih sırasına göre Canagliflozin, Dapagliflozin, 

Empagliflazin ve Ertugliflozin’dir. Ertugliflozin sadece ABD’de kullanım onayı almıştır. Türkiye’de 

piyasada Dapagliflozin ve Empagliflozin kullanımdadır. Türkiye’de Empagliflozinin metformin ile 

kombine olarak bulunduğu bir tablet formu da mevcuttur. 
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SGLT2 inhibitörlerinin avantajları 

SGLT2 İnhibitörleriyle glukoz seviyelerindeki azalmanın insülinden bağımsız olması önemli bir avantaj 

olarak karşımıza çıkmaktadır. SGLT2 inhibitörlerinin intrinsik hipoglisemi yapma riskinin düşük olduğu 

bildirilmiştir Glukoz düzeylerinin düşmesi ile azalan glukotoksisiteye bağlı olarak beta hücre fonksiyonları 

düzelmektedir. Diyabet progresyonu olsa bile etkinlik kaybı görülmemektedir.   

SGLT2 inhibitörleri ile son yıllarda yapılan büyük kardiyovasküler sonlanım çalışmalarında SGLT2 

inhibitörlerinin yüksek kardiyovasküler risk taşıyan Tip 2 DM hastalarında ölüm oranlarını azalttığı 

görülmüştür. Aynı zamanda da kalp yetmezliği ve böbrek fonksiyon bozukluğunun ilerlemesini geciktirici 

yönde olumlu etkileri de gösterilmiştir. Bu sebeple kilo alımına sebep olmayan, hatta kilo verdirici 

özellikteki bir glukoz düşürücü ajan olmalarının yanı sıra; diyabetin makrovasküler ve nefropati başta olmak 

üzere mikrovasküler komplikasyonlarını geriletici bir tedavi seçeneği olarak önemleri gittikçe artmaktadır. 

Kan  basıncında  ve  ürik  asit düzeylerindeki  düşüş ve HDL kolesterolde artış  da  diğer  önemli  ve  olumlu  

etkileridir.  

 

SGLT2 inhibitörlerinin dezavantajları 

İdrarla glukoz atılımının  meydana  getirmiş  olduğu  osmotik  diürez-volüm kaybı-hipotansiyon, akut 

böbrek hasarı, öglisemik ketoasidoz, ekstremite ampütasyonlarında artış, Fornier gangreni, üriner ve 

vulvovaginal sistem  enfeksiyon  sıklığındaki  artış, kemik kırıklarında ve mesane kanserinde artış da bu 

grup ilaçların olumsuz yönleridir. Bu olumsuz yan etkiler, bu grup ilaçların olumlu etkileri göz önünde 

bulundurulduğunda oldukça az sıklıkta görülmektedir. SGLT2 inhibitörleri kullanımı esnasında olası bu yan 

etkiler bakımından dikkatli olunmalıdır. 

 

İnkretin hormonlar 

Oral gıda alımı ile gastrointestinal sistemden endojen insülin salınımını arttıran bazı faktörler olduğu fark 

edilerek 1930’larda bu faktörlere İngilizce “arttırıcı” anlamında “inkretinler” adı verilmiştir. 1964 yılında 

oral olarak verilen glukozun, aynı miktarda intravenöz verilen glukoza göre insülin cevabının daha fazla 

olduğu gösterilerek inkretinlerin etkisi açıklanmıştır. Gıda alımı sonrası gastrointestinal sistemdeki (GİS) 

özel hücrelerden salgılanan ve insülin sekresyonunu uyaran hormonlardır. İnkretin etkisi postprandiyal 

insülin salınımının yaklaşık %60’ından sorumludur. İnkretinler gıda alınımı sırasında GİS’den salgılanırlar. 

Reseptörleri pankreas, mide, iskelet kasları, beyin, kalp, akciğerdedir. 

Bu inkretin hormonlar, glukoz bağımlı insülinotropik peptit (GİP) ve glukagon benzeri peptit-1’dir (GLP-

1). Her ikisi de glukagon peptit ailesinin birer üyesidir ve aminoasit dizilimleri benzerlik gösterir.  GLP-1 

ve GIP bağırsak kökenli polipeptidlerdir. Açlık durumunda plazma GIP ve GLP-1 konsantrasyonu son 

derece düşüktür, öğün alımı ile birlikte hızla yükselir. Dipeptidil-peptidaz IV (DPP-4) enzimi tarafından 

inaktif metabolitlerine hızla yıkılmaktadır, DPP-4 enzimi dokularda yaygın bir biçimde bulunur. Bağırsak 

mukozasının döküldüğü kan damarlarını döşeyen endotel hücrelerinin yüzeyinde de DPP-4 aktivitesi 

bulunur. GİP’in plazmadaki yarı ömrü 5-7 dak, GLP'nin yarı ömrü 1-2 dak’dır. 

 

Glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) 

29 aa’li bir polipeptittir. Yemek sonrası öncül molekülü proglukagon olan ve ileum distali ve kolonda 

lokalize L-hücrelerinden salgılanan bir inkretindir. DPP-4’le birkaç dakikada metabolize edilir. GLP-1 

reseptörleri pankreatik kanal, mide mukozası, böbrek, kalp, AC, deri, immün hücreler ve hipotalamustadır. 

Hızlı inaktivasyon ve kısa eliminasyon yarı ömrü nedeniyle GLP-1’in endojen GLP-1’in etkisi kısıtlıdır. 
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GLP-1, glukoza bağımlı insülin sekresyonunun uyarılması, glukoza bağımlı glukagon sekresyonunun 

baskılanması, mide boşalmasının yavaşlatılması, gıda alımında ve vücut ağırlığında azalma, β-hücre kütlesi, 

fonksiyonu ve adacık hücresi neogenezinde artış ile β-hücre fonksiyonunun iyileştirilmesi gibi etkiler 

gösterir. 

 

Eksenatid 

GLP-1 reseptör analogları içerisinde ilk geliştirilerek ilaç olarak piyasaya sürülen eksenatid (Eksendin-

4)’dür. Gila canavarı tükürüğünden izole edilen 39 aa’lik  exendin-4'ün, insan GLP1'i ile %53 homoloji 

gösterdiği görülmüştür. Eksendin-4 DPP-4 yıkımına dirençlidir ve bu nedenle daha uzun yarı ömüre sahiptir 

(t ½ 2–6 sa.). “Eksenatid" olarak isimlendirilen sentetik exendin-4'ün pik düzeye ulaşması 2 sa., yarı ömrü 

3.5-4 saattir. Ciltaltı enjeksiyondan sonra 15 saate kadar plazmada saptanabilir. Ancak biyolojik yarı ömrü 

ortalama 8 saattir.  FDA tarafından 2005 yılında onay almıştır. 

GLP-1 reseptör analogları eksendin omurgalılar ve insan GLP-1 omurgalılar olmak üzere 2 çeşittir. 

Eksendin omurgalılarda: Eksenatid günde 2 kez kullanımlı, Liksisenatid günde 1 kez kullanımlı, Eksenatid 

uzun etkili-haftada 1 kez kullanımlı, Efpeglenatid haftada bir kez kullanımlı yer alırken; insan GLP-1 

omurgalılar grubunda ise: Liraglutid günde tek doz kullanımlı, Dulaglutid haftada 1 kez kullanımlı, 

Albiglutid haftada 1 kez kullanımlı ve Semaglutid haftada 1 kez kullanımlı formlar yer almaktadır. 2005 

yılından günümüze kadar Eksenatid günde 2 defa kullanımlı kısa etkili form olmak üzere; Liraglutid  günde 

1 defa uygulanan formu 2009’da EMA, 2010’da FDA; Eksenatid uzun etkili-haftada 1 kez kullanımlı formu 

2011’de EMA, 2012’de FDA; Liksisenatid günde 1 kez kullanımlı formu ve Albiglutid haftalık kullanımlı 

formu 2013’de EMA ve FDA; Dulaglutid 2016’da EMA ve FDA onayı almıştır. Oral semaglutid dışındaki 

tüm GLP-1 reseptör analogları formları ciltaltı uygulanırlar. Semaglutidin haftalık ciltaltı uygulanan formu 

dışında oral tablet formu da mevcuttur. Oral Semaglutid 20 Eylül 2019’da FDA tarafından onaylanmıştır. 

 

GLP-1 reseptör analoglarının avantajları 

Genel olarak, GLP-1 reseptör agonistlerinin kan basıncını düşürme, açlık glukozunu ve HbA1c'yi düşürme, 

daha az hipoglisemiye neden olma, kilo kaybı avantajları nedeniyle Tip 2 DM tedavisinde tercih 

edilmektedirler. GLP-1 reseptör agonistlerinin bir yararı, diğer antidiyabetiklerle kombine edildiğinde 

hipoglisemiye neden olmamalarıdır, ancak hipoglisemi riskini azaltmak için eşzamanlı sülfonilüre veya 

insülin dozunun azaltılması gerekebilir. 

GLP-1 reseptör agonistlerinin, Tip 2 DM'li hastaların kardiyovasküler riski üzerinde hiçbir olumsuz 

etkisinin olmadığını göstermektedir.  

 

GLP-1 reseptör analoglarının dezavantajları 

GLP-1 reseptör agonistlerinin kullanımıyla ilişkili en yaygın semptomlar, başta mide bulantısı olmak üzere 

gastrointestinal semptomlardır. Diğer yaygın yan etkiler enjeksiyon bölgesi reaksiyonlarını, baş ağrısını ve 

nazofarenjiti içerir, ancak bu etkiler genellikle ilacın kesilmesini gerektirmez. Başta eksenatid olmak üzere 

GLP-1 reseptör agonistlerinin kullanımı ile bulantı, kusma ve ishale bağlı hemodinamik düzensizlik yoluyla 

akut böbrek hasarı oluşumuyla ilişkilendirmiştir. Ancak bu durum olgu sunumları biçimindedir.  

Hayvan çalışmaları ve ilaç veri tabanlarının analizleri, GLP-1 reseptör agonistlerinin pankreatit, pankreas 

kanseri ve tiroid kanseri ile ilişkisini gösterdiğinden, pankreas ve tiroid üzerine olumsuz etkileri hususunda 

uyarılar belirtilmiştir. Ancak daha sonraki birkaç metaanaliz, GLP-1 reseptör agonistleri ile bu yan etkiler 

arasında bir neden-sonuç ilişkisini doğrulamamıştır. 
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Yeni geliştirilmekte olan ilaçlar 

Tirzepatide (LY3298176), Tip 2 DM, obezite ve alkole bağlı olmayan steatohepatit tedavisi için 

geliştirilmekte olan GIP ve GLP-1 reseptör agonistidir. Tip 2 DM 'deki erken faz çalışmalar, tirzepatidin, 

seçici bir GLP-1 reseptör agonisti tarafından elde edilenlerin ötesinde klinik sonuçları iyileştirdiğini 

göstermektedir. Tirzepatide ile ilişkili farmakolojik çalışmalar devam etmektedir. 
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Diyabet sadece kalp yetmezliği için bilinen bağımsız bir risk faktörü olmakla kalmaz, aynı zamanda bu 

hastalarda morbidite ve mortalite için bağımsız bir risk faktörü olarak rol oynar. Kalp yetmezlikli hastaların 

%20-40’ında eşlik eden tip 2 diabetes mellitus (T2DM) vardır.  

 

SGLT2 inhibitörlerinin etki mekanizmaları1 

 
 

SGLT2 inhibitörleri ve primer korunma çalışmaları 
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SGLT2 inhibitörleri ve kalp yetmezliği 

 
 

SGLT2 inhibitörlerinin, kalp yetmezliği üzerine etkisini araştıran bu üç çalışmanın meta-analizine göre; 

başlangıçta kalp yetersizliği olan hastalarda tedavi sonrası şu bulgular elde edildi: kardiyovasküler (KV) 

ölüm veya kalp yetmezliği nedenli hastaneye yatış (HR=0.71, %95 GA: 0.61-0.84), tek başına kalp 

yetmezliği nedenli hastaneye yatış (HR=0.68, %95 GA: 0.55- 0.83) ve tüm sebeplere bağlı mortalite 

(HR=0.80, %95 GA: 0.67-0.95).  

ABD’de 26 merkezli bir çalışmaya NYHA II-IV ve ejeksiyon fraksiyonu (EF) <%40 olan 263 azalmış EF’li 

kalp yetmezliği hastaları dahil edildi ve dapaglifozin veya plaseboya randomize edildiler.2 Birincil sonlanım 

noktası; 12 haftanın sonunda ortalama NT-proBNP’deki değişim ve “Kansas City Kardiyomiyopati 

(KCCQ)” anketinde 5 puanlık artış veya NT-proBNP’de >%20 azalma olarak belirlendi. 12 haftanın 

sonunda ortalama NT-proBNP her iki grupta farklı bulunmadı (1.133’e karşılık 1.191 pg/mL, p=0.43). 

KCCQ anketinde 5 puanlık artış veya NT-proBNP’de >%20 azalma dapaglifozin grubunda plaseboya göre 

anlamlı olarak daha fazla izlendi (%61.5’e karşılık %50.4, p=0.043). 

 

Düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği olan hastalarda SGLT2 inhibitörleri 
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SGLT2 inhibitörlerinin olası etki mekanizmaları şunlardır;3 

1. Önyük (natriürez ve osmotik diüreze sekonder) ve ard yükün (kan basıncında azalma, vasküler 

fonksiyonlarda iyileşme) azalmasına bağlı ventriküler yüklenme durumlarındaki düzelmeler 

2. Kardiyak metabolizmadaki düzelmeler 

3. Miyokardiyal Na/H exchange inhibisyonu 

4. Miyokard nekrozu ve fibrozisinde azalma 

5. Adipokinler, sitokin üretimi ve epikardiyal yağ dokusu kitlesinde değişiklikler 

 

Korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği olan hastalarda SGLT2 inhibitörleri 

 
 

Tüm hastalarda ve seçilmiş hastalarda mortaliteyi azaltmak için öneriler4 
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GLP1 reseptör agonistleri5 

 
 

GLP1 agonistlerinin kardiyovasküler sonuçlar üzerine etkisi6 

 
 

Diabetes mellitusu olan hastaların tedavisine yönelik öneriler ve hiperglisemi ve ASKVH veya 

kardiyorenal risklerin tedavisi7 
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Diyabetik nefropati Türk Nefroloji Derneği kayıtlarına göre ülkemizde en sık son dönem böbrek yetmezliği 

(SDBY) sebebidir. Bu nedenle hem sağlık hem de mali açıdan ciddi bir sorun olarak halen durmaktadır. 

Amerikan yetişkinlerinde 1988 ile 2014 arasında yapılan NHANES verilerine göre bu zaman dilimi 

içerisinde hastalara daha sıkı kan şekeri kontrolü, daha sıkı lipid kontrolü ve renin-aldosteron-anjiyotensin 

(RAS) blokerleri kullanılarak daha sıkı kan basıncı kontrolü yapılmasına rağmen diyabetik nefropati 

sıklığında belirgin bir azalma olmamıştır. Sadece non-proteinürik diyabetik nefropati sıklığında bir artış 

görülmüştür.1 Bu durum her ne kadar hayal kırıklığı yaratsada yeni çıkan SGLTi grubu ilaçlar diyabetik 

nefropatideki bu karamsar tabloyu değiştirecek gibi durmaktadır. Bu ilaçlar proksimal tubulde bulunan 

sodyum glikoz ko-transportu yapan iki pompadan birisi olan SGLT-2 pompasına spesifik olarak tutunur ve 

glikoz emilimini ve glukoz ile birlikte sodyum emilimini de durdurlar. Böylece hasta glukoz ve sodyum 

kaybına uğrar. Ancak bu durum distal nefrona olan sodyum arzını artırır ve proksimalde yüksek glukoz ve 

sodyum emilimine bağlı olarak felce uğramış tubuloglomerular feedback mekanizmasının tekrar 

çalışmasına sebep olur. Tekrar çalışan feedback etkisiyle genişlemiş olan afferent arteriolde eskiye nazaran 

belirgin bir daralma ve normale dönme hali görülür. Böylece hem sistemik basıncın böbreğe yansıması 

azaltılmış olur hem de glomerül içi basınç düşer ve aşındırma stresi olarak bilinen hemodinamik 

değişiklikler normale döner.2 ATIRMA çalışması olarak bilinen bu çalışma Tip 1 diyabet hastalarında 

yapılmıştır. Yine tip 2 diyabet hastalarında yapılan bir başka çalışmada ise SGLT2i ilaçların aynı zamanda 

efferent arteriolde de dilatasyon yapabileceği gösterilmiştir.3 Yakın zamanda SGLT2i ile yapılan randomize 

kontrollü çalışmalarda (RCT) primer sonlanım noktaları kardiyovasküler sonlanımlar üzerine olmuştu. 

Renal sonuçlar ise ikincil sonlanım noktaları olarak öne çıkmıştı. Ancak buna rağmen görülen sonuçlarda 

hastaların son dönem böbrek yetmezliğine gidişte ya da serum kreatinin (sCr)düzeyinin iki katına çıkışını 

engellemede %40’a varan oranlarda azalma sağlandı (Tablo 1).4-6 İkincil sonuçlarda olsa görülen bu 

muazzam yarar primer sonlanım noktası kabaca diyabetik nefropatinin önlenmesi olan RCT’ler 

planlanmasına sebep oldu (Tablo 2). Bu çalışmalardan ilki olan CREDENCE çalışmasında sCr iki katına 

çıkması, SDBY gidiş ve renal ya da kardiyak ölümde plasebo ile karşılaştırıldığında %30 risk azalması 

saptandı (HR=0.70, GA: 0.59-0.82).7 Bir diğer çalışma ise DAPA-CKD çalışmasıdır, bu çalışmada ise bir 

öncekinden farklı olarak hem diyabetik hem de diyabetik olmayan böbrek hastaları alınmıştır. SDBY, sCr 

iki katına çıkması ve renal ölümlerde %44’lük bir azalma sağlanmıştır (HR=0.56, %95 GA: 0.45-0.68).8  

Tüm bu gelişmelerden sonra KDIGO ve ERA yayınladıkları kronik böbrek yetmezlikli (KBY)diyabet 

hastalarının tedavilerinde metforminden sonra ilk tercih olarak SGLT2i ve daha sonra da GLP-1 

analoglarının başlanmasını, eğer hasta KBY ve diyabet tedavisi alıyorsa tedavi hedefleri A1c açısından 

tutmuş olsa bile hasta SGLT2i almıyorsa metformin dışındaki diğer ilaçları SGLT2i ilaçlara çevrilmesinin 

göz önüne alınmasını önermişlerdir.  
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Tablo 1. Sekonder sonuçlar 

 

 

 

 

 

Tablo 2. Primer sonlanımı renal sonuçlar olan çalışmalar 
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(dapagliflozin)
n:17.160

DECLARE 

(Dapagliflozin)
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(Dapagliflozin)

KV riski olanlar 

n:10189

Kalp 

yetmezliğine 
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Renal sonuçlar
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Giriş 

Günümüzde obezite tüm dünyada giderek büyüyen ve yol açtığı solunum komplikasyonları, hipertansiyon, 

kardiyovasküler olaylar, diyabet, kanser gibi ciddi sonuçlarla birlikte önemli bir halk sağlığı problemi olarak 

önemini giderek arttırmaktadır. Global olarak sıklığı artan obeziteye her yaşta rastlanmakta, fazla kilolu ve 

obez bireylerin erişkinlerdeki güncel sıklığı, kadınlarda biraz daha fazla olmak üzere %40 civarında 

bildirilmektedir. Obezite sıklığı bildirilen raporlara göre 50 yıl öncesine göre 3-4 kat artış göstermiştir. 

Obezitenin sağlık, yaşam kalitesi ve sosyal fonksiyonlar üzerine olan etkileri göz önüne alındığında 

obezitenin önlenmesine ve tedavi edilmesine yönelik yaklaşımların geliştirilmesi ve başarısı oldukça büyük 

bir önem arz etmektedir. Obezitenin tedavisine yönelik yaklaşımlar birçok öğe içermektedir. Bu 

yaklaşımların uygulanması hastanın yaş, cinsiyet, obezite şiddeti, komplikasyonlar ve ko-morbid durumlar 

gibi etkenlere göre şekillendirilebilir. 

Davranışsal yöntemler, daha sağlıklı beslenme ve kalori kısıtlaması ile birlikte fiziksel aktivitenin 

arttırılmasına dayanan yaşam tarzı değişiklikleri, daha az yan etkiye yol açması nedeniyle ilk basamak 

tedavisi seçeneği olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca bu yöntemler diğer tedavi seçeneklerinin başarılı 

olması ve tedavi sonuçlarının kalıcı hale gelmesi için sürekli üzerinde durulması gereken bir durumdur. 

Antiobezite ilaçlarla uygulanan medikal tedaviler ve bariatrik cerrahi yöntemleri obezite tedavisinde 

bilimsel olarak kabul gören başlıca tedavi seçeneklerini oluşturmaktadır. Birçok obezite ilaçlarının etkinliği 

ile ilgili görüşler net değildir, bazı kişilerde çok etkili iken bazı kişilerde ise etkili olamamakta ve yol 

açtıkları yan etkiler kullanımlarını sınırlandırmaktadır. 

Şu an için kullanımı onaylanmış olan obezite ilaçlarının sayısı çok değildir. Buna karşın oldukça yaygın 

olan obezitenin tedavisine yönelik olarak pazarlanan ve katkı-destek ürünü şeklinde lisanslanan birçok 

ürünün dışında ayrıca içeriği net olmayan bazı katkı ürünlerinin potansiyel olarak sağlığı bozabilecek 

maddeler içerebileceği unutulmamalıdır. 

 

Antiobezite ilaçları 

Glukagonlike peptid-1 (GLP1) agonistleri 

GLP1 iştah ve kalori alımında fizyolojik bir düzenleyici olarak görev almaktadır. Farmakolojik düzeyde 

alınan GLP1 uyarısının iştahı azaltabileceği gösterilmiştir. Bu nedenle inkretin etkiye bağlı antidiyabetik 

ilaç olarak ta kullanılan GLP1 agonistlerinden bazılarının anti obezite etkinliği gösterilmiştir. 

Semaglutid: Haftada bir kez cilt altı uygulama ile obezitede kullanımı 2021 yılında FDA tarafından 

onaylanmıştır. Ülkemizde bulunmamaktadır. 

Liraglutid: Günde bir kez 0.6-3 mg dozlarında kullanıldığında kilo kaybı sağladığı gösterilmiş olup 

ülkemizde de kullanılmaktadır. 

GLP1 analoglarına bağlı yan etkiler arasında c hücre hiperplazisi, akut pankreatit gelişimi nadir görünen 

ciddi yan etkiler olarak dikkat çekmektedir. 

 

Orlistat 

Orlistat pankreatik lipazı bloke ederek trigliseridlerin emilimini azaltarak etki etmektedir. Uzun süreden 

beri kullanılmakta olan ilacın uzun süre kullanıldığında yağda eriyen vitaminlerin emilimini de azaltması 
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sonucunda A, D, E, K vitamin eksikliği tabloları ile karşılaşılabilir. 2 yıl civarında kullanımı ile ortalama % 

10 kilo kaybı sağladığı gösterilmiştir. 

 

Lorcaserin 

FDA tarafından 2012 yılında obezite tedavisinde kullanımı onaylanmıştır. Selektif olarak 5HT2C 

reseptörlerini aktive ederek doyma uyarısı yapmaktadır. Kalp yetmezliği ve kalp kapak hastalığı olanlarda 

dikkatli kullanılması gerekmektedir. Ülkemizde bulunmamaktadır. 2020 yılında FDA tarafından artan 

kanser riski ile ilişkili bulgular nedeniyle marketten gönüllü olarak çekilmesi önerilmiştir. 

 

Setmelanotid 

Setmelanotid, melanokortin 4 agonistidir. 2020 yılında FDA tarafından POMC, proprotein konvertaz 

subtilsin/keksin 1 (PCKS1), leptin res eksikliği gibi bazı genetik obezitelerde kullanımı için onaylanmıştır. 

 

Fentermin & topiromat 

Fentermin topiromat kombinasyonunun obezite tedavisinde kullanımı 2012 yılında FDA tarafından 

onaylanmıştır. Ülkemizde kullanılmamaktadır. Topiromat antiepileptik bir ajan olarak geliştirilmiş ancak 

%5-7 kilo kaybı sağladığı gösterilmiştir. Etki mekanizması MSS üzerine olduğu ileri sürülmüş olmakla 

birlikte nörolojik yan etkileri etkin dozda ve monoterapi olarak kullanımını sınırlandırmaktadır. 

 

Bupropion & naltroksaon 

Bu kombinasyon iştahız azaltarak ve enerji tüketimini arttırarak kilo kaybı sağlamaktadır. Bupropion 

dopamin aktivitesini arttırırken, naltrokson ise opioid reseptörlerini bloke etmektedir. Bu şekilde POMC 

aktivitesi artmakta ve kilo kaybı sağlanmaktadır. İlaç ülkemizde kombinasyon preparatı olarak 

kullanılmamaktadır. Bupropion ise yakın sigara bırakmaya yardımcı olarak ülkemizde kullanılmaktadır. 

 

Etiket dışı ilaçlar 

Metilfenidat, zonisamid, octreotidin bazı çalışmalarda kilo kaybı sağladığı gösterilmiştir bununla birlikte 

obezite için kullanım endikasyonları bulunmamaktadır. SSRI grubu bazı antidepresan ilaçlar aynı şekilde 

etiket dışı antiobezite ilacı olarak kullanılmaktadır. Metformin anti obezite ilacı değildir bununla birlikte 

prediyabetik ve PKOS olan hastalarda insülin direncini düzeltme ve diyabet gelişimini önleme açısından 

kullanılmakta ve bazı hastalarda hafif düzeyde kilo kaybı sağlayabilmektedir. Liraglutid ve semaglutid 

dışındaki diğer GLP1 analogları da antidiyabetik ajanlar olmakla birlikte kilo kaybı sağladığını gösteren 

çalışmalar nedeniyle etiket dışı obezite tedavi ajanı olarak ta kullanılmaktadır. Efedrin ve kafein enerji 

tüketimini arttırarak kilo kaybı sağlayabilir ancak kardiyak aritmi ve hipertansif yanıta yol açmaları 

nedeniyle ancak etiket dışı kullanılmaktadırlar. 

 

Araştırılan obezite ilaçları 

Kannabinoid reseptör antagonistleri 

Santral kannabinoid sistem, iştah ve beslenme bozukluklarında giderek daha fazla tanınan bir role sahiptir. 

Özellikle, kannabinoid tip 1 (CB1) reseptörünün aktivasyonu, artan iştah ile ilişkilidir. CB1-reseptör 

antagonistleri, deneysel çalışmalarda kilo yönetimi için büyük potansiyel göstermiştir. Rimonabant, 5-20 

mg'lık dozlarda 1 yıllık takipte ortalama 3-6 kg kilo kaybına neden olmuştur.  
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Kateşin 

Yeşil çayda bulunan bir flavonoid olan kateşin içeren içeceklerin obeziteyi önlemeye yardımcı olabileceğine 

dair kanıtlar mevcuttur. Tümü tip 2 diyabet hastası olan araştırmadaki hastalar, yeşil çay içerek günde 582,8 

mg ya da 96.3 mg kateşin almışlar ve 12. haftaya gelindiğinde, daha yüksek kateşin dozu alan katılımcılar, 

daha düşük doz alan hastalara göre bel çevresinde önemli ölçüde daha fazla azalma yaşadıkları 

gösterilmiştir. 

 

Diğer potansiyel antiobezite ilaçları; erken faz çalışmalarda anti obezite etkinliği gösterilmiş olan bazı 

diğer ilaçlar aşağıdadır: Ghrelin antagonistleri, alfa-melanosit uyarıcı hormon analogları, enterostatin, 

nöropeptid YY antagonistleri, beta3-adrenerjik agonistler.  

Obezite önemi her geçen gün artan önemli sonuçları olan ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Obezite ile 

mücadele yol açtığı ekonomik yükler de göz önüne alındığında devlet politikalarında yer alması gereken bir 

durumdur. Bu önemi nedeniyle obezite tedavisinde kullanılabilecek ilaçlarla ilgili araştırmalar aralıksız 

devam etmektedir. İlaç tedavisi özellikle bariatrik cerrahinin geri dönüşümsüz komplikasyonları göz önüne 

alındığında obez hastalar için mutlaka geliştirilmesi gereken bir tedavi seçeneği olarak önemini 

korumaktadır. Ancak obezitenin oluşumunda genetik faktörler dışında yaşam tarzı faktörünün asıl etken 

olduğu unutulmamalı ve obeziteyi tedavi ederken de obeziteye yol açan yaşam tarzından uzaklaşılmasının 

uzun süreli tedavi başarısını etkileyen en önemli faktör olduğu asla unutulmamalıdır.  
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Behçet Hastalığı 

Dr. Koray Ayar 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek Ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa, Türkiye 

 

Behçet Hastalığı ilk olarak 1937 yılında Hulusi Behçet tarafından “Bir virüsün neden olduğu ağız, göz ve 

cinsel organların tekrarlayan aftöz ülserleri” şeklinde rapor edildi. Hulusi Behçet’in raporundan sonra 1947 

yılında Genova Uluslararası Cildiye Kongresi’nde Hulusi Behçet’in bulguları yeni bir hastalık için 

patogonomonik olarak kabul edildi. Behçet hastalığı en sık olarak Türkiye’de olmak üzere ipek yolu 

güzergahında daha sık görülen bir hastalıktır. Türkiye’deki prevalansı 1.000’de 0.8-3.7 arasında 

değişmektedir. Genellikle 20-40 yaşları arasında etkindir. Sebebi bilinmez ancak hem doğal hem de 

kazanılmış immünitenin patogenezde rol oynadığı düşünülmektedir. Klinik olarak erkeklerde daha ağır 

seyreder ve en önemli sakatlık sebebi göz tutulumu olsa da daha nadir görülen nörolojik ve damar 

tutulumları ölümcül seyredebilir. En klasik klinik bulgusu ağrılı tekrarlayan oral aftlardır. Behçet 

hastalığının oral aftları diğer hastalıklardaki oral aftlardan histopatolojik olarak farklı değildir ancak, Behçet 

hastalığında görülen aftların daha büyük ve çoklu olma eğilimi gösterir. Genital aft Behçet hastalığının en 

özgül bulgularından biridir. Oral aft ile aynı görünümdedir, kadınlarda vulva erkeklerde de skrotum 

bölgesinde sıklıkla görülür. Cilt lezyonları; akne benzeri lezyonlar, papülopüstüler lezyonlar, yalancı 

follikülit ve eritema nodozum olarak sınıflandırılabilir. Eritema nodozum histopatolojik olarak septal 

pannikülit görünümündedir ve olguların yarısında orta damar vasküliti tespit edilir. Son yıllarda duyarlılığı 

giderek azalmış olsa da Paterji testi Behçet hastalığının tanısında klinisyenlerin uyguladığı önemli bir testtir. 

Test uygulanırken 20 gauge iğne ile her 2 kola 3’er adet iğne travmatize edilecek şekilde uygulanır, 48. 

saatte papül ve eritem birlikteliğinin tespit edilmiş olması testin pozitifliğini gösterir. Göz tutulumu 

olguların yaklaşık yarısında görülür ve patogonomonik tutulum şekli panüveittir. Göz tutulumu erkeklerde 

daha ağır seyreder. Eski çalışma verilerine göre 10 yıl içerisinde ortalama görme kaybı %30 olarak 

raporlanmış olsa da günümüzde daha iyi durumdayız. Nörolojik tutulum parankim ve parankim olmayan 

tutulum şeklinde sınıflandırılır. Parankim tutulumunun prognozu daha kötüdür ve tutulduğunda en sık 

olarak görülen tutulum şekli beyin sapı tutulumudur. Behçet hastalığı tüm damar yapılarını tutabilir. Venöz 

yapılar daha sık olarak tutulur ancak arter tutulumu daha ölümcül seyreder. Pulmoner arter tutulumu en 

yüksek mortaliteye sahiptir. Hastalığın tedavisinde tutulumun yaygınlığına ve tutulan organa göre tedavi 

planlanır. Mukokutanöz tutulumlarda kolşisin ve kortikosteroid kullanılırken, nörolojik parankim tutulumu 

ve arter tutulumu gibi hayatı tehdit eden tutulum şekillerinde siklofosfomid veya infliksimab yüksek doz 

kortikosteroid ile birlikte kullanılmalıdır. 
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Gut Hastalığı 

Dr. Belkıs Nihan Çoşkun 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Gut, dokularda veya eklemlerde monosodyum ürat (MSU) kristallerinin birikimiyle tetiklenen inflamatuar 

bir kristal depo hastalığıdır. MSU, insan pürin metabolizma döngüsünde zorunlu son ürün olarak oluşan 

ürik asidin kristal formasyonudur. MSU’nun genellikle periferal eklemlerde başlattığı eklem hastalığı en sık 

görülen inflamatuvar artritler arasında yer almaktadır. 

Çok eski dönemlerden beri bilinen gut hastalığının tanımlanması Babil imparatorluğu zamanına 

dayanmaktadır. Hipokrat’tan önceki dönemde zengin, soylu, üst-sınıf insanlarda daha sık görüldüğü için 

soylu ya da zenginlerin hastalığı (the patrician malady) olarak bilinmekteydi. Gut; “kralların hastalığı” ve 

“hastalıkların kralı” tarifiyle Hipokrat tarafından daha net ifade edilmiştir.  

Tüm dünyadaki gut artritinin prevalans ve insidansını global olarak değerlendiren bir çalışma mevcut 

değildir. Yapılan çalışmalarda bölgeler ve ülkeler arasında gut sıklığı açısından farklılıklar mevcuttur. Gut 

prevalansının gelişmiş ülkelerde, bilhassa Batı Avrupa ülkeleri ve Kuzey Amerika’da %1 ile %4 arasında 

olduğu bilinmektedir. Ülkemizde ise gut hastalığı üzerine yapılan iki farklı kapsamlı çalışmada prevalans; 

kırsal popülasyonda %0.023 iken kentsel grupta %0.31 olarak bulunmuştur. 

Hiperürisemi prevalansı bazı çalışmalarda %15-20 olarak rapor edilmiştir. Beklenen yaşam süresinin 

uzaması, metabolik sendrom, diüretikler ve düşük doz aspirin gibi ilaçların kullanımının artması, diyet 

alışkanlıklarının değişmesi gibi sebeplerden ötürü son 30-40 yılda hiperürisemi prevalansının arttığı 

düşünülmektedir.  

Hiperürisemi, ürik asitin artmış yapımına ve azalmış renal atılımına bağlı gelişebilir. Ürik asit dışarıdan 

alınan ve endojen olarak üretilen pürinlerin metabolizmalarının sonucu olarak üretilir. Endojen aşırı 

miktarda ürik asit yapımı sonucu hiperürisemi gelişebilir. Bu çoğu zaman aşırı pürinli gıda veya alkol 

tüketimine bağlı olabileceği gibi, hematolojik maligniteler, kanser kemoterapisi, psöriazis, kronik hemolitik 

anemi gibi doku nükleik asit dönüşümünde artışa sekonder olarak da gelişebilir. Et ve deniz ürünleri 

tüketimi serum ürik asit düzeyini yükseltebilir. Süt ve süt ürünleri tüketimi ise ürik asit düzeyini 

düşürebilmektedir. Bu durum sütün ürikozürik etkisi ile ilgili olabilir. Ürik asit böbrekte proksimal tübülden 

atılmaktadır. Serum ürik asit düzeyinin esas düzenleyicisi renal ürik asit eksresyonudur. Gut hastalığı 

gelişmesinde de %90’a varan oranda sorun böbreklerden ürik asit atılımındaki sorunlardır. 

Hastaların büyük bir çoğunluğu ayak baş parmağında artrit şikayeti ile başvurmaktadır. Birinci 

metatarsofalengeal eklem karakteristik olarak tutulur ve Podogra olarak özel olarak isimlendirilir. Daha az 

sıklıkla tarsal, ayak bileği, diz, olecrenon, el bileği, el parmakları ve omuzda artrit görülebilir. Ağrının 

şiddetinden dolayı hasta, hekimin muayene etmesine bile izin veremez. Ayakkabı giyinmede güçlük çeker, 

çarşaf dokunsa ağrısı olur. Artrit genellikle gece veya sabaha karşı başlar. Eklem derisi kırmızıdır. Ağrı 

hareketle çok artar ancak istirahatte de vardır. Hikayede; alkol alımı, ilaç kullanımı, aşırı pürinli gıda 

tüketimi, stres, travma ve yorgunluk olabilir.  

Gut tanısı anamnez, klinik ve laboratuvar değerlendirmeler yapılarak koyulur. Aile öyküsü, kullandığı 

ilaçlar, daha önce benzer şikayetlerinin olup olmadığı sorgulanır. Kesin tanı; eklemden ya da tofüsden alınan 

sıvının polarize ışık mikroskobisinde intraselüler iğne şeklindeki kristallerin güçlü negatif çift kırılmalarının 

gösterilmesiyle konur. Tanıda görüntüleme şart değildir. Ancak eklem sıvısı incelemesi yapılmadığı 

durumlarda tanıyı desteklemek ve hastayı izlemek için kullanılabilir. Tofüsler, cilt yüzeyine yakın 

olduklarında tespit edilebilirler. Gut hastalarında radyografik bulgular tek başına tanı için yeterli değildir. 

Gut hastalarının sadece %45’inde başlangıçta kemiklerde radyografik değişim görülmektedir. Diğer 
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olgularda radyografik bulgular semptomlar başladıktan 6-8 yıl sonra ortaya çıkabilmektedir. Düz grafide 

eklem değişikliği varlığı hastalığın kronikliğinin teyidi açısından önemlidir. İlerlemiş gutta radyografik 

olarak, periartiküler zımba deliği şeklinde erezyonlar ve ekzantirik yumuşak doku varlığı görülebilir. 

Gut tanısında, eklem ultrasonografisi (USG) büyük kolaylıklar getirmiştir. USG ile tofüsler, kartilaj 

değişiklikleri, kemik erozyonları tespit edilebilmektedir. Gut hastaları USG ile incelendiğinde en sık görülen 

patoloji, hiyalin eklem kıkırdağının yüzeyindeki kristal birikimidir. Buna çift kontur belirtisi denir. Ancak 

bu doğrudan gut ile ilişkili olmayabilir. Bazı durumlarda kalsiyum pirofosfat birikimi ile 

karıştırılabilmektedir. Kıkırdak üzerindeki çift kontur bulgusu, eklem sıvısındaki “yıldızlı gök manzarası’’ 

ürik asit kristali varlığına işaret eder ve tanı için oldukça özgün bir bulgudur. 

Gut kronik bir hastalık olduğu için tedavisi ömür boyu sürmelidir. Bu nedenle hasta yeterince 

bilgilendirilmeli ve hiperürisemi ile ilgili risklerin uzaklaştırılması için gayret gösterilmelidir. Özellikle 

hayvansal pürinden zengin diyet, fruktozdan zengin alkolsüz içecekler ve alkol tüketimi hiperürisemi ve gut 

riskinde artışa neden olmaktadır. Gut hastalığı olan kişilerde fazla miktarda et ve/veya alkol kullanımı gut 

ataklarını da tetikleyebilmektedir. Süt ve süt ürünü, vitamin C ve çilek tüketiminin ürik asit düzeyini 

düşürebileceği ve gut atak sıklığını azaltabileceği bildirilmiştir. Fazla kiloların verilmesi gut riskinde 

belirgin azalma sağlayabilir. 

Akut gut atak tedavisinde amaç ağrıdan kurtulmak ve en kısa zamanda atağı sonlandırmaktır. İlk 24 saatte 

tedavinin başlanması önerilir. Bunun için kolşisin, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlara (NSAİİ) ve kortizon 

(oral, intraartiküler veya intramusküler) eldeki tedavi seçenekleridir. Bu yaklaşımlardan birinin diğerine 

üstünlüğü yoktur. Tedavi tercihi hastanın durumuna ve risk faktörlerine göre belirlenmelidir. Örneğin kronik 

böbrek hastalığı, aktif peptik ülser veya NSAİİ intoleransı öyküsü varsa NSAİİ’lerden kaçınılmalı, diyabetik 

hastalarda ise kortikosteroidler dikkatli kullanılmalıdır. Oral kolşisin genelde 0.5 mg tb 3x1 başlanılır. Renal 

yetmezlik varsa doz ayarlanır. Yüksek doz gastrointestinal yan etkilerine yol açabilir. Hastalar istirahat ve 

soğuk uygulamadan fayda görebilir.  

 

Kronik gut tedavisi  

İlerlemiş gut ve ara dönemde verilen tedavidir. Temel prensip serum ürat seviyesini düşürmektir. 

Asemptomatik hiperüriseminin tedavi edilmesi gerektiği ile ilgili yeterli kanıt yoktur. Gut hastalarında ise, 

yılda en az iki atak geçiriliyor ise veya en az evre 2 kronik böbrek yetmezliği var ise veya klinik muayene 

veya görüntüleme ile tofüs saptanmış ise ürik asit düşürücü tedaviye başlanmalıdır. Tedavide hedef ürik asit 

düzeyi ürik asitin vücut sıvılarında çözünürlük limiti olan 6.8 mg/dL (pratikte 6 mg/dL) olmalıdır. Ancak 

tofüs varlığında hedef düzey daha da düşük olarak kabul edilir (<5 mg/dL). Hedef ürik asit düzeyinin 

sağlanması ile hem ataklar önlenebilir hem de var olan tofüslerde küçülme sağlanabilir. Ürik asit düşürücü 

medikal tedavi olarak ürik asit yapımını azaltan ksantin oksidaz inhibitörleri, renal ürik asit atılımını artıran 

ürikozürik ajanlar, ürik asiti çözünür allantoine dönüştüren ürikazlar kullanılabilir. İlaç tercihi hasta 

özelliklerine göre yapılmalıdır. 

Allopürinol; en sık kullanılan ksantin oksidaz inhibitörüdür. 100 mg/gün dozda başlangıç dozu, serum ürik 

asit düzeyi hedefine ulaşıncaya kadar 2-5 haftada bir 100 mg/gün artırılır. (maksimum 800 mg/gün) 

Allopürinolün vücuttan atılım yolu böbreklerdir. Bu nedenle böbrek yetmezliği olan kişilerde doz 

ayarlaması gerekir. Allopürinol genelde iyi tolere edilir, ancak %5-10 kadar hasta yan etki nedeniyle bu 

ilacı alamamaktadır. Karaciğer fonksiyon bozukluğu, kemik iliği supresyonu yapabileceği için allopürinol 

alan hastalarda kan sayımı ve karaciğer enzim takibi de yapılmalıdır. Allopürinolün nadir yan etkileri 

arasında ateş, alerjik döküntü, granülomatöz hepatit, Steven Johnson sendromu, toksik epidermal nekrolizis 

vardır. Allopürinol hipersensitivitesi nadir görülmekle birlikte öldürücü olabilir. 
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Febuxostat; oral pürin olmayan bir ksantin oksidaz inhibitörüdür. Kronik hiperürisemi ve gut tedavisinde 

onam almıştır. Serum ürik asit düzeyini düşürdüğü ve yan etki profilinin düşük olduğu randomize çalışmalar 

ile gösterilmiştir. Febuksostat karaciğerde metabolize olur. Hafif, orta şiddette böbrek fonksiyon 

bozukluklarında kullanılabilir. Pratikte başlangıç dozu 40 mg/gün olarak kullanılır. Doz, ürik asit düzeyine 

göre 120 mg/güne kadar çıkartılabilir. Karaciğer fonksiyon bozukluğu, diyare, baş ağrısı, bulantı, halsizlik 

görülebilen yan etkilerdir. Kalp yetmezliğinde kontaendikedir. 

Yakın zamanda yapılan çalışmalarda IL-1 reseptör antagonisti anakinra ve monoklonal IL-1 antagonisti 

kanakinumabın da atak tedavisinde etkili olduğu gösterilmiştir. Gut hastalığının patogenezinde IL-1’in rolü 

göz önünde bulundurulduğunda IL-1 antagonisti tedavilerin başarısı sürpriz değildir. Standart tedavilere 

yanıtsız hastalarda anakinra ve kanakinumab kullanılabilir. 

Gut, bir eklem hastalığı olmanın çok ötesindedir. Bu nedenle gut tedavisinde klinik tabloya sıklıkla eşlik 

eden hipertansiyon, hiperlipidemi, iskemik kalp hastalığı, böbrek yetmezliği gibi komorbid durumlar 

konusunda dikkatli olunmalı ve eş zamanlı tedavi edilmelidirler. 
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Yeni Nesil Bazal İnsülinler 

Dr. Özen Öz Gül 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı 

 

Tip 2 diabetes mellitus (DM), görülme sıklığı giderek artan, birçok mobidite ve mortaliteye yol açabilen 

kronik bir hastalıktır. DM hastalarında, sağlıklı bireylerdeki insülinin fizyolojik salınımına yakın bir tedavi 

uygulaması diyabet komplikasyonlarının önlenebilmesiyle doğrudan bağlantılıdır. İyi glisemik kontrol 

sağlanması, uzun dönem komplikasyonlar olan kardiyovasküler ölüm, retinopati ve nefropati riskini 

azaltmaktadır. İnsülin tedavisi tip 1 DM hastalarında ve egzersiz, diyet, oral antidiyabetik tedaviye cevap 

vermeyen tip 2 DM hastalarında endikedir. Tip 2 diyabette hipergliseminin oluşumunda karaciğer ve diğer 

periferik dokularda insülin rezistansı, lipotoksisite, inkretin etkisinde azalma gibi birçok farklı mekanizma 

rol oynamakta ve bunlara yönelik birçok farmakolojik ajan tedavide yer almaktadır. Bununla birlikte 

hastalığın progresyonu durdurulamamakta ve ilerleyen hastalık döneminde pankreas insülin üretim 

yetersizliği ağırlık kazandığından insülin tedavisine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca glisemi düzeyini 

düşürmede en etkili olan ajan halen insülindir ve tip 1 diyabet tedavisinde de tanıdan itibaren hayati önem 

taşımaktadır. Hastalığın başlangıcından itibaren insülin tedavisi gerektiren tip 1 DM hastalarından farklı 

olarak tip 2 diyabetik hastalar başlangıçta insülin dışı farmakolojik ajanlarla tedavi edilirler. İnsülin, 

periferik dokular (örneğin iskelet kası) tarafından glukoz alımının uyarılması ve hepatik glukoz üretiminin 

baskılanması gibi birden fazla mekanizma aracılığıyla glukoz homeostazında kritik bir rol oynar. Normalde, 

açlık ve postabsorbtif durumlarda normoglisemiyi korumak için sürekli olarak nispeten küçük miktarlarda, 

postprandiyal glukoz konsantrasyonlarını korumak için besin alındığında uyarılmış insülin sekresyonu 

olmaktadır. İnsülinin ilk klinik kullanımından sonra günümüze dek bu tedavi ile ilgili formülasyon ve 

uygulama yollarına ilişkin birçok gelişme yaşanmıştır ve yaşanmaya devam etmektedir. Daha önceleri 

hayvansal kaynaklı insülinler kullanılmakta iken 1980’li yıllardan itibaren biyosentetik insan insülininin 

üretilerek kullanılmaya başlanması önemli bir adımı oluşturmuştur. Buna karşın geliştirilen bu insan insülini 

cilt altına uygulanması nedeniyle portal sisteme geçişteki kaybedilen zaman ve bazal infüzyon hızının stabil 

olarak sağlanmasındaki zorluklar fizyolojik paternin oluşturulmasında kısıtlamalara yol açmaktadır. Bu 

nedenle bir taraftan farklı formülasyonlarla oluşturulan analog insülinler ve farklı uygulama yolları ile 

ilişkili çalışmalar sürekli olarak diyabet tedavisindeki gelişmelerin ana odak noktalarını oluşturmaktadır. 

Bazal insülinler tip 1 DM hastalarında yoğun insülin tedavisinin bir parçası olarak kullanılırken, tip 2 DM 

hastalarında diğer antidiyabetik ilaçlar veya diğer insülin tedavileri ile birlikte kullanılabilmektedir. Yakın 

zamana kadar bazal insülin tedavisinde sadece insülin glarjin 100Ü/mL (U-100) ve insülin detemir 

kullanımda iken, 2015 yılından itibaren yeni bazal insülin tedavileri de kullanıma girmiştir. Bazal insülin 

ile ilgili olarak istenen etki daha uzun süreli sabit serum konsantrasyonlarının sağlanmasıdır. Bu amaçla 

geliştirilen moleküllerden insülin degludek 2015 yılından itibaren FDA onayı almıştır. Ülkemizde ise sadece 

aspart ile olan kombine preperatı bulunmaktadır. İnsülin glarjin U100’ün daha konsantre formu olan insülin 

glarjin U300’de 2015 yılında FDA onayı almış olup 2016’dan itibaren ülkemizde de kullanılmaktadır. Peg 

lispro ise çalışılan bir diğer uzun etkili formülasyondur. Pegilasyonla cilt altından geçişin hızının azaltılması 

amaçlanmıştır ancak faz 3 çalışmalar sırasında karaciğer yağlanmasına ilişkin olumsuz sonuçlar nedeniyle 

programı durdurulmuştur. Glucagon-like peptid-1 (GLP-1)  gıda alımı sonrası ince bağırsaklardaki L-

hücrelerinden salınmaktadır. GLP-1 reseptörleri pankreas beta hücreleri, pankreatik kanallar, gastrik 

mukoza, böbrek, kalp, akciğer, immün sistem, hipotalamus gibi birçok dokuda bulunmaktadır. GLP-1 

reseptör agonistleri (GLP-1 RA) metformin tedavisi sonrasında uygulanabilecek tedavi seçeneklerinden 

birisidir. Kilo verdirici etkileri, hipoglisemiye neden olmamaları, birçok oral antidiyabetik ilaç ve insülinle 
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kombine edilebiliyor olmaları da diyabet tedavisinde bu ilaçlara olan ilgiyi arttırmaktadır. GLP-1 RA’leri 

enodojen GLP-1 hormon etkilerini taklit etmekte, pankreastan glukoz bağımlı insülin salınımını arttırmakta 

ve öğün alımı sonrası uygunsuz artmış glukagon sekresyonunu azaltmaktadırlar. Ayrıca GLP-1 RA’leri 

otonom sinir sistemi aracılığı ile gastrik boşalmayı geciktirmekte, santral etkileri ile iştahı azaltmaktadırlar. 

GLP-1 RA birçok oral antidiyabetik ilaç ve bazal insülin tedavisi ile kombine edilebilmektedir. İnsülin-

GLP-1 RA kombinasyonlarında amaç bazal insülin etkisi ile bir taraftan hepatik glukoz üretiminin 

azaltılması bir taraftan da inkretin etki ile öğün sonrası insülin salgılanmasında iyileşme sağlanarak bu 

additif mekanizmalarla glisemik kontrolün tip 2 diyabetik hastalarda iyileştirilmesini sağlamaktır. GLP-1 

RA’lerinin bazal insülin analogları ile kombine edildiğinde hipoglisemi oranlarında artış olmadan ve daha 

düşük insülin dozları ile glisemik kontrolde iyileşme sağladıkları görülmüştür. Oral antidiyabetik ilaçlarla 

ve bazal insülinlerle kombine edilebilmeleri etkinlikte artış sağlarken kilo artışı-hipoglisemi gibi yan 

etkilerde artışa neden olmamaktadır. GLP-1 RA’leri diyabetik bireylerde, hasta özellikleri, ilaç özellikleri 

ve tedavi hedefleri göz önünde bulundurularak kullanılabilecek tedavi seçenekleri olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  Bu amaçla geliştirilen glargin-lixisenatid kombinasyonu olan Iglar-lixi preperatı 2 farklı 

oranda kombinasyon preperatı ile Soliqua market ismi ile kullanıma ülkemizde de sunulmuştur ve kullanımı 

ile ilgili deneyimler giderek artmaktadır. Bir diğer preperat olan IDegLira (Degludek-liraglutid) 

kombinasyonu ise henüz ülkemizde bulunmamaktadır. Bazal insülinler ile ilişkili diğer gelişme de 

biyobenzerlerdir. Şu anda ülkemizde glargin biyobenzeri iki ürün kullanımdadır. Biyobenzer ürünler ile 

ilgili sorunlar insülin dışında diğer biyosentetik ürünleri de ilgilendirmektedir ve bu ürünlerle ilgili etkinlik 

ve güvenilirlik unsurlarına ait standartlarla ilgili düzenlemeler yakın dönemde yapılmıştır.  
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Gluten Hastalığı 
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Giriş 

Gluten ilişklili hastalıklar arasında gluten enteropatisi (Çölyak hastalığı), non-çölyak gluten sensitivitesi 

(NÇGS), gluten ataksisi, dermatitis herpetiformis (DH) ve buğday alerjisi yer almaktadır. Gluten 

enteropatisi (Çölyak hastalığı, nontropikal sprue) genetik olarak yatkın bireylerde, diyette bulunan glutenin 

(buğday, arpa ve çavdardaki depo proteini) neden olduğu immün aracılı reaksiyon sonucunda ortaya çıkar. 

Hastalık öncelikli olarak ince barsakları etkiler ve glutensiz diyet ile düzelir.1,2  

 

Klinik bulgular 

Diare, steatore, kilo kaybı, gaz, şişkinlik ve karın ağrısı gibi gastrointestinal bulgular ile kendisini gösterir. 

Ekstraintestinal bulgular arasında anormal karaciğer fonksiyon testleri, demir eksikliği anemisi, kemik 

hastalıkları, cilt bozuklukları yer almaktadır. Çölyak hastalığı ile ilişkili durumlar Tablo 1’de özetlenmiştir.1-

3 

 

Tablo 1. Çölyak hastalığı ile ilişkili durumlar 

Çölyak hastalığı ile sık birlikte olup prevalansın genel popülasyona göre iki katın üstünde oluğu 

durumlar 

• Semptomatik malabsorbsiyon 

• Kronik diare ve kilo kaybı 

• Kronik demir eksikliği ve anemi 

• Metabolik kemik hastalığı ve prematür osteoporoz 

• Postprandiyal şişkinlik ve gaz 

• Açıklanamayan kilo kaybı 

• Anormal karaciğer enzimleri 

• İnsidental olarak endoskopik villöz atrofi tespiti 

• Dermatitis herpetiformis 

• Periferal nöropati 

• Oral aftöz ülserler 

• Büyüme geriliği 

• Dişlerde diskolorizasyon ve enamel bozukluklar 

• Tiroid hastalığı 

Çölyak hastalığının daha az sıklıkta birlikte olduğu ama tedavi edilebilir olduğu durumlar 

• Pulmoner hemosiderozis 

• Açıklanamayan erkek veya kadın infertilitesi 

• Dispepsi 

• Amenore 

• Kronik yorgunluk 

• Tiroid replasman tedavisine karşı malabsorbsiyon 

• Epilepsi veya ataksi 

• Konstipasyon 

• Rekürren karın ağrısı 

 

Tanı 

Tanı glutenli diyet ile beslenen bireylerde çölyak spesifik serolojik testler ve duodenal mukozal biyopsi ile 

konulur. Anti-dokutransglutaminaz IgA (IgA-TTG) istenecek ilk test olmalıdır. IgA eksikliği normal 

popülasyona göre daha sık olması nedeniyle total IgA birlikte istenmelidir. IgA düzeyi düşük veya selektif 

IgA eksikliği var ise IgG testler (deamine gliadin peptid-IgG veya IgG-TTG gibi) istenmelidir. Antikor 
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titreleri yüksek ise duodenal mukozal biyopsi ile tanı doğrulanır. Hastaların %5-16’sında serolojik testler 

negatif olabilir, klinik şüphe yüksek ise duodenal biyopsi yapılabilir.1,2  

Çölyak hastalarının %90-95’inde HLA-DQ2 ve %5-10’unda HLA-DQ8 pozitif saptanır. Bu testler normal 

popülasyonda da %25-30 pozitif saptanmaktadır. Negatif prediktif değeri yüksek (>%99) olup hastalığı 

dışlamada; 1) biyopsi sonucu belirsiz (Marsh I-II) seronegatif olan hastalarda, 2) daha önce test yapılmamış 

ve glutensiz diyet ile beslenen hastalarda, 3) seroloji ile histolojinin uyumsuz olduğu hastalarda, 4) tedaviye 

refrakter Çölyak hastalığı olup tanıdan şüphe edildiği durumlarda ve 5) Down sendromlu hastalarda 

duodenal biyopsi yapılmadan tanıyı desteklemede kullanılması önerilir.1 

 

Tablo 2. Çölyak hastalığına spesifik serolojik testler 

Serolojik Test Sensitivite (%) Spesifite (%) 

Anti-doku transglutaminaz IgA 95-98 95-97 

Anti-endomisyum IgA 85-98 97-100 

Anti-deamine gliadin peptid 94-99 92-100 

Anti-gliadin IgA 75-90 82-95 

 

Non-Çölyak gluten sensitivitesi 

Hastalar Çölyak benzeri semptomlar gösterip glutensiz diyete yanıt verirler. Serolojik, histolojik bulguları 

ve HLA-DQ tiplendirmesi Çölyak hastalığı ile uyumlu değildir. Herediter değildir, malabsorbsiyon ve 

nutrisyonel eksikllikler görülmez, otoimmün hastalık ve intestinal malignensi artmaz.3,4 

 

Dermatitis herpetiformis 

Çölyak hastalarının %10’unda görülür. Ekstremitelerin ekstensör yüzlerinde bilateral simetrik kaşıntılı 

papüloveziküler döküntüler şeklinde görülür. Dermal papillada granüler IgA depozitleri birikimi görülür. 

Diyet ile düzelir.3,4 

 

Gluten ataksisi (GA) 

En sık nörolojik bozukluk olup sporadik ataksilerin %40’ından sorumludur. GA olan hastaların %10’undan 

azında gastrointestinal belirtiler bulunurken üçte birinde biyoside enteropati saptanmaktadır.3 

 

Buğday alerjisi 

Bir tür gıda alerjisidir. IgE aracılı alerjik reaksiyonları içerir. Buğday içinde 21 farklı alerjen protein 

tanımlanmıştır. Bu grupta mesleki astım (fırıncı astımı) ve riniti, buğday ile indüklenen egzersiz ilişkili 

anafilaksi ve kontakt ürtiker yer alır. Deri prick testi ile tanı konulur.4 

 

Tedavi 

Gluten içeren gıdalar diyetten uzaklaştırılır. Buğday, arpa ve çavdar proteinlerini içeren tüm gıdalar diyetten 

uzaklaştırılır. Yulaf dikkatli bir şekilde ve yakın takip ile diyette bulunabilir. Yulafta kontaminasyon riski 

vardır. Sıkı glutensiz diyet ile spesifik antikorlar 6-12 ayda %80, 5 yılda %90 negatifleşir. Histolojik 

bulgular düzelir. Demir, folik asit, vitamin D ve vitamin B12 düzeyleri test edilmeli, gerekirse replasman 

yapılmalıdır.1 

Çölyak hastalığında diyet tedavisinin yerini alabilecek onaylanmış bir medikal tedavi henüz yoktur. Gluteni 

degrade eden latiglutenaz gibi endopeptidazlar, gluten sekestran polimerler, probiyotikler (bifidobacterium 

infantis), tight-junciton modülatörleri, TG2 inhibitörleri, DQ2/DQ8 bloke eden peptid analogları, Necvax2 

gibi immünmodülatör tedaviler bazı çalışmalarda semptomları hafifletmede ve diyete yardımcı 
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olabilecekleri gösterilmekle birlikte mukozal hasar üzerine net bir etkisi görülmemiştir. Refrakter hastalarda 

intestinal inflamasyonu azaltmada IL-15 antagonisti tofacitinibin gelecekte kullanılabileceğine yönelik 

çalışmalar bulunmaktadır.3,5 

Diyette gluten ile eser miktarda kontaminasyon kaçınılmazdır, 10 mg’a kadar değerler zararsız kabul 

edilmektedir. Relaps görülen vakalarda gizli gluten kaynaklarına dikkat edilmelidir. Diyete uymayan 

hastalarda ince barsak adenokarsinomu, özofagus kanseri, B-hücreli ve T-hücreli non-Hodgkin lenfoma ve 

intestinal T-hücreli lenfoma sıklığı artmaktadır.1,3 

 

Tedavi yanıtsız Çölyak hastalığı ve refrakter Çölyak hastalığı 

6-12 aylık glutensiz diyete rağmen semptom, bulgu ve laboratuar anormalliklerinin devam ediyorsa tedaviye 

yanıtsız Çölyak hastalığı kabul edilir. Sıklığı tüm vakalarda %7-30’dur. En sık nedenleri istemsiz gluten 

maruziyeti, diğer gıda intoleranslarının bulunması (laktoz,früktoz gibi), SİBO, mikroskopik kolit, 

pankreatik yetmezlik, İBS ve refrakter Çölyak hastalığıdır. İlk önce başlangıç tanısı değerlendirilmeli, sonra 

diğer hastalıklar araştırılmalı ve dışlanmalıdır. 12 aydan uzun süre villöz atrofi ve malabsorbsiyon 

bulgularının devam ettiği ve diğer nedenlerin dışlandığı hastalar refrakter olarak değerlendirilir. Tip 1 

refrakter Çölyak hastalığı daha hafif bulgular ile seyreder. Histolojik bulgular tedavi edilmemiş Çölyak 

hastalığına benzer. Diyete yanıt alınamaması halinde sistemik steroidler, budezonid ve azatioprin tedavide 

endikedir. Tip 2 refrakter Çölyak hastalığı ise daha ağır formudur. Anormal klonal proliferasyon gösteren 

CD3+ T lenfositler saptanır. İmmünsupressif tedavi ve parenteral nutrisyon gerektirir. Enteropati ilişkili T 

hücreli lenfoma, malnutrisyon ve sepsis sıktır ve 5 yıllık sağkalım %44’tür.1,3 
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Kronik lenfositik lösemi (KLL), 4.2/100.000/yıl insidansı ile Batı dünyasında en yaygın lösemidir. KLL'nin 

doğal seyri, yavaş seyirden hızlı hastalık progresyonuna kadar uzanan geniş bir yelpazede değişiklik 

gösterir. Birkaç on yıl önce, tam kan sayımı ve fizik muayene bulguları gibi basit klinik parametreleri içeren 

evreleme sistemleri (Rai ve Binet) geliştirildi.1,2 Bu sistemler doğrulanmış prognostik araçlar olarak geniş 

çapta kabul edilmektedir, ancak bireysel hastalarla ilgilenirken kullanışlılıklarında sınırlamalar 

belirlenmiştir. Son gelişmelerle birlikte, çeşitli prognostik göstergeleri tanımlamak için ZAP-70, CD38 ve 

CD49d'nin aşırı ekspresyonu, floresan in situ hibridizasyon (FİSH) ile del17p ve del11q varlığı, TP53 

mutasyonu, ataksi-telanjiektazi mutasyona uğramış (ATM) mutasyonu, mutasyona uğramamış 

immünglobulin değişken bölge ağır zinciri (IGHV), kompleks karyotip gibi akış sitometrisi ve moleküler 

özellikler kullanılmıştır.3-6 KLL'nin klinik heterojenliği nedeniyle, olumsuz prognostik faktörleri olan tüm 

hastalarda tedavi gerektiren aktif hastalık olmayacaktır. Bu zorluğun üstesinden gelmek için uluslararası bir 

çalışma grupları konsorsiyumu klinik, biyokimyasal ve genetik parametreleri içeren yeni bir prognostik skor 

olan KLL uluslararası prognostik indeks (CLL-İPİ) oluşturdu.7 Burada yaş, klinik evre, TP53 mutasyon 

durumu, IGHV mutasyon durumu ve serum β2-mikroglobulin düzeyi kullanılır. Bu indeks ayrıca tedavi 

önerisine pratik bir yaklaşım sağlar. KLL için tedavi yaklaşımları, çok etkili, iyi tolere edilen ve genel 

sağkalımı (OS) iyileştirme yeteneğini gösteren yeni tedavilerin ortaya çıkmasıyla hızla değişmektedir. Bu 

ajanlar ayrıca yüksek riskli hastalığı olan hastaların sonuçlarını iyileştirmiştir. Yanıtın terapötik amacı, 

klinik tam bir remisyondan minimal rezidüel hastalığın eradikasyonuna doğru evrilmiştir.8 Tüm bu 

gelişmelere rağmen, KLL allojenik kök hücre transplantasyonu uygulanmayan hastalar için tedavi edilemez 

bir hastalık olmaya devam etmektedir.9 

 

KLL ne zaman tedavi edilir? 

Asemptomatik, erken evre (Rai evre 0, Binet evre A) hastalığı olan hastalar sitotoksik tedavi almadan klinik 

gözlem altında tutulur. Çalışmalar, erken evre, asemptomatik hastalığın tedavisinin sağkalım yararı 

olmadığını göstermiştir.10 Aktif hastalıkta tedaviye başlamak için Uluslararası KLL Çalıştayının (iwCLL) 

yönergelerini izlenmesi önerilir. KLL hastalarının tedavisi daha bireysel hale gelmektedir. Çünkü üzerinde 

anlaşmaya varılmış tek bir ilk sıra veya kurtarma tedavi rejimi yoktur.  

 

Del 17p/TP53 mutasyonu olmayan ve mutasyona uğramış IGHV'si olan hastalarda birinci sıra tedavi 

Genç (<65 yaş), fit hastalarda %95 genel yanıt oranı (ORR), %72 tam yanıt oranı ve 6 yıllık progresyonsuz 

sağkalım (PFS) gösteren FCR300 çalışmasının sonuçlarına dayanarak, FCR standart tedavi haline geldi.11 

Bu ve diğer çalışmalara dayanılarak, FCR'nin IGHV mutasyonu ve del17p olmayan genç, fit hastalarda en 

iyi seçenek olduğu düşünülmektedir. Eğer hasta fludarabin alamıyorsa (örneğin; komorbiditeler veya 

hemolitik anemi nedeniyle) BR veya ibrutinib düşünülebilir. IGVH mutasyonu taşımayan hastalarda 

ibrutinibin monoterapisinin FCR tedavisine üstünlüğü gösterilmiştir.12 Komorbiditesi olan düşkün (CIRS 

>6, kreatinin klirensi <70) olan hastada venetoklaks + obinutuzumab, acalabrutinib ± obinutuzumab ve 

ibrutinib ± obinutuzumab kombinasyonları klorambusil kombinasyonlarına üstün saptanmıştır.13,14 

FCR tedavisi, esas olarak uzun süreli myelosupresyon ve enfeksiyonlar gibi yan etkiler nedeniyle, 65 yaş 

üstü hastalar veya komorbiditesi olanlar tarafından iyi tolere edilmez. BR ile daha yaşlı hastalarda 
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karşılaştırılabilir etkinlik ile daha iyi tolere edilebilirlik gösterilmiştir. CLL10 çalışması, KLL hastaları için 

ilk sıra tedavi olarak FCR ile BR'yi karşılaştırdı. Del17p'li hastalar çalışma dışı bırakıldı. Çalışma sonuçları, 

FCR'nin BR'den üstün olduğunu, PFS'nin 41.7 aya kıyasla 55.2 ay olduğunu, ancak >65 yaşındaki hastalarda 

FCR kolunda sitopenilerin ve enfeksiyonun arttığını göstermiştir. Ayrıca, post hoc alt grup analizi, >65 

yaşındaki hastalar arasında FCR ve BR arasında PFS'de hiçbir fark gösterilememiştir. Bu nedenle bu hasta 

alt grubunda BR tercih edilir.15 Bu hasta grubunda mevcut diğer seçenekler; ibrutinib, klorambusil + 

obinutuzumab, klorambusil + rituksimab, venetoklaks + obinutuzumab, acalabrutinib ± obinutuzumab veya 

tedavi tolere edemeyecek çok düşkün hastalarda klorambusil monoterapisi olarak sayılabilir.13,14,16-19 

Tek ajan ibrutinibe karşı etkinliği ve güvenliği RESONATE 2 çalışmasında, del17p'si olmayan 65 yaş üstü 

hastalarda klorambusil incelenmiştir. Bu, faz 3, açık etiketli, randomize bir çalışmaydı ve ibrutinib'in daha 

iyi ORR ve PFS ve daha iyi bir toksisite profili ile klorambusilden üstün olduğunu gösterdi.17 

FCR ve BR ile yapılan çalışmalar, bu tür tedavilerden kaynaklanan toksisite riski nedeniyle birden fazla 

komorbiditesi olan kırılgan hastaları dışladı. Bu hastalarda tedavinin amacı yaşam kalitelerini korurken 

hastalığa bağlı semptomları kontrol altına almaktır. Bu durumlarda monoklonal antikorlarla kombinasyon 

halinde klorambusil tercih edilir. Rituksimab ile kombinasyon halinde bir ilk klorambusil çalışmasında %82 

ila %84 arasında bir ORR ve 24 ila 35 aylık bir medyan PFS ile olumlu bir yanıt gösterdi.19,20 Daha sonra, 

ofatumumab ve obinutuzumab, klorambusil ile kombinasyon halinde bir faz 3 çalışmasında incelendi ve 

ORR'ler sırasıyla %82 (PFS, 23 ay) ve %78 (PFS, 29 ay) ile sonuçlandı.21,22 Tek ajanlı anti-CD20 antikoru, 

birden fazla komorbiditesi olan zayıf hastaların tedavisi için düşünülebilir. 

 

Del17p/TP53 anormalliği veya mutasyona uğramamış IGHV'si olan hastalar 

Bu hastalar için kemoimmünoterapi yeterli klinik yanıt sağlamaz.23 Mevcut standart, ilk sıra tedavi 

ibrutinib'dir. Venetoklaks + obinutuzumab kombinasyonu da daha önce tedavi almamış hastalarda bir yıllık 

rejim ile kullanılabilir.13 Acalabrutinib ± obinutuzumab, ibrutinibi tolere edemeyecek hastalarda tercih 

edilebilir.14 Bu gruptaki hastalar arasında genç ve ek hastalığı olmayanlar, ilk basamakta allojeneik kemik 

iliği nakline aday olabilirlerken yeni tedavi imkanları varlığı nedeniyle naklin nüksten sonraya ertelenmesi 

değerlendirilmelidir.19,24 

 

Daha önce tedavi görmüş KLL hastaları 

Hemen hemen tüm KLL hastaları bir noktada nüks edecek, ancak tüm hastaların nüks anında tedavi ihtiyacı 

olmayacaktır. Uluslararası KLL Çalıştayı tarafından tavsiye edildiği gibi, hastalıkla ilgili semptomları olan 

veya aktif hastalığı olan hastalar için nükste tedavi düşünülür. Tekrarlayan hastalığı olan hastalarda uygun 

tedavi seçiminde önceki tedavilerin yanıtları ve tolere edilebilirliği, nüks süresi, yeniden evrelemedeki 

prognostik bulgular, hasta özellikleri ve performans durumu göz önünde bulundurulur.25 

 

Kemoimmünoterapiden sonra erken nüks (24-36 ay içinde) 

Erken relaps veya kemoimmünoterapiye zayıf yanıt, yüksek riskli/agresif hastalığı düşündürür ve standart 

rejimlerle tedavi edilirse kısa bir OS ve <3 yıllık medyan yaşam beklentisi ile ilişkilidir (26). Bu durumda 

ibrutinib, idelalisib, venetoklaks veya düvelisib önerilir. 

İbrutinib genellikle iyi tolere edilir ve daha önce tedavi görmüş KLL hastaları için genellikle tercih edilen 

bir tedavi seçeneğidir. Kemoimmünoterapi ve/veya ibrutinib sonrası nüks eden hastalar için tedavi 

seçenekleri venetoklaks, idelalisib veya duvelisibdir. Ancak duvelisib, daha önce en az 2 tedavi görmüş 

hastalarda kullanım için onaylanmıştır. İdealalisib özellikle kolit, pnömonit ve hepatit gibi önemli ölçüde 

artan toksisite riski nedeniyle idelalisibin ön saflarda kullanımı onaylanmamıştır veya önerilmemektedir. 

İbrutinib'i tolere edemeyen veya ilk relaps olan hastalara idealalisib önerilebilir. 
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Venetoklaks monoterapisinin etkili olduğu ve lenf düğümleri ve dalaktaki KLL yükünde hızlı bir azalmaya 

neden olur. Ana yan etkiler nötropeni ve tümör lizis sendromuydu; bunun için çok düşük bir dozla başlayan 

haftalık bir ramp-up programı oluşturuldu.27 Yakın tarihli bir faz 3 MURANO çalışması, nükseden/dirençli 

KLL hastalarında venetoklaks/rituksimab kombinasyonunu BR ile karşılaştırdı. 2 yılda, PFS oranı 

venetoklaks/rituksimab kolunda anlamlı derecede daha yüksekti. Düvelisib, düvelisibin ofatumumab ile 

karşılaştırıldığı faz 3 DUO çalışmasında incelenmiştir. Çalışma, 17p durumundan bağımsız olarak daha 

yüksek bir ORR'de önemli bir iyileşme olduğunu göstermektedir. Bu çalışma, daha önce en az 2 basamak 

tedavi görmüş, nükseden/dirençli KLL'li tüm hastalarda kullanılmak üzere düvelisibin FDA onayına yol 

açmıştır.28 

 

Kemoimmünoterapiden sonra (36 aydan sonra) geç nüks veya ibrutinib intoleransı 

İlk sıra kemoimmünoterapiden sonra geç nüks yaşayan hastalar, aynı rejimle veya yukarıda açıklanan 

hedeflenen ajanlardan herhangi biri ile tekrar tedavi edilebilir. Genel olarak, bu dönem KLL yönetiminde 

heyecan verici bir dönemdir. Teşhis, prognostik sınıflandırma ve tedaviye başlama kriterleri son on yılda 

önemli ölçüde iyileştirilmiştir. Hedefe yönelik tedavi ve monoklonal antikorlar ile tedaviler onaylandı ve 

tedavi eden hekimlere sunulan seçeneklere eklendi. Prognostik araçların kullanımını ve tedavi seçeneklerini 

kişiselleştirilmelidir. Bununla birlikte, ne yazık ki, tüm ilerlemelere rağmen, bugün KLL tedavi edilemez 

durumda. Hastaların genel sonuçlarını daha da iyileştirmek amacıyla, farklı hedefe yönelik tedavilerin 

kombinasyonlarını içeren araştırma ve klinik denemeler devam etmektedir. 
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Multipl myelom (MM), monoklonal immünoglobulin üreten klonal plazma hücrelerinin neoplastik 

proliferasyonu ile karakterize hematolojik bir malignitedir. Hastalık insidansı 100.000’de 5 ile 7 arasında 

değişmektedir. Ortanca tanı yaşı 66-70 olup hastaların %37’si 65 yaş altında; yalnızca %2’si 40 yaş altında 

tanı almaktadır. Erkeklerde kadınlara kıyasla daha sık gözlenmektedir. Genetik kalıtsal bir hastalık 

olmamakla birlikte nadir ailesel olgular bildirilmektedir. Yakın zamanda hastalığın tedavisindeki gelişmeler 

ile hastaların sağ kalım süresi dramatik şekilde uzamıştır. Ancak tedavide yaşanan pek çok olumlu 

gelişmeye rağmen multipl myelom halen kür elde edilebilen bir hastalık değildir.  

MM’un klinik prezantasyonu son derece çeşitli olabilir. Klasik komplikasyonlar genellikle 'CRAB' 

kısaltmasıyla ifade edilir: hiperkalsemi, böbrek yetmezliği, anemi ve kemik lezyonlarından oluşur. Bu 

semptomların varlığı, myelom için tanısal şüpheyi artırmalıdır. Hipervikosite sendromu, enfeksiyonlar, 

tromboz ve kanamaya eğilim hastalığın daha seyrek olarak görülen diğer belirtilerini oluştururlar. 

 

Tedavi öncesi değerlendirme 

Hastaların ilk değerlendirmesinde hastalık ilişkili organ hasarları, hastalığın kapsamı, hastanın performans 

durumu, tedaviyi zorlaştırabilecek komorbit hastalıklar değerlendirilmelidir. Daha sonra risk sınıflaması ve 

otolog kök hücre nakline uygunluğu belirlenmelidir.  

Tam kan sayımı, periferik kan yayması değerlendirimi, biyokimya tetkikleri (özellikle albümin, globulin, 

kalsiyum, LDH, kreatinin, beta-2 mikroglobulin vb.), serum protein elektroforezi, idrar protein 

elektroforezi, serum immünfiksasyon elektroforezi, idrar immünfiksasyon elektroforezi ve serum serbest 

hafif zincir düzeyleri, kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi, immünfenotipleme ve floresan in situ 

hibridizasyon (FISH) ile t (11; 14), t (4; 14), t (6; 14), t (14; 16), t(14; 20), del17p13, 1q+ ve trizomiler 

değerlendirilmelidir. Kemik tutulumunun saptanması için kesitsel görüntüleme yapılmalıdır (örneğin; BT, 

PET/BT veya MRG). 

Tanı anında hastanın sitogenetik risk profilinin ortaya konması hastalığın prognozunun belirlenmesinde ve 

uygulanacak tedavi seçiminde büyük öneme sahiptir (Tablo 1).  

Aşağıdaki klinik veya patolojik kriterlerden en az birine sahip hastaların yüksek riskli MM olduğu 

düşünülmektedir: 

• FISH ile t (4; 14), t (14; 16), t (14; 20), del17p13 veya 1q+ 

• Laktat dehidrogenaz (LDH) seviyeleri normalin üst sınırının 2 katı 

• Plazma hücreli lösemi (periferik kanda ≥2.000 plazma hücresi/mikroL veya manuel sayımda periferik kan 

yaymasında %20 plazma hücresi sayılması ile tanımlanır.) 

 

Standart riskli myelom 

Yukarıda açıklanan yüksek riskli anomalilere sahip olmayan hastalar standart risk MM olarak 

değerlendirilmektedir. Buna trizomi, t (11; 14) ve t (6; 14) hastaları dahildir. Standart riskli hastaların 

ortanca sağkalım süresi 7 yılı aşkın iken, yüksek riskli hastalarda tandem OKHN rağmen bu süre yaklaşık 

3 yıl civarındadır. 
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Tablo 1. Sitogenetik risk profili 

 

Yeni tanı alan MM hastaları, myelomun premalign oluşumları olan MGUS (önemi belirlenemeyen 

monoklonal gamopati) ve SMM’den (smoldering multipl myelom) ayırt edilmelidir (Tablo 2). Çünkü 

MGUS ve SMM hastalarının aksine multipl myelom tanısı doğrulanmış tüm hastalara tedavi gerekmektedir. 

 

Tablo 2. Myelom ayırt edici tanısı 
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Multipl myelomda tedavi yaklaşımı 

Tedavi kararı verirken öncelikle hastanın otolog kök hücre nakline (OKHN) uygun olup olmadığı 

değerlendirilmeli ve bu çerçevede tedavi planlanmalıdır. Tedavi hedefimiz hasta tarafından kolay tolere 

edilen bir rejim ile mümkün olan en az toksisiteyle, hızlı ve etkin şekilde hastalığı kontrol altına almak, 

hastalık ilişkili komplikasyonları düzeltmek ve önlemek, erken ölüm riskini azaltmak olmalıdır. Nakil adayı 

olarak değerlendirilen hastalarda ideal indüksiyon tedavisi bir proteozom inhibitörü, bir immünmodulatör 

ve steroid içeren üçlü kombinasyonundan oluşmaktadır. Nakil öncesi ortalama 4-6 kür indüksiyon tedavisi 

alması önerilir. Düşük doz deksametazonun (40 mg/hafta) hem toksisiteyi azalttığı, hem de anti-myelom 

etkinliği ile sağkalım üzerine olumlu etkileri gösterilmesi nedeni ile tüm kombinasyonlara eklenmesi 

önerilir. İleri yaş, kırılgan hastalarda ikili kombinasyonlar kullanılabilir. Nakil adayı olmayan hasta grubu 

için de üçlü kombinasyonlar öne çıkmaktadır. Melfalan içeren; talidomid, bortezomib, lenalidomid ile üçlü 

kombinasyonlarının melfalan-prednizon (MP) ikili kombinasyonuna üstünlüğü ortaya konmuştur. Ayrıca 

lenalidomid idamesinin eklenmesi ile daha uzun hastalıksız sağ kalıma ulaşıldığı gözlenmiştir. Bu 

rejimlerde ileri yaş ve toksisite nedeni ile tedavide doz azaltımı ve ara verilmek zorunda kalınması daha iyi 

bir sağ kalıma ulaşılmasına engel olmaktadır. Bu hasta grubunda melfalanın yan etkilerinden kaçınmak 

amacı ile yerine siklofosfamid eklenebilir. Bortezomib-siklofosfamid-deksametazon birlikteliği etkinlik 

açısından kabul edilebilir görünmektedir . 

 

Yeni nesil ajanlar 

Hematolojik tedaviler açısından bakıldığında multipl myelom son yıllarda çok sayıda yeni nesil ajanın hızla 

tedavi pratiğine eklendiği, en çok gelişmenin yaşandığı hastalıklardan biri olmuştur. Talidomid ve 

lenalidomidin ardından 3. nesil İMİD olan pomalidomid, bortezomib sonrasında geliştirilen proteozom 

inhibitörü (Pİ); karfilzomib ve iksazomib, histon deasetilaz inhibitörü olan panabinostat ve iki yeni 

monoklonal antikor; elotuzumab ile daratumumab etkinliğini kanıtlayarak tedavideki yerlerini almışlardır. 

 

Kök hücre nakli  

Mevcut araştırmalar içerisinde yalnızca yeni nesil ajanlarla tedaviye devam etmek ile otolog kök hücre nakli 

(OKHN) yapılmasını karşılaştıran randomize kontrollü bir çalışma bulunmamaktadır. OKHN, hastalarda 

elde edilen tam yanıt oranları ve ortalama yaşam süresinde yaklaşık 12 ay gibi bir iyileştirme ile tedavideki 

yerini korumaktadır. Hastaları OKHN açısından değerlendirirken hastanın yaşı, performans durumu ve 

komorbiditesi esas alınmaktadır. Öncelikli olarak genç hastalar (65 yaş altı) aday olarak kabul edilirken, 

genel performansı iyi ve komorbitesi olmayan 65 yaş üstü hastalar da nakil için değerlendirmeye alınabilir. 

OKHN için uygun hastalar ortalama 4-6 siklus indüksiyon tedavisi aldıktan sonra hastalık değerlendirilmesi 

yapılarak mutlaka otolog kök hücre nakline yönlendirilmelidir. 

 

Relaps/refrakter olgular  

Multipl myelom, nüks ve remisyonlarla seyreden bir kliniğe sahiptir ve her remisyonda kalma süresi bir 

öncekinden daha kısa olmaktadır. Nüks vakalarda tedavi seçimi hastanın yaşı, performans durumu, 

komorbiditesi, öncesinde ne kadar ve ne tedavi uygulandığına, önceki tedavilerin etkinliği ve tolere 

edilebildiğine, son tedavi üzerinden geçen zamana, nüksün tipine (klinik veya biyokimyasal nüks) ve 

sitogenetik risk faktörlerine bağlıdır. Daha önce nakil yapılmayan, uygun nüks hastalarda öncelikle ilk 

OKHN tedavisi yapılmalıdır. İlk nakil sonrasında idame tedavisi almaksızın 18 ay, idame alanlarda 36 aydan 

uzun süre remisyonda kalan hastalarda 2. OKHN yapılması önerilir. 
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İki veya daha fazla nüks görülen hastaların bortezomib, ixazomib ve lenalidomid dirençli olmaları yüksek 

ihtimaldir. Bu hastalarda lenalidomid yerine pomalidomid veya bortezomib yerine karfilzomib gibi aynı 

sınıfın yeni nesil ajanları kullanmak faydalı olabilir. Ayrıca monoklonal antikor veya alkilleyici ajan gibi 

yeni bir sınıf eklemek yanıtı artırabilir. Daratumumab dirençli olduğu düşünülen durumlarda elotuzumab 

ve immummodulatör ajan tedavisi tercih edilebilir. Tüm proteozom inhibitörleri ve lenalidomid dirençli 

(üçlü refrakter) olgularda ise daratumumab, pomalidomid kombinasyonları denenebilir. Bortezomib, 

ixazomib, lenalidomid ve pomalidomid dirençli ve daha önce alkilleyici ajan maruziyeti yoksa, karfilzomib, 

siklofosfamid ya da panobinostat ile proteozom inhibitörü kombinasyonu seçenekler arasındadır. Dört ilaç 

direnci (lenalidomid, pomalidomid, bortezomib ve karfilzomib) söz konusu olduğunda tedavi seçeneği 

oldukça kısıtlıdır. Hızlı hastalık kontrolu veya OKHN için köprü tedavisi olarak 1-2 siklus VDT-PACE 

kurtarma tedavisi olarak seçilebilir. Diğer seçenekler daratumumab kombinasyonları, bendamustin bazlı 

tedaviler, doksorubisin içeren tedavilerdir. Fakat bu tedavi önerileri küçük çapta faz 1-2 çalışmalara 

dayandırılmaktadır. Bu yüzden bu hastaları yürütülmekte olan çalışmalara dahil etmek mantıklı bir yaklaşım 

olabilir. 
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Klasik Nedeni Bilinmeyen Ateş 

Dr. Celaleddin Demircan 

Bursa Uludağ Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Ateş birçok hastalığın ortak bulgusu olup çoğu kez kısa sürelidir ve kendi kendini sınırlar ya da nedeni 

saptanıp tedaviyle kısa sürede geçer. Ancak bazı olgularda ateş uzar (uzamış ateş) ve nedeni bulmak için 

daha ileri tetkikler gerekebilir ve bazen de tüm ileri değerlendirmelere rağmen tanı konamayabilir.  

İlk kez Beeson ve Petersdorf 1961’de 100 olguyu yayınladıkları prospektif bir çalışmada nedeni bilinmeyen 

ateş (NBA)’i tanımlamışlardır. Buna göre NBA kriterleri şunlardır: 

1. 3 haftadan daha uzun süreli hastalık 

2. 38.3 C’nin üzerinde ateş ölçümleri 

3. Klinikte 1 haftalık araştırma sonunda tanının konamamış olması. 

Buradaki 3 hafta süre kriterinin amacı; akut, kendi kendini sınırlayan sık görülen viral hastalıkları, habituel 

ateşi ve ilk tetkikleri tamamlamak için yeterli zaman verildikten sonra kısa bir değerlendirme ile kolayca 

tanımlanabilen hastalıkları ekarte etmektir. 

Ancak sonraki yıllarda tıp biliminde, mikrobiyolojik ve serolojik tetkik yöntemlerinde ve görüntüleme 

yöntemlerinde olan gelişmeler sonucu 1991 yılında Durack ve Street bu NBA tanımındaki 1 haftalık 

araştırma süresinde değişiklik önermişlerdir. Buna göre kriterler; 38.3 ºC’yi geçen ateş yüksekliği, 3 

haftadan uzun ateş süresinin olması ve 2’den fazla poliklinik muayenesi veya klinikte 3 gün yatarak 

araştırılmasına rağmen ateş nedeninin saptanamamış olması şeklindedir. Bu kriterleri klasik NBA olarak 

tanımlayan araştırıcılar ayrıca nosokomiyal NBA, nötropenik hastada NBA ve HIV (human 

immunodeficiency virüs) enfeksiyonu ilişkili NBA şeklinde özel hasta gruplarında NBA tanı kriterleri 

tanımlamışlardır.   

Nozokomiyal NBA 

1. Ateşin kliniğe yattıktan 48-72 saat sonra ortaya çıkması 

2. 38.3 C’nin üzerinde ateş ölçümlerinin olması 

3. Üç günlük araştırmaya rağmen ateş nedeninin belirlenememesi 

Nötropenik NBA 

1. 38.3 C’nin üzerinde ateş ölçümlerinin olması 

2. Nötrofil sayısı <500/mm3 olması 

3. Üç günlük araştırmaya rağmen ateş nedeninin belirlenememesi 

HIV ilişkili NBA 

HIV (+) olan hastada; 

1. 38.3 C’nin üzerinde ateş ölçümlerinin olması 

2. Ateş süresinin ayaktan hastalarda >4 hafta, yatan hastalarda >3 gün olması 

3. Üç günlük araştırmaya rağmen ateş nedeninin belirlenememesi  

 

Klasik NBA etiyolojisi 

Klasik NBA’li olguların %70-90’na daha ileri tetkikler ve daha sofistike araştırmalarla ilerleyen süreçte tanı 

konulabilmektedir. Etiyolojik nedenler başlıca 5 grupta incelenmektedir.  

 

Klasik nedeni bilinmeyen ateşin başlıca nedenleri  

1. Enfeksiyonlar: Tüberküloz, bruselloz, legionella,  leptospiroz, listeryoz, Lyme hastalığı, tifo, tularemi, 

kolanjit-kolesistit, divertikülit, osteomyelit, pelvik inflamatuvar hastalık, mezenterik lenfadenit, Coxsackie 
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B, sitomegalovirus, ebstein-barr virüs, hepatit, edinilmiş bağışıklık eksikliği sendromu (AIDS), kayalık 

dağlar  ateşi, Q ateşi, kedi ısırığı hastalığı, psittakoz, blastomikoz, histoplazmoz, amebiyaz, Chagas 

hastalığı, layşmanyazis, malarya, Pneumocystis carinii enfeksiyonu, toksoplazmoz, enfektif endokardit. 

2. Maligniteler: Hodgkin hastalığı, nonhodgkin lenfoma, lösemiler, multipl miyelom, renal hücreli kanser, 

hepatosellüler kanser, kolon kanseri, pankreas kanseri, sarkomlar, malign histiyositoz, mezotelyoma. 

3. Enfeksiyon dışı sistemik inflamatuar hastalıklar: Erişkinin Still hastalığı, romatoid artrit, polimiyaljia 

romatika, sistemik lupus eritematozus (SLE), mikst konnektif doku hastalığı, mikst kriyoglobulinemi, 

temporal arterit, periarteritis nodosa. 

4. Diğer nedenler: Subakut tiroidit, sarkoidoz, ilaç ateşi, granulomatöz hepatit, Crohn hastalığı, ülseratif 

kolit, toksik hepatit, hematomlar, tromboflebit, nekrotizan lenfadenit.    

5. Tanı konulamayanlar 

 

Klasik NBA nedenleri yaşanılan coğrafik bölgelere, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine, hastane olanaklarına, 

hasta yaş gruplarına (çocuk/yaşlı) göre ve yıllar içinde değişebilmektedir.  Sipahi ve ark. 1990-2006 yılları 

arasında ülkemizde yapılmış ve yayınlanmış 13 NBA olgu serisinde toplam 857 hastanın verilerini analiz 

ettikleri çalışmalarında NBA nedenlerinin olguların %47’sinde enfeksiyonlar (en sık tüberküloz, bruselloz 

ve enfektif endokardit), %15.9’unda kollajen vasküler hastalıklar (en sık erişkin Still hastalığı ve SLE), 

%14.7’sinde neoplazmlar (en sık lenfomalar), %6.1’inde diğer hastalıklar (en sık subakut tiroidit) olduğunu 

ve %16.1’inde ise nedenin saptanamadığını bildirmişlerdir. 

Fusca ve ark. 2005-2015 yılları arasında farklı ülkelerde yapılmış ve yayınlanmış 18 NBA olgu serisinde 

toplam 3.164 hastanın verilerini analiz ettikleri çalışmalarında NBA nedenlerinin olguların %37.8’inde 

enfeksiyonlar (en sık mikobakteryel enfeksiyonlar ve enfektif endokardit), %20.9’unda enfeksiyon dışı 

sistemik inflamatuar hastalıklar (en sık erişkin Still hastalığı ve SLE), %11.6’sında neoplazmlar (en sık 

lenfomalar), %6.5’unda diğer hastalıklar olduğunu ve %23.2’sinde ise nedenin saptanamadığını 

bildirmişlerdir.  

 

Klasik NBA’lı hastaya yaklaşım 

NBA’li hastada neden olan hastalığın saptanması zor ve zaman alıcıdır. NBA tanısı, tekrarlanan öykü alma 

ve fizik muayene yanısıra genellikle oldukça kapsamlı laboratuvar incelemeleri yapılarak sağlanır. Aşağıda 

NBA’li hastaya öykü, fizik muayene ve laboratuvar incelemeleri açısından pratik yaklaşım özetlenmiştir. 

 

Öykü 

NBA’li hastada ateşin başlangıç şekli, klasik ateş seyirlerine uyup uymadığı gibi ateş özellikleri ayrıntılı 

sorgulanmalıdır. Eşlik eden enfeksiyon odaklarına ya da organ ve sistem hastalıklarına yönelik 

semptomatoloji, ayrıca kilo kaybı, gece terlemeleri ve döküntüler gibi genel semptomlar sorulur, meslek ve 

maruziyet öyküsü, geçirdiği ve mevcut hastalıkları, cerrahi operasyon, invasiv girişim ve travma öyküsü, 

kateter ve/veya protez varlığı, kullandığı ilaçlar, uyuşturucu madde kullanımı, aşılanma durumu, hayvan 

teması, soygeçmişi öğrenilir. Öyküde aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi bazı tanısal ipuçları 

yakalanabilir.     

- 3 günde bir (tertian) pik yapan intermittan ateş → Sıtma. 

- Ondülan ateş → Bruselloz. 

- Pel-Ebstein tipi ateş → Hodgkin hastalığı. 

- Rekürren ateş → Borelyoz. 
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- Günde 2 kez pik yapan intermittan ateş, ateş eğrisini izleyen pruritik olmayan morbiliform döküntüler, 

artraljiler, lenfadenopati → Erişkin Still hastalığı. 

- Baş ağrısı, çene klaudikasyosu ve görme bozuklukları (görme kaybı, bulanık görme, diplopi) → Temporal 

arterit.  

- Belde ve büyük proksimal kaslarda (boyun, omuz, üst kollar, pelvis ve üst bacaklar) simetrik ağrı ve sertlik 

→ Polimiyaljia romatika. 

- Pastörize edilmemiş süt ürünleri alım öyküsü → Bruselloz. 

- Kuş besleme öyküsü → Chlamydia psittaci enfeksiyonu.  

- Kedi ve/veya kedi kumu teması → Toksoplazmoz, kedi tırmığı hastalığı.  

- Yaban domuzu gibi az pişmiş veya az tütsülenmiş av etleri yemek, yaygın miyaljiler → Trişinoz.  

- Yakında geçirilmiş abdominal cerrahi, travma, divertiküloz, peritonit, endoskopi, ürolojik veya jinekolojik 

invazif işlem öyküsü → Karın içi apse, perinefritik apse, psoas apsesi. 

- Mağara gezintisi, yarasa temas öyküsü → Histoplazma enfeksiyonu. 

- Endemik bölgelere seyahat → Sıtma, visseral layşmanyazis. 

- Nehirlerde, tatlı suda, özellikle yağmurda yüzme öyküsü → Leptospirosis. 

- Şüpheli cinsel ilişki öyküsü → AIDS, gonore, sfilis. 

 

Fizik muayene 

Tekrarlanan ateş ölçümleriyle ateş varlığı kesin olarak doğrulanmalıdır.  Tam bir sistemik muayene 

yapılmalıdır ve her kontrolda tekrarlanmalıdır. Enfeksiyon odakları, organ ve sistem hastalığı bulguları 

açısından dikkat edilmelidir. Fizik muayenede aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi bazı tanısal ipuçları 

yakalanabilir.     

- Rölatif bradikardi (ateş-nabız uyumsuzluğu) → Tifo, lejyoner hastalığı, psittakoz. 

- Rölatif taşikardi → Gazlı gangren. 

- Yüzde kelebek tarzı eritem → SLE. 

- Üst ekstremiteler arasında nabız farklılığı → Takayasu arteriti. 

- Göz muayenesinde Roth lekeleri, retinal arter tıkanıklığı → SLE, vaskülitler, enfektif endokardit, kedi 

tırmığı hastalığı (yıldız şeklinde retinit). 

- Oral aftöz ülserler → SLE, Behçet hastalığı, histoplazmoz. 

- Büyümüş veya hassas tiroid → Tiroidit, subakut tiroidit. 

- Kardiyak üfürüm → SLE (Libman-Sacks endokarditi), enfektif endokardit. 

- Splenomegali olmadan hepatomegali → Granülomatöz hepatit, primer karaciğer kanseri, karaciğer 

metastazları.   

- Hepatomegali olmadan splenomegali →Bakteriyel endokardit, EBV / CMV enfeksiyonları, tifo, 

tüberküloz, histoplazmoz, bruselloz, sıtma, Q ateşi, borreliosis, siroz. 

- Palpasyonla sternumun hassasiyeti →Hematolojik malignite. 

- Vertebra hassasiyeti →Vertebra osteomiyeliti, tüberküloz, tifo, bruselloz. 

 

Laboratuvar/görüntüleme tetkikleri 

NBA’li hastada tam kan sayımı, C-reaktif protein, eritrosit sedimentasyon hızı, biyokimya tetkikleri, tam 

idrar tetkiki, akciğer grafisi ilk aşamada yapılmış durumdadır. Hastada öykü, fizik muayene ve bu ilk 

basamak tetkiklerde yakalanan ipuçlarına göre ikinci aşama tetkikler planlanmalıdır. Hastadaki ipuçlarına 

ve hastanenin olanaklarına göre ileri tetkiklerin sıraları değişebilir. Periferik yayma, serum protein 

elektroforezi, hepatit belirteçleri, HIV serolojisi, enfeksiyon ajanlarına yönelik serolojik testler, tüberküloz 
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için PPD testi, idrar ve kan kültürleri, romatolojik hastalıklar açısından romatoid faktör, anti CCP, anti 

nükleer antikor, vaskülitler açısından ANCA profil testleri, maligniteye yönelik tümör belirteçleri, miyelom 

testleri ve tüm abdominal ultrasonografisi (USG) ikinci aşama testler olarak planlanabilir. Eğer halen tanıya 

ulaşılamadıysa yine hastadaki mevcut ipuçlarına göre sıraları değişmekler beraber uygun görüntüleme 

tetkikleri (boyun USG, yüzeyel doku USG, alt ekstremite venöz doppler USG, mamografi, bilgisayarlı 

tomografi [BT], manyetik rezonans görüntüleme [MRG], total kemik sintigrafisi, ventilasyon-perfüzyon 

sintigrafisi, 18F-florodeoksiglukoz pozitron emisyon tomografi [FDG-PET/BT]), ekokardiyografi, 

parasentez, torasentez, beyin omurilik sıvısı incelemeleri, endoskopik tetkikler (gastroskopi, kolonoskopi, 

bronkoskopi), biyopsiler (lenf nodu, karaciğer, kitle, kemik iliği) ve gerekirse laparoskopik/laparotomik 

değerlendirme planlanabilir. Laboratuvar tetkiklerinde aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi bazı tanısal 

ipuçları yakalanabilir.     

- Anemi yokluğunda ESR > 100 mm/saat ise → Temporal arterit, osteomiyelit, multipl miyelom.  

- Miyaljiler ile birlikte çok düşük ESR → Trişinoz. 

- Eozinofili → Poliarteritis nodoza, uyuşturucu ateşi, visseral layşmanyazis. 

- Hemoglobin veya hematokritte akut düşüş → Hematom (genellikle retroperitoneal).   

- Alkalen fosfataz yüksekliği → Lenfoma, granülomatöz hepatit. 

- Total protein ve kalsiyum yüksekliği, monoklonal gammopati varlığı → Multipl myelom.  

- Hematüri → Renal hücreli karsinom, tüberküloz, endokardit, bruselloz, lenfoma, periarteritis nodosa. 

- Ekokardiyografide kalp kapağında vejetasyon varlığı → Enfektif endokardit. 

 

Sonuç 

Sonuç olarak NBA’li hastalarda etiyolojik incelemede öykü, fizik muayene ve temel laboratuvar 

tetkiklerinden elde edilen ipuçları iyi değerlendirilmelidir. Tanıya ulaşma multidisipliner bir yaklaşım 

gerektirir. Öykü ve fizik muayene tekrarlanmalıdır. İleri laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri akılcı bir 

şekilde kullanılmalıdır. Her hastada zor ve pahalı tetkikler yapmaktan kaçınılmalıdır.  
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İstemsiz Kilo Kaybı Olan Hastaya Yaklaşım 

Dr. Sedat Çelikçi 

Kestel Devlet Hastanesi 

 

Epidemiyoloji 

Progresif istemsiz kilo kaybı medikal ve psikiyatrik bozuklukların önemli bir göstergesidir. İstemsiz kilo 

kaybını tanımlamak gerekirse “Son 6 ayda vücut ağırlığının %5’ten fazlasının istemsiz olarak kaybı” olarak 

değerlendirilebilir. ABD’de 65 yaş üzeri ayaktan hastalarda %8, bakımevlerindeki hastalarda %50 oranında 

görülmektedir. 45 yaş üzeri 9.000 kişinin değerlendirildiği bir sürveyansta istemsiz kilo kaybı yaşayan kişi 

oranı %5 bulunmuştur. Aynı zamanda istemsiz kilo kaybı, çeşitli çalışmalarda %18-24 oranlarında mortalite 

ile ilişkili bulunmuştur.  

 

Etiyoloji 

Etyolojisinde malignensiler (%15-37), malignite dışı gastrointestinal hastalıklar (%10-20), psikiyatrik 

bozukluklar (%10-23), diğer nedenler (%25) yer almaktadır. 

 

Tablo 1. İstemsiz kilo kaybı sebepleri 

İstemsiz kilo kaybı majör nedenler İlaç/madde ilişkili nedenler 

• Maligniteler (gastrointestinal, akciğer, lenfoma, renal ve prostat 

kanserleri) 

• Malignite dışı gastrointestinal hastalıklar (peptik ülser, Çölyak 

hastalığı, İBH) 

• Psikiyatrik bozukluklar (özellikle depresyon), yeme bozuklukları 

• Endokrinolojik bozukluklar (hipertiroidizm, DM, adrenal 

yetersizlik) 

• Enfeksiyon hastalıkları (HIV, viral hepatitler, tüberküloz, kronik 

fungal ve bakteriyel enfeksiyonlar, kronik helmintik 

enfestasyonlar) 

• İlerlemiş kronik hastalıklar (kalp yetmezliği, KBY veya KOAH’a 

bağlı kaşeksi) 

• Nörolojik bozukluklar (inme, demans, Parkinson, ALS) 

• Romatolojik hastalıklar (romatoid artrit, dev hücreli vaskülit) 

• Kronik güçlü egzersizler (uzun mesafe koşu, bale, jimnastik) 

• Alkol 

• Kokain 

• Amfetamin 

• Yoksunluk sendromu 

• Tütün mamülleri 

• İlaç yan etkileri 

(entiepileptikler, 

antidiyabetikler, tiroid ilaçları) 

• Bitkisel ürünler ve diğer ilaçlar 

(5-hidroksitriptofan, aloe, 

kafein, kitosan, nikotin, sarı 

kantaron, karahindiba) 

 

 

Maligniteler  

Sıklıkla gastrointestinal, pankreatik, akciğer, lenfoma, böbrek ve prostat kaynaklı magniteler kilo kaybına 

neden olur. Tüm kanser tanısı alan hastalara bakıldığında tanı anında %15-40 oranında anoreksiya veya kilo 

kaybı mevcuttur. Kilo kaybı olan hastada malignite yönünden şüphe uyandıracak diğer semptomlar; ağrı, 

karında şişkinlik, bulantı, kusma, yutma güçlüğü, erken doygunluk hissi, hepatosplenomegali, obstrüksiyon, 

hiperkalsemi, malabsorbsiyon semptomlarıdır. Bazı çalışmalarda maligniteleri öngörebilmek için yapılan 

laboratuar testlerinden CRP, hemoglobin, LDH ve albümin testlerindeki anormalliklerin yüksek oranda 

sensitif olduğu görülmüş, ancak bu konuda spesifik bir test olmadığı da aşikardır. 

 

Malignite dışı gastrointestinal hastalıklar 

Peptik ülser, malabsorbsiyon sendromları (Çölyak hastalığı), İBH gibi birçok gastrointestinal hastalık kilo 

kaybına neden olur. Semptomlar arasında anoreksiya, karın ağrısı, erken doygunluk hissi, disfaji, odinofaji, 

diyare, steatore, kronik konstipasyon, kronik kanama yer almaktadır. Malabsorbsiyon sendromlarında 

normal beslenmeye rağmen gelişen bir kilo kaybı mevcuttur. 
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Psikiyatrik bozukluklar 

Psikiyatrik bozukluklar kilo kaybı etiyolojisinde önemli bir yere sahiptir. Bir çalışmada diğer sebepler ile 

kıyaslandığında %14 gibi bir orana sahiptir. Depresyon genellikle sosyal izolasyon, fiziksel yetersizlikler, 

demans, ilaç kullanımı ve kronik hastalıklar ile birliktelik gösterir. Yeme bozuklukları arasında 

anoreksiya/blumia nervosa, OKB, madde kullanımı yer almaktadır. Diğer psikiyatrik sebepler 

değerlendirildiğinde bipolar bozukluğun manik döneminde veya hiperaktivitede bazı meşguliyetler 

nedeniyle beslenme azalır. Halüsinasyon veya paranoya ataklarında hastanın yemek yememesi gerektiğini 

ima eden durumlar olabilir. 

 

Endokrin bozukluklar 

Hipertiroidizmde klasik semptom kilo kaybıdır. Buna hiperfaji eşlik eder. Bazı genç hastalarda hafif 

hipertiroidizmde kilo alımı görülebilir ancak yaşlılarda çoğunlukla ciddi bir kilo kaybı vardır. Yeni tanı 

veya düzensiz seyirli Tip 1 DM’de sıklıkla kilo kaybı vardır. Dahası kontrolsüz tip 2 DM’de ve yeni tanı 

esnasında kilo kaybı görülebilmekle birlikte sıklıkla kilo alımı söz konusudur. Nadiren tip 2 DM’de 

diyabetik nöropatik kaşeksi ile seyredebilir. Kronik primer adrenal yetmezlik semptomları genellikle kilo 

kaybı, dehidratasyon, halsizlik, bitkinlik, güç kaybıdır. Akut adrenal yetmezlik ve hipotalamik veya 

hipofizer disfonksiyonlarda kilo kaybı gelişmez. Feokromasitomada teorik olarak kilo kaybı olacağı 

düşünülmektedir ve artmış iştah mevcuttur ancak hastaların sadece %5’inde kilo kaybı görülür. 

 

Enfeksiyon hastalıkları 

HIV, sıklıkla fırsatçı enfeksiyonlara sekonder kilo kaybı olur. Tüberküloz reaktivasyonunda kardinal bulgu 

kilo kaybıdır. Kronik hepatit C enfeksiyonunda semptomlar; kilo kaybı, bulantı-kusma, halsizliktir. Diğer 

sebepler arasında helmintik enfeksiyonlar yer almaktadır. 

 

Kronik hastalıklar 

İleri evre kalp, akciğer ve böbrek yetmezliği durumlarında sıklıkla kilo kaybı görülür. Konjestif kalp 

yetmezliğinde NYHA klas 3-4 hastaların yarısında malnütrisyon görülmektedir. (Erken doygunluk, 

depresyon, instestinal konjesyon). Sıvı retansiyonu kilo kaybını maskeleyebilir. Bu hasta grubunda görülen 

kilo kaybı mortalite artışıyla ilişkilendirilmiştir. Pulmoner kaşeksi KOAH’lıların %30-70 kadarında 

görülebilir. (Sistemik enflamasyon ve artmış solunum kası aktivitesi). Alevlenme dönemlerindeki kilo 

kayıpları atak geçtikten sonra geri kazanılamamaktadır. İleri evre böbrek yetmezliğinde GFR: <15 mL/dak 

olduğunda sıklıkla kaşeksi görülür. Sıvı retansiyonu kilo kaybını maskeleyebilir.  

 

Nörolojik hastalıklar 

İnme, demans, Parkinson hastalığı, ALS gibi hastalıklarda kilo kaybı sıklıkla görülür. Kilo kaybı genellikle 

değişmiş bilişsel fonksiyonlar, motor disfonksiyonlar ve disfaji ile ilişkilidir. 

 

İlaç/madde kullanımı 

Reçeteli ya da reçetesiz kullanılan çoğu ilaçlar (OAD, antikonvülzanlar, tiroid hormonları, demansta 

kullanılan kolinesteraz inhibitörleri-donepezil) kilo kaybına sebep olabilirler. Alkol kullanımında alkole 

bağlı beslenme bozukluğu veya karaciğer sirozu kilo kaybına sebep olabilir. Kokain kullanan hastaların 

%40’ında kilo kaybı, anoreksia ve uyku bozuklukları görülmektedir. Amfetamin kullanımı katekolamin 

salınımına neden olarak bazal metabolizmayı hızlandırır. Marijuananın kronik kullanımda görülen 
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yoksunluk sendromunda kilo kaybı irritabilite görülebilir. Yoğun tütün kullanımı kilo kaybına neden 

olurken, tütün kullanımının bırakılması durumunda da kilo alımı gözlenir. 

 

Romatolojik hastalıklar 

Bazı romatolojik hastalıklarda (romatoid artrit, dev hücreli temporal arteritis) kilo kaybı sistemik bir 

semptom olarak karşımıza çıkabilir. 

 

Diğer faktörler 

Yetersiz beslenmeye sebep olabilecek sosyal faktörler ile atletler; ağır egzersiz yapan meslek grupları 

(koşucular, bale dansçıları, cimnastikçiler, modeller) örnek olarak gösterilebilir. 

 

İstemsiz kilo kaybı olan hastanın değerlendirilmesi 

Öncelikle hastanın kilo kaybı tanımlanır. (son 6 ayda %5’ten fazla kilo kaybı). Tek bir yöntem olmamakla 

birlikte bu süreç bireyselleştirilmelidir. Eğer %5’ten az kilo kaybı varsa yakın izleme alınmalıdır. 

 

Öykü 

Öncelikle kilo kaybı belgelenmelidir. Prospektif olarak yapılan bir çalışmada istemsiz kilo kaybı olduğunu 

ifade eden hastaların sadece %50’sinde gerçekten de kilo kaybı olduğu görülmüştür. Dolayısıyla sübjektif 

ifadelerden kaçınılmalıdır. Kilo kaybının %20’nin üzerine çıktığı durumlarda protein-enerji malnütrisyonu, 

nutrisyonel eksiklikler ve multiorgan disfonksiyonu olabileceği unutulmamalıdır. Kilo kaybedilen süreç 

detaylı değerlendirilmelidir. Sabit bir kilosu olup yakın bir zamanda kilo kaybı yaşayan bir hasta ile yıllar 

içerisinde progresif olarak kilo kaybeden bir hasta arasında etyolojik farklılıklar gösterir. Progresif kilo 

kaybı yaşayan hastada kanser, karaciğer hastalığı, kardiyovasküler veya respiratuar hastalıklar sebep 

olabilir. Diğer faktörler arasında beslenme alışkanlığının değişmesi, fiziksel aktivite de düşünülmelidir. 

Hastanın yeme-içme alışkanlıkları değerlendirilmelidir. ABD kaynaklı bir çalışmada yeni tanı koyulan DM 

hastalarının %12’si tanıyı takip eden 1 yıl içerisinde mevcut kilosunun %10’unu kaybettiği saptanmıştır. 

Bir diğer sebep ise anoreksiya nervoza, blumia nervosa gibi psikiyatrik tablolar olabilir. Eşlik eden 

semptomlar muhakkak sorgulanmalıdır. Örneğin; gastrointestinal semptomlar (karın ağrısı, bulantı, kusma, 

disfaji, diyare, kanlı-koyu dışkılama). Malignite açısından gece terlemesi, ateş, halsizlik, kanlı dışkılama 

(özellikle 50 yaş üzeri bireylerde kolon kanseri açısından), pulmoner semptomlar (özellikle sigara 

kullananlarda) sorgulanmalıdır. Malabsorbsiyon vakalarında diyare, steatore, kas kaybı görülebilir. 

Özellikle vitamin K eksikliğine bağlı olarak kanama bozukluğuna bağlı semptomalar görülebilir. Psikiyatrik 

bozukluklar arasında depresyon özellikle düşünülmesi gereken bir tanıdır. Hastaya sorulacak kısa birkaç 

soru ile ileri tetkik yapılmasının gerekliliği anlaşılabilir (son zamanlarda kendinizi umutsuz hissediyor 

musunuz? Moral bozukluğu yapacak bir şey yaşadınız mı? Etrafınızdaki kişilere ve olaylara karşı ilgilinizde 

azalma olduğunu düşünüyor musunuz?). İlaç/madde kullanımı sorgulanmalıdır. Ek olarak bitkisel ürünler 

de atlanmamalıdır. Fonksiyonel bozukluklar arasında disfaji, kötü ağız-diş bakımı, demans yer almaktadır. 

Sosyal faktörlerden beslenmesini nasıl sağladığı alışkanlıkları, yemekleri kimin tarafından hazırlandığı 

sorgulanmalıdır. Yaşlılarda ve bakım hastalarında özellikle bu hususa dikkat edilmelidir. Ek olarak aile 

içerisinde bulaşıcı bir hastalık varlığı, yaptığı seyahatler ve şüpheli cinsel ilişkisi olup olmadığı da 

sorgulanmalı ve enfeksiyöz hastalıklar yönünden değerlendirilmelidir.  
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Fizik muayene 

Genel görünüşü değerlendirilerek herhangi bir fiziksel veya psikiyatrik bir semptom olup olmadığına dikkat 

edilmelidir. Baş ve boyun muayenesinde oftalmopati varlığı, hipertiroidizm bulguları, glossit, cheilosis gibi 

bulguların varlığı araştırılmalıdır. Kardiyopulmoner muayene yapılmalıdır. Karın muayenesinde karın 

şişkinliği gerginlik, assit, hepatosplenomegali, abdominal kitle yönünden detaylı bir değerlendirme 

yapılmalıdır. Bilişsel ve nörolojik muayenede nörolojik defisit, bilişsel yetersizlik, demans açısından 

bulgular olup olmadığı tespit edilmelidir. LAP açısından baş-boyun, aksiller, supraklavikuler, inguinal 

bölge muayeneleri de yapılmalıdır. 

 

Tanısal Testler 

Yapılacak testler arasında sırasıyla hemogram, Elektrolitler, glukoz, HbA1c, kalsiyum, üre kreatin, AST, 

ALT, TSH, tam idrar tetkiki, GGK, sedim, CRP, HBsAg, anti-HCV, anti-HIV, akciğer görüntülemesi, 

kanser tarama testleri yer almaktadır. Çıkan sonuçlara göre daha detaylı değerlendirme gerekebilir. 

 

Takip 

Tüm değerlendirmelerin sonucunda sebep bulunamayabilir. Bu tür durumlarda hasta takibe alınıp 1-6 ay 

içerisinde kontrole çağrılmalıdır. Kontrol değerlendirmesinde; bu süreçteki diyet öyküsü, psikososyal 

durumu, reçetesiz ilaç kullanımı ve yeni bir bulgu ortaya çıkıp çıkmadığı detaylı bir şekilde sorgulanmalıdır. 
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Sitotoksik Kemoterapi Kullanımı ve Yönetimi 

Dr. Burcu Caner 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, Türkiye 

 

Sistemik uygulanan ajanlar ile kanser tedavisinin tarihsel olarak 3 temeli mevcuttur. İlki 19. yüzyılda Paul 

Ehrlich’in dokuların farklı boyalar ile farklı boyanma gösterdiğini bulması ve takiben tümör dokusuna 

afinitesi olan ajanlar geliştirilerek spesifik dokuların hedeflenebileceği hipotezinin kurulmasıdır. İkincisi, 1. 

Dünya Savaşında kullanılan hardal gazı türevleri ile gözlenen kemik iliği toksisitesi üzerine bu ajanların 

daha düşük dozda kemik iliği kökenli malignite tedavisinde kullanılabileceği hipotezidir. Üçüncü hipotez 

ise hormon duyarlı tümörlerin hormon ortadan kaldırılınca (örneğin meme tümörlerinin ooferektomi sonrası 

regresyonu) regrese olması gözlemine dayanarak sistemik olarak tümör büyümesine sebep olan 

kimyasalların antagonize edilmesi ile kanser tedavisi hipotezidir.  

Günümüzde konvansiyonel sitotoksik kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler, immunoterapiler kanser 

tedavisinde birçok evrede kullanılmaktadır. Bu uygulamalar: küratif tedavi sonrası kalan mikroskobik tümör 

hücrelerini hedefleyerek uygulanan adjuvan tedavi, küratif tedavinin bir parçası olarak radyoterapi ile 

konkomitan kemoterapi uygulanması, küratif tedavi öncesi tümörü küçültme ve küratif tedavinin etkinliğini 

arttırma, organ koruyucu yaklaşıma olanak sağlama amaçlı uygulanan neoadjuvan tedavi ve yaygın 

hastalıkta hastanın hem yaşam kalitesini arttırmak hem de yaşam süresini uzatmak amacıyla uygulanan 

sistemik kemoterapi uygulamalarıdır.  

Sitotoksik kemoterapi ajanları ya direkt olarak DNA yapısını hedefler ya da mitoz esnasında DNA’nın 

kromozomlara ayrılmasını engelleyerek etki gösterir. Alkilleyici ilaçlar, platinler, antimetabolitler, 

topoizomeraz inhibitörleri, antitümör antibiyotikler, tübülin inhibitörleri, diğer ajanları (L-asparaginaz, 

bortezomib, talidomid, hidroksiüre) içerir. Sitotoksik kemoterapiler dokuya ya da tümöre spesifik değildir. 

Bu nedenle terapötik indeksleri dardır. Kemoterapi ilaçlarının uygun dozu genellikle kilo, vücut yüzey alanı 

kullanılarak ya da ilacın plazma konsantrasyonunu öngörerek yapılan AUC (area under the ROC curve) 

hesabı ile hesaplanır. Doz hesaplanmasında ASCO (Amerikan Klinik Onkoloji Derneği) gerçek vücut 

ağırlığına göre doz hesabı yapılmasını ve dozun sınırlandırılmamasını önermektedir.  

Kanser tedavisinde hedef hastalıkta kür sağlamak ya da hastanın yaşam süresini uzatmanın yanında bunu 

hastanın yaşam kalitesini bozmadan gerçekleştirmektir. Tedavi yan etkilerinin düzeyini belirlemek için 

yaygın olarak ‘Common Terminology Criteria for Adverse Events’ (CTCAE) kriterleri kullanılmaktadır. 

Bu kriterler hem toksisitenin derecelendirilmesi ve tedavide hem de ilaca devam edilip edilmeyeceği 

konusunda yol göstericidir. Sitotoksik kemoterapi ile görülebilen yan etkiler: halsizlik, bulantı, kusma, 

myelosupresyon, hepatotoksisite, nefrotoksisite, nörotoksisite, pulmoner toksisite, kardiyak toksisite, 

alopesi, oral komplikasyonlar, ishal, gonadal disfonksiyon, infüzyon- hipersensitivite reaksiyonları, cilt 

reaksiyonları, ikincil kanserlerdir. 

Kemoterapiye bağlı bulantı üç tiptir: akut emezis, gecikmiş emezis, beklenti emezisi. Akut emezis 

kemoterapinin ilk 24 saatinde gelişir. Genellikle tedaviden 1-2 sa. sonra başlar, 4-6 sa. içinde pik yapar. 

Gecikmiş emezis kemoterapiden 24 saatten daha sonra başlar. Yüksek doz sisplatin uygulaması sonrası 

tipiktir; 24 sa. sonra başlar, 48-72 saatte pik yapar, takip eden birkaç gün içinde sonlanır. Beklenti emezisi 

kemoterapiden önce başlar, önceki kemoterapi küründe şiddetli bulantı öyküsü olan hastalarda görülür. En 

etkili tedavi bulantının önlenmesidir. Etiyolojide rol alan 3 önemli nörotransmitter dopamin, serotonin ve 

substans P’dir. Tedavide 5-HT3 reseptör antagonistleri, nörokinin-1 reseptör antagonistleri, 

glukokortikoidler, dopamin antagonisti metoklopramid, beklenti emezisi ya da anksiyete komponenti varsa 

benzodiazepinler kullanılır.  
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Myelotoksisite değişik derecelerde ve sıklıkta olmakla beraber hemen hemen tüm kemoterapi ilaçları ile 

görülür. Anemi saptandığında etyolojisi araştırılmalı, tedavi edilebilir nedenler düzeltilmeli, takiben eritrosit 

replasmanı ya da eritropoez stimulan ajan kullanımı düşünülmedir. Nötropeni için primer profilaksi, 

sekonder profilaksi ve tedavi amaçlı granulosit koloni stimulan faktör (GCSF) uygulanır. Uygulanan 

rejimde nötropeni görülme olasılığı %20’nin üzerindeyse ya da risk %10-%20 arasında ancak hastanın ek 

risk faktörü mevcutsa primer profilaksi uygulanmalıdır. Sekonder profilaksi önceki kemoterapi 

uygulamasında nötropeni gelişen hastanın takip eden kemoterapilerinden sonra profilaktik GCSF 

uygulanmasıdır. Tedavi amaçlı GCSF uygulaması febril nötropeni varlığında uygulanır. Nötropeninin 

gradını azaltır ve süresini kısaltır, hastanede kalış süresini kısaltır. Trombositopeni saptandığında öncelikle 

etyoloji değerlendirilmeli, kemoterapiye bağlı trombositopeni düşünülüyorsa doz azaltımı yapılması, 

tedaviye ara verilmesi, trombosit replasmanı açısından hastanın değerlendirilmesi önerilmektedir.  

Kemoterapi tedavisi esnasında hepatotoksisite iki ana mekanizma ile gerçekleşir: birincisi direkt hepatik 

hasar; ikincisi ise altta yatan karaciğer hastalığının (viral hepatit gibi) alevlenmesidir. Çoğunlukla 

hepatotoksik reaksiyon idiosinkratiktir (hipersensitivite ya da metabolik tip), doz bağımsızdır ve 

öngörülemez. Hepatotoksisite hepatoselüler hasar, inflamasyon, kolestaz ile seyredebileceği gibi endotel 

hasarı, tromboz ile hepatik venookluzif hastalık olarak presente olabilir. Hepatik vasküler hasar daha sık 

olarak hematopoetik kök hücre nakli sonrasında görülmekle birlikte dakarbazine, daktinomisin, 6-

merkaptopürin, azatioprin ile de bildirilmiştir. Okzaliplatine bağlı hepatik sinüzoidal hasar ise doz 

bağımlıdır, radyolojik olarak portal venöz basıncın artmasına bağlı splenomegali oluşumu saptanır. 

Karaciğer lojuna radyoterapi eş zamanlı vinkristin, doksorubisin, daktinomisin uygulanmasının 

hepatotoksisite riskini arttırdığı bildirilmiştir. Hepatotoksisite reversibl ya da progresif olabilir. Reversibl 

durumlarda ilaç tekrar uygulandığında genellikle tekrar toksisite görülür. Yan etki derecesine göre doz 

azaltımı ya da ilaç değişimi yapılır. Hepatotoksisite hipersensitivite reaksiyonu ile gerçekleştiyse ilacın 

tekrar kullanılması önerilmez. Kemoterapiye bağlı hepatotoksisite riski karaciğer metastazlarının varlığı, 

immun yetmezlik, kronik karaciğer hastalığı (viral/otoimmun hepatit), beslenme yetersizliği, parenteral 

beslenme uygulanması durumlarında artar. Kemoterapi öncesinde hepatit B ve hepatit C serolojisinin 

değerlendirilmesi ve yüksek risk grubunda antiviral tedavi başlanması önerilmektedir. Tedavi öncesinde 

ALT yüksekliği ya da bilirubin yüksekliği durumunda siklofosfamid, antrasiklinler, taksan grubu ilaçlar, 

etoposid, eribulin, kabazitaksel, florourasil, gemsitabin, irinotekan, için doz redüksiyonu yapılması ya da 

ilaç değişimi önerilmektedir.    

Kemoterapi uygulamalarında bir diğer önemli yan etki nefrotoksisitedir. Kemoterapi uygulamalarında 

potansiyel nefrotoksik ilaç kullanım oranı yüksektir. Nefrotoksisite gelişmi için risk faktörleri: intravasküler 

volüm deplesyonu, konkomitan nefrotoksik ilaç kullanımı, üriner obstrüksiyon, intrinsik renal hastalık 

varlığıdır. Kemoterapi ilaç dozu hesaplanırken hastanın GFR düzeyi mutlaka hesaplanmalı, gerekli doz 

değişimi yapılmalıdır. Hemodiyaliz hastalarında ise ilaç hemodiyaliz ile vücuttan uzaklaştırılıyor ise hem 

etkinliğin sağlanması hem de toksisitenin önlenmesi amacıyla ilaç uygulama zamanı hemodiyaliz zamanına 

göre ayarlanmalıdır. Sık kullanılan ve bilinen nefrotoksisitesi olan iki ilaç sisplatin ve ifosfamiddir. Sisplatin 

50 mg/m2 doz üzerinde uygulandığında yaklaşık %30 sıklıkla renal hasar oluşturur. Sisplatin nefrotoksisitesi 

tübüler hücresel toksisite ile birlikte inflamasyon ve renal vazokonstruksiyon, iskemik hasar ile oluşur. 

Uygulanan sisplatin dozunun yaklaşık %50’si 24 sa. içinde böbrekten atılır. Bu esnada renal kortexte artan 

sisplatin konsantrasyonu proksimal tübül S3 segmentinde hücresel hasar oluşturur. Uygulanan sisplatin 

dozunun artması, daha önce sisplatin maruziyeti, bilinen böbrek hasarı varlığı ve birlikte nefrotoksik ajan 

kullanımı ile nefrotoksisite riski artar. Ayrıca ileri yaş, kadın cinsiyet, sigara, sisplatin dozunun 100 mg’ın 

üzerinde olması, hipoalbüminemin, hipertansiyon, eş zamanlı paklitaksel uygulanması da riski arttıran diğer 
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faktörlerdir. Sisplatine bağlı nefrotoksisite klinik olarak tedaviden 5-7 gün sonra hafif-orta düzeyde (1.5-3 

kat) kreatinin artışı ile presente olur. Böbrek yetmezliği ağır düzeyde olmadıkça konsantrasyon hasarı 

nedeniyle oligüri görülmez. İdrar analizinde proteinüri ya az miktardadır ya da yoktur. İdrar sedimentinde 

renal tubuler epitel ve granüler silendirler görülür. Renal hasar birkaç hafta içinde geri dönebileceği gibi 

progresif de seyredebilir, kronik tubulointerstisyel fibrozis gelişebilir. GFR normalin altında ise 

alkilleyiciler, platinler, antimetabolitler, tübül inhibitörleri, antitümör antibiyotikler, talidomid, proteazom 

inhibitörleri gibi birçok ilaçta doz azaltımı ya da ilaç değişimi önerilmektedir.  

Kemoterapiye bağlı nörotoksisite platinler, taksanlar, vinka alkaloidleri, yüksek doz ya da intratekal 

metotreksat uygulaması, talidomid, proteazom inhibitörleri, florourasil, ifosfamide bağlı ve nadiren diğer 

ajanların uygulamaları sonrası görülür. Nöropati periferal nöropati, kraniyal nöropati, ensefalopati, nöbet, 

reversibl posterior lökoensefalopati sendromu, retinal toksisite, aseptik menenjit, myelopati olarak 

görülebilir. Tedavileri farklı yaklaşımlar içerir. 

Pulmoner toksisite bleomisin, proteazom inhibitörleri, alkilleyiciler, antitümör antibiyotikler, metotreksat, 

mitomisin, taksanlar ve nadiren diğer bazı ilaçlar ile görülebilir. Bleomisin için akciğer hasarı kümülatif 

iken birçok ilaç için durum idiosinkratiktir. Pulmoner hasar sıklıkla interstisyel pnömonit, organize 

pnömoni, difüz alveoler hasar, nonkardiyojenik pulmoner ödem, eozinofilik pnömoni, alveoler hemoraji, 

nontromboembolik pulmoner hipertansiyon şeklinde görülür. Genellikle ilaçların pulmoner toksisite riski 

düşüktür, risk %10’dan azdır ve hasar ilacın kesilmesi ile geri dönüşlüdür.  

Kardiyak toksisite aritmiler, kalp yetmezliği, myokardiyal iskemi, kardiyomiyopati, QT uzaması, perikardit, 

perikardiyal efüzyon şeklinde görülebilir. Bilinen kardiyak hastalık varlığı risk faktörüdür. Kardiyak hasar 

reversibl ya da irreversibl olabilir. Riskin yüksek olduğu düşünülen hastalarda tedavi öncesi ve tedavi 

süresince elektrokardiyografi ve EKO takibi, antrasiklin uygulanan hastalarda mutlaka ilacın kümülatif 

dozunun takip edilmesi gereklidir.   
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Direkt Etkili Antikoagülanlar (DOAK) ve Gastrointestinal Kanama 

Dr Ahmet Tarık Eminler 

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Türkiye 

 

Giriş 

Arteriyel ve venöz tromboembolizm yaygın görülen ve ciddi bir klinik durum olup tedavisinde ve 

profilaksisinde antikoagülasyon uygulanır. Antikoagülanlar, yeni trombüslerin oluşmasını ve dolayısıyla 

mevcut trombüsün genişlemesini önler. Direkt etkili yeni nesil oral antikoagülan ajanların etkinlik olarak 

Vitamin K antagonistine (VKA) göre belirgin üstünlük sağladığı kanıtlanmasa da özellikle düzenli 

laboratuvar monitörizasyonu gerektirmemesi nedeniyle son zamanlarda daha çok tercih edilir hale gelmiştir. 

Hızlı etki başlangıcı, oral alınması, besin ve ilaçlarla etkileşimlerinin minimum olması, laboratuvar takibi 

gerektirmemesi, intrakranial kanama açısından daha güvenli olması nedeniyle avantajlı olsa da doz 

atlandığında etkinlik kaybı olması, renal fonksiyon bozukluğunda etkinliğinin kısıtlı olması, hastanın ilaç 

uyumsuz olup olmadığının anlaşılamaması ve pahalı olması gibi dezavantajları da mevcuttur. 

Direkt etkili oral antikoagülanlar; trombin inhibitörü olan dabigatran ile anti-Xa ajanları olan rivaroksaban, 

apiksaban ve edoksabanı içermektedir. Venöz tromboembolizm (VTE) ve pulmoner embolinin (PE) 

sekonder profilaksisi ve tedavisinde, majör elektif ortopedi ameliyatları sonrası gelişebilecek VTE 

profilaksisinde, kapak dışı atrial fibrilasyonda oluşabilecek olan inme ve sistemik embolinin azaltılmasında 

kullanılmaktadır, ancak akut koroner sendromdaki kullanımı halen tartışmalıdır.  

 

Direkt etkili oral antikoagülanların gastrointestinal sistem kanama riski 

Antikoagülan tedavi artmış kanama riski ile ilişkilidir ve VKA tedavisi majör kanama riskini yılda %1-3 

oranında artırır. Antikoagülan tedavi alan hastalarda genel gastrointestinal (GI) kanama riski yılda yaklaşık 

%1.5-5'tir. Yaşlılarda eşlik eden komorbidite ve çoklu ilaç kullanımı, anti-trombotik ve NSAİİ kullanımı 

durumunda bu risk artar. 

 

Direk etkili oral antikoagülan kullananlarda gastrointestinal sistem kanama profilaksisi 

Kanama riskinin arttığı düşünülen hastalarda kardiyoloji veya nöroloji ile konsülte edilerek ilaç dozlarının 

geçici olarak düşürülmesi konusunda görüş alınmalıdır. NSAİİ, ASA ve diğer antitrombotik ilaçlar ile 

birlikte kullanımda artmış kanama riski bulunduğu için mümkün olduğunca bu ilaçlardan kaçınılmalıdır. 

Ülser veya GİS kanama öyküsü varlığında tedaviye PPI eklenebilir. Antikoagülanların ve asit 

baskılayıcıların birlikte kullanımında tedavi bireyselleştirilerek, kar-zarar durumuna göre karar verilmelidir. 

 

Direkt etkili oral antikoagülan kullanan hastalarda aktif gis kanama yönetimi 

Direkt Etkili Oral Antikoagülan kullanımı esnasında oluşan GİS kanamalarda mutlaka tedaviye ara 

verilmeli, ilacın son alındığı tarih sorgulanmalı, renal fonksiyon ve bazal koagülasyon testlerine 

bakılmalıdır. Minor kanama durumunda; bir sonraki dozun atlanması veya tedaviye ara verilmesi gerekir. 

Orta-ciddi kanama durumunda; destek tedavi, mekanik kompresyon (yapılabilen yerlerde), sıvı ve kan 

replasmanı, dabigatran yeni alınmışsa aktif kömür uygulaması gerekir. Major kanama varlığında öncelikle 

hemodinamik stabilitenin sağlanması gerekmektedir. Hb <7 g/dL veya eşlik eden ciddi komorbidite 

varlığında < 9 g/dL olduğu durumlarda eritrosit süspansiyonu transfüzyonu önerilmektedir. Sıvı replasmanı 

uygulanmalı, hipotermi veya asidoz var ise koagülopatiyi kötüleştirebileceği için düzeltilmelidir. Acil 

endoskopi endikasyonları DOAK dışı antikoagülan kullanan olgularınkinden farklı değildir. Endoskopinin 

kanama başlangıcından itibaren ilk 24 saatte uygulanması önerilir. DOAK’ların yarılanma ömrünün kısa 
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olması, acile başvuru-endoskopi uygulanma zamanı açısından avantaj sağlamaktadır. DOAK’ların 

kesilmesinden sonraki 4 yarılanma zamanı kadar olan sürede normal koagülasyon karakteristiklerine 

kavuşması nedeniyle son DOAK kullanım zamanı iyi sorgulanmalı ve kanama riski oluşabilecek sürenin 

hesaplanması gerekmektedir. Hayatı tehdit edici kanamalarda, endoskopi ile kontrol altına alınamayan ve 

yakın zamanda DOAK alım öyküsü olan olgularda alternatif tedaviler düşünülebilir. Nonspesifik 

prokoagülan ilaçlar, aPCC veya PCC veya traneksamik asit uygulanabilir. DOAK’lara karşı spesifik 

antikorlar geliştirilmektedir. Idarucizumab; dabigatran için geliştirilen bir insan monoklonal antikor 

fragmanı (Fab), andeksat alfa ise; rivaroksaban, apiksaban ve edoksaban için üretilen, hemostaz üzerine 

etkisi olmayan bir rekombinant faktör Xa molekülüdür. 

Gastrointestinal sistem kanamasından sonra DOAK'ların yeniden başlamasıyla ilgili veriler eksiktir. 

VKA'lar için benimsenen ilkelerin DOAK'lara genişletilebileceği ancak warfarinin aksine DOAK'ların 

birkaç saat içinde antikoagülasyona neden olduğu için dikkatli olunmalıdır. 

 

Sonuç 

Gün geçtikçe gastrointestinal kanama yan etkileri ile daha sık karşılaşılan DOAK tedavisinin endoskopi 

öncesi, endoskopi işlemi esnasında ve işlem sonrasında yönetimi ile ilgili hekimlerin tecrübeleri 

artmaktadır. Ancak bazen hayatı tehdit edici olabilecek olan bu klinik durumlar hakkında daha iyi bilgi 

sahibi olunmalı, böylece morbidite ve mortalitenin en aza indirilmesi sağlanmalıdır. 
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İnflamatuvar Barsak Hastalıklarında Anti-TNF Hazırlığı 

Dr. Cem Çekiç 

Izmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye 

 

Tümör nekrozis faktörün (TNF) inflamasyon sürecindeki yerinin anlaşılması ile başlayan ve bu sitokinin 

engellenmesi ile inflamatuvar barsak hastalıklarında (İBH) ortaya çıkan terapötik etkinliğin görülmesiyle 

devam eden bir dönem biyolojikler veya anti-TNF çağı olarak tanımlanmaktadır. Anti-TNF tedavilerin 

başlangıç döneminde klinik iyileşme veya remisyon ile başlayan süreç yaklaşık 15 yıllık bir deneyimin 

sonunda önce endoskopik iyileşme ve devamında histolojik remisyon hedefleri ile devam etmektedir.1 

İnfliksimab, adalimumab, golimumab ve sertolizumab bugün için İBH tedavisinde endikasyon almış anti-

TNF ajanlardır. Diğer taraftan anti-TNF’ler romatoid artrit, ankilozan spondilit ve psöriazis gibi romatolojik 

ve dermatolojik hastalıkların hatta son dönemde üveit gibi oftalmolajik problemlerin tedavisinde de başarılı 

bir şekilde kullanılmaktadır.2 

Günümüzde IBH tedavisinde anti-TNF’lerin kullanım yeri; steroid refrakter veya bağımlı, immünmodülatör 

refrakter veya intolerant orta ve ağır şiddetli ülseratif kolit (ÜK) ve Crohn hastalığı (CH) olarak 

tanımlanabilir. Ancak perianal fistül varlığı, ekstraintestinal bulgular gibi özel durumlarda anti-TNF’lerin 

daha erken kullanılması gerekebilmektedir. “Step Up ve Top Down” tedavi yaklaşımları tartışmaları içinde 

son dönemde yapılan çalışmalar ile anti-TNF ajanların hem ÜK hem de CH’da erken dönemde 

kullanılmalarının daha etkin olabileceği sonuçlarına varılmıştır. Ayrıca anti-TNF’lerin erken dönemde 

kullanılması ile hem ÜK hem de CH’da cerrahi gereksiniminin azaldığı gösterilmiştir.3 

Anti-TNF’lerin kullanımı esnasında dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında latent tüberküloz infeksiyonu 

(LTBI) varlığının araştırılması ve anti-TB profilaksi oldukça önemli bir yer almaktadır. Tüberkülin cilt testi, 

interferon gama salınım testleri (IGRA) ve akciğer görüntülemeleri ile LTBI değerlendirilmesi gereklidir. 

TCT ≥5 mm, IGRA (+), akciğer grafisinde sekel-kalsifik lezyon veya aktif TB teması gibi faktörlerden 

herhangi birinin varlığı LTBI anlamını taşır ve bu durumlarda INH profilaksisi mutlaka yapılmadır.4 

Anti-TNF ajanların kullanımı öncesinde ve tedavi süresince aşılama ve immünizasyon oldukça önemli bir 

noktadır. Viral hepatit serolojisine göre hepatit B için aşılama, pnömokok ve influenza aşılarının 

tamamlanması, varisella serolojisi negatif olanlarda aşılama ayrıca reprodüktif çağdaki kadınlara HPV 

aşılarının yapılması yönünde tavsiyeler mevcuttur. Ancak hastalığın getirdiği immün kargaşa ve 

immünsüpresif tedavilere bağlı olarak IBH’da aşı yanıtlarının yetersiz olabileceği akılda tutulmalıdır.5 

Geçmiş dönemde olan veya devam eden tümör varlığı anti-TNF kullanımında diğer bir önemli husustur. 

“Tümör nekrozis faktörü” engelleyen bir ajanın tümör biyolojisi üzerinde oluşturacağı etkiler ilk 

dönemlerde bu ajanlar ile kanser gelişimi riski konusunda ciddi endişeler doğurmuştur. Ancak son yıllarda 

yapılan popülasyon bazlı çalışmalar ve meta-analizler ile bu endişeler oldukça azalmıştır. İmmünmodülatör 

ile kombinasyonlarda bu riskin daha yüksek olduğu unutulmamalıdır. Malign melanom öyküsü olan 

hastalarda anti-TNF tedavilerinin kullanılmaması ayrıca immünsüpresif tedaviler ile rekürrens riski yüksek 

kanser öyküsü olanlarda tercih edilmemeleri rasyonel bir tutum olarak görülmektedir. Son kılavuzlarda 

immünsüpresif tedavilerin kanser tedavisi sonrası 2 yıl ertelenmesi gerekli hallerde bu sürenin 5 yıla kadar 

uzatılabileceği belirtilmektedir.6 

Anti-TNF’lerin veya genel anlamda biyolojik ajan olarak isimlendirilen ilaçların mutlak kontrendike olduğu 

durumlar arasında aktif infeksiyon (viral, bakteriyel veya fungal) varlığı, kontrolsüz HIV infeksiyonu, akut 

hepatit tablosu, ileri derecede kalp yetmezliği (NYHA; 3-4) ve demiyelinizan hastalıklar sayılabilir. Bu 

nedenle gerekli görülen durumlarda tedavi öncesinde enfeksiyöz parametreler ve klinik bulguların 
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değerlendirilmesi ayrıca ekokardiografi ve elektromiyografi gibi tetkiklere başvurulması rasyonel bir tutum 

olabilir.7 

 Gebelikde anti-TNF tedavi kullanımı konusunda deneyimler giderek artmaktadır. İBH’nın gebelikte 

oluşturduğu problemler dışında anti-TNF ilaçların fetal veya maternal komplikasyonlara ek bir katkısı 

olmadığı kabul edilmektedir. Avrupa Crohn ve kolit organizasyonu (ECCO) tarafından yayınlanmış 

kılavuzlarda anti-TNF ilaçlar gebelikte düşük risk grubunda yer almaktadır. Biyolojik ajanların 

transplesantal geçişi büyük oranda 3. trimestırda olduğu için anti-TNF’lerin son trimestırda kullanılmaması 

önerilmektedir. Bu konuda önemle dikkat edilmesi gereken diğer bir noktada doğum sonrası aşılama 

konusudur. In utero dönemde anti-TNF ile karşılaşmış olan bebeklere ilk 6 ay içinde canlı aşılar (BCG, 

polio ve rota virüs) yapılmamalıdır.8 
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Pankreas Kistik Lezyonlarina Yaklaşım ve Endoskopik Ultrasonografi (EUS) 

Dr. Murat Keskin 

Medicana Bursa Hastanesi 

 

Günümüzde, giderek gelişen ve kullanımları artan görüntüleme yöntemleri ile pankreasın kistik lezyonlarına 

daha fazla rastlamaktayız. Çoğu zaman başka nedenlerle çekilen görüntüleme yöntemleri ile rastlantısal 

olarak tanı konulan pankreas kistleri, değişik biyolojik davranışları ve malignite potansiyelleri nedeniyle 

önem arz etmektedirler. 

Rastlantısal pankreas kistleri, değişik nedenlerle çekilen abdominal bilgisayarlı tomografilerde (BT) 

yaklaşık %2.5 civarında, abdominal magnetik rezonans görüntülemelerde (MRG) %13 oranında ve 

magnetik rezonans kolanjiyopanktreografide ise %44.7 gibi yüksek bir oranda tespit edilmiştir.1-3 Pankreas 

kistleri, basit bir kistten, premalign veya malign olmak üzere çok geniş bir patolojik spektrum gösterirler. 

Bu nedenle doğru tanı koymak, tanı konulduktan sonra doğru tedavi ve takip yöntemini uygulamak oldukça 

önemlidir. Son dönemlerde bazı uluslararası topluluklar pankreas kistleri için kılavuz ve öneriler 

oluşturmuşturlar.4 Endoskopik ultrasonografi (EUS), yüksek rezolüsyon yeteneği ve kistten örnek 

alınmasına olanak verdiği için pankreas kistlerinin değerlendirilmesi için ideal bir görüntüleme yöntemi 

olarak karşımıza çıkmaktadır.5 

 

Tanı 

Ayrıntılı bir klinik hikaye ve fizik muayene pankreas kistlerinin tanısını koymaktaki ilk basamak olmalıdır. 

Ayrıca kişinin daha önce bilinen kanser öyküsü ve özellikle ailede genetik hastalık hikayesi olup olmadığı 

araştırılmalıdır.5 Çoğu hastanın pankreas kisti, başka nedenlerle yapılan abdominal ultrasonografi ve 

özellikle abdominal BT ve MRG gibi kesitsel görüntüleme yöntemleri ile saptanır. Tanı net değilse, hasta 

semptomları ve özellikleri endişe verici veya cerrahi operasyon için yüksek risk grubunda ise bu durumda 

EUS yapılması gereklidir.5 

 

Endoskopik ultrasonografi  

EUS ile pankreas kistinin tüm özellikleri ayrıntılı olarak araştırılmalıdır. Kistin iç yapısı, içindeki 

septasyonlar, mikrokistik, makrokistik veya mikst tipte olup olmaması, kist içinde mukus veya debris varlığı 

tespit edilmelidir. Aynı zamanda ana pankreatik kanalın çapı, kistin ana pankretik kanal veya yan dallarla 

ilişkisi, kanal içinde mural nodül veya müsin varlığı, kanaldaki lokalize genişlemeler inceleme sırasında 

dikkat edilmesi gereken özelliklerdir. Kistin duvarının veya septasının kalın olması, kist içinde mural nodül 

varlığı veya kistin solid bir kitle ile birlikte olması, ana pankreatik kanal çapının 10 mm ve üzerinde olması 

veya çapın 5-9 mm arasında olup mural nodül ile birlikte olması, kanaldaki lokal genişlemeler malignite 

riskinin yüksek olduğunu işaret eder.5 Bu veriler oldukça önemli olmakla birlikte tanı için her zaman benign 

kistik lezyonları malign olanlardan ayırmak için yeterli değildir.6 Müsinöz kistik neoplaziler (MKN) ve 

intraduktal papiller müsinöz neoplaziler (İPMN) malignite potansiyeli olan kistler iken seröz kistik 

neoplaziler (SKN) benign kistlerdir. Bu nedenle pankreas kistik lezyonlarının ayırıcı tanısının yapılması, 

kistin takip veya tedavisi için oldukça önemlidir.7 Neoplastik ve non-neoplastik lezyonların ayırıcı 

tanısındaki bazı özelliklerin saptanmasında tek başına EUS görüntülemesi iyi sonuç verirken bazen de 

yetersiz sonuçlar alınabilmektedir. Pankreasın kistik lezyonlarının incelenmesinde, vermiş olduğu ilave 

bilgiler nedeniyle çoğu zaman EUS eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi (EUS-FNA) yapılmaktadır. 

EUS-FNA ile kist içindeki sıvıdan biyokimyasal, sitopatolojik ve moleküler analiz için örnek almak 

mümkündür. İleri teknoloji bu yöntemin tanı ve ayırıcı tanı için birçok avantajının yanında invazif, 
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uygulayan kişinin deneyimine bağımlı, pahalı olması ve çoğu merkezde uygulanamaması gibi bazı 

dezavantajları da vardır.8-12 

EUS-FNA, 15 mm’nin üzerindeki pankreatik kistik lezyonlar için önerilmektedir.13 Pankreasın kistik 

lezyonlarında EUS-FNA ile komplikasyon riski solid lezyonlara göre kısmen daha fazladır. En sık 

komplikasyonlar pankreatit, kanama, ateş ve enfeksiyondur.14 Enfeksiyon riskini azaltmak için, Amerikan 

Gastrointestinal Endoskopi Derneği, işlemden önce siprofloksasinin intravenöz verilmesini ve işlemden 

sonra da 3-5 gün oral olarak devam etmesini önermektedir.15 İşleme bağlı malign dokunun ekimi ise son 

derece nadir olarak görülmektedir.16 

EUS-FNA ile kist sıvısın incelenmesine makroskopik değerlendirme ile başlanabilir. Kist sıvısının rengi, 

berrak veya bulanık olması, hemorajik olup olmadığı tespit edilmelidir. Müsin varlığı açısından ‘string sign’ 

denilen test yapılabilir. Bu testte, bir damla kist sıvısı eldivenli parmağa damlatılır. Yoğun, müsin içeren bir 

sıvı varsa, işaret ve baş parmağı arasındaki hafif yapışkan sıvı hissedilir ve ipliksi bir uzantı şeklinde 

görülür.17 Kist sıvısından biyokimyasal olarak yapılan incelemede amilaz düzeyine bakılması ayırıcı tanı 

açısından önemlidir. Pankreatik kanalla ilişki bir kist ise kist sıvında amilaz düzeyi yüksek olarak saptanır. 

Pankreatik kanalla ilişkiyi gösteren kesin bir amilaz düzeyi olmamakla beraber, değişik araştırmalarda 

amilaz düzeyi 250-5.000 U/L olarak bulunmuştur. Psödokistlerde genellikle amilaz düzeyleri çok yüksek 

olup amilaz düzeyi 250 U/L’nin altındaki değerler psödokist tanısının dışlanmasına yardımcı olur. 

İPMN’lerde kanalla yakın ilişki olmasından dolayı genellikle sıvıdaki amilaz düzeyi 5.000 U/L‘nin üzerinde 

saptanır. Yine benign özellikte olan SKA’larda kist sıvısındaki amilaz düzeyi 250 U/L’nin altındadır.8,18-20 

Kist sıvısındaki amilaz düzeyi, MKN ve İPMN arasındaki ayırıcı tanıda kullanılamaz.21 

Ayırıcı tanıya gitmek için pankreas kist sıvısında, tümör belirteçlerine bakılabilir. Yapılan çalışmalarda 

CEA, CA 19-9, CA 72-4, CA125 ve CA 15-3 gibi birçok tümör belirtecine bakılmış ve bunlar arasında 

sadece CEA düzeyine bakılmasının ayırıcı tanı açısından önemli olduğu bulunmuştur. İPMN ve MKN gibi 

müsinöz kistlerde CEA düzeyi yüksek seviyede iken, enfekte olmamış psödokistlerde ve SKA’da düşük 

düzeyde saptanmıştır.9,22-24 Çok merkezli, prospektif, büyük bir çalışmada, müsinöz ve müsinöz olmayan 

kistlerin ayırıcı tanısı için CEA sınır düzeyinin 192 ng/mL olduğu ve bu değerin %79 doğrulukla ayırıcı 

tanıda kullanılabileceği bulunmuştur.9 Bir başka çalışmada, pankreas kist sıvısında CEA düzeyinin 800 

ng/mL’nin üzerinde olmasının müsinöz kistler için özgüllük değerinin %98, duyarlılığın %48 olduğu 

bulunmuştur.25 Tam tersine kist sıvısında CEA düzeyinin 5 ng/mL’nin altında olmasının SKA gibi müsinöz 

olmayan kistlerin tanısı desteklemesi için %57-100 duyarlılık ve %77-86 özgüllüğe sahip olduğu tespit 

edilmiştir.8,26  Kist sıvısında CEA düzeyinin, çok yüksek seviyede ve düşük seviyede saptanması müsinöz 

ve müsinöz olmayan kistlerin ayırıcı tanısı için kullanışlı olmasına rağmen ne duyarlılığı ne de özgüllüğü 

%100 değildir.5 

Birçok çalışmada pankreatik kist sıvısının sitolojik incelemesinin, bengin ve potansiyel olarak malign 

kistleri ayırt etmedeki özgüllüğü neredeyse %100’e yakın iken, bazı çalışmalarda duyarlılığının ise %55-59 

gibi daha düşük olduğu bulunmuştur.9,27 Tam tersine başka çalışmalarda ise duyarlılık %89-97 

saptanmıştır.22,28 Bu konuda son dönemde yapılan 18 çalışmayı içeren bir meta analizde, malign pankreas 

kistlerini saptamadaki duyarlılık %51, özgüllük %94 olarak tespit edilmiştir.29 Papanicolaou Sitopatoloji 

Grubunun klasifikasyon şeması temel olarak yapılan değerlendirmede duyarlılık artırılabilir ve yapılan 

çalışmada duyarlılık %91.7 ve özgüllük %100 olarak bulunmuştur.30 

Pankreas kistik lezyonlarının tanısında, kist sıvısındaki hücrelerin genetik değişikliklerinin analizi de 

kullanılabilir.31 KRAS mutasyon analizinin kullanılması İPMN için tanısal doğruluk oranını %66’dan 

%81’e çıkardığı bulunmuştur.32 Aynı zamanda, kist sıvısında KRAS mutasyon analizi ve CEA 

konsantrasyon ölçümü kombinasyonunun, müsinöz kistler için duyarlılık oranını artırdığı bulunmuştur.33 
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Singhi ve ark.34 yaptığı çalışmada KRAS/GNAS mutasyonları ve TP53/PIK3CA/PTEN değişim 

analizlerinin kombine edilmesi ile ilerlemiş tümör tanısı için duyarlılık %89, özgüllük %100 olarak 

saptanmıştır. 

EUS’un pankreasın kistik lezyonlarındaki tanısındaki değerini artırmak için yeni teknikler giderek 

kullanıma daha fazla girmektedir. Yukarıda bahsedilen yöntemler dışında kontrast enhanced EUS, 

mikroforseps ile kist duvarından biyopsi, EUS kılavuzluğunda ince iğne temelli konfokal endomikroskopi 

gibi yöntemler ile duyarlılık ve özgüllük oranlarının artığını gösteren çok sayıda çalışma mevcuttur.35-41 

Yine son dönemlerde pankreatik kanalla ilişkisi olması nedeniyle İPMN tanısı koymak için transpapiller 

yaklaşımla uygulanan intraduktal ultrasonogafi (IDUS) kullanıma girmiştir. Bu yöntem ile tanı doğruluk, 

duyarlılık, özgüllük oranları %92 civarına çıkmış olup, aynı zamanda invaziv ve noninvazif IPMN ayırıcı 

tanısı yapılmakta, lezyonun cerrahiye uygun olup olmadığı da saptanabilmektedir.42-45 Bir diğer teknik olan 

peroral pankreatoskopinin uygulama zorluğu ve oldukça pahalı bir teknik olmasına rağmen duyarlılığının 

düşük olması nedeniyle günlük kullanıma girmesi için geniş çalışmalara ihtiyacı vardır.46-48 

 

Pankreas kistlerinin tipleri 

Pankreas kistlerinin çok sayıda farklı tipleri mevcuttur. Bunlar günlük pratiğimizde oldukça sık gördüğümüz 

basit epitelyal kistler ve psödokistlerden oldukça nadir görülen pankreoblastoma gibi geniş bir yelpaze 

içinde yer alırlar. Klinik olarak en önemli kriter malignite potansiyeli bulunan müsinöz kistleri diğer 

kistlerden ayırt etmektir. 

 

Psödokistler 

Pankreas psödokistleri, fibröz dokudan oluşan bir duvarla kaplı, amilaz ve diğer pankreatik enzimlerden 

zengin lokalize sıvı koleksiyonudurlar. Psödokistler, pankratik kanalla direkt veya indirekt olarak 

bağlantılıdırlar.49,50 Pankreasın en sık görülen kistleri olan psödokistler, hemen daima akut pankreatit 

atağından sonra veya kronik pankreatitli bir hastada gelişirler.51 Pankreasın herhangi bir yerinde oluşabilen 

ve değişik boyutlarda görülebilen psödokistler genellikle aneokoik ve uniloküler yapıdadırlar. Bazen içinde 

nekrotik materyaller görülebilir veya kistin infekte olmasına bağlı olarak içeriği heterojen yapıda 

görülebilir. EUS-FNA ile alınan sıvı makroskopik olarak genellikle oldukça düşük viskozitede olup açık 

kahverengi, koyu, bulanık renkte, hatta hafi kanlı olabilir. Enfeksiyon varlığında pürülan bir sıvı 

saptanabilir.5,12 Sıvıda amilaz düzeyi yüksek olup genellikle 5.000 U/mL’nin üzerindedir. 250 U/mL’nin 

altındaki sıvı amilaz değerleri ile psödokisti tanısı neredeyse dışlanabilir. Aynı zamanda sıvıda CEA düzeyi 

düşük olup çoğu zaman 5 ng/mL’nin altındadır. Sitolojik incelemede epitelyal yapının kaybolması 

nedeniyle epitel hücreleri görülmez iken makrofaj, histiyosit gibi inflamatuar hücreler saptanır.8,26 

 

Seröz kistadenomlar 

SKA’lar, pankreasın kistik tümörlerinin yaklaşık %16’ sından sorumludur.52 SKA’lar benign lezyonlar olup, 

glikojenden zengin epitelyal hücrelerle kaplı, seröz sıvı içeren, sayılamayacak kadar küçük, ince duvarları 

kistlerden oluşur.53,54 SKA’lar genellikle tesadüfen saptanırlar. Genellikle orta ve ileri yaş bayanlarda 

görülür. Pankreasın herhangi bir bölgesinde görülmekle beraber %40’ı pankreas baş ve unsinat proses 

düzeyinde, %60’ı gövde ve kuyruk kısmından kaynaklanırlar. Ana pankreatik kanalla ilişkileri yoktur. 

Olguların %60’ı asemptomatik olup karın ağrısı, karında kitle, nadiren sarılık gibi yakınmalara sebep 

olabilir. Görüntü özelliklerine göre mikrokistik, makrokistik, mikst veya daha nadiren solid olmak üzere 

dört farklı tipe ayrılırlar. Çok sayıda mikrokist içeren tip, SKA’ların yaklaşık %60’ını oluşturur. EUS 

görüntülemesi ile morfolojik olarak bal peteği veya sünger görünüme benzetilen mikrokistik SKA’ların, 
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%20’sinden azında patognomonik olarak kabul edilen santral fibrozis veya kalsifikasyon bulgusu 

saptanabilir.55-57 Seröz kistadenomların %35’inden fazlasını oluşturan 1 cm’den büyük kistler içeren 

makrokistik tip ile mikst tipleri MKN ve yan dal İPMN’lerden ayırmak çok zor olabilir.57  

Seröz kistadenomların, EUS morfolojik özellikleri çoğunlukla tanı için yeterli olmakla birlikte sitolojik 

inceleme, tanı doğruluk oranını, özellikle klasik mikrokistik görüntü yokluğunda artırabilir. Sitolojik 

incelemede seröz sıvıda, glikojen içeren küçük küboidal hücreler saptanır. Sıvı klasik olarak berrak veya 

seroanjiöz yapıda olup sıvıda amilaz ve CEA düzeyi düşüktür.  5 ng/mL’den az CEA düzeyi SKA’ları, 

müsinöz lezyonlardan ayırt ettirir ve tanının SKA olduğunu destekler.5,8 

SKA’ların maligniteye dönüşme riski çok düşük olup, büyük bir seride 10 cm’den büyük kist çapı olan 

hastaların %0.7’sinde karaciğer metastazı riski olduğu bulunmuştur.57,58 Benign olmaları nedeniyle güncel 

kılavuzlar tarafından sadece semptomatik olduklarında veya tanıdan tam emin olunamayan durumlarda 

cerrahi olarak çıkartılmaları önerilmektedir.59 Büyüme potansiyelleri nedeniyle SKA’lar takip edilmelidir. 

Takip için kesin bir kanı olmamakla beraber, her 2 yılda bir MRG yapılması önerilmektedir.5,60 

 

Müsinöz kistik neoplaziler 

MKN’ler genellikle tek, uniloküler kistler olup en sık genç veya orta yaştaki bayanlarda görülürler. Çok 

nadiren, vakaların sadece %2’sinde erkeklerde de görülebilirler. Genellikle pankreasın gövde ve kuyruk 

kesiminde yerleşip, büyük, düzgün sınırlı, yuvarlak yapıda bazen ince septa da içerebilen makrokistik 

yapıdadırlar.61-63 Östrojen ve progesteron reseptörleri içeren ovaryan bağ dokusunun varlığı, İPMN’den 

ayırt ettirir. MKN’li hastaların yaklaşık %15’sinde tanı için destekleyici bir özellik olan periferal 

kalsifikasyon bulunur ancak bu görüntü solid psödopapiller neoplazmlarda (SPN) da saptanabilir. Klasik 

bilgi olarak MKN’ler, ana pankreatik kanalla ilişik değillerdir. Ancak son dönemlerde yapılan, çok merkezli 

bir çalışmada bu hastaların %18’sinde ana pankreatik kanalla ilişki gösterilmiştir.61 Kist duvarında 

kalınlaşma veya düzensizlik, kist içinde solid yapıların veya mural nodülün varlığı, daralmış ve yer 

değiştirmiş pankreatik kanal varlığı malign transformasyon olasılığını düşündürür.64-67 EUS-FNA biyopsisi 

tanı koymak için yardımcı olabilir. Kist sıvı genellikle yoğun ve müsinöz kıvamdadır. Kist sıvısında amilaz 

düzeyi düşük olup CEA düzeyi genellikle yüksektir. Biyopsi işlemi sırasında kist duvarından ve varsa 

septadan örnek alınmalıdır.21,61,68 MKN’ler hemen daima tek kist olarak karşımıza çıkarlar. Eğer pankreasta 

birden fazla kist varsa veya genişlemiş bir pankreatik kanal saptanmışsa İPMN ile ayırıcı tanı yapılmalıdır. 

Sitolojik inceleme ile sıvıda CEA düzeyi veya KRAS mutasyon analizi kombinasyonunun müsinöz kistik 

lezyonlarda tanı ve malignite birlikteliğinin ayırıcı tanısını artırdığı bulunmuştur.69 

MKN’lerin malignite potansiyelleri vardır. Bu nedenle operasyonla çıkartılmaları önerilmektedir. Opere 

edilen hastaların sonuçları gayet iyi olup, sadece %6 hastada nüks gözlenmiştir. İleri yaş ve çok sayıda 

komorbid hastalığı olanlar için takip önerilebilir.5,61,70,71 

 

İntraduktal papiller müsinöz neoplaziler 

İPMN’ler, müsin salgılayan kolumnar epitelden oluşan intraduktal epitelyal neoplazmlardır. Lezyonlar 

papiller proliferasyon, kist formasyonu ve değişik derecelerde sellüler atipi gösterirler.72,73 Daha önce nadir 

oldukları düşünülmekle beraber yeni yapılan çalışmalarda cerrahi olarak çıkartılan pankreas kistlerinin 

neredeyse %50’sini oluşturdukları bulunmuştur.53 Kadın ve erkeklerde eşit oranda görülür. En sık 6. dekad 

civarında olmakla beraber herhangi bir yaşta da ortaya çıkabilirler. Çoğu hastada herhangi bir semptom 

yoktur ve başka nedenlerle yapılan görüntüleme incelemelerinde tesadüfen saptanırlar. Pankreasın tüm 

alanlarında görülebilir ancak pankreas başında daha sık olarak saptanırlar. Vakaların yaklaşık %20’sinde 

lezyonlar multipl kist şeklinde ve multifokal olabilir.74-76 İPMN’ler, ana pankreatik kanal, yan dal veya her 
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ikisinin de tutulumunu da içeren mikst tip olmak üzere üç farklı tipte görülebilir. Ana pankreatik kanal 

tutulumu, fokal veya diffüz olmak üzere ana pankreatik kanalda 5 mm ve üzerindeki bir dilatasyon olarak 

tanımlanır.70 Bu özelliği ayırt etmek, malign transformayonu tespit etmek ve bu hastaların tedavi yöntemini 

belirlemek için çok önemlidir.5 

EUS ile pankreasın ana ve/veya yan dal kanallarında lokalize veya yaygın bir dilatasyon mevcuttur. Yan dal 

İPMN’ler, birbirine komşu kistik lezyonlar ve üzüm salkımı görünümü oluşturan multiloküle kistik 

lezyonlar şeklindedir. Bu lezyonlar, genel olarak düzensiz sınırlı olup bazen tipik olarak parmak şeklinde 

tübüler dilatasyona yol açarlar.63,77,78 Bazı durumlarda kronik pankreatit ile ana kanal İPMN’ler birbirini 

taklit edebilir.70,79 

İPMN’ler malignite potansiyeline sahiptirler. Ayrıca son elde edilen kanıtlarla kistlerden tamamen ayrı 

olarak bu hasta grubunda pankreatik duktal adenokarsinom riskinin de artığı bulunmuştur. Bu nedenle 

endosonografik olarak sadece kist değil tüm pankreas parenkimi fokal hipoekoik kitle açısından da 

taranmalıdır.5,74,80-85 EUS yapılırken ampulla vater endoskopik olarak incelenmelidir. Açık balık ağzı 

görüntüsüyle (fish mouth sign) beraber papilla vaterden müsinöz sıvı salınımının görülmesi İPMN’ler için 

tipik olmakla beraber hastaların ancak %30’unda görülebilir.5,85,86 Fokal hipoekoik kitle veya mural nodül 

bulunması gibi özellikler maligniteyi destekler.5 Ayrıca ana pankreas kanalının 10 mm ve daha geniş olması 

da malignite potansiyelinin artığını gösterir. Bunların yanında anal pankreatik kanal çapı 5 ile 10 mm 

arasında olup kist çapı 3 cm ve üzerinde ise malignleşme riski açısından yüksek olarak değerlendirilir.70,87 

EUS-FNA ile kistten alınan sıvıda CEA, amilaz düzeyi ve sitolojik inceleme yapılır. Genellikle sıvı 

makroskopik olarak oldukça açık renkte, saydam özelliktedir. Sıvıda CEA düzeyi yüksektir. Cerrahi 

rezeksiyon kriterlerinden biri sıvıda atipik sitoloji varlığının gösterilmesi olup bu nedenle sitolojik inceleme 

yapılmalıdır. Psammomatöz kalsifkasyon çok sık değildir ancak İPMN tanısı için oldukça 

destekleyicidir.5,70 

İPMN’ler; gastrik, intestinal, pankreotobiliyer ve onkositik olmak üzere dört farklı epitelyal subtipe 

ayrılırlar. Gastrik tip kistler displazi için düşük risk grubunda olup pankreotobiliyer ve intestinal tip kistler 

displazi için yüksek risk grubunda bulunurlar.88,89 

Ana kanal ve mikst tip İPMN’lerde malignite riski yan dal İPMN’lere göre daha fazla olup, cerrahi serilerin 

çoğunda bu iki grup için yüksek grade displazi veya invazif kanser riski %45-60 arasında saptanmıştır. 

Cerrahi olarak çıkartılan yan dal İPMN’leri olan hastalarda yüksek grade displazi ve invazif karsinom 

saptanma oranı ise %16-24’tür.70 Bu nedenle uluslararası uzlaşı kılavuzları ile bu lezyonların nasıl takip ve 

tedavi edilmesi gerektiği belirlenmeye çalışılmıştır. Daha önceleri 3 cm’nin üzerindeki tüm İPMN’lere 

cerrahi önerilirken yeni kılavuzlarda cerrahi rezeksiyon genç ve genel durumu iyi, 3 cm’den daha büyük 

kist boyutu olan yan dal İPMN’li hastalara önerilmektedir. Yaşlı ve malignite açısından risk içeren 

özelliklere sahip olmayan hastalara ise takip önerilmektedir. Malignite riski açısından hiçbir özelliği 

olmayan hastalara kistin büyüklüğüne göre değişmekle beraber belirli aralıklarla BT, MRG veya EUS ile 

takip önerilir.63,70 Unutulmaması gereken önemli noktalardan biri de diğer kistlerden farlı olarak İPMN’li 

hastalarda cerrahi rezeksiyon sonrası, kalan pankreas dokusunda bu lezyonların nüks edebileceği ve cerrahi 

sonrası da takiplerinin devam etmesi gerekliliğidir.70 

 

Solid psödopapiller neoplazm 

Daha önce nadir oldukları düşünülürken yeni yapılan çalışmalarda cerrahi olarak çıkartılan kistik pankreas 

tümörlerinin %5’ini oluşturdukları saptanmıştır.53,90,91 SPN’lerin %90’ı kadınlarda görülür ve çok geniş bir 

yaş aralığında rastlanılmakla beraber genellikle 20’li yaşlardaki hastalarda saptanırlar.92 Bu grup lezyonların 

yaklaşık %40’ı tesadüfen saptanmaktadır. Pankreasın herhangi bir bölgesinde, genellikle iyi sınırlanmış, tek 
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kistik lezyonlar olarak görülürler. Bu lezyonların en belirleyici özelliği, ortasındaki hemorajik kistik 

dejenerasyona bağlı olarak solid ve kistik görünümün birlikteliğidir.5 Histolojik özellikler genellikle 

karakteristik olup yuvarlak nükleuslu, monomorfik hücreler görülür.93,94 SPN’ların belirgin malignite 

potansiyelleri mevcut olup cerrahi olarak çıkartılmaları gerekmektedir.92,95 Opere edilen hastaların 

%4.4’ünde 5 yıl içinde nüks gelişebileceği için bu hastalar takip edilmelidir.92 

 

Kistik duktal adenokarsinomlar 

Pankreasın duktal adenokarsinomları nadiren kistik dejenerasyon gösterebilir. Genellikle solid komponent 

içeren, iyi sınırlı, kalın ve düzensiz sınırlı kistik lezyonlar şeklindedirler. Tanı için EUS ile yapılan ince iğne 

aspirasyon biyopsisi sırasında kistin solid kısmından biyopsi yapılması önerilmektedir.5,12 

 

Pankreasın lenfoepitelyal kistleri 

Pankreasın oldukça nadir, benign kistik neoplazmlarıdır. Benign oldukları için operasyon önerilmez ancak 

preoperatif doğru tanı koymak zor olabilir. EUS ile yapılan inceleme ve işlem sırasında yapılan ince iğne 

aspirasyon biyopsisi tanı oldukça önemlidir. Genellikle orta yaş grubunda erkeklerde görülen bu kistler, 

multiloküler, mikrokistik veya solid yapıda olabilirler. EUS-FNA ile elde edilen sıvı, beyaz süt renginde, 

gri veya köpüklü, koyu kıvamdadır. Bu makroskopik görünüm lenfoepitelyal kist tanısını düşündürür. 

Sitolojik inceleme ile tanı konulabilir.96,97 

 

Kistik nöroendokrin tümörler 

Pankreasın nöroendokrin tümörlerinin çoğu solid yapıda olup daha az oranda kistik dejenerasyon 

gösterebilirler. Daha önce yapılan çalışmalarda daha nadir oldukları belirtilmekle beraber son yapılan 

çalışmalarda, bu lezyonların tüm pankreas nöroendokrin tümörlerinin %27’sini oluşturduğu saptanmıştır.98 

Bu tümörler pankreasın herhangi bir yerinde oluşabilirler ve genellikle tek bir kistik tümör şeklinde 

saptanırlar. İyi sınırlı, ana pankreatik kanalla ilişkisi olmayan, çoğu kalın duvarlı veya solid komponent 

içeren kistik tümörlerdir. EUS-FNA ile elde edilen sıvıda CEA ve amilaz düzeyi çalışılması tanı için 

yardımcı değildir. Sitolojik inceleme ile tanı konulabilir.5 Pankreasın kistik nöroendokrin tümörleri, solid 

olanlara göre daha az agresif olan tümörlerdir.98 

 

Sonuç  

Sonuç olarak günümüzde rastlantısal pankreas kistik lezyonları ile daha fazla karşılaşılmaktadır. Bu 

lezyonların ayırıcı tanısı ve ince iğne aspirasyon biyopsisine olanak vermesi nedeniyle EUS’un önemi 

giderek artmıştır. EUS görüntü özellikleriyle beraber ince iğne aspirasyon biyopsisi ile elde edilen sıvı ve 

dokudan yapılan incelemeler çoğu zaman doğru tanıyı koymayı sağlar. Böylece pankreas kistik neoplazmlı 

hastaların tanı ve tedavisini doğru yönetmek mümkün hale gelmiştir. 
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Pnömoni ve COVID-19? 

Dr. Özge Aydın Güçlü 

Bursa Uludağ Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

İki bin on dokuz yılının sonunda, Çin'de bir şehir olan Wuhan'daki bir dizi pnömoni vakasının nedeni olarak 

yeni bir koronavirüs tespit edildi. Hızla yayılan bu enfeksiyon Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafınca Ocak 

2020'nin sonlarında bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan edildi ve Mart 2020'de pandemi olarak 

nitelendirdi. COVID-19'a neden olan virüs, daha önce 2019-nCoV olarak anılmakta iken şiddetli akut 

solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) olarak adlandırılmaktadır.  Çoğu hasta hafif-orta derecede 

bir hastalık sergilemesine rağmen, hastaların neredeyse üçte biri mekanik ventilasyon (MV) ve hastaneye 

yatış ihtiyacına yol açabilecek akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) nedeniyle daha şiddetli bir hastalık 

geliştirme riski altındadır. Hastaların çoğunda sorunsuz bir iyileşme görülmekle birlikte yaklaşık %19'unda 

progresif bir kötüleşme söz konusudur ve hastaların %14'ü şiddetli pnömoniye ve %5'i yoğun bakım ihtiyacı 

gerektiren kritik pnömoniye progrese olabilmektedir. Ortalama 4 günlük (2-7 gün) bir inkübasyon 

süresinden sonra aşamalı bir ilerleme gerçekleşmektedir. Şiddetli COVID-19'un altında yatan 

mekanizmalar, akciğer hasarına ve multisistem organ disfonksiyonuna yol açabilen sistemik inflamatuar 

yanıtlarla ilgilidir.   

Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) genellikle ikinci haftadan itibaren gelişmektedir. Bu durum 

sadece kontrolsüz viral replikasyon nedeniyle değil, aynı zamanda konakçıdan gelen kontrolsüz abartılı bir 

inflamatuar yanıt nedeniyle de olmaktadır. Kontrolsüz viral replikasyon ile artan sayıda enfekte epitel 

hücresi ve hücre debrisinin varlığı, azalmış CD4+ T helper hücreler ve artmış CD8 sitotoksik aktivite ile 

karakterize hiperinflamasyon, immün baskılamayla birlikte 'sitokin fırtınası' adı verilen büyük bir sitokin 

salınımını tetikler.  İlk aşamada antiviral immün yanıt, immün aracılı virüsün ortadan kaldırılmasına yol 

açar ancak akciğer hasarı oluşur. Yelpazenin bir ucunda, dengeli bir immun yanıt enfeksiyonu kontrol 

altında tutmakta iken, diğer ucunda akciğer hasarı ile birlikte abartılı bir immun yanıt bulunmaktadır. 

Akciğer hasarı epitelyal-interstisyel-endotel seviyesinde nötrofillerin ve makrofajların eksudasyonu ile 

başlar, bu durum alveolar sürfaktanda azalma, alveoler boşlukta azalma ve gaz değişiminde bozulmaya yol 

açar. Enfekte hücresel debris, TNF-alfa, interlökin-1 (IL-1) ve IL-6 gibi inflamatuvar sitokinlerin salınımını 

daha da artırarak sitokin fırtınasını daha da şiddetlendirir. İkinci aşama, kontrolsüz viral replikasyonla 

indüklenen anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) ile yönlendirilen sitotoksisite ile başlamakta, 

hiperinflamatuar durumun sonuç olarak kötüleşmesi ile immün aktivasyonun kısır döngüsünü 

tetiklenmektedir. Bu aşamada azalmış B hücreleri, CD4 ve CD8 T hücreleri ve CD16 natural killer (NK) 

hücreleri ile birlikte lenfopeni meydana gelir. Bu durumun fonksiyonel olmayan lenfositlerin 

ekstravazasyonlarındaki artıştan kaynaklandığı düşünülmektedir. Eşlik eden sitokin fırtınası, çok sayıda 

organ yetmezliği ve ölüme yol açan büyük bir vasküler inflamasyon, yaygın pıhtılaşma, şok ve 

hipotansiyona yol açmaktadır.   

Tipik olarak hastalığın erken evresinde, spesifik ve uygun bağışıklık sistemi yanıtları ile viral replikasyon 

ortadan kaldırılır ve hastalığın hiperinflamatuvar aşamasına ilerlemesini önlenmiş olunur. Enfeksiyon 

uygun ve güçlü bağışıklık yanıtı ile ortadan kaldırılmazsa, sitokin fırtınası ve doğuştan gelen bağışıklık 

hücrelerinin ürettiği artmış inflamatuar belirteçler, şiddetli inflamasyon aşamasına ilerleme, ARDS, 

pulmoner fibrozis ve hastanın ölümü ile sonuçlanabilmektedir. SARS-CoV-2’nin indüklediği sitokin 

fırtınası, yoğun bakım ünitelerinde COVID-19 hastalarında doğrulanmıştır ve inflamatuar sitokinlerin 

yüksek plazma seviyeleri hastalığın şiddeti ve prognozu ile ilişkilendirilmiştir.  

Hastaneye yatarak tedavi edilmesi gereken hasta grupları Tablo 1’de özetlenmiştir.  
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Tablo 1. Hastaneye yatarak tedavi edilmesi önerilen hasta grupları  

>50 yaş 

Eşlik eden ek hastalık varlığı (diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, kronik akciğer 

hastalıkları, bağışıklığı baskılayan hastalıklar) 

Ağır pnömoni bulgularının varlığı 

Nabız >125/dak veya konfüzyon 

Solunum sayısı >30/dak 

Tansiyon arteriyel <90/60 mmHg 

SpO2 <%92 veya radyolojik görüntülemesinde akciğerlerde yaygın, bilateral tutulum varlığı 

Kardiyomiyopati, aritmi, sepsis, septik şok veya akut böbrek hasarı 

Başvuru tetkiklerinde kötü prognostik ölçütü olan olgular 

Lenfosit <800/μL veya  

CRP >40 mg/L veya  

Ferritin >500 ng/mL veya  

D-Dimer >1.000 ng/mL 

 

Ülkemizde olası vaka tanımları ve tedavi planı Sağlık Bakanlığı COVID-19 Tanı ve Tedavi Rehberi’ne göre 

yapılmaktadır. COVID-19'un klinik özelliklerinin bakteriyel pnömoniden ayırt edilmesi zor 

olabileceğinden, toplum kökenli pnömoni için ampirik tedavi uygulanması önerilmektedir. Ampirik 

antibiyotik tedavisi başlandığında mikrobiyolojik değerlendirme ile birlikte günlük antibiyoterapiye devam 

etme ihtiyacı değerlendirilmelidir. Düşük prokalsitonin düzeyi, viral pnömoniye karşı ön fikir verebileceği 

gibi yüksek prokalsitonin düzeyinin COVID-19'da, özellikle hastalık seyrinin sonlarına doğru 

görülebileceği bildirilmiştir. Antibiyotik tedavi planı mevcut ise, beta-laktam antibiyotik ile birlikte 

makrolid veya solunum kinolonu şeklinde atipik pnömoni etkenlerini de kapsayacak şekilde tedavi 

düzenlenmelidir. Oseltamivir COVID-19 tedavisi için önerilmemektedir; klinik bulguları influenza ile 

uyumlu olan, mevsimsel faktörlere göre influenzayı dışlayamadığımız veya influenza tanı testi pozitif 

olgularda verilmelidir.  

 

Hidroksiklorokin/klorokin 

Hidroksiklorokin ve klorokinin COVID-19 tedavisinde etkili olduğuna dair yeterli çalışma verileri 

bulunmamakla birlikte her iki ilacın SARS-CoV-2 virüsünü in vitro inhibe ettiği bildirilmiştir. 

Hidroksiklorokinin daha potent bir antiviral etkinliği bulunmaktadır. Klinik kullanımlarını değerlendiren 

randomize çalışmalar devam etmektedir. COVID-19 için bir dizi potansiyel tedaviyi değerlendiren büyük 

bir randomize çalışmanın ön, yayınlanmamış bir raporunda, hidroksiklorokin hastanede yatan hastalar için 

bir fayda göstermediği bildirilmiştir. Çalışmanın, standart tedavi alan 3132 hasta ile karşılaştırıldığında, 

hidroksiklorokin alan randomize edilen 1.542 hastada 28 günlük mortalitede farklılık olmadığı bildirilmiştir 

(%25.7’ye karşılık %23.5, HR=1.11, %95 GA: 0.98-1.26). Ayrıca her iki tedavi grubunda hastanede kalış 

süresinde de farklılık izlenmemiştir. Bu verilere dayanarak, deneyin hidroksiklorokin kolu sonlandırılmıştır. 

Hidroksiklorokin ve klorokin ile ilgili yayınlanmış klinik verilerin çoğu metodolojik limitasyonlara sahip 

olmakla birlikte, çalışmalar açık bir fayda bildirmemektedir. 

 

Lopinavir-ritonavir 

SARS etkeni olan SARS-CoV’un 2003 yılında ortaya çıkması sonrasında, HIV tip 1 aspartat proteaz 

inhibitörü olan Lopinavir’in SARS-CoV’ye karşı in vitro inhibitör etkinliğinin olduğu saptanmıştır. 
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Lopinavir farmakokinetik güçlendirici olarak ritonavir ile kombine edilmiştir. Sağlık bakanlığını COVID-

19 tedavi rehberinde COVID- 19 kesin tanılı gebelerde Lopinavir/ritonavir (lop/r) (2 x 400/100, 10-14 gün) 

önerilmektedir. 

 

Favipiravir 

Japonya’da influenza tedavinde onaylanmış bir antiviral ajan olan favipiravir bir nükleotid analoğudur. 

Ebola ve influenzanın yanı sıra birçok RNA virusuna da etkilidir. Viral replikasyonu virusun RNA 

polimerazını inhibe ederek durdurur. 

Yapılan bir çalışmada, COVID-19 vakaları favipiravir (ilk gün 2x1.600 mg/gün, sonraki günler 2x600 

mg/gün, 10 gün) ile umifenovir (3x200 mg/gün, 10 gün) tedavileri uygulanarak randomize edilmiş 7. günde 

iyileşme hızı değerlendirildiğinde tüm olgularda iki ilaç arasında iyileşme hızı bakımından anlamlı farklılık 

saptanmamıştır (p=0.139). Ancak favipiravir alan olguların ateş ve öksürük semptomlarının iyileşmesine 

kadar geçen sürenin daha kısa olduğu tespit edilmiştir (p<0.001). Yan etki profili bakımından ılımlı ve baş 

edilebilir olarak değerlendirilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı COVID-19 tedavi rehberinde favipiravirin, ayaktan izlenmesi planlanan komplike 

olmayan veya hafif-orta pnömonisi olan olası/kesin COVID-19 olgularında, asemptomatik kesin olgularda 

ve hastanede yatan tüm olgularda tek başına veya HCQ ile birlikte uygulanması önerilmektedir. Tedavi dozu 

ilk gün 2x1.600 mg/gün, sonraki 4 gün 2x600 mg/gün olmak üzere 5 günlük tedavi şeklinde önerilmiştir.  

 

Remdesivir 

Remdesivir, ciddi akut solunum sendromu SARS-CoV-2’ye karşı in vitro aktiviteye sahip yeni bir nükleotit 

analoğudur. Amerika Birleşik Devletleri'nde FDA, hastaneye yatırılan çocuklar ve şiddetli COVID-19'lu 

yetişkinler (SpO2 oda havasında ≤%94, oksijen desteği, mekanik ventilasyon veya ekstrakorporeal membran 

oksijenasyonu [ECMO] gerektiren olgular) için remdesivir için acil kullanım izni vermiştir. 

Önerilen yetişkin dozu, mekanik ventilasyon veya ECMO uygulanan hastalarda ilk günde intravenöz olarak 

200 mg, ardından 10 gün boyunca 100 mg/gün'dür. Toplam tedavi mekanik ventilasyon veya ECMO 

gerektirmeyen olgularda 5 gün önerilmekle birlikte klinik iyileşme olmaması halinde tedavinin 10 güne 

uzatılması önerilmektedir. Remdesivir, ALT normalin üst sınırının 5 katı olan hastalarda önerilmemektedir. 

Tedavi esnasında bu düzeyin üzerine çıkması veya başka karaciğer hasarı belirtileri olması halinde tedavi 

kesilmelidir. Remdesivir'in böbrek yetmezliğinde farmakokinetiği belirsizdir ve renal yetmezlikte birikip 

toksik olabilecek bir siklodekstrin aracılığı ile sentezlenmiştir. Potansiyel fayda potansiyel riske ağır 

basmadığı sürece glomerüler filtrasyon hızı (eGFR) <30 mL/dak olan hastalarda remdesivir 

önerilmemektedir. 

Binden fazla hastanede yatan olguyu içeren başka birçok uluslu çalışmada, remdesivirin daha hızlı iyileşme 

süresi sağladığı, ancak HFNO ya da ileri solunumsal desteği ihtiyaç olmaksızın oksijen desteği almakta olan 

alt grupta mortaliteyi azalttığı bildirilmiştir. Bildirilen yan etkiler arasında bulantı, kusma ve transaminaz 

yükselmeleri bulunmaktadır. Bir çalışmada en sık görülen yan etkiler anemi, akut böbrek hasarı, ateş, 

hiperglisemi ve transaminaz yüksekliği olarak değerlendirilmiş ancak plasebo ile karşılaştırıldığında 

remsidevir ile benzer oranlarda bu yan etkiler saptanmıştır. 

 

Molnupiravir 

Molnupiravir, SARS-CoV-2 replikasyonunu inhibe eden bir nükleozid analoğudur. Molnupiravirin; tanısı 

PCR ile doğrulanmış, hafif-orta seyirli, semptomlarının ilk 5 gününde olan ve ağır COVID-19’a ilerleme 

açısından yüksek riskli aşağıda verilmiş gruplarda yer alan erişkin (≥18 yaş) COVID-19 hastalarında, 
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aşılama durumuna bakılmaksızın kullanılması Sağlık Bakanlığı COVID-19 tedavi rehberinde 

önerilmektedir. 

a. ≥65 yaş olanlar 

b. Primer immün yetmezlikler 

c. Son 1 yılda kemoterapi almış solid veya hematolojik kanser hastaları 

d. Son 6 ayda radyoterapi almış kişiler 

e. Solid organ nakli yapılmışlar 

f. Kemik iliği nakli yapılmışlar 

g. AIDS (CD4<200/mikrolitre olanlar) 

h. Son bir yıl içerisinde rituksimab tedavisi alan ve halen tedavisi devam eden kişiler 

 

Molnupiravirin kullanım dozu ve süresi, 2x800 mg/gün olacak şekilde toplam 5 gündür. Molnupiravir 

gebelerde ve çocuklarda kullanılmamalıdır. Emzirenlerde molnupiravir kullanıldığı sürece ve son dozdan 

sonra dört gün boyunca emzirmeye ara verilmelidir. Molnupiravir <18 yaş olanlarda, hastaneye ağır 

COVID-19 hastalığı nedeniyle yatırılan hastaların tedavisinde, COVID-19’un önlenmesi için temas öncesi 

veya temas sonrası profilaksi amacıyla kullanılmamalıdır. 

 

IL-6 inhibitörleri 

Farklı enfeksiyonlara sekonder gelişen septik tabloların seyri sırasında farklı immün yanıtlar görülebilmekte 

ve bazı olgularda hiperinflamatuvar yanıta bağlı gelişen sitokin fırtınası ile karakterize makrofaj 

aktivasyonu sendromu (MAS) (hemofagositik lenfohistiyositozis (sHLH)) bulguları gözlenmektedir. 

Hastalık seyrinde, yüksek düzeyde proinflamatuvar sitokinler, inflamatuvar belirteçler (ferritin, D-dimer 

yüksekliği) COVID-19’da kritik ve fatal gidişle ilişkilidir. Tedaviye rağmen sebat eden dirençli ateşin 

varlığı, sürekli yüksek seyreden ya da artmaya devam eden proinflamatuvar sitokinler, inflamatuar 

belirteçler, ferritin, lenfopeni ve trombositopeni, D-dimer yüksekliği, karaciğer fonksiyon testlerinde ve 

trigliserid değerlerinde artış veya fibrinojen düzeyinde azalma gibi bulgularının olması hastalık seyrine 

MAS tablosunun eşlik ettiğini göstermektedir. Tekrarlayan ölçümlerde ferritin, CRP, D-dimer değerlerinde 

artış veya lenfosit, trombosit sayılarındaki azalmalara dikkat edilmesi, gelişmekte olan MAS bulgularını 

atlamamak için önem teşkil etmektedir. MAS erken tedavi ve yakın izlem gerektiren bir klinik durumdur. 

IL-6 yolağını bloke etmeyi hedefleyen tedavi seçenekleri, IL-6 reseptör blokajı yapan tocilizumab, 

sarilumab ve direk IL-6 inhibisyonu yapan situximab etkinliği, bu amaçla COVID-19 hastalarında 

randomize kontrollü çalışmalarda değerlendirilmiştir. Bu araştırmalarda bir sağkalım avantajı 

sağlanmamıştır. Bir diğer yandan yayınlanan gözlemsel araştırma sonuçları tocilizumab ile ölüm ve/veya 

entübasyon riskinin azaldığını düşündürmektedir. Her ne kadar randomize klinik araştırmalarda 

gösterilemese de, bu tedaviler ile sekonder infeksiyon riskinin arttığı düşünülmektedir. 

 

Tociluzumab 

Tocilizumab uygulanmasının COVID-19 ile ilişkili MAS tablosunda tedavide pozitif etkisinin olduğu 

yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir. IL-1 blokajı yapan anakinranın ile tocilizumab ve diğer IL-6 blokajı 

yapan ilaçların ağır seyirli COVID-19 olgularında etkinliğini değerlendiren kontrollü klinik çalışmalar 

devam etmektedir. Tocilizumab maksimum 800 mg olmak üzere 8 mg/kg dozunda uygulanabilmektedir. 

Hastadaki klinik ve laboratuvar bulgularının ciddiyeti doğrultusunda tek seferde 400 mg ya da 800 mg IV 

olarak uygulanabilmektedir. İlk doz 400 mg olarak uygulandığında, klinik ve laboratuvar takip bulgularına 
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göre 200-400 mg şeklinde 12 ila 24 sa. içinde doz tekrarı yapılabilmektedir. MAS bulguları sebat eden 

hastalarda tekrar 200 veya 400 mg tocilizumab uygulaması konusunda çekimser kalınmalıdır. 

Gebelik, aktif tüberküloz, nötropeni, aktif hepatit B veya C, alerji ve hipersensitivite varlığında tocilizumab 

kullanılmamalı, transaminaz düzeyleri ve trombosit sayısı takip edilmeli, divertikülit öyküsü olan hastalar 

gastrointestinal perforasyon riski açısından yakın izlenmelidir. 

Tocilizumab tedavisi sonrasında tedavi yanıtından bağımsız olarak serum CRP değerleri düşebileceği için, 

serum IL-6 düzeyleri, serum amiloid A proteini gibi ek incelemeler ile akut faz yanıtının takip edilebilir. 

Ferritin düzeyinde tedaviye yanıt olduğunda hızlı düşüş olmayabileceği akılda tutulmalı, bir süre ferritin 

değerlerlerinin yüksek seyretmesi tedavi başarısızlığı olarak değerlendirilmemelidir. Ateş, CRP, lökosit, 

ferritin gibi inflamasyon parametrelerinin yanı sıra hipoksi, solunum yetmezliği, şok ve multi-organ 

yetmezliği bulguları da tedavi etkinliğini değerlendirmede dikkatle değerlendirilmelidir. 

Sarilumab ve situximab halen klinik çalışmaları devam etmekte olan IL-6 blokajı yapan diğer hedefe yönelik 

tedavilerdendir. 

 

Kortikosteroidler 

Deksametazon ve glukokortikoidlerin, oksijen veya ventilatör desteği gereksinimi olan ağır COVID-19 

vakalarında kullanımı önerilmektedir. 6-10 gün süreyle desametazon 6 mg, hidrokortizon 150 mg, 

metilprednizolon 32 mg veya prednizon 40 mg kullanılabilir. Hafif-orta vakalarda, ağır tabloya gidişi 

önlemek düşüncesiyle kullanımı önerilmemektedir. Glukortikoid tedavi alan hastalarda hiperglisemi ve 

sekonder enfeksiyon gelişim riski açısından dikkatli olunmalıdır.  

Randomize çalışmalardan elde edilen veriler genel olarak, ağır COVID-19 olgularında glukokortikoidlerin 

tedavideki etkin rolünü desteklemektedir. 1.703 COVID-19 ağır hastalığı olan hastayı içeren yedi 

çalışmanın meta-analizde, glukokortikoidler standart tedavi veya plaseboya kıyasla 28 günlük mortaliteyi 

azaltığı (%32 vs %40, [OR] 0.66, % 95 CI 0.53-0.82) ve ciddi yan etki riskinde artış ile ilişkili olmadığı 

bildirilmiştir. COVID-19 tedavilerinin değerlendirildiği 2020 Ağustos ortasına kadar mevcut olan 

randomize kontrollü çalışmaların başka bir sistematik derleme ve meta-analizinde, glukokortikoidler ile 

mortalitede azalma (OR=0.87, %95 GA: 0.77-0.98) veya standart tedaviye kıyasla mekanik ventilasyon 

riskinde azalma (OR=0.74,%95 GA: 0.58-0.92) olduğu değerlendirilmiştir. 

Ülkemizde TC. Sağlık Bakanlığı Tedavi Rehberinde oksijen ihtiyacı olan olgularda 6mg/gün 

deksametazonun (veya eşdeğeri glukokortikoidler örneğin 40 mg/gün prednisolon veya 32 mg/gün 

metilprednisolon) 10 gün kadar kullanılabileceği önerilmektedir. 

  



~ 82 ~ 
 

Toplumda Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavisi Yeni Uzlaşı Raporu 

Dr. Nilüfer Aylin Acet Öztürk 

Bursa Uludağ Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa, 

Türkiye 

 

Ulusal “Pnömoni Tanı ve Tedavi Rehberi”  ilk olarak 1998 yılında yayınlandı.  2002, 2009 ve son olarak 

2021’de  Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu güncellendi. 2021’de güncellenen bu dökümanda Türk 

Toraks Derneği, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Türk Klinik 

Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Aile Hekimleri 

Dernekleri Federasyonu, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği iş birliğinde bulunmuştur.   

Pnömoni Tanı ve Tedavisi Uzlaşı Raporunun amacı; TGP tanı ve tedavisinde hekimlere kılavuzluk etmek, 

yaklaşım farklılıklarını azaltmak, ilgili hekimler arasında dil birliği oluşturmak, uygunsuz ilaç kullanımını 

azaltmak ve mortalite ve morbiditeyi azaltmaktır. 

Pnömoni; Uygun semptomlar ve fizik muayene bulgularının varlığında akciğer radyogramlarında 

infiltratların gözlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Klinik semptomlar ve fizik muayene, laboratuvar 

bulguları ile pnömoni olguları tipik ve atipik pnömoni olarak gruplandırılabilir. Tipik pnömoninin 

özellikleri: akut alevli bir başlangıç, yüksek ateş, ön planda solunum semptomları, öksürük, balgam, göğüs 

ağrısı varlığı, FM: lokalize ral, tuber sufl işitilmesi, PAAC’de lokalize yoğun konsolidasyon ve laboratuvar 

tetkiklerinde nötrofilik lökositozdur. Atipik pnömoni ise: yavaş başlangıç, subfebril ateş, üst solunum yolu 

semptomları ve genel semptomlar, halsizlik, kas ağrısı, iştahsızlık, fizik muayenede dağınık ral veya normal 

solunum sesleri işitilmesi, radyolojik olarak subsegmental, dağınık, yamalı konsolidasyon veya retiküler 

dansite izlenmesi ile laboratuarda normal lökosit sayısı saptanması ile karakterizedir. Ülkemizde hastanede 

tedavi edilen pnömonilerde mortalite %10.3-60 arasında olup 2004 TUİK verilerine göre ölüme neden olan 

ilk 10 hastalığın sıralamasında 5. sırada yer almaktadır. 

Empirik tedavi kararı, etiyolojiye ve ilaç direnci rapor eden epidemiyolojik verilere dayanmalıdır. Empirik 

tedavisindeki gecikmenin morbidite ve mortaliteyi artırdığı bilinmektedir.  Ü̈lkemizde toplumda gelişen 

pnömoni olgularını kapsayan çalışmalarda etiyolojik ajan saptama oranları %21-62.8 arasında bildirilmiştir. 

Uygun etiyolojik ajanların belirlenebilmesi için uygun örneklerin alınması elzemdir. Örneklerin alınma ve 

saklanma koşulları detaylı olarak rehberde verilmiştir.  

Toplumda gelişen pnömoni olgularında tanı sonrasında verilmesi karar yatış gerekliliğidir. Yatış kararı için 

kullanılan ölçeklerden en sık kullanılan skorlama sistemleri CURB-65 ve PSI (pnömoni şiddet indeksi)dir. 

Hastanın yatış kararı verildikten sonra eşlik eden kronik hastalıklar sorgulanmalı ve dirençli etkenler için 

risk faktörleri sorgulanmalıdır. Dirençli etkenler için risk faktörleri, son 3 ayda hospitalizasyon veya 

antibiyotik kullanımı, son 6 ayda bir solunum yolu örneğinde dirençli bakteri üremiş olması olarak 

belirlenmiştir. Şekil-1’de pnömoni olgularının yönetimi ve tedavi planı belirtilmiştir.  
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Hastaneye yatırılması gereken olgularda yoğun bakım ihtiyacının değerlendirilmesi için belirlenen major 

kriterler invaziv mekanik ventilasyon gereği, vazopressör gerektiren septik şok, minör kriterleri ise solunum 

sayısı ≥30/dak, PaO2/FiO2 ≤250, akciğer radyogramında multilober infiltratlar, konfüzyon/dezoryantasyon, 

üremi, lökopeni, trombositopeni, hipotermi ve yoğun sıvı yüklemesi gerektiren hipotansiyondur.  

Toplumda gelişen pnömonide tedavi süresi toplamda 5 günden (dirençli enfeksiyonlarda ise 7 günden) kısa 

olmamalıdır. Antibiyotik tedavisine rağmen 72 sa. sonunda ateş ve semptomlarda düzelme olmaması 
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tedaviye yanıtsızlık olarak değerlendirilmektedir. Yanıtsızlık sebepleri tedavi uyumsuzluğu, uygun olmayan 

empirik tedavi seçimi, uygun olmayan antibiyotik doz ve doz aralığı uygulamaları, ampiyem ve apse gibi 

komplikasyonlar, yanlış tanı (bronş karsinomu, pulmoner emboli, kalp yetmezliği, bağ doku hastalıkları 

akciğer tutulumu, ilaç akciğeri vb.) ve pnömoni iyileşmesini geciktiren KOAH, bronşiektazi ile 

immunsupresyon varlığı olabilir.  

Pnömoniden korunma için pnömokok ve influenza aşılamaları önerilmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı’nca, 

Bağışıklama Danışma Kurulu kararları doğrultusunda, aşıyla önlenebilir hastalıklar açısından risk grupları 

kabul edilmiş ve bunlara uygulanması gereken, aralarında erişkinlerde pnömokok aşılamasının da 

bulunduğu aşı şemaları yürürlüğe konulmuştur. Tablo 1 ve Tablo 2’de pnömokok ve influenza için riskli 

olduğundan ötürü aşılama önerilen hastalar özetlenmiştir. Ülkemizde 13 valan konjuge pnömokok aşısı 

(KPA13) ve 23 valan polisakarid pnömokok aşısı (PPA23) olmak üzere erişkinler için ruhsatlandırılmış iki 

aşı vardır. 65 yaş ve üzerindeki herkese, yüksek risk altındaki her yaştan erişkine (immün sistemi zayıflatan 

durumu, fonksiyonel ya da anatomik asplenisi, beyin-omurilik sıvısı kaçağı ve koklea implantı olan 

hastalar), önce KPA13 ve sonra PPA23 uygulanmalıdır. Pnömokok aşılaması, pnömokok hastalığı 

yönünden risk altında olan (kronik kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, kronik karaciğer hastalığı, 

alkolizm, diabetes mellitus’u olan hastalar ve tütün kullananlar gibi) <65 yaşındaki erişkinler için de önerilir. 

Bu hastalara yalnız PPA23 uygulanması yeterlidir; ancak PPA23 öncesinde KPA13 uygulanması da yararlı 

olabilir. PPA23’ün, immünkompetan erişkinlerin çoğuna KPA13’ten ≥1 yıl sonra uygulanması önerilir; 

ancak bu aşı yüksek riskli hastalara ≥8 hafta sonra uygulanmalıdır. Daha önce PPA23 uygulanmış hastalara, 

bu uygulamanın üzerinden ≥1 yıl geçmeden KPA13 uygulanmamalıdır. İmmün sistemi zayıflamış ve 

asplenik hastalara PPA23’ün ilk dozundan ≥5 yıl sonra bir rapel dozu da uygulanmalıdır. KPA13 için hiçbir 

yaş grubunda rapel dozu önerilmemektedir. 
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Tablo 1. Pnömokok hastalıkları yönünden riskli olgular 
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Tablo 2. İnfluenza komplikasyonları yönünden riskli olgular  
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Periferik Eklemlerin Değerlendirilmesi 

Dr. Selime Ermurat 

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Eklemdeki ağrı artralji olarak adlandırılır. Artraljiye inflamasyon bulguları olan şişlik, kızarıklık, ısı artışı, 

hassasiyet veya hareket kısıtlılığı eşlik ediyorsa artrit olarak kabul edilir. Eklem ağrısı ile başvuran kişilerde 

ilk yapılacak olan artraljinin, artritten ayırt edilmesidir. Artritli bir hastaya yaklaşımda en önemli basamak 

anamnez ve fizik muayenedir. Artritle başvuran bir hastada iyi bir ayırıcı tanı için hastanın cinsiyeti, 

hastalığın başlama yaşı ve başlangıç şekli, semptomların süresi, etkilenen eklem sayısı, tutulan eklemlerin 

dağılımı ve lokalizasyonu, eklem tutulumunun simetrik mi asimetrik mi olduğu, ön planda büyük eklemlerin 

mi yoksa küçük eklemlerin mi tutulduğu, aksiyel tutulumun olup olmadığı önemlidir. Eklem tutulumunun 

gezici, eklenen ya da intermitan olması da tanıya yardımcı olur. Hastanın özgeçmişi, soygeçmişi, daha önce 

kullandığı ilaçlar ve bu tedavilere verdiği yanıt, konstitüsyonel semptomların varlığı da sorgulanmalıdır. 

Ayrıca, artrite sebep olan hastalığın eklem dışı (ekstra-artiküler) tutulumları da önemli ipuçları oluşturabilir 

ve mutlaka değerlendirilmelidir.1 

Artrit, tek eklemde ise monoartrit, 2-4 eklemde ise oligoartrit, ≥5 eklemde ise poliartrit olarak tanımlanır. 

Artritin süresi 6 haftadan kısa ise akut artrit, >6 haftadan uzun süreli ise kronik artrit olarak adlandırılır.1 

Periferik eklem tutulumu olan hastaya yaklaşım Şekil 1’de özetlenmiştir.2 

 

 

Akut artritlerde, başlangıç birdendir ve ağrı oldukça şiddetlidir, deri sıcak, nemli ve renklidir, periartiküler 

ödem bulunur, periartiküler kas atrofisi yok ya da azdır, sinovial hipertrofi yoktur. Kronik artritlerde ise, 

başlangıç yavaş ve sinsidir, ağrı daha az şiddetlidir, eklemde renk değişikliği yok ya da azdır, sinovial 

hipertrofi eşlik eder.3 

Periferik eklemlerin değerlendirilmesinde ikinci en önemli nokta, eklem tutulumunun inflamatuar mı yoksa 

dejeneratif mi olup olmadığının saptanmasıdır. İnflamatuar eklem tutulumunda her türlü eklem etkilenebilir, 

istirahatte ağrı vardır, sabah tutukluğu uzun sürer, ve eklemde inflamasyon bulguları görülür. Dejeneratif 

eklem tutulumunda ise kalça, bel, diz gibi yük taşıyan eklemler daha sık tutulur, eklem yorulduğunda ağrı 
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olur ve istirahatle rahatlar, genellikle inflamasyon bulguları yoktur, sabah katılığı kısadır ve hasta genelde 

ileri yaştadır. 

 

Anamnez 

Periferik eklemleri değerlendirirken anamnezde hastanın yaşı, cinsiyeti, artritin başlangıç şekli, artrite eşlik 

eden enfeksiyon bulgusu, ilaç kullanımı, aile öyküsü, hangi eklemin tutulduğu, eklem dışı sistemik 

tutulumun olup olmadığı çok önemlidir.  

 

Başlangıç yaşı ve cinsiyet 

25-50 yaş arasında olan kadınlarda en sık kronik poliartiküler semptom sebepleri, romatoid artrit (RA), 

sistemik lupus eritematozis (SLE) ve Sjögren sendromu gibi bağ doku hastalıkları, fibromyalji ve osteoartrit 

(OA) iken, bu yaş grubundaki erkeklerde en sık nedenler, gonokokal artrit, reaktif artrit, ankilozan spondilit 

(AS), OA, hemakromatozistir. 50 yaşın üzerinde kronik poliartiküler semptomlara neden olan hastalıklar 

arasında ise OA, RA, kristal artropatileri, polimyaljiya romatika, paraneoplastik artritler yer alır. 

Bazı hastalıklar belirli cinsiyette daha sık görülür. Örneğin; RA ve SLE doğurganlık çağındaki kadınlarda 

erkeklerden daha fazla görülürken, spondiloartropati  (SpA) grubu hastalıklar özellikle de AS genç 

erkeklerde daha sıktır. Gut özellikle yaşlı erkeklerde görülür ve premenapozal kadınlarda çok nadirdir. 

 

Özgeçmiş-soygeçmiş 

Geçmişteki romatolojik hastalık öyküsü ve benzer semptomlar muhakkak sorgulanmalıdır. Semptomlar 

başlamadan birkaç hafta ya da birkaç ay önce geçirilen üst solunum yolu infeksiyonları, genital akıntı, idrar 

yolu infeksiyonları, diyare, şüpheli cinsel ilişki, üretrit ve konjkontivitin olması SpA grubu hastalıkları akla 

getirir. Geçirilen infeksiyonlar vaskülit gelişimini tetikleyebilir, döküntü ve poliartriti olan hastalarda 

Henoch-Schönlein purpurası gibi vaskülitler akla getirilmelidir. Sedef varlığında eklem yakınması gelişen 

hastalarda psöriatik artrit (PSA), inflamatuvar barsak hastalığı olanlarda enteropatik artritler düşünülür. 

Kronik poliartiküler semptomları, aksiyel bulguları ve entezisi olan hastalarda ailede sedef öyküsünün 

olması PSA açısından anlamlıdır. Ailede benzer hastalıkların olması, özellikle aile kalıtımının önemli 

olduğu hastalıklarda akla gelmelidir.1 

 

Eklem tutulumunun dağılımı 

Metakarpofalengeal eklem (MKF), proksimal interfalengeal eklem (PIF) gibi küçük el eklemlerinin, el 

bileğinin ve küçük ayak eklemlerinin simetrik tutulumu, RA ve bağ doku hastalıkları için tipiktir. RA'da 

çok sık tutulan el bileği ve MKF eklemleri ile dirsek ve ayak bilekleri primer OA'da pek tutulmaz. MKF, el 

bileği, dirsek, ayak bileği, glenohumeral eklem gibi OA'nın tutmadığı eklemlerde dejenerasyon bulguları 

varsa akla travma, kalsiyum pirofosfat depo hastalığı, osteonekroz ve nöropatik artropati gelmelidir. OA'da 

en sık tutulan eklemler, ellerde distal interfalengeal eklemler (DIF), karpometakarpal (KMK) eklemler, diz 

ve kalçadır. DIF tutulumu PSA, Reiter sendromu ve OA'da görülürken RA'da beklenen bir bulgu değildir. 

Özellikle diz, ayak bileği gibi alt taraf eklemlerinin asimetrik tutulumunun ön planda olduğu ve entezitin 

eşlik ettiği durumlarda SpA grubu hastalıklar akla gelmelidir. MKF ekleminin tutulduğu non-inflamatuar, 

dejeneratif bir kronik poliartritte hemakromatozis düşünülmelidir.1 

 

Eklemlerin tutulum paterni 

Eklem tutulum paternleri 3'e ayrılır: 
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1. Migratuvar patern: Bir eklemde artrit gelişip gerilerken normal olan başka bir eklemde artrit gelişmesi 

olarak tanımlanır.3 Bu paterne akut romatizmal ateş, erken gonokokal artrit, erken Lyme hastalığı ve akut 

lösemi örnek verilebilir. 

2. Aditif patern: Belirli eklemlerde semptomlar var iken diğer eklemlerin de eklenmesi olarak tanımlanır. 

Bu patern RA, SLE gibi BDH'lerde ve diğer poliartiküler sendromlarda yaygındır. 

3. İntermitan patern: Bir eklemdeki semptomlar tamamen geriledikten sonra takipte bu semptomların aynı 

ya da farklı eklemde tekrar ortaya çıkması olarak tanımlanır. Akut poliartrit ataklarının arasında remisyonlar 

vardır. Tanı koymak için gereken süre uzun olabilir. Birçok romatolojik hastalık başlangıç ve alevlenme 

dönemlerinde intermitan olarak seyredebilirse de gerçek intermitan/palindromik artrite yol açan 

hastalıklardan başlıcaları gut, kronik tofüslü gut, AAA, Still hastalığı erken dönemi, RS3PE, sarkoidoz, 

Behçet hastalığı, PSA, reaktif artrit, Palindromik romatizma ve intermitan hidrartrozdur.4 

 

Eklem dışı bulgular  

Poliartrite sebep olan sistemik bir hastalığın eklem dışı bulguları da tanı konulmasına yardımcı olmaktadır. 

Bu bulgular arasında ateş yüksekliği, gece terlemesi, iştahsızlık, kilo kaybı gibi konstitüsyonel semptomlar, 

cilt lezyonları, raynaud fenomeni, gastrointestinal, kardiak, nörolojik, pulmoner, renal-ürolojik bulgular 

olabilir. 

 

Tablo 1. Monoartrit nedenleri4 

Akut monoartrit nedenleri Kronik monoartrit nedenleri 

İnflamatuvar 

⚫ Septik artrit  

⚫ Kristal artritleri 

 Gut 

 Yalancı gut 

⚫ Spondiloartrit 

⚫ FMF 

⚫ Behçet hastalığı 

⚫ Palindromik rom. 

⚫ Kronik artritlerin başlangıç 

formu 

 RA 

 JIA 

İnflamatuvar 

⚫ Mikobakteri inf. 

⚫ Fungal inf. 

⚫ Romatoid artrit 

⚫ Spondiloartritler 

⚫ FMF 

⚫ Behçet hastalığı 

⚫ Lyme artriti 

⚫ Sarkoid artriti 

 

Noninflamatuvar 

⚫ Travmatik artrit! 

⚫ Eklem içi yırtıklar 

⚫ Eklem içine akut kanama 

⚫ Osteoartrit 

⚫ Osteonekroz 

Noninflamatuvar 

⚫ Osteoartrit 

⚫ Eklem içi yırtıklar (diz) 

⚫ Kemiğin avasküler nekrozu 

⚫ Pigmente villonodüler sinovit 

⚫ Kronik sinovyal 

kondromatozis 
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Tablo 2. Polioartrit nedenleri4 
İnflamatuvar Noninflamatuvar 

Romatoid artrit 

Jüvenil idiyopatik artrit 

Bağ doku hastalıkları 

-Sistemik lupus eritematozus 

-Primer Sjögren sendromu 

-Sistemik skleroz 

-Polimiyozit/dermatomiyozit 

-Miks bağ doku hastalığı 

Erişkin Still hastalığı 

Kronik tofüslü gut 

Diğer kristal artropatiler 

Spondiloartritler 

-Ankilozan spondilit 

-Psöriatik artrit 

-Reaktif artrit 

-Enteropatik artrit 

SAPHO sendromu 

Behçet hastalığı 

Sarkoid artriti 

Vaskülitler 

Polimyaljiya romatika 

Relapsing polikondrit 

Otoinflamatuvar hastalıklar 

İnflamatuvar osteoartrit 

Primer osteoartrit 

Metabolik hastalıklar 

- Okronozis 

- Hemakromatozis 

- Akromegali 

- Miksödem 

- Familyal tip IV hiperlipoproteinemi 

Paraneoplastik artritler 

Bening hipermobilite sendromu 

Hipertrofik osteoartropati 

Amiloidoz 

 

Kaynaklar 

1. Yazıcı A, Kudaş Ö. Artrit, tanı ve tedavi yaklaşımı. Ankara: Akademisyen Kitabevi; 2020:1-308. 

2. Kınıklı G. Eklem yakınması olan hastalardan anamnez alınması/fizik muayene yapılması. 

https://acikders.ankara.edu.tr/course/view.php?id=2841.  

3. Shmerling RH. Evaluation of the adult with polyarticuler pain. UpToDate 2019.  

https://www.uptodate.com/contents/evaluation-of-the-adult-with-polyarticular-pain. 

4. Hawkins RA. Approach for patients with polyarticular arthritis symptoms. In: Sterling GW, ed. 

Rheumatology Secrets. 3rd ed. Philadelphia: Elsevier Inc.; 2015:86-90. 
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Aksiyel Eklemlerin Değerlendirmesi 

Dr. Burcu Yağız 

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi 

 

Aksiyel iskeletimiz, vücudumuzun merkezindeki 80 kemikten oluşmaktadır. Bunlar kafatası (kraniyal ve 

yüz kemikleri), kulaklar, boyun, sırt (omurlar, sakrum ve kuyruk kemiği) ve göğüs kafesi (sternum ve 

kaburgalar) kemikleridir. Birçok farklı durum aksiyel iskeleti etkilemektedir. Bazıları yaşa bağlı 

dejenerasyon nedenli oluşurken, diğerleri travmalara ya da hastalıklara ikincil gelişebilmektedir. Ankilozan 

spondilit (AS), osteoporoz, kırıklar, enfeksiyonlar, maligniteler, disk hernileri, fibröz displazi ve paget 

hastalığı gibi çeşitli hastalıklar aksiyel iskeleti etkileyebilen hastalık örnekleridir. Romatologlar olarak 

aksiyel hastalık denince akla ilk ortak klinik özellikleri arasında aksiyel iskelet tutulumu bulunan 

spondiloartritler (SpA) gelmektedir. Bu başlık altında radyografik aksiyel SpA (=AS), nonradyografik 

aksiyel SpA, psoriatik artrit, enteropatik artrit, reaktif artrit, akut anterior üveit yer almaktadır. 

Burada özellikle SpA tanısı ve ayırıcı tanısında bize yardımcı olan semptom ve bulgulardan bahsedilerek 

hastaların doğru zamanda doğru uzmana yönlendirilmesine yardımcı olunmaya çalışılacaktır. 

 

Bel ağrısı 

Dünya nüfusunun % 90’ı hayatlarının belli bir noktasında bel ağrısı çekmektedir. Yıllık görülme sıklığı %5-

10 civarındadır.1 Bel ağrılarının %90’u mekanik nedenlere bağlıyken, %10’unda sistemik nedenlerle 

karşımıza çıkmaktadır.2 İltihabi romatizmal hastalıklar, enfeksiyonlar, maligniteler, aort anevrizması, 

nefrolitiazis ve pelvik hastalıklar sistemik nedenler arasındadır. Bel ağrısının %80-90’ı ilk 12 haftada 

iyileşirken, %7-10’unda 6 aydan uzun sürerek kronikleşmektedir.3  

AS hastalarında 5-10 yıl arasında tanısal gecikme olmaktadır. Bu gecikmede hekimlerin inflamatuvar bel 

ağrısı başta olmak üzere aksiyel SpA belirti ve bulgularına aşina olmayışının önemli katkısı olduğu 

düşünülmektedir. İnflamatuvar bel ağrısı (İBA) için tanımlanmış Calin, Berlin ve Assessment of 

Spondyloarthritis International Society (ASAS) kriterleri bulunmaktadır. Her 3 kriterdeki özelliklere 

baktığımızda 40 yaş altı ve sinsi başlangıç, bel ağrısının 3 aydan uzun sürmesi, egzersizle düzelmesi, gece 

ağrısı olması ve sabah katılığı bulunması İBA için tanımlanmış kriterler arasında yer almaktadır. 

Sabah katılığı, romatizmal hastalıkların en önemli bulgularından biri olup özellikle 30 dakikayı aşan 

durumlarda romatizmal hastalıklar düşünülmelidir. Bununla birlikte sabah katılığı osteoartrit ve fibromiyalji 

gibi hastalıklarda da görülebilmektedir, ancak bu hastalarda süre çoğunlukla 30 dakikanın altındadır. 

Mekanizması tam olarak bilinmese de istirahat anında lenfatik dolaşımın durması sonucu inflamatuar 

medyatörlerin eklemde birikmesi ile ortaya çıktığı düşünülmektedir. Hareket ile lenfatik dolaşımın 

başlaması ve medyatörlerin eklemden uzaklaşması sonucunda gerilediği düşünülmektedir.4 

İnflamatuvar bel ağrısı ve tutukluk dışında hastalar tanıda yardımcı olabilecek diğer kas iskelet bulguları 

daktilit, periferik artrit, entezit ve göğüs ekspansiyonunda ve spinal mobilitede azalma varlığı açısından 

sorgulanmalıdır. 

Eklem bulguları yanında eklem dışı bulgular da tanıda yol göstermektedir. Anterior üveit, psoriazis, 

pulmoner (apikal lob fibrozu, spontan pnömotoraks) ve kardiyak bulgular (aortik kapak hastalığı, iletim 

defektleri, myokardiyal ve perikardiyal tutulum), mikroskobik barsak inflamasyonu ve aşikar inflamatuar 

barsak hastalığı, amiloidoz, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) ilişkili nefropati ve IgA nefropatisi 

bu bulgulardan olup bu tutulumlara yönelik sorgulama yapılması önem arz etmektedir. 

Bel ağrısının %90’unu oluşturan mekanik bel ağrısının özellikleri nelerdir diye baktığımızda ise bel ağrısı 

genellikle daha geç yaşlarda olmak üzere herhangi bir yaşta ortaya çıkmaktadır, akut başlangıçlı olup 
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semptom süresi 4 haftadan kısadır. Gece ağrısı olmayıp ağrısı hareketle kötüleşmektedir ve sabah katılığı 

30 dakikanın altındadır. Nörolojik defisit eşlik edebilmektedir. 

Sık görülen mekanik bel ağrısı nedenlerinin her biri için de önemli anamnez ve muayene bulguları şöyledir5: 

Lomber strain: Akut başlangıçlı olup genelde travma vardır. Semptomlar aktivite ile artar. Paraspinal spazm 

ve hassasiyet vardır. Diffüz kalçalara yayılabilen bir ağrıdır. 

Disk hernisi: Ağrı sıklıkla oturma ile artar, alt ekstremiteye sıklıkla diz altına yayılır. Dermatomal patern 

gösterir. Bacak ağrısı bel ağrısından fazladır. Düz bacak kaldırma testi pozitiftir. 

Dejeneratif disk hastalığı: Ağrı oturma veya fleksiyonla artar. 

Faset eklem patolojisi: Ağrı daha derinde olup genelde keskin bir acı şeklinde hissedilir. Tek taraflı ya da 

bilateral olabilir. Kalçalara uyluğa yayılabilir ama diz altına inmez. Ağrı ekstansiyon, ayakta durma ve 

yukarıya yürüme ile artar. Özellikle ilk harekette daha fazladır. 

Spondilolistezis: Bacak ağrısı bel ağrısından fazla olabilir. Ağrı ekstansiyonla artar, fleksiyonla azalır. Ağrı 

aktivite, ayakta durma ve yürüme ile artar. Özellikle ilk harekette daha fazladır. 

Spinal stenoz: Ağrı oturma ve fleksiyonla azalabilir. Ağrı ayakta durma ve yürüme ile artar. Genelde 

bilateral alt ekstremitede parestezi ve nörolojik klaudikasyo olur. Yaşlı hastalardır. 

Fibromiyalji, osteomalazi: Ağrı belde olup kalçalara yayılım gösterebilir ama önemli nokta sürekli 

olmasıdır. 

Miyofasiyal ağrı sendromu: Ağrı belde olup nadiren baldırlara yayılır. Hareket çok kısıtlı ve ağrılıdır. 

Malignite ve enfeksiyonlarda ateş, kilo kaybı, şiddetli olan ve şiddeti giderek artan ağrı görülebilmektedir. 

 

Sonuç olarak aksiyel eklem tutulumu etiyolojisinde infeksiyöz, non-infeksiyöz, inflamatuar birçok neden 

yer almaktadır. Bu hastalıkların ayırıcı tanısı için bel ağrısı başta olmak üzere semptomların doğru 

sorgulanması ve eşlik edebilecek eklem dışı bulguların farkında olunması tanı ve ayırıcı tanıda önemlidir. 

Böylelikle hastalar daha hızlı doğru birimlere yönlendirilir ve zaman kaybı önlemiş olur. 

 

Kaynaklar 
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Anemili Hastaya Yaklaşım 

Dr. İbrahim Ethem Pınar 

Isparta Şehir Hastanesi, Hematoloji Kliniği 

 

Giriş 

Anemi, dünya çapında >2 milyar insanı etkileyen ve büyük bir sağlık yükünü temsil eden en yaygın 

hematolojik bozukluktur. Beslenme eksiklikleri, kronik bozukluklar, inflamatuar süreç, ilaçlar, malignite, 

böbrek fonksiyon bozukluğu, kalıtsal hastalıklar ve kemik iliği bozuklukları dahil olmak üzere çok çeşitli 

faktörler anemi gelişimine katkıda bulunur.1 Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre anemi, yetişkin 

erkeklerde <13 g/dL ve kadınlarda <12 g/dL hemoglobin (Hb) düzeyleri olarak tanımlanır.2 

Yaş, cinsiyet ve ırk farklılıklarının yanı sıra anemi, yaşam kalitesi, fiziksel ve zihinsel kapasiteler, 

psikiyatrik bozukluklar ve enfeksiyonlara duyarlılık üzerinde ciddi etkileri olan morbidite ve mortalite için 

önemli bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir.3 

 

Aneminin sınıflandırılması ve tanısı 

Aneminin doğrudan yönetimi altta yatan nedene bağlıdır. Etiyoloji temelli yaklaşım anemiyi önlemede, 

teşhis etmede ve tedavi etmede önemlidir.4 

Kinetik bir yaklaşım ile anemiler azalmış RBC üretimi, artan RBC yıkımı ve kan kaybı dahil sorumlu 

patofizyolojik mekanizmaya dayalı olarak sınıflandırılır. Retikülosit sayısı etkili eritropoez derecesini 

tahmin etmek için kullanılır (düzeltilmiş retikülosit sayısı hipoproliferatif anemide <%2 ve hiperproliferatif 

anemide >%2). Morfolojik yaklaşıma göre anemiler, ortalama korpüsküler hacim (MCV) ile ölçülen 

eritrosit (RBC) boyutuna göre mikrositik anemi (MCV <80 fL), normositik anemi (MCV 80–100 fL) ve 

makrositik anemi (MCV >100 fL) olarak sınıflandırılır.1,5 Aneminin en yaygın nedeni hala demir eksikliği 

olmaya devam etmektedir.1 

 

Aneminin klinik bulguları 

Hastalarda semptomların ortaya çıkması, aneminin etiyolojisine, başlangıç şiddetine ve diğer 

komorbiditelerin varlığına bağlıdır. Yürütülen araştırmalara göre, Hb değerleri 7.0 g/dL'nin altına 

düştüğünde hastaların çoğu semptomatik hale gelir.1 

Bir hastanın değerlendirilmesi, fizik muayeneyi ve konjonktiva ve mukoz membranlarda solgunluk, 

yorgunluk, baş dönmesi, nefes darlığı, taşikardi ve kalp üfürümü gibi yaygın anemi belirtilerinin varlığını 

içerir.6 Hayatı tehdit eden ciddi anemisi olan hastalar terleme, susuzluk, ekstremitelerde soğukluk ve alt 

ekstremitelerde ödem yaşayabilir ve solunum sıkıntısı ile şok gelişebilir.1 

 

Aneminin laboratuvar değerlendirmesi 

İlk laboratuvar değerlendirmesi, retikülosit sayımı, periferik yayma ve demir profili (demir, ferritin ve demir 

bağlama kapasitesi), makrositoz ve hemoliz profili (vitamin B12, folat, metilmalonik asit ve homosistein; 

haptoglobin, indirek bilirubin ve laktat dehidrogenaz), kreatinin, eritropoietin, glomerüler filtrasyon hızı, 

tiroid fonksiyon testleri, karaciğer fonksiyon testleri, pıhtılaşma testleri ve Hb elektroforezini içerir.7 

Bununla birlikte, pratisyen hekimler megaloblastik aneminin makrositoz ekspresyonunu maskeleyebilecek 

koşulların farkında olmalıdır. Anemik yaşlı bireylerin yaklaşık üçte biri, beslenme eksikliğine bağlı demir 

eksikliği ile folat veya vitamin B12 eksikliğine sahiptir.2 Gaitada gizli kan testi (FOBT), guaiac FOBT 

(gFOBT) ve fekal immünolojik test (FIT) dahil olmak üzere dışkıda RBC'lerin varlığını değerlendirir. Son 
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verilere göre FIT, alt gastrointestinal sistemdeki neoplazmaları tespit etmede gFOBT'den daha yüksek 

sensitiviteye sahiptir.8 Pozitif FOBT'si olan kişiler daha fazla araştırma için sevk edilmelidir. 

 

Birinci basamakta rektal kanamaya yaklaşım 

Düşük riskli rektal kanaması olan, 50 yaş altı ve alarm semptomları olmayan hastalar için yaklaşım, rektal 

ve abdominal muayeneyi içerir.9 Bununla birlikte, alarm bulguları ile birlikte rektal kanaması olan hastalar 

endoskopik muayeneye sevk edilmelidir. Kolorektal kanser, klinik belirtilerin benzerliği nedeniyle sıklıkla 

hemoroid ile karıştırılır, bu da tanının gecikmesine ve etkisiz tedavilere neden olur. 

 

Anemi tanısında abdominal ultrasonografi 

Birinci basamakta, temel bir noninvaziv tanı yaklaşımı olarak karın ultrasonografisi (USG), saptanan 

aneminin olası etiyolojisini ele alabilecek abdominal kitleler gibi olası değişiklikleri saptayabilir. 

Abdominal USG’nin tanı değeri endoskopik incelemeden zayıf olduğu akılda tutulmalıdır. 

Travma için sonografi ile odaklanmış değerlendirmeye (FAST) göre, akut kan kaybına bağlı anemisi olan 

hastalarda serbest sıvının hızlı tespitinde yararlıdır (hemoperitonyum, hemotoraks ve/veya 

hemoperikardiyum). FAST kullanımının abdominal BT kullanımını yaklaşık %50 oranında azalttığı 

bildirilmiştir.10 

Bağırsak hastalıklarına bağlı anemisi olan hastalarda USG kullanımı yardımcı olabilir. Yani Avrupa Crohn 

ve Kolit Organizasyonu (ECCO) kılavuzları, inflamatuvar barsak hastalığı (IBD) hastalarını taramak için 

tercih edilen görüntüleme tekniği olarak USG’yi vurgulamıştır.11 Metastazı düşündüren karaciğer 

lezyonlarının saptanması malignite varlığını gösterebilir. Anemi ile ortaya çıkan lenfoproliferatif 

bozukluklardaki USG bulguları, splenomegali ve genişlemiş abdominal lenf nodlarını içerir.10  

 

Sonuç 

Aile hekimleri, hastanın sağlık sistemiyle ilk temasıdır. Anemi sorununun çözümünde gastroenterolojik 

yaklaşım, anemi tipine göre rasyonel olmalı ve mevcut önerilere göre ayarlanmalıdır. 
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Dispepsiye Yaklaşım 

Dr. Kader Irak 

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü İstanbul, Türkiye 

 

Giriş 

Dispepsi sindirim güçlüğüdür. (Dys: bad –pepsia: digestion = Dispepsi: kötü sindirim). Dispepsi, geniş bir 

ayırıcı tanıya ve heterojen bir patofizyolojiye sahip yaygın bir semptomdur. Roma kriterlerinin farklı 

yinelemeleri kullanılmasına rağmen, dispepsi prevalansı dünya çapında %21.8 olarak gösterilmiştir. Çoğu 

kişi semptomları için tıbbi değerlendirmeye başvurmaz. Dispepsi sağkalımı etkilemese de, önemli sağlık 

bakım maliyetlerinden sorumludur ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiler. 

 

Etiyoloji 

Dispepsili hastaların yaklaşık %20 ila %25'inin altta yatan bir organik nedeni vardır (Tablo 1). Bununla 

birlikte, hastaların %75 ila %80'inde tanısal değerlendirmede altta yatan bir neden olmaksızın fonksiyonel 

(idiyopatik veya ülser olmayan) dispepsi vardır.1 

 

Tablo 1. Dispepsinin organik nedenleri 

 

Organik hastalığa bağlı dispepsi  

Dispepsinin birkaç organik nedeni olmasına rağmen,  peptik ülser hastalığı, Helikobakter pilori (Hp), 

gastroözofajeal reflü, ilaçlar (nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar [NSAİİ]) ve gastrik malignite en sık 

görülendir (Tablo 1).2  
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Tablo 2. Fonksiyonel dispepsi, postprandiyal distres sendromu ve epigastrik ağrı sendromu için Roma IV 

kriterleri 

Fonksiyonel dispepsi 

için tanı kriterleri* 

 

1. Aşağıdakilerden biri veya birkaçı: 

Rahatsız edici tokluk dolgunluk 

Rahatsız edici erken doyma 

Rahatsız edici epigastrik ağrı 

Rahatsız edici epigastrik yanma ve 

2. Semptomları açıklaması muhtemel hastalık kanıtı (ÖGD dahil) yok 

Postprandiyal distres 

sendromu (PDS) için 

tanı kriterleri* 

Haftada en az 3 gün aşağıdakilerden birini veya her ikisini içermelidir: 

1. Tokluk, dolgunluk (olağan aktiviteleri etkileyecek kadar şiddetli) 

2. Erken doyma (normal bir yemeği bitirmeyi önleyecek kadar şiddetli) 

3. Semptomları açıklayabilecek organik, sistemik veya metabolik hastalık kanıtı 

olmaması (ÖGD dahil) 

Destekleyici Kriterler 

1. Postprandiyal epigastrik ağrı veya yanma, epigastrik şişkinlik, aşırı geğirme ve bulantı 

da mevcut olabilir. 

2. Kusma, başka bir bozukluğun düşünülmesini gerektirir 

3. Mide ekşimesi dispepsi belirtisi değildir ancak sıklıkla PDS ile birlikte bulunabilir. 

4. Dışkı veya gazın boşaltılmasıyla düzelen semptomlar genellikle dispepsi semptom 

kompleksinin bir parçası olarak düşünülmemelidir. 

5. Diğer sindirim semptomları (örn., GÖRH veya İBS'den) PDS ile birlikte bulunabilir. 

Epigastrik ağrı 

sendrom (EAS) için 

teşhis kriterleri* 

 

Haftada en az 1 gün aşağıdaki belirtilerden birini veya her ikisini içermelidir: 

1. Epigastrik ağrı ( olağan aktiviteleri etkileyecek kadar şiddetli) 

2. Epigastrik yanma (olağan aktiviteleri etkileyecek kadar şiddetli) 

Rutin araştırmalarda semptomları açıklayabilecek organik, sistemik veya metabolik 

hastalık kanıtı yok (ÖGD dahil). 

Destekleyici Kriterler 

1. Ağrı, yemek ile tetiklenebilir, hafifleyebilir veya oruç tutarken ortaya çıkabilir. 

2. Postprandiyal epigastrik şişkinlik, geğirme ve bulantı da olabilir. 

3. Sürekli kusma, muhtemelen başka bir bozukluğu düşündürür 

4. Mide ekşimesi dispepsi belirtisi değildir ancak sıklıkla EAS ile birlikte bulunabilir. 

5. Ağrı, biliyer ağrı kriterlerini karşılamıyor 

6. Dışkı veya gazın boşaltılmasıyla düzelen semptomlar genellikle dispepsi semptom 

kompleksinin bir parçası olarak düşünülmemelidir. 

7. Diğer sindirim semptomları (GÖRH ve İBS gibi) EAS ile birlikte bulunabilir. 
*Tanıdan en az 6 ay önce semptom başlangıcı ile son 3 ay için kriterler karşılanacak.  

ÖGD: özofagogastroduodenoskopi, İBS: irritabl barsak sendromu. 

 

Fonksiyonel dispepsi 

Roma IV kriterlerine göre, fonksiyonel dispepsi (FD); semptomları açıklayabilen organik, sistemik veya 

metabolik bir hastalığın yokluğunda erken doyma, tokluk, dolgunluk, epigastrik ağrı veya epigastrik yanma 

varlığı olarak tanımlanır. Fonksiyonel dispepsinin iki alt tipi vardır: 

1. Postprandiyal distres sendromu (PDS), rahatsız edici postprandiyal dolgunluk ve/veya erken doyma ile 

karakterizedir.  

2. Epigastrik ağrı sendromu (EAS), rahatsız edici epigastrik ağrı veya sadece toklukta olmayan yanma ile 

karakterizedir (Tablo 2). Ancak bu alt tipler arasında örtüşme yaygındır. Roma IV fonksiyonel dispepsinin 

popülasyon prevalansı ve semptom temelli kriterlerin kullanıldığı alt tipler değerlendirildiğinde % 61 PDS, 

%18 EAS, %21 ikisi birlikte (overlap) bulunur.3 
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Mide ekşimesi ve irritabl barsak sendromu ile örtüşme 

Gastroözofageal reflü hastalığını (GÖRH) dispepsiden ayırt etmek, GÖRH'li birçok hastada dispepsi tipi 

semptomların varlığı, hastalar ve doktorlar tarafından mide ekşimesinin tanınmasındaki zorluklar gibi bir 

dizi kafa karıştırıcı faktör tarafından engellenmektedir. Roma III ve IV Uzlaşı Komiteleri, sıklıkla FD 

semptomları ile birlikte ortaya çıkmasına ve FD tanısını dışlamamasına rağmen, mide ekşimesinin 

gastroduodenal bir semptom olmadığını belirtir. Bu nedenle bu semptom dispepsi tanımından çıkarıldı. 

Ayrıca benzer şekilde, FD ve irritabl barsak sendromunun (İBS) sık olarak birlikte ortaya çıkması, Roma 

III ve IV konsensüs kılavuzlarında açıkça tanınır ve FD tanısını dışlamaz. FD’li kişilerde, İBS varlığı FD 

olmayanlara kıyasla 8 kat daha fazla bulunmuştur.1 

 

Patofizyoloji  

Gecikmiş mide boşalması, yemeğe akomodasyonda bozulma, gastrik distansiyona aşırı duyarlılık, düşük 

dereceli mukoza iltihabı, lipidlere veya aside karşı değişen duodenal duyarlılık, anormal bağırsak 

hareketliliği ve santral sinir sistemi (SSS) işlev bozukluğu dispeptik semptomların patofizyolojisinde öne 

sürülmüştür.4 

 

Gecikmiş mide boşalması 

Gecikmiş mide boşalmasının sıklığı %20 ile %50 arasında değişmektedir.4 17 çalışmanın meta-analizinde, 

FD'li hastaların neredeyse %40'ında katı mide boşalmasında önemli bir gecikme mevcuttu.5 Bununla 

birlikte, çalışmaların çoğu küçük hasta gruplarında gerçekleştirilmiştir. En büyük çalışmalarda, FD'li 

hastaların yaklaşık %30'unda katıların gastrik boşalması gecikmiştir.6 Gecikmiş mide boşalmasının 

semptomlara neden olup olmadığı veya bir epifenomen olup olmadığı devam eden bir tartışma konusudur. 

 

Mide uyumunda “akomodasyonda” bozulma 

Proksimal ve distal midenin motor fonksiyonları oldukça farklıdır. Distal mide, partiküller piloru geçecek 

kadar küçük olana kadar içeriği öğüterek katıların gastrik boşalmasını düzenlerken, proksimal mide yemek 

sırasında ve sonrasında bir rezervuar görevi görür. Midenin yemeğe uyum sağlaması, proksimal midenin 

vagal aracılı bir refleks ile gevşemesi ve yemeğe bir rezervuar sağlamasıdır, böylece midenin intragastrik 

basınçta bir artış olmadan büyük intragastrik hacimleri idare etmesini sağlar. Gastrik barostat, sintigrafi, 

Ultrasonografi, tek foton emisyonlu bilgisayarlı tomografi veya noninvazif çalışmalar (örneğin, doygunluk 

içme testi) FD'li hastaların yaklaşık %40'ında bozulmuş akomodasyon tanımlamıştır. Bazı araştırmalar 

uyum bozukluğu ile erken doyma ve kilo kaybı arasında bir ilişki bulsa da, diğerleri böyle bir ilişki 

bulamamıştır.7,8 Uyum bozukluğunun semptomlara neden olabileceği mekanizmalar halen belirsizdir. 

Proksimal midenin uygun şekilde gevşememesi durumunda yemek yemeye, proksimal midede gerilime 

duyarlı mekanoreseptörlerin aktivasyonu eşlik edebilir. Öte yandan, proksimal midenin yetersiz 

akomodasyonu, yemeği distal mideye zorlayabilir ve böylece şişmiş bir antrumda gerilime duyarlı 

mekanoreseptörlerin aktivasyonuna neden olabilir.8 

 

Gastrik distansiyona karşı aşırı duyarlılık 

Visseral uyaranların anormal şekilde artmış algısı olarak tanımlanan visseral aşırı duyarlılık, fonksiyonel 

gastrointestinal bozukluklarda ana patofizyolojik mekanizmalardan biri olarak kabul edilir. Birkaç çalışma, 

grup olarak FD hastalarının izobarik gastrik distansiyona aşırı duyarlı olduğunu ortaya koymuştur.7 Roma 

III kriterlerine göre, FD alt gruplarına sahip hastalarda yapılan bir çalışma %37'de hipersensitivite 

tanımlamıştır, ancak alt tiplerin hiçbiriyle bir ilişki bulunmamıştır.9 
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Duodenumda düşük dereceli mukozal inflamasyon 

Duodenumda belirgin olan düşük dereceli mukozal inflamasyon; artmış duodenal mukozal mast hücre ve 

eozinofil sayıları ile FD'li hastalarda tanımlanmıştır. Ancak FD'li hastaların büyük bir grubunda artmış 

eozinofil ve mast hücre sayısının mevcut olduğu ve bu bulguların açık şekilde erken doyma semptomu ile 

ilişkili olduğu açıktır. Duodenumdaki inflamatuvar hücre infiltratı, artmış mukozal geçirgenlik ve sıkı 

bağlantı proteinlerinin ekspresyonunun değişmesi ve submukozal pleksustaki nöronların aktivite ve 

bütünlüğünün bozulması ile ilişkilendirilmiştir.10,11 

 

Lipidlere veya asite karşı değişmiş duodenal duyarlılık 

Sağlıklı kişilerde ve FD'li hastalarda, duodenumun glukozla değil, besleyici lipidlerle perfüzyonu, lipid 

sindirimini ve ardından kolesistokinin salınmasını gerektiren bir mekanizma yoluyla gastrik distansiyon 

algısını artırır. Duodenal hidroklorik asit infüzyonu, FD'li hastalarda mide bulantısına neden olur, ancak 

sağlıklı deneklerde değil, bu da aside duodenal aşırı duyarlılığı düşündürür.12 Ancak FD'li hastalarda, bu 

alanda araştırmalara ihtiyaç vardır. 

 

Risk faktörleri 

FD'li hastalarda semptomların nedeni belirlenmemiştir, ancak genetik yatkınlık, enfektif ajanlar ve 

psikolojik faktörler için kanıtlar mevcuttur. 

 

Genetik eğilim:  Popülasyon çalışmaları, genetik faktörlerin FD’ye katkıda bulunduğunu ileri sürmüştür. 

G-protein β polipeptid 3 geninin (GNB3) polimorfizmleri FD riski ile ilişkilendirilmiştir, ancak spesifik 

polimorfizm ve dispepsi alt gruplarıyla bir ilişki dünyanın farklı bölgelerinden yapılan çalışmalar arasında 

tutarsızdır (13). 

Helikobakter pilori enfeksiyonu:  Çalışılan bölge ve popülasyona bağlı olarak, FD hastaları değişen oranda 

Hp ile enfektedir. Hp, dispepsinin organik nedeni ile ilişkili olmasına rağmen, Hp ve FD arasında ilişkiyi 

destekleyen sınırlı kanıtlar vardır. FD’de eradikasyon tedavisinin semptomlar üzerinde az ama istatistiksel 

olarak anlamlı yararlı etkisi mevcuttur.4 

Enfeksiyon sonrası fonksiyonel dispepsi: Başlangıcı bilinmeyen FD'si olan hastalarla karşılaştırıldığında, 

enfeksiyon sonrası FD'yi düşündüren hastaların erken doyma, kilo kaybı, bulantı ve kusma semptomları 

bildirme olasılığı daha yüksekti ve gastrik nitrerjik nöronlarda işlev bozukluğuna bağlı olarak proksimal 

midede uyum bozukluğu daha yüksekti. Prospektif bir kohort çalışmasında, akut salmonella 

gastroenteritinden bir yıl sonra gastroenteriti olmayan deneklerle karşılaştırıldığında fonksiyonel 

disppesinin 5 kat arttığı gösterilmiştir.14 

Psikososyal faktörler: FD hastalarında en sık görülen psikiyatrik komorbiditeler anksiyete, depresif 

bozukluklar, yakın veya uzak zamanda fiziksel veya cinsel istismar öyküsüdür. Psikolojik faktörler, FD de 

dahil olmak üzere fonksiyonel bağırsak bozuklukları olan hastalarda uzun zamandır sağlık hizmeti arama 

davranışının bilinen bir özelliği olmuştur. Çalışmalar, genel popülasyondaki dispeptik semptomlar ile 

somatizasyon, anksiyete ve stresli yaşam olayları gibi psikososyal faktörler arasında bir ilişki olduğunu 

doğrulamıştır. Psikososyal komorbiditelerin varlığı da FD'li hastalarda kısmen viseral aşırı duyarlılığın 

aracılık ettiği daha büyük semptom şiddeti ile ilişkili olabilir.15 

 

Klinik değerlendirme “araştırılmamış” dispepside yaklaşım 

Fonksiyonel dispepsi, önceden değerlendirilmemişse kullanılan ilaçlar, gastroözofajeal reflü, H. pylori 

eradikasyon tedavisi alıp almadığı araştırılmalıdır. Alarm semptom ve bulgusu olup olmadığı araştırılır. 



~ 100 ~ 
 

Alarm semptomları (istenmeyen kilo kaybı, disfaji, odinofaji, persistan kusma, palpabl kitle veya 

lenfadenopati, üst gastrointestinal sistem kanser aile öyküsü) varsa doğrudan hemen endoskopi önerilir. 

Alarm semptomu yoksa tetkik edilmemiş olgu olarak ele alınır (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Dispepsiye yaklaşım 

Laboratuvar testi 

Rutin laboratuvar testlerinin, özellikle komplike olmayan dispepsisi olan genç hastalarda maliyet etkinliği 

belirlenmemiştir. Yine de çoğu klinisyen 45 ila 55 yaşından sonra rutin testleri (tam kan sayımı, serum 

elektrolitleri, serum kalsiyum, karaciğer biyokimyasal testleri ve tiroid fonksiyon testleri) 

değerlendirecektir. Serum amilaz düzeyi, çölyak hastalığı antikorları, dışkıda yumurta, parazitler veya 

giardia antijeni için test ve gebelik testi seçilmiş vakalarda düşünülebilir.4 

 

Fonksiyonel dispepsi tedavisi  

Diyet ve genel önlemler 

Fonksiyonel dispepsili hastalarda güvence ve eğitim birincil öneme sahiptir. İBS'de, pozitif bir doktor-hasta 

iletişiminin sağlık hizmeti arama davranışını azalttığı gösterilmiştir ve bu yaklaşım muhtemelen FD'li 

hastalar için de geçerlidir. FD'li hastalara genellikle yaşam tarzı ve diyet önlemleri alınır, ancak diyet 

müdahalelerinin etkisi sistematik olarak çalışılmamıştır. Hastalara daha sık ve küçük öğünler yemelerini 

önermek mantıklı görünmektedir.16 Duodenumdaki lipidlerin varlığı mide duyarlılığını arttırdığından, 
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yüksek yağ içeriğine sahip yemeklerden kaçınılması önerilebilir. Benzer şekilde, doktorlar kapsaisin ve 

diğer tahriş edici maddeler içeren baharatlı yiyeceklerin tüketimini azalttırma eğilimindedir. Kahve bazı 

durumlarda semptomları artıracağı için kaçınılmalıdır. Sigara içme ve alkol tüketiminin bırakılmasının 

yararlı olduğu düşünülür, ancak ikna edici kanıtlar bulunmaz. Aspirin ve diğer NSAİİ'lerden kaçınılması 

yaygın olarak tavsiye edilir ve değeri kanıtlanmış olmasa da mantıklı görünmektedir. Hastanın belirgin bir 

anksiyete bozukluğu veya depresyon varsa uygun tedavi reçete edilmelidir.4,10 

 

Farmakolojik tedavi 

Çoğu hasta için farmakoterapi düşünülecektir. Bununla birlikte, FD için farmakolojik tedavilerin etkinliği 

sınırlıdır. 

Proton pompa inhibitörleri (PPI)  

Fonksiyonel dispepsili bazı hastaların tedavisinde PPI’lar orta derecede etkili görünmektedir. 18 randomize 

kontrollü çalışmanın sistematik incelemesinde, PPI’lar, genel dispepsi semptomlarını hafifletmede 

plasebodan daha etkiliydi. Düşük ve standart doz PPI'lar benzer etkinliğe sahipti. Günde iki kez PPI 

kullanımının günde bir kez kullanımdan daha iyi olduğu gösterilmemiştir. PPI’lar yararlı etkilerini duodenal 

eozinofilleri, mast hücrelerini ve mukozal geçirgenliği azaltarak gösterebilirler. PPI tedavisine yanıt veren 

FD hastalarında, uzun vadeli tedavi riskini en aza indirmek için her 6 ila 12 ayda bir PPI'ları kesmeye 

çalışılmalıdır.2 

 

Prokinetik ajanlar 

Gastrik prokinetik ajanlar, gastrik motilite üzerinde uyarıcı bir etki uygulamak için farklı tipte reseptörler 

aracılığıyla hareket eden heterojen bir gruptur. FD'li hastalarda mevcut prokinetik ajanların etkinliği 

tartışmalı olmuştur. Gastrointestinal hareketliliğinde uyarıcı etkiye sahip.olan metoklopramid ve 

domperidon, dopamin reseptör agonistleridir. Günde üç kez 5 ila 10 mg metoklopramid, yemeklerden yarım 

saat önce ve dört hafta boyunca kullanılabilir. 

Metoklopramidden farklı olarak, ciddi nörolojik yan etkilere neden olabilen domperidon, kan-beyin 

bariyerini geçmez, ancak elektrokardiyografide QT aralığı uzaması ile ilişkilendirilmiştir ve kardiyak 

aritmileri hızlandırabilir. Ayrıca, FD hastalarında yapılan plasebo kontrollü domperidon çalışmaları 

bulunmamaktadır. Sisaprid, 5-hidroksitriptamin 4 (5-HT4) reseptör agonizmi yoluyla myenterik pleksusta 

asetilkolin salınımını kolaylaştırır ve gastrik boşalmayı hızlandırır. Bununla birlikte, bu ilaçlarla yapılan 

mevcut denemeler kalitesizdi, sisaprid, güvenlik nedeniyle ABD'de piyasadan çekildi. Etkinlik kanıtı olan 

diğer ajanlar tegaserod ve akotiamiddir. Tegaserod, plaseboya göre yalnızca küçük bir fayda gösterdi ve 

potansiyel olarak ilişkili kardiyovasküler riskle ilgili endişeler nedeniyle çoğu ülkede şu anda mevcut 

değildir. Sistematik analiz temelinde prokinetik ajanların etkinliğinin, mide boşalması üzerindeki uyarıcı 

etkileri tarafından değil, akomodasyon ve viseral hipersensitivite üzerindeki etkileri tarafından 

yönlendirildiği düşünülmektedir.2 

 

Helikobakter pilori enfeksiyonunun eradikasyonu 

Bir meta-analiz, 12 aylık takipte plaseboya kıyasla Hp eradikasyonundan sonra dispepsi sıklığında %9'luk 

bir azalma bildirmiştir ve tedavi için gereken sayı 12.5'tir. Eradikasyon tedavisine karşı tartışmalar, yanıt 

verenlerin sayısının düşük olması ve kanıtlanabilir semptomatik yararın gecikmeli ortaya çıkmasıdır. 

Bununla birlikte, Hp eradikasyonunun, hastaların küçük bir kısmında da olsa, dispepside sürekli remisyona 

neden olabileceği iddia edilmiştir.2 Bu hastalar, Kyoto Global Consensus Konferansı raporuna göre “Hp ile 

ilişkili dispepsiye” sahip olarak adlandırılır.17 Hp eradikasyon tedavisinin tercih edilmesi, peptik ülser 
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hastalığına karşı koruma, mide kanserine karşı varsayılan koruma ve kısa vadeli doğası ve nispeten düşük 

tedavi maliyetidir. 

 

Mide akomodasyonu arttıran ajanlar 

Bozulmuş gastrik akomodasyon, FD'de en sık bulunan motor anormalliktir. Mekanistik bir kavram kanıtı 

çalışmasında, anksiyolitik 5-HT1A agonisti buspiron, semptomatik yararı açıklamak için anksiyete 

üzerinde herhangi bir etki olmaksızın hem erken doyma hem de gastrik akomodasyonu semptomlarını 

iyileştirmiş. Başka bir 5-HT1A agonisti olan tandospiron ile ilgili çok merkezli 4 haftalık bir çalışmada 

anksiyete ve depresyon düzeylerindeki değişikliklerden bağımsız olarak epigastrik ağrı ve rahatsızlığı 

hafiflettiğini göstermiştir. Sınıfında birinci ajan akotiamid, hem presinaptik muskarinik otoreseptör 

inhibitörü hem de kolinesteraz inhibitörü olup hem mide boşalmasını hem de akomodasyonu arttırır.18 Tek 

bir 4 -haftalık faz 3 çalışması Japonya'da yürütülmüş ve akotiamidin PDS'li hastalarda erken doyma, tokluk 

dolgunluk ve üst abdominal şişkinlik üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. İlaç iyi tolere edilmiş 

ve bulgular bir yıllık açık oturumda doğrulanmıştır. Acotiamide yalnızca Japonya ve Hindistan'da 

mevcuttur.18 

 

Merkezi etkili nöromodülatörler 

Antidepresanlar, anksiyolitikler ve antipsikotikler gibi psikotrop ajanlar, başlangıçtaki geleneksel 

yaklaşımlara yanıt vermeyen fonksiyonel gastrointestinal hastalıkların tedavisinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Beyindeki ağrı işleme yollarını değiştirme potansiyelleri ile bu konsepte dayanarak, 

merkezi etkili nöromodülatörler olarak anılmaktadırlar. Bir meta-analiz, merkezi etkili nöromodülatörlerin 

FD tedavisinde etkili olabileceğini doğrulamıştır, ancak yalnızca atipik antipsikotikler ve trisiklik 

antidepresanlar için ikna edici kanıtlar mevcuttur; diğer ajanların denemeleri boyut ve sayı olarak sınırlıdır.19 

Bir meta-analiz, merkezi etkili nöromodülatörlerin FD tedavisinde etkili olabileceğini doğrulamıştır, ancak 

yalnızca atipik antipsikotikler ve trisiklik antidepresanlar için ikna edici kanıtlar mevcuttur; diğer ajanların 

denemeleri sınırlıdır.19,20 

Çeşitli nörotransmitter reseptörleri üzerinde aktiviteye sahip bir antidepresan olan mirtazapin, depresyonu 

olmayan ve kaygılı olmayan FD ve majör kilo kaybı olan hastalarda etkiliydi. Artan vücut ağırlığına ek 

olarak, mirtazapin genel semptomları, erken doyma bulantısını ve besin hacmi toleransını iyileştirmiştir.21 

 

Diğer tedaviler 

Roma III kriterlerine göre fonksiyonel dispepsi teşhisi konan denekler, tümü 2 hafta boyunca ardışık günde 

üç kez alınan 400 mg rifaximin veya plasebo almak üzere randomize edilmiş. Denekler 8 hafta boyunca 

takip edilmiş. Birincil son nokta, global dispeptik semptomların  yeterli düzeyde rahatlamasıydı. İkincil son 

noktalar, bireysel dispeptik semptomların giderilmesiydi. 2 haftalık rifaximin ile tedavi, fonksiyonel 

dispepsisi olan hastalarda global dispeptik semptomlar, geğirme ve tokluk dolgunluk/şişkinlikte yeterli 

rahatlama sağlamıştır.22 

Bir meta-analizde, ikisi bilişsel davranışçı terapi kullanan yalnızca dört denemede, bu terapi ile kalıcı 

semptomların azaltılmasında yararlı olduğu görülmüştür.2 Dokuz şifalı bitkinin bir kombinasyonunu içeren 

iberogast (STW5) antral hareketlilik ve mide gevşemesinde faydalı görünmektedir. 4 haftalık bir randomize 

kontrollü çalışmada, kimyon yağı ve L-mentolün kombinasyon halinde duodenumdan salınan bir 

formülasyonu, epigastrik ağrı sendromu olan hastalarda semptomları iyileştirmiştir.23 
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Bir Japon randomize kontrollü denemesinde, bitkisel ilaç rikkunshito epigastrik ağrıda ve postprandiyal 

dolgunluk semptomlarında plasebodan daha yüksek oranda faydalı olmuş; ancak daha sonraki bir Belçika 

denemesinde bu bulgular tekrarlanmadığı belirtilmiştir.24 

Ayrıca, 4 hafta boyunca 20 seans boyunca elektroakupunktur, refrakter PDS olan 200 hasta üzerinde fayda 

göstermiştir.25 

 

Fonksiyonel dispepside tartışılacak durumlar 

Roma IV kriterlerinin geniş çapta kabul görmesine rağmen, FD,  yetersiz teşhis edilmeye ve gastroparezi 

ile karıştırılmaya devam etmektedir. FD’yi benzer veya örtüşen semptomlardan ayırt etmek için sadece 

semptom kriterleri ve negatif endoskopi dışında biyobelirteçlere ihtiyaç vardır.  

Duodenal eozinofili, özellikle PDS de önemli bir biyobelirteçtir. Epitelyal bariyer bozulması 

gözlemlenmesine rağmen, serum zonulin konsantrasyonları tanısal değerde olmamıştır. 

Akut gastroenteritten sonra FD ortaya çıkabilir ve yaygın bir bakteriyel antijene karşı antikorlar tanısal 

olarak yararlı görünmemektedir. Enfeksiyon sonrası İBS önerilen bir otoimmun biyobelirteç olan kandaki 

vinculin ölçümü de yararsız görünmektedir. Umut verici bir yaklaşım, ince bağırsak T hücrelerinde bir artış 

tanımlamak veya üst gastrointestinal mikrobiyomda spesifik değişiklikleri belirlemek olabilir. Ancak, kolay 

ve hızlı testler şu anda mevcut değildir.26 

 

Sonuç 

Fonksiyonel dispepsi prevalansı %20 oranındadır. FD’li hasta yemek sonrası dolgunluk, erken doyma 

epigastrik ağrı tarifler, bulantı, kusma, ekşime daha az görülür. Hp test ve tedavi edilmelidir (Grade 2A). 

FD olan Hp eradikasyonu yapılan hastaya PPI 4-8 hafta (Grade 2a) verilmelidir. Sekiz hafta sonra kalıcı 

semptomlar varsa TCA; amitriptilin 10 veya 25 mg desipramin verilmesi düşünülmelidir. Hp eradikasyonu, 

PPI inhibitörü ve TCA başarısız ise prokinetik (Grade 2c) metoklopramid günde üç defa, yemeklerden önce, 

4 hafta (Grade 2c) verilmelidir (Şekil 2). 
 

 
Şekil 2. Fonksiyonel dispepside algoritmik yaklaşım şeması. 
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Hekim hasta ilişkisi  

Etkili ve güvenilir bir doktor-hasta ilişkisi, fonksiyonel gastrointestinal hastalıkların başarılı yönetiminin 

temelidir. Teşhisin netleştrilmesi ve basit tavsiyeler önemlidir. Dispeptik semptomla başvuran genç 

hastalarda, alarm semptom yok iken gereksiz geniş çaplı tetkike gerek yoktur. Kaygı bozukluğu hastasının 

istekleri ve yakınmaları bitmeyecektir. İyi-etkin iletişim, herhangi bir tedavi planının önemli bir parçasıdır. 

Bir psikiyatriste veya psikoterapiste sevk düşünülebilir. Belirgin eşlik eden psikiyatrik hastalığı, kötüye 

kullanım öyküsü veya şiddetli semptomların günlük yaşam aktiviteleri üzerindeki zayıflatıcı etkisi olan 

hastalarda. Motive olmuş hastalar psikoterapi, hipnoterapi, bilişsel davranışçı terapi veya gevşeme terapisi 

gibi psikolojik yaklaşımlardan yararlanabilir. 
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Hangi Tuzu Tercih Edelim? 

Dr. Ayşegül Oruç 

Bursa Uludağ Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Tuz, yemeklerimizi tatlandırdığımız günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız bir üründür. Günümüzde 

kolaylıkla ulaşabildiğimiz tuz, geçmişte önemli bir ticaret aracı, ülkeler arasında vergi kaynağı ve çalışanlara 

ödeme aracı olarak kullanılmış, coğrafi olarak bazı bölgelere adını vermiştir (Salzburg, Saltcotes, Tuzla, 

vb). Tuzun insanlık tarihindeki en önemli kullanım alanlarından biri de gıdaların korunmasıdır. İnsan hayatı 

ile ilgili öneminin yanında tuz hayvanlarda da süt verimliliğinden tutunda avlanma yeteneğine kadar birçok 

alanda öneme sahiptir.  

Tuz, sodyum klorürdür (NaCl). Tuzun %40’ı sodyum, %60’ı klordür. 1 g tuz 400 mg sodyum (Na) içerir. 

Tuz alımı bebeklikte ek gıdaya geçilen 6-9. aylarda başlar, 12-14. aylarda önerilen düzeylerin üzerine 

çıkmaya başlar. Çocukluk ve adelosan yaşlarda ise işlenmiş gıda tüketiminin artması ile yüksektir. Yapılan 

çalışmalarda gelişmiş ülkelerde günlük diyetteki tuzun %80’inin işlenmiş gıda kaynaklı olduğu, günlük 

sodyumun %75’inin yemeklerde kullanılan tuzdan yani NaCl’den geldiği gösterilmiştir. Günümüzde birçok 

beslenme şekli ortala 10-12 g tuz içermektedir. Ülkemizde ise ortala tuz tüketimi 15 gramdır.  

Geçmişte tuz kullanımı sağlıklı yaşam ile ilişkilendirilse de günümüzde tuzun başta kardiyovasküler sistem 

olmak üzere birçok durum üzerine olumsuz etkisi gösterilmiştir. Aslında bu etkiler çok eski zamanlarda fark 

edilmeye başlanmıştır. Kayıtlarda MÖ 3.000 yıllarında Çin imparatoru ‘’Sarı İmparator’’ tuz ile ilgili 

‘’Yemekte çok fazla tuz kullanılırsa nabız sertleşir, gözyaşları kendini gösterir ve ten rengi değişir’’ 

ifadesini kullanmıştır. Yapılan birçok çalışmada, hipertansif kişilerde yüksek miktarda günlük tuz alımının 

artmış kardiyovasküler hastalık ve mortalite riski ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Birçok ülkenin katıldığı 

çok merkezli bir çalışmada 7 g ve üzerinde günlük sodyum alımının hipertansif hastalarda olumsuz etkileri 

gösterilmiştir. Hipertansif hastalarda, tuzun kanıtlanmış risklerinden dolayı birçok sağlık otoritesi 

hipertansif hastalarda tuz kısıtlamasını önermektedir. Non-farmakolojik tedavinin önemli basamağı olan tuz 

kısıtlaması mutlaka hipertansiyon tedavisinin bileşeni olmalıdır. Hastalara, günlük 5-6 g tuz alımı ile tuz 

kısıtlaması önerilmelidir. Yaşlı, obez, afrika kökenliler, bazal kan basıncı değeri yüksek olan hastalar tuz 

kısıtlamasından en fazla yarar gören hastalardır. Bununla birlikte kan basıncı normal olan sağlıklı kişiler de 

diyetlerinde tuz kısıtlamalıdırlar. Normotansif kişilerde yüksek tuz alımı hipertansiyon gelişimi ile 

ilişkilidir. Kontrollü çalışmalarda tuz kısıtlamasının hipertansiyon gelişme riskini ortalama %50 oranında 

azalttığı gösterilmiştir. Tuz kısıtlamasının kan basıncı kontrolünde etkili olabilmesi için devamlılık 

göstermesi gerekmektedir. Yani kısıtlı tuz tüketimi kalıcı bir hayat tarzı değişikliği olmalıdır. Tat olarak 

günlük tuz tüketiminde yıllık %10-20 azalma tat tomurcukları tarafından algılanması beklenmez. 5-6 yıl 

içinde tuz tüketimi yavaş yavaş azaltılarak hedef değerlere ulaşılabilir.   

Tuz, iki kaynaktan elde edilir. Tuz içeren su kaynakları yani deniz, okyanus ve göller, diğer kaynak ise kaya 

tuzudur. Sofralarımıza gelen tuz doğadan elde edilen tuzun saflaştırılmış halidir. Saflık derecesi en fazla 

olan doğal tuz kaynağı göl tuzlarıdır. Saflık derecesi deniz, okyanus ve kaya tuzlarında giderek azalır. Saflık 

ifadesi içeriğindeki NaCl oranıdır. Piyasada çeşitli tuzlar bulunmaktadır. Farklı renkte olan tuzlara rengini 

veren içeriğindeki demir oksit gibi minerallerdir. Sofra tuzunda NaCl oranı %99-100 arasındadır. Kaya tuzu, 

himalaya tuzu gibi ürünlerde ise bu oran %97-98 arasındadır. Yani sodyum içeriği açısından neredeyse 

aralarında hiçbir fark yoktur. Ek olarak rafine olmayan tuzlar fayda ya da zararı net bilinmeyen birçok 

mineral ve bileşik içerirler.   

Diyet tuz, NaCl oranı, KCl eklenerek azaltılmış olan tuzlardır. Na içeriği daha az olduğundan çalışmalarda 

KCl içeren tuzların hipertansif hastalarda kan basıncı kontrolüne katkı sağladığı gösterilmiştir. KCl katkılı 
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tuz kullanımı ile en önemli olası risk hiperpotasemidir. Böbrek fonksiyonu normal kişilerde hiperpotasemi 

KCl katkılı tuz kullanımı ile beklenmez. Böbrek fonksiyonları normal olanlarda potasyumdan zengin 

beslenmenin serum potasyum düzeyini ortalama 0.14 mmol/L arttırdığı gösterilmiştir. Ancak kronik böbrek 

hastalığı, diyabetes mellitusu olan ve potasyum metabolizmasını etkileyen ilaç kullanan hastalar 

hiperpotasemi açısından risklidir. Bu nedenle KCl katkılı, sodyum içeriği azaltılmış tuzların toplumda 

normal tuz yerini alması yönündeki sağlık politikaları halen tartışmalıdır.  Normotansif kişilerde ise KCl 

katkılı tuz kullanımı ile kan basıncındaki azalma anlamlı değildir.   

Özetle, yüksek miktarlardaki tuz artmış morbidite ve mortalite riski ile ilişkilidir. Sağlıklı yaşam için hem 

hipertansif hem de normotansif kişilerin tuz tüketimini kısıtlamaları gerekmektedir. Günlük 5-6 g tuz 

tüketimi önerilmektedir. Sofralarımızda kullandığımız tuz rafine tuz olsun, himalaya tuzu olsun, kaya, deniz 

ya da okyanus tuzu olsun ortalama %97-99 NaCl içermektedir. NaCl içeriği benzer olan bu tuzlar arasında 

sodyum içeriği açısından anlamlı herhangi bir fark yoktur. Hangisi olursa olsun günlük 5-6 gramı 

geçmemelidir. Doktor tavsiyesi ile hiperpotasemi riski olmayan ve kısıtlamayı uygulayamayan hastalara ise 

KCl katkılı, NaCl oranı azaltılmış tuz önerilebilir. Sonuç olarak tuz tuzdur. 
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Kanser Hastalarında Enteral Beslenme 

Dr. Birol Ocak 

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bölümü, Bursa, Türkiye 

 

Hastalık malnütrisyonu; altta yatan hastalığa bağlı sistemik inflamasyonun aktivasyonu sonucu oluşan kilo 

kaybı, vücut kompozisyonunda değişiklik ve fiziksel fonksiyonda azalma olarak tanımlanır. Malnütrisyon 

kanser hastalarının yaklaşık %40-80'inde görülür. Özellikle baş boyun, gastrointestinal sistem ve akciğer 

tümörü olan hastalarda sık görülür. Malnütrisyon gelişince infeksiyon oranında, post operatif 

komplikasyonlarda, tedavi maliyetlerinde artış gözlenir. Malnütrisyon hasta performansında, yaşam 

kalitesinde, kemoterapi ve radyoterapi toleransında azalmaya neden olur.  İleri evre hastalığı olanlarda 

önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. 

Kanser kaşeksisi, klinik olarak konvansiyonel nütrisyonel desteğe az yanıt veren ciddi, kronik, istemsiz ve 

progresif kilo kaybı ile karakterize kompleks bir sendromdur. Anoreksi, asteni, erken doyma ile ilişkili 

semptomları vardır. Kanser hücreleri karaciğerde akut faz protein cevabını indükleme yeteneği olan çeşitli 

proinflamatuar sitokinler açığa çıkarır. Bu faktörler tümör ortamında konakçı inflamatuar hücreleri aktive 

etmek için lokal olarak etki eder. Aktive edilmiş konakçı hücreler daha sonra kendi sitokin kaskatlarını 

tetikler. Kanser kaşeksisi çeşitli proinflamatuar sitokinler, tümör spesifik kaşektik faktörlerin salınımına 

bağlı metabolik değişiklikler ve besin alımında azalma ile karakterizedir. Kanserde yetersiz oral alımın yanı 

sıra; bazal enerji ihtiyacının artışına ve iskelet kası kaybına neden olan metabolik anormallikler kaşekside 

rol almaktadır. Kilo kaybı, kaşeksi hastalar ve aileleri için psikososyal sıkıntılara neden olur, ayrıca kötü 

prognoz ile ilişkilidir.  

Önceleri kanser kaşeksi dört evrede tanımlamıştır. Birinci evrede ağırlık kaybı <%10 ve semptom (anoreksi, 

asteni, erken doyma) yoktur. Bu evre semptomatik prekaşeksi dönemi olarak tanımlanır. İkinci evrede 

ağırlık kaybı <%10 ve bir veya daha fazla semptom vardır. Bu evre semptomatik prekaşeksi dönemi olarak 

tanımlanır. Üçüncü evrede ağırlık kaybı ≥%10 ve semptom yoktur. Bu evre asemptomatik kaşeksi 

dönemidir. Dördüncü evrede ağırlık kaybı  ≥%10 ve bir veya daha fazla semptom vardır. Bu evre 

semptomatik kaşeksi evresidir. Ağırlık kaybı ≥%10 olan hastaların büyük çoğunluğunun semptomatik 

olması nedeniyle evre üç klinik uygulamada yeterince temsil edilememektedir. Bu sınıflandırmanın temel 

avantajı uzmanların olmadığı ayaktan tedavi ortamlarında bile kullanım kolaylığı oluşturmasıdır. Daha 

sonra kanser kaşeksi prekaşeksi, kaşeksi ve refrakter kaşeksi olarak üç evreye ayrılarak tanımlanmıştır. 

Prekaşeksi dönemi ≤%5 kilo kaybı, anoreksi ve metabolik değişiklikler olarak tanımlanır. Kaşeksi tek başına 

>%5 kilo kaybı olması,  >%2 kilo kaybı olan hastalarda <20 beden kitle indeksi veya sarkopeni eşlik etmesi 

olarak tanımlanır. Bu evrede düşük besin alımı ve sistemik inflamasyon ön plandadır. Refrakter kaşeksi 

döneminde kaşeksinin çeşitli dereceleri mevcuttur. Hastalar bu evrede düşük performans skoruna sahiptir. 

Kanser hastaları prokatabolik süreçtedir ve genellikle anti kanser tedavilere yanıt vermezler. Üç aydan daha 

az bir yaşam beklentisi mevcuttur. Refrakter kaşeksi sonrasında hastalar ölüm sürecine hızla ilerler. 

Tanı alan tüm kanser hastaları malnütrisyon riski açısından medikal onkoloji uzmanı ve diyetisyenin olduğu 

multidisipliner bir ekipçe değerlendirilmelidir. Birinci adım beslenme risk değerlendirilmesi yapılmasıdır. 

Kanser bağlı malnütrisyon taramasında: Nutrition Risk Screening 2002, Malnutrition Universal Screening 

Tool, Mini Nutritional Assessment, Patient-Generated Subjective Global Assessment, specifically designed 

for oncology patients (PG-SGA) ve Malnutrition Screening Tool (MST) testleri kullanılabilir. Bu testleri 

birbiriyle karşılaştıran büyük çaplı çalışma yoktur. Çalışma şartlarımıza uygun, zaman ayırabileceğimiz 

rutin bir yöntem belirlemeliyiz. Bu yöntemlerle risk altındaki hastalar tespit edilmelidir.  
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Hastaların enerji ihtiyacı 25–30 kcal/kg/gün, sıvı hacmi 30–35 mL/kg olmalıdır. Protein ihtiyacı böbrek 

yetmezliği olmayanlarda 1g/kg/gün’den fazla ve mümkünse 1,5 g/kg/gün, böbrek yetmezliği olan hastalarda 

ise 1 veya 1.2 g/kg/gün olmalıdır. Karbonhidratlar protein dışı enerji gereksinimlerinin %40-50’sini 

geçmemelidir. Yağlardan protein dışı enerjinin %50’sini alabilir. Vitaminler, eser element ve elektrolitler 

hastada eksiklik saptanırsa replase edilmelidir. Endikasyon tespit edildiğinde nütrisyonel yaklaşımda 

gastroinstestinal kanal fonksiyon bütünlüğü esas alınmalı ve buna göre gastrointestinal fonksiyon erişimi 

sağlam hastalarda oral beslenme solüsyonları tercih edilmelidir. Küratif anti kanser ilaç tedavisi 

uygulanmakta olan bir hastada danışmanlık ve oral beslenme takviyelerine rağmen oral gıda alımı 

yetersizse, takviye enteral, bu da yeterli ya da mümkün değilse parenteral beslenmeyi öneriyoruz. Kansere 

bağlı malnütrisyonun farmakolojik tedavisinde glukokortikoidler (4 mg/gün deksametazon) ve megestrol 

asetat (160-800 mg/gün) yer alır. Glukokortikoidler kısa süreli kullanılmalıdır. Glukokortikoid kullanımı ile 

anti-inflamatuvar etki, iştahın ve oral alımın artırılması ve iyilik hissi oluşabilir. Glukokortikoidlerin uzun 

süreli kullanım uzun süreli kullanımda myopati, kardiyovasküler hastalık riski ve osteoporoz riski artabilir. 

Megestrol asetat kullanımı iştah artışına ve kilo alımına yol açabilir. Uzun süreli kullanıma daha uygundur. 

Ancak yan etki olarak ödem, tromboembolik olay, hipotal-hipofiz-adrenal aks baskılanması, androjen 

eksikliğine yol açabilir. Konstipasyon tedavisinde kullanılan; metoklopramidin merkezi sinir sistemi ve 

domperidonun kardiyak ritim üzerindeki potansiyel advers etkilerine dikkat edilmelidir. Prostat kanseri 

hastalarında kullanılan adrojen deprivasyon terapisi, renal hücreli karsinom ve hepatoselüler karsinomda 

kullanılan sorafenib ilişkili sarkopeni tespit edilmiştir. Tedavi ilişkili bu yan etkiler açısından hastalar yakın 

takip edilmelidir. 

Sonuç olarak onkoloji hastalarında ana hedeflerimizden biri primer tümörün tedavisinin yanında tanı anı 

hastaların kaşeksi açısından risklerinin tespit edilmesi olmalıdır. Bu yüzden vücut kitle indeksi ve kilo 

geçmişine bakılmaksızın kanserli tüm hastaların ilk değerlendirmede beslenme riski açısından taranması ve 

bu değerlendirmenin düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Uygun tedavi yaklaşımlarıyla prekaşeksi 

dönemindeki hastaların kaşeksi ve refrakter kaşeksi evrelerine ilerlemesi önlenmelidir.   
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Kanser Hastalarında Parenteral Beslenme 

Dr. Ahmet Bilgehan Şahin 

Bursa Uludağ Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Malnütrisyon, kanser hastalarının %40 ile %80'inde görülür ve özellikle ileri evre hastalığı olanlarda önemli 

bir morbidite ve mortalite nedenidir. Özellikle sindirim sistemi ve üst solunum sistemi tümörlerinde sık 

görülür. Malnütrisyon, çeşitli malignitelerde daha kötü genel sağkalım, ayrıca kanser tedavisinden faydanın 

azalması, kemoterapiye bağlı toksisitenin artması ve daha düşük yaşam kalitesi ile ilişkilidir. 

Bazı durumlarda, malnütrisyon primer hastalık süreci veya tedavisi nedeniyle besinleri sindirememe veya 

emilimini gerçekleştirememe ile ilişkili olabilir. Fakat genellikle hastaların çoğunda kanserle ilişkili 

anoreksiya/kaşeksi sendromuna bağlıdır.  

Beslenme desteği, seçilmiş kanser hastalarında sağkalım sonuçlarını iyileştirebilir. Bununla birlikte, 

faydasını gösteren kanıtların yetersizliği nedeniyle, malnütrisyonu olmayan veya hafif malnütrisyonlu 

kanserli hastalarda enteral veya parenteral nütrisyonun gelişigüzel kullanımı önerilmemektedir.  

Ciddi derecede gastrointestinal işlevi bozulmuş hastalarda oral veya enteral yolla yeterli beslenmeyi 

sağlamak imkansız olabilir. Parenteral nütrisyon (PN), hem antikanser tedavi alan hem de artık tedavi 

alamayıp palyatif destekle takipte olan ileri evre kanserli hastalarda yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak 

özellikle ileri evre kanserli hastalarda PN'yi destekleyen kanıtlar zayıftır. Uzun süreli, ciddi şekilde azalmış 

gıda toleransının klinik sonuçları tehlikeye atabileceği ve bu ortamlarda PN'nin hayat kalitesini ve 

muhtemelen sağkalımı iyileştirebileceği açıktır. Malign barsak obstrüksiyonu olan kişilerde evde PN'nin 

etkinliğini değerlendiren yakın tarihli yalnızca gözlemsel çalışmaları içeren sistematik derlemede, yüksek 

bias riskine dikkat çekilmiş ve PN’nin sağkalımı ve hayat kalitesini iyileştirmek için sunulan kanıtların 

kesinliği çok düşük olarak derecelendirilmiştir.1 Yine başka bir sistematik derlemede, ileri evre kanserli 

hastalarda PN'nin yeterince çalışılmadığını ve kanıt düzeyinin zayıf olduğu belirtilmiştir.2 Evde PN alan 

hastalar için birçok prognostik skorlamalar çalışılmıştır. Tüm bu çalışmaların ortak bulgusu olarak PN 

ECOG performans skoru 3 veya 4 olan hastalarda kullanılmamalıdır. Bununla birlikte, kanıtın yokluğu, bir 

etkinin olmadığının kanıtı ile aynı değildir. İntravenöz nütrisyon seçeneğinden vazgeçme kararı yüksek 

kaliteli araştırmaların olmamasına dayanmamalıdır. Bunun yerine, PN başlatma kararı, hastalığın boyutuna, 

hastanın fiziksel ve psikolojik kaynaklarına ve vaka bazında risk/yarar değerlendirmesine göre 

bireyselleştirilmelidir. 

PN, kateterle ilişkili enfeksiyon, tıkanıklık ve tromboz, elektrolit imbalansı, re-feeding sendromu, aşırı sıvı 

yüklenmesi ve kronik hepatopati ve osteopati gibi birçok potansiyel olarak ciddi komplikasyon riski taşır.3 

PN, herhangi bir oral gıdayı tolere edemeyen veya tolere edebilse de yetersiz miktarda oral gıda alabilen 

hastalara önerilebilir. İkinci durum 'tamamlayıcı PN' olarak adlandırılır. Ancak bu tanımlamayı haklı 

çıkarmak için tolere edilen gıda miktarı konusunda bir uzlaşı yoktur. Bouleuc ve arkadaşları ileri evrede 

111 hastayı birkaç ay boyunca ek tamamlayıcı PN veya PN olmadan optimal destek tedavi alacak şekilde 

randomize etmiştir.4 Tamamlayıcı PN’nin, hayat kailtesini veya sağkalımı iyileştirmediği aksine ciddi 

advers olayları arttırdığı saptanmıştır. Bu nedenle, PN'nin potansiyel klinik faydasının ilgili risklere 

(örneğin; metabolik bozukluklar, septik komplikasyonlar) karşı dengelenmesi gerekir. Bu konudaki diğer 

problem ise de hayatın son dönemindeki hastalarda PN’nin ne zaman ve nasıl sonlandıracağının 

bilinmemesidir. Her ne kadar çalışmalar yetersiz olsa da bu konudaki klinik deneyimler PN’nin etkinliğinin 

yetersiz olduğunda erken dönemde sonlandırmanın önerilmesi, gerekirse de tekrar tekrar PN sonlandırmanın 

konuşulması yönündedir.  
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Sonuç olarak hayat kalitesinin ve/veya sağkalım sürelerinin ilerleyici malnütrisyon nedeniyle ciddi şekilde 

etkilenmesi bekleniyorsa, hastalara PN önerilmelidir. Özellikle ECOG/WHO PS 0-2 arası olması, düşük 

inflamasyon markerlarının saptanması ve metastatik hastalığının olmaması potansiyel yararın göstergeleri 

olarak görülebilir. Yaşam kalitesini ve beslenme parametrelerini iyileştirmek için kemoterapi alan oral alımı 

sınırlı, yetersiz beslenen hastalarda rutin olarak tamamlayıcı PN önermek için yeterli kanıt yoktur. 
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Kanser Hastalarında Ağrı Yönetimi 

Dr. Sibel Oyucu Orhan 
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Ağrı kanser hastalarında sık olarak görülür. İleri evre hastalıkta prevelansı %70’e kadar çıkmakta ve kötü 

fiziksel ve duygusal iyilik hali ile ilişkilidir.1 Kapsamlı bir sistematik derlemeye göre kanser hastalarındaki 

ağrı prevelansı küratif tedavi sonrasında %33’e, antikanser tedavi altında %59’a, ileri evre, metastatik ve 

terminal dönemde ise %64’e kadar çıkmaktadır.2 Pankreas (%44) ve baş boyun (%40) kanserleri gibi 

spesifik kanser tiplerinde ise daha erken dönemde yüksek oranda görülmektedir.3 

Yeni tedaviler ve küratif yaklaşımlarla ile elde edilen uzamış sağkalım süreleri ile daha fazla hastada 

hastalığa ve/veya tedaviye bağlı persistan ağrı görülmektedir. Ancak Avrupa ve Amerika’da yapılan 

çalışmalara göre hastaların %56 ile %82 oranında ağrı yakınmaları yeterince tedavi edilmemektedir.4 2014 

yılında yapılan bir derlemeye göre ise hastaların yaklaşık üçte biri ağrının şiddetine uygun tedavi 

almamaktadır.5 

Kanserde ağrı önemli bir sağlık sistemi sorunu olup GLOBOCAN verilerine göre Dünya’da 2020 yılında 

yaklaşık 19.9 milyon yeni vaka 9.9 milyon kanser ilişkili ölüm görülmüştür.6 

Kanser hastasında ağrı kompleks bir durum olup kişinin günlük yaşamdaki fiziksel performansını, 

psikolojik ve duygusal durumunu, sosyal ilişkilerini etkiler. Bu nedenle ağrıyı tanımlayıp, şiddetini 

belirledikten sonra tedavi planını oluşturmak gerekir. Ağrının şiddetini belirlemek için 0 ile 10 arasında 

puanlamanın olduğu görsel analog ölçeği (VAS), sözlü derecelendirme ölçeği (VRS) ve sayısal 

derecelendirme ölçeği (NRS) kullanılır.7 0 hiç ağrının olmadığı durumu, 10 ise hastanın yaşadığı en kötü 

ağrıyı ifade etmektedir. Hastalardan son 24 sa. içinde yaşadığı en kötü ağrıyı 0 ile 10 arası bir sayısal değerde 

tanımlaması istenir. 1-3 hafif, 4-7 orta, 8-10 ise şiddetli ağrıyı temsil etmektedir.  

Tedavinin doğru seçilmesi için ağrıyı tanımlamak gerekir. Ağrı nosiseptif ya da nöropatik olabilir. 

Nosiseptif ağrı devam eden doku hasarına bağlı somatik (kemik ağrısı gibi) veya visseral (bağırsak veya 

karaciğer gibi) ağrı iken nöropatik ağrı sinir sistemindeki hasara ya da fonksiyon kaybına (brakiyal 

pleksopati veya tümörün spinal kord basısına bağlı) bağlı görülür. 

Kronik ağrı tedavisinde analjeziklerin lüzumu halinde değil düzenli olarak kullanılması önerilir. 

Analjeziklerin ciddi kusma, disfaji, özofagogastrik/intestinal obstrüksiyon, konfüzyon tablosu ile ağrı için 

hızlı cevap alınması gereken durumlar dışında oral yoldan verilmesi önerilir.  

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ağrı yönetiminde ağrının şiddetine göre non opioidden zayıf opioide ve güçlü 

opioide geçişi içeren sıralı üç basamaklı ağrı merdiven şemasını önermektedir.8 WHO merdiven şeması tüm 

basamaklarda non-opioid analjezikleri önerirken bu tedaviler en çok ilk iki basamakta etkili olmaktadır. İlk 

basamakta non-opioidler yani pratik uygulamada parasetamol ve nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar 

(NSAİİ) tercih edilir. Opioid analjezikler ise hafif orta (2. basamak) ve orta ağır (3. basamak) şiddetteki 

ağrıların yönetiminde önemli rol oynamaktadır.  

Kanser ağrısında plasebo kullanımının yeri yoktur ve etik değildir. Kanserde ağrı yönetiminde analjezikler 

anti tümör tedaviler, girişimsel tedaviler ve non-invaziv psikolojik ve rehabilitasyon destek ile birlikte 

kullanılmalıdır. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün merdiven ağrı şemasının ilk basamağı hafif ağrı olup parasetamol ve NSAİİ’lar 

kullanılır. Bu tedaviler ile yeterli analjezi sağlanamayan hastalarda 2. (hafif orta ağrı) ve 3. (orta ağır ağrı) 

basamakta zayıf/güçlü opioidler kullanılır. Tüm basamaklarda parasetamol, NSAİİ’lar ve gereğinde adjuvan 

ilaçlar tedaviye eklenir. 
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Parasetamol, analjezik ve antipiretik özellikleri olup anti inflamatuar özelliği olmayan, görece sınırlı 

etkinliğe sahip, özellikle karaciğer toksisitesi açısından dikkatli olunması gereken bir non opioiddir. Tek 

seferde 1000 mg’ün üzerinde alınmaması, günlük dozun 4 g’ı geçmemesi ve kronik karaciğer hastalığı 

olanlarda maximum günlük dozun 2 g’ı geçmemesi önerilmektedir. Hasta opioid+parasetamol 

kombinasyonu alıyorsa, her dozda 325 mg parasetamol alması önerilmektedir. Olası karaciğer toksisitesi 

nedeniyle parasetamol ile birlikte ağır alkol tüketiminden kaçınılmalıdır. 

 

Non steroid antiinflamatuvar ilaçlar, ağrı oluşumunda görevli olan prostaglandin sentezinden sorumlu 

siklooksijenaz (COX-1, COX-2) enzimini bloke eder. Kemik ağrısı, enflamatuar lezyonlarla ilişkili ağrısı 

olan bireylerde etkisi yüksektir. COX-2 selektif olanlar analjezik ve antiinflamatuvar olup gastrointestinal 

sistem (GİS) yan etkileri daha az ancak protrombotik/kardiyotoksik etkileri bulunmaktadır. NSAİİ kullanımı 

için rölatif kontrendikasyonlar; peptik ülser ya da geçirilmiş NSAİİ ilişkili gastroduodenopati öyküsü 

olması, kanama diyatezi, eş zamanlı kortikosteroid kullanımı, güçlü kardiyovasküler hastalık öyküsü 

olması, kanser ilişkili koagülopati olması ya da renal hastalık olmasıdır. İlaç seçimi ampirik olup günde bir 

veya iki kez kullanılır. GİS toksisitesi için hastalar tedaviye başlamadan önce Amerikan Gastroenteroloji 

Derneği’nin kılavuzunda belirttiği şekilde risk durumlarına göre sınıflandırılmalıdır.9 Peptik ülser hastalığı 

veya GİS kanama öyküsü, 60 yaş üstü, yüksek doz NSAİİ kullanımı, eş zamanlı kortikosteroid veya 

antikoagülan kullanımı risk faktörleri olup hiçbirinin olmaması düşük risk iken 1-2 risk faktörü orta risk, üç 

ve üzeri yüksek risk kabul edilir. Yüksek riskte NSAİİ kullanılmaması, orta riskte NSAii’ın proton pompa 

inhibitörleri ile birlikte kullanımı önerilmektedir.9 Minimal GİS toksisite için selekoksib (selektif COX-2 

inhibitörü) ya da ibuprofen, naproksen tercih edilmelidir. Kardiyak riski yüksek hastalarda uzun süreli 

kullanım için naproksen önerilmektedir. NSAİİ alan hastalar için mümkünse minimal dozda ve yemeklerle 

birlikte alınması önerilmektedir. Tavan etkisi belli dozlardan sonra doz artışı ile etkinlik değişmeksizin yan 

etkilerin artmasıdır, bu açıdan dikkat etmek gerekir. 

Opioidler, santral sinir sistemi (SSS) ve periferik nöronlarda mü, kappa ve delta reseptörlerine bağlanarak 

morfin benzeri etki gösteren doğal/sentetik eksojen maddelerdir. Analjezik etki mü reseptörleri üzerinden 

olur. Opioidlerin tavan etkisi yoktur. Herhangi bir opioidin diğerine göre daha etkin ya da tolere edilebilir 

olduğunu destekleyen bir kanıt yoktur. Zayıf opioidler tramadol, dihidrokodein ve kodein olup 2. basamak 

ağrı tedavisinde kullanılan ajanlardır.  

Tramadol, norepinefrin ve serotonin geri alım inhibisyonu özelliği olan, zayıf bir mü opioid reseptör 

agonistidir. Genellikle orta ve orta-şiddetli ağrının tedavisinde endikedir. Yavaş ve hızlı salınımlı formları 

mevcuttur. Hızlı salınımlı olan kapsül formunda olup 50 mg ile başlanır 4-6 saatte bir 50-100 mg artırılarak 

günde maximum 400 mg’a kadar çıkılabilir. Yavaş salınımlı olanlar tablet formundadır, 100 mg ile başlanır, 

günlük maksimum dozu 300 mg’dır. Bulantı, kusma, baş dönmesi ve konstipasyon dikkat edilmesi gereken 

başlıca yan etkileridir.10 Serotonin metabolizması üzerinden etkidiğinden serotonin toksisitesine neden 

olabilir bu nedenle seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) ve trisiklik antidepresanlar (TAD) ile birlikte 

kullanılmamalıdır. Nöbet eşiğini düşürücü etkisi bulunmaktadır. 75 yaş üstü, karaciğer ve böbrek yetmezliği 

olan kişilerde doz azaltılmalıdır. CYP2D6 ile aktif metabolitine dönüştüğünden, zayıf metabolize edicilerde 

azalmış analjezik etki gözlenir. 

Kodein, CYP2D6 ile morfine metabolize olur. Zayıf metabolize edicilerde etkisiz olurken hızlı metabolize 

edicilerde toksik etki gösterir.  

Güçlü opioidler orta ağır kanser ilişkili ağrının tedavisinde WHO merdiveninin üçüncü basamağında yer 

alırlar, birçok çeşidi olup hiçbirinin birbirine üstünlüğü bulunmamakta en yaygın kullanılanı ve prototipi 

morfindir. Başlıcaları morfin, metadon, oksikodon, buprenorfin, hidromorfon ve fentanildir. 
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Morfin, mü reseptor agonisti ve zayıf bir kappa reseptör agonistidir. Geniş tedavi aralığı, doz titrasyonu ve 

uygulama kolaylığı, güvenilirliği, elde edilmesinin kolay ve ucuz olması nedeni ile kanser ağrısının 

tedavisinde ilk tercihtir. Oral, rektal, parenteral uygulama tercih edilebilir. Daha önce opioid kullanımı 

olmayan hastalarda genellikle standart başlangıç opioid tedavisi olarak kabul edilmektedir. Opioid naif 

grupta başlangıçta 5-15 mg oral morfin sülfat ya da eş değeri ile tedaviye başlanması önerilir. Şiddetli ağrısı 

olan, acil başvurusu olan kişilerde parenteral yol tercih edilmelidir. Parenteral eş değer doz, oral dozun üçte 

birine ya da yarısına denk gelmektedir. Karaciğerde metabolize edilir, M3G toksisiteden sorumlu M6G 

analjeziden sorumlu metabolitidir. Renal yolla atıldığı için böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli 

kullanılmalıdır. Orta ve ağır renal yetmezliği olan veya diyaliz hastalarında buprenorfin ya da fentanil tercih 

edilen opioidlerdir.11 Başlangıç dozu oral 8-12 saatte bir 10-30 mg’dır. Analjezi oluşana kadar doz öncekinin 

%30-50’si oranında artırılır. Emilimi iyi, birikim toksisitesi yoktur. 

Fentanil: Parenteral, spinal, transdermal, bukkal, transmukozal ve intranazal yolla uygulanabilen, yağda 

çözünen bir mü opioid reseptör agonistidir. Klinik pratikte sık reçete edilen transdermal fentanil opioid naif 

hastaların titrasyon döneminde ve kaçak ağrı kontrolünde uygulanmamalıdır.12 Bulantı, kusma, 

konstipasyon yakınmaları olan, yutmada zorluk yaşayan, morfine zayıf uyum gösteren hastalarda 

transdermal fentanil tercih edilebilir. Randomize kontrollü çalışmaların bir meta-analizinde, kanser ağrısı 

yönetiminde transdermal fentanil ve oral morfin karşılaştırıldığında benzer etkinliğe rağmen transdermal 

fentanil ile daha düşük kabızlık, bulantı, kusma, uyuşukluk ve idrar retansiyonu oranları gösteren sonuçlar 

bildirilmiştir.13 

Opioid yan etkileri birçok hastada gözlenir. Bunlar; konstipasyon, reflü, bulantı, kusma, kaşıntı, solunum 

depresyonu ve SSS toksisitesidir (kognitif bozukluk, konfüzyon, halüsinasyon, miyoklonik seğirmeler ve 

nadiren opioid ilişkili hiperaljezi [OİH]). OİH hafif dokunmaya dahi hassasiyetin oluştuğu paradoksik aljezi 

durumudur. Opioid yan etki yönetiminde opioid dozu azaltılır, ancak bunu yaparken koanaljezik, sinir 

blokajı veya radyoterapi (RT) gibi ek tedavi modalitelerini uygulamak gerekir. Bazı yan etkiler toksik opioid 

metabolitlerinin birikimine bağlı olabileceği için farklı bir opioid agonisti ya da uygulama yoluna geçiş 

uygun olabilir. Bu yaklaşım özellikle OİH ve miyoklonus gibi SSS toksisitesinde etkili olur.14 

En sık görülen yan etki kabızlık, bulantı ve kusmadır. Kabızlık hemen her hastada olduğu için profilaktik 

yumuşatıcı (parafin) veya uyarıcı (bisakodil, senna, fenolftalein) ajanlar, gerektiğinde ozmotik (laktüloz, 

nasitrat) laksatifler verilmelidir. Bulantı-kusma %10-40 oranında görülür. Şiddetli değildir, rutin antiemetik 

tedavi gerekmez ve günler içinde tolerans gelişir, metoklopramid ve anti dopaminerjikler önerilir. Sedasyon 

tedavinin başlangıcında, genellikle yüzeyeldir ve 2-5 günde tolerans gelişir. Hastaya geçici olduğu 

anlatılmalıdır. İleri kognitif bozukluklarda haloperidol verilebilir. Opioid dozu titre edilen hastalarda 

solunum depresyonu enderdir. Hızla tolerans gelişir. Öncesinde sedasyon ve bilinç bulanıklığı olur. 

Opioidler ile takipne ve solunum sıkıntısı oluşmaz, solunum sayısında azalma olur. Solunum depresyonunda 

naloksan kullanılır.  

Tolerans; opioid kullanımına fizyolojik cevaptır ve yavaş gelişir. Kanser ağrısında doz artış gereksinimi 

genellikle hastalığın ilerlemesi veya psikolojik stres artışı nedeni iledir. Bağımlılık yanlış 

yorumlanmaktadır. Bir hastalık veya sendromun kontrolü için özel farmakoterapi gereken hastalar o ilacın 

terapötik etkinliğine bağımlıdır. Bu fizyolojik bağımlılıktır ve sadece ilaç ani kesilirse veya antagonist 

kullanılırsa istenmeyen etkilere (anksiyete, ajitasyon, rinore, lakrimasyon, ateş, terleme) neden olur. 

Psikolojik bağımlılık ise; ilacın psikolojik etkileri için o ilacı elde etmeye yönelik patolojik davranışlarla 

karakterize sendromdur.  

Diğer yan etkiler; ağız kuruluğu, idrar retansiyonu, kaşıntı, disfori ve uyku bozukluğudur. 
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Ağrı nedeniyle düzenli ve sabit dozda opiod kullanan hastada görülen şiddetli ağrı epizoduna kaçak ağrı 

denir. Altta yatan birçok nörobiyolojik neden vardır. 19 çalışmayı içeren sistematik bir derlemeye göre 

kaçak ağrı görülme prevelansı genel olarak %59 olup en düşük %39 ile ayaktan hastalarda, en yüksek ise 

%80 ile yatan hastalarda görülmüştür.15 Kaçak ağrının tedavisinde bazal ağrısı opioid ile kontrol altında 

olan hastalarda hızlı etkili opioidler kullanılır. Öngörülemeyen ve aniden ortaya çıkan kaçak ağrıda 

transmukozal (oral, bukkal, sublingual ve intranazal) formda fentanil kullanılabilir. Yavaş seyirli kaçak 

ağrıda ve belli bir nedene bağlı oluşması beklenen kaçak ağrıdan 30 dak önce preemptif olarak standard 

normal salınımlı oral opioidler (oral morfin gibi) kullanılabilir.16 

Adjuvan analjezikler (koanaljezikler), klinik uygulamada asıl endiksayonları ağrı dışı nedenler olsa da 

opioide zayıf cevap alındığı durumlarda analjezik amaçlı kullanılabilen ilaçlardır. Analjeziklerin etkilerini 

artırarak ya da ağrıya eşlik eden semptomlar üzerinden etki ederler. Genel olarak antidepresanlar, 

antiepileptikler ve glukokortikoidlerdir. Antidepresanlar nöropatik ağrı tedavisinde, depresyon ve 

uykusuzlukta kullanılır. TAD’lar, SSRI’lar ve serotonin ve noradrenalin geri alım inhibitörlerinden (SNRI) 

oluşur. Ağrı tedavisinde tercihen duloksetin 30-60 mg/gün tercih edilir. Yan etki olarak bulantı, seksüel 

disfonksiyon, uykusuzluk ve mental bulanıklık görülebilir. Duloksetini tolere edemeyenlerde farklı bir 

SNRI ya da sekonder TAD olan desipramin seçilir. Antiepileptikler nöropatik ağrıda nöron 

depolarizasyonunu azaltarak etki eder. En sık pregabalin ve gabapentin kullanılır. Kortikosteroidler 

prostaglandin sentezini inhibe ederek  tümöre bağlı ödem ve inflamasyonu azaltırlar ve genel ruh hali ve 

iştah üzerinde olumlu etkileri vardır. Spinal kord basısı, kemik metastazı, kafaiçi basınç artışı, yumuşak 

doku infiltrasyonunda endikedirler. Prednizon 10-30 mg veya deksametazon 2-4 mg/gün kullanılır.  

Kemik ağrısı yönetiminde kontrendikasyon yoksa NSAİİ ve opioidler kullanılır. Osteoklast inhibitörleri 

olan bifosfonatlar (pamidronat, zolendronat, ibandronat), kalsitonin ve reseptör aktivator nükleer kappa B 

ligand (RANKL) inhibitörü denosumab kullanılabilir. Kemik metastazları ağrılı ise radyoterapi tedaviye 

eklenir. Kastre rezistan prostat kanserinde kemik hedefli radyofarmasötik olan radyum 223 iskelet ilişkili 

olayları ve ağrıyı azaltırken sağkalımı iyileştirir.16 Opioid refrakter ileri/terminal dönem hastaların ağrı 

krizlerinde ve glukokortikoidler kulanılır.17 Metastatik spinal kord kompresyonunda deksametazon 8-16 

mg/gün dozunda başlanır, 2 hafta doz azaltılarak devam edilir.16 

İnvazif yöntemler, WHO merdiven ağrı şemasına göre oral ve parenteral opioidlere refrakter ağrısı olan 

hastalarda tercih edilir. Kanser hastalarının yaklaşık %10’u bu gruba girer. Girişimsel işlemler sinir blokları, 

nörolitik bloklar (spinal nörolitik bloklar, kordotomi) ve intratekal (spinal veya epidural) ilaç 

uygulamalarıdır.16 İnvazif yöntemler ciddi komplikasyon riski nedeniyle uygun hastaya tecrübeli kişilerce 

uygulanmalıdır. 
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Tansiyonum Düşmüyor Ne Yapayım? 

Dr. Yavuz Ayar 

Bursa Şehir Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Bursa, Türkiye 

 

Dirençli hipertansiyon 

Maksimum dozda 3 veya daha fazla (bunlardan en az biri diüretik) antihipertansif almasına rağmen hedef 

tansiyon değerine ulaşılamıyorsa veya dört veya daha fazla antihipertansif ile tansiyonu kontrol altına 

alınabiliyorsa dirençli hipertansiyon (HT) tanımı kullanılır. Dirençli HT prevalansı %5-30 oranındadır. 

Yalancı nedenler dışlandığında gerçek prevalans HT tedavisi görenlerin %10’undan daha düşüktür. Dirençli 

HT için risk faktörleri şunlardır; ileri yaş (özellikle >75 yaş), erkek cinsiyet, siyah ırk, tanı anında evre 3 

HT ve hipertansif acil varlığı, obezite, diyabet, aterosklerotik kalp hastalığı, HT’ye bağlı uç organ hasarı, 

kronik böbrek yetmezliği ve Framingham 10 yıllık koroner risk puanı >%20 olmasıdır.1-3 

Dirençli HT olanlarda HT’ye bağlı organ hasarı, kronik böbrek yetmezliği gelişimi, erken kardiyovasküler 

olayla karşılaşma riski diğer hipertansiyon tedavisi görenlere göre daha yüksektir.4 Pierdomenico ve ark.1 

340 tansiyonu kontrol altında olan hasta, maskeli HT olan 126 hasta (klinik ölçüm yüksek, ambulatuvar 

ölçüm düşük) ve dirençli HT olan 130 hastayı karşılaştırmışlardır (4.98±2.9 yıl). Kardiyovasküler risk 

dirençli HT grubunda 3 kat daha fazla bulunmuştur.  

Dirençli HT’nin en sık sebepleri; uygun olmayan kan basıncı ölçümü, yalancı dirençli hipertansiyon, beyaz 

önlük hipertansiyonu ve yanlış tedavi kararlarıdır (uygun olmayan ilaç seçimi, yetersiz doz, hipertansiyon 

gelişimini tetikleyen mekanizmalar anlaşılmadan kombinasyon tedavisinin kullanılması, diüretik 

tedavisinin verimsiz kullanılması).5 

 

Yalançı dirençli hipertansiyon 

Yalançı dirençli HT nedenleri aşağıda verilmiştir: 

1. Tedaviye uyum, ilaç kullanımı yalancı dirençli hipertansiyon hastalarının ≤50’sinde (reçete edilen ilaç 

sayısı arttıkça tedavi uyumu azalıyor.) görülmektedir. 

2. Beyaz önlük HT (ofiste HT’nin yükseldiği ancak ambulatuvar veya ev ölçümlerinde normal seyrettiği) 

nadir bir olgu değildir. Bu nedenle dirençli HT tanısını doğrulamadan önce ofis HT, ambulatuvar veya ev 

ölçümleri ile doğrulanmalıdır. 

3. Kötü ölçüm teknikleri (özellikle kol çevresine göre küçük manşonların kullanılması) 

4. Özellikle yaşlılarda kalsifiye arterler (brakiyal arter) 

5. Klinisyene bağlı nedenler, uygunsuz doz ve kombinasyon.6,7 

 

Beyaz önlük hipertansiyonu 

Beyaz önlük HT prevalansı %15-50’dir. Kadınlarda daha sıktır. Yapılan çalışmalarda uzun dönem beyaz 

önlük HT daha kötü kardiyovasküler sonuçlar ile ilişkilidir. Beyaz önlük HT, prehipertansif durum olara da 

kabul edilebilmektedir.8 

 

Diğer nedenler 

1. Obezite veya aşırı kilo alımı gibi yaşam tarzı faktörleri, obstrüktif uyku apne sendromu, aşırı alkol 

tüketimi ve yüksek sodyum alımı 

2. Vazopresör veya sodyum tutucu maddelerin alımı, reçete edilen veya kullanılan ilaçlar, maddeler (NSAİİ, 

oral kontraseptifler, kokain, anabolik steroidler vb.), bitkisel ilaçlar 

3. Sekonder hipertansiyon nedenleri  
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4. Gelişmiş uç organ hasarı, özellikle kronik böbrek yetmezliği veya ateroskleroz. 

 

Obezite 

Obez bireylerde, bozulmuş natriürez, intraglomerüler basınç artışı, inflamasyon, insülin direnci, renin-

anjiyotensin-aldosteron sistemi aktivasyonu, mineralokortikoid reseptör aktivasyonu, anjiyotensin II düzeyi 

artışı, sempatik sinir sistemi aktivitesi artışı (leptin, melanokortin vb.), uzamış obeziteye bağlı nefron kaybı, 

ve glomerüler fitrasyon hızında belirgin azalma HT gelişimi ile ilişkilidir.9 

 

Obstrüktif uyku apne sendromu 

Obstrüktif uyku apne sendromu, erkeklerde sıktır. Toplumun %5’inde görülür. Hipoksiye bağlı artmış 

oksidatif stres artışı, serbest oksijen radikalleri, inflamasyon, vasküler endotel hasarı ve fonksiyon 

bozukluğu HT gelişimine yol açar.10 

 

Tuz kullanımı 

Ülkemizde tuz tüketimi Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisinin (<5g/gün) 3 katından fazla. Anjiyotensin II 

salınımı ve sempatik sistem aktivasyonuna yol açar. ACE inhibitörleri ve ARB grubu antihipertansif 

ilaçların etkinliğini azaltır.11  

 

İlaçlar 

Oral kontraseptifler, sempatomimetik ajanlar (dekonjestanlar özellikle soğuk algınlığında kullanılanlar), 

NSAİİ, siklosporin, eritropoetin, steroidler ve kemoteropatikler HT gelişimine yol açabilir. 

 

Sekonder hipertansiyon 

Yaşam tarzı, ilaç ve yalancı dirençli HT nedenleri dışlandıysa mutlaka sekonder nedenler araştırılmalıdır. 

HT hastalarının %5-15’inde altta yatan ve potansiyel olarak geri döndürülebilir bir neden vardır ve sekonder 

HT olarak tanımlanır. Aşağıdaki hasta gruplarında sekonder HT’nin araştırılması önerilmektedir: 

1. Evre 2 ve üstü HT olan genç hastalar (<40 yaş) veya çocuklukta HT 

2. Daha önceden stabil kronik HT olup normotansif seyreden ve akut yükseklik saptanan hastalar 

3. Dirençli HT 

4. Evre 3 veya hipertansif aciller 

5. Hipertansiyona bağlı yaygın uç organ hasarı olanlar 

6. Endokrin nedenler ve kronik böbrek yetmezliğini destekleyen klinik ve biyokimyasal verileri olanlar 

7. Obstrüktif uyku apnesini düşündüren klinik bulguları olanlar 

8. Feokromasitomayı düşündüren bulgular veya aile öyküsü olanlar 

Sekonder HT nedenleri arasında nadir genetik hastalıklar da unutulmamalıdır. 

 

Hastalar tanısal anlamda değerlendirilirken aşağıdaki hususlar mutlaka kontrol edilmelidir: 

1. Yaşam tarzı, alkol ve diyette sodyum alımı, ilaçlar veya maddeler, uyku düzeni, aile öyküsü 

2. Antihipertansif tedavi ve dozu 

3. Özellikle HT’ye bağlı uç organ hasarı ve sekonder HT belirtilerine odaklanan bir fizik muayene 

4. Ofis dışında kan basıncı ölçümleriyle (ambulatuvar veya evde) tedavi direncinin doğrulanması 

5. Elektrolit anormallikleri (hipokalemi), risk faktörleri (diyabet), organ hasarı (kronik böbrek yetmezliği 

gibi) ve sekonder hipertansiyonu saptamak için laboratuvar testleri 

6. Antihipertansif tedaviye uyumun teyidi.12-14 
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Tedavi 

Kontrendikasyon yoksa ACE inhibitörleri veya ARB + kalsiyum kanal blokerleri veya tiyazid (optimal doz 

veya tolere edilebilir dozda) kullanılır. Tansiyon kontrolü ambulatuvar veya evde ölçümlerle 

desteklenmelidir. Yalancı HT nedenleri ve sekonder HT dışlanmalıdır (kanıt düzeyi 1-C). Yaşam tarzı 

değişikliği, tuz alımı kısıtlaması önerilmelidir. Mevcut tedaviye düşük doz spironolakton eklenmesi yararlı 

olur. Spironolakton tedavisini tolere edilemiyorsa diğer mineralokortikoid reseptör antagonistleri, tiyazid 

veya loop diüretik verilebilir (kanıt düzeyi 1-B).  

Sonuç olarak; HT tedavisinde hasta uyumsuzluğu azımsanmayacak düzeyde görülmektedir. Tanısal 

anlamda sadece ofis ölçümleri dikkate alınmamalıdır. Yalancı dirençli HT nedenleri mutlaka dışlanmalıdır 

(başka ilaç kullanımı, tuz tüketimi vb.). Dirençli HT düşünülen hastalar değerlendirilirken sekonder 

nedenler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.15 
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Hipertansiyon (HT) tanımı, sınıflandırılması, tedavi ve tedavi hedefleri hakkında farklı tıbbi kuruluşlar 

tarafından yayınlanmış farklı öneriler mevcuttur. Bu öneriler küçük farklılıklar dışında temel olarak 

benzerdir.1-3 HT tedavisi planlanırken, HT evresi, HT’a bağlı uç organ hasarının varlığı, kardiyovasküler 

(KV) risklerin varlığı, komorbid hastalıkların durumu göz önüne alınmalıdır. 

Tüm önerilerde artmış kan basıncı (KB)1 ve yüksek normal KB2,3 olarak adlandırılan HT değerlerinden 

(sistolik kan basıncı [SKB] >120-130 veya diyastolik kan basıncı [DKB] >80-85 mmHg) itibaren tüm 

aşamalarda tedavide ilk basamağı diyette sodyum kısıtlaması, alkol tüketiminin azaltılması, akdeniz tipi 

diyet uygulaması, kilo kaybı, düzenli fiziksel aktivite ve sigaranın bırakılmasını içeren yaşam tarzı 

değişiklikleri oluşturmaktadır. 

Günümüzde genel görüş AntiHT tedavinin SKB/DKB >140/90 mmHg değerlerde başlanması yönündedir. 

Ancak yüksek-normal değerlerde3 ( SKB/ DKB >130/80 mmHg) uç organ hasarı, diyabet (DM), koroner 

arter hastalığı (KAH) ve kronik böbrek hastalığı (KBH) varlığı gibi yüksek KV risk altındaki bireylerde de 

medikal tedavi önerilmektedir. 

Birçok tıbbi kuruluşun önerilerinde β-blokör’lerin kalp yetmezliği, angina, miyokart enfarktüsü sonrası 

(post MI), atriyal fibrilasyon varlığında  ve gebelik planlayan ya da gebe kadınların HT tedavisinde 

kullanımı ilk tercih olarak önerilmektedir. Bu durumların dışında başlangıç tedavisinde ilk tercih 

olmamalıdır.1,2,3 

Farklı klinik durumlara göre HT’lu hastalarda farmakolojik tedavi başlanması için önerilen KB eşik 

değerleri ve hedef KB değerleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir1 (Tablo 1): 

 

Tablo 1. Çeşitli klinik durumlarda önerilen tedavi başlangıç ve hedef kan basıncı değerleri 1 

Klinik durumlar Tedavi başlangıcı için 

eşik KB değeri (mmHg) 

Hedef KB 

(mmHg) 

Genel popülasyon 

Klinik KAH+ ya da ASKAH* riski ≥%10 ≥130/80 <130/80 

Klinik KAH+ ya da ASKAH riski ≤%10 ≥140/90 <130/80 

Yaşlı bireyler (≥65 yaş)** ≥130 (SKB) <130 (SKB) 

Özellikli durumlar 

Diabetes mellitus ≥130/80 <130/80 

Kronik böbrek hastalığı (KBH) ≥130/80 <130/80 

Posttransplant KBH ≥130/80 <130/80 

Kalp yetmezliği ≥130/80 <130/80 

Stabil iskemik kalp hastalığı ≥130/80 <130/80 

 İnme profilaksisi amaçlı ≥140/90 <130/80 

Periferik arter hastalığı ≥130/80 <130/80 

*ASKAH: aterosklerotik koroner arter hastalığı, **2018 ESC/ESH Guideline’a göre (≥65 yaş) hedef 

SKB/DKB 130-140 /70-79 mmHg arası önerilmektedir. Bu grup hastalarda postural hipotansiyon ve yan 

etki profili nedeni ile SKB/DKB’nın 130/70 mmHg’nın altına düşürülmesi önerilmemektedir. Bu hedef 

International Society of Hypertension Global Hypertension Practice Guideline’da yaşlı bireylerde <140/90 

mmHg olarak belirlenmiştir ve alt limitin bireysel özelliklere göre oluşturulması önerilmiştir. 
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Önceki önergelerde başlangıç tedavisinde monoterapi rejimlerinin kullanılması, yanıt alınamadığında 

dozunun arttırılması yada farklı bir monoterapiye geçilmesi önerilmekteydi. Ancak monoterapinin dozunun 

arttırılmasının ek bir KB düşüşü sağlamaması, daha yüksek yan etki profiline sahip olması, diğer 

monoterapilere geçişte zaman kaybına neden olması ve sıklıkla da inefektif olması nedeni ile günümüzde 

monoterapi ancak yüksek KV riske sahip yüksek-normal KB olan, düşük riskli evre 1 HT’u (<150 mmHg) 

olan,  çok yaşlı (>80 yaş) ve genel durumu düşkün yaşlı (≥65) hastalardaki mevcut HT’da kullanımı 

önerilmektedir.1-3 

Günümüzde ise monoterapiye yanıt alınamadığında diğer ilaç gruplarının eklenmesi önerilmektedir. Farklı 

HT yolakları üzerine etkili bu yaklaşım çoğu hastada KB kontrolünü sağlamakta gerekli görülmektedir. 

Ayrıca tedaviye uyumu artırmak amacı ile farklı ilaç gruplarını bir arada içeren tek tablet kombinasyonları 

(single pill kombinasyon) tercih edilmesi güncel önerilerde tercih edilmektedir. 

Yukarıda bahsedilen komplike olmayan durumlar dışında başlangıç tedavisinde hastanın angiotensin 

reseptör inhibitörleri (ACEI)/anjiyotensin reseptör blokerlerine (ARB) ek olarak kalsiyum kanal blokerleri 

(KKB) yada tiyazit/ tiyazit benzeri diüretiklerin(klortalidon, indapamid vb) kombinasyonunu içeren dual 

kombinasyon önerilmektedir. Bu tedavi ile hedef KB’na ulaşılamadığında ACEI veya 

ARB+KKB+diüretiklerden oluşan  üç ilaç içeren kombinasyonlar şeklinde tedavi planlanmalı ve bu 

tedaviye yanıt alınamadığında dirençli HT olarak değerlendirilerek spironolakton (25-50 mg/gün) yada 

diğer diüretikler, alfa bloker ya da beta blokerler tedaviye eklenmelidir (Şekil 1).3 

 

 

Şekil 1. Komplike olmayan HT’da ilaç tedavi algoritmi.3 

 

Ancak hastalarda mevcut olan KAH, kalp yetmezliği (KY), sol ventrikül hipertrofisi (LVH), atriyal 

fibrilasyon (AF), KBH, DM, pulmoner hastalık, daha önce geçirilmiş inme ve transisyonel iskemik atak, 

gebelik gibi ko-morbid durumlarda tedavi başlangıcında majör ilaç grupları arasındaki tercihler 

farklılaşabilir. 
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HT tedavisinde yer alan majör ilaç grupları ve yan etkileri 

Renin-anjiyootensin sistem blokerleri 

Hem ACEI, hem de ARB’ler HT tedavisinde en sık kullanılan ilaç gruplarıdır. ARB’ler ACEI’ne göre daha 

az yan etki profilleri nedeni ile en az kesilme oranına sahip antihipertansif ilaç grubudur.  

ACEI ya da ARB’ler diğer antihipertansif sınıflarına göre daha fazla oranda albüminüride azalmaya neden 

olurlar ve hem diyabetik hemde ACEI ya da ARB’ler, KB azalmasına ek olarak küçük arter remodelingi ve 

LVH gibi HT’a bağlı uç organ hasarlarından korumakta yada gerilemesini sağlamakta da etkilidir. Bu iki 

ilaç grubuda LV fonksiyonlarını düzelterek ve daha efektif LV’de yapısal regresyon sağlayarak AF 

insidensinide azaltır. ACEI yada ARB’ler postMI ve azalmış ejeksiyon fraksiyonlu (EF) kalp yetmezlikli 

hastalarda kullanım endikasyonu vardır.3 

Bu grup ilaçların gebelikte, daha önce angionörotik ödem geçirenlerde, hiperkalemi durumlarında (>5.5 

mmol/L), bilateral renal arter stenozu durumlarında kullanımlarından kaçınılmalıdır, ayrıca tedaviye 

eklenmesinden sonra bir miktar glomerüler filtrasyon hızında (GFH) düşme ve serum kreatinin değerlerinde 

artışın gözlenmesi olağandır. Ancak serum kreatinin değerinde %30’un üzerindeki artışlarda bilateral renal 

arter stenozu açısından ileri tetkik yapılması gerekmektedir. Bu açıdan uzun süredir DM varlığı ve yaygın 

aterosklerozu olan yüksek riskli hastalarda tedaviye başlandıktan 3-5 gün donra serum kreatinin düzeyinin 

değerlendirilmesi uygundur.  

Volüm deplesyonu durumlarında da kullanımları akut kreatinin artışına neden olur, bu durumlarda volüm 

eksikliği giderildikten sonra kullanılmalıdır. Gerekirse tedaviye başlamadan birkaç gün önce mevcut 

diüretik tedavinin kesilmesi uygun olabilir. Angionörotik ödem durumunda ARB tedavisine geçiş 

düşünülmelidir. 

ACEI kullanımında artmış kinin düzeyleri öksürük, anjiyoödem ve anafilaktik reaksiyonlara neden olabilir.  

Öksürük ACEI kullanan hastaların %5-20’sinde gelişir ve genelde tedaviye başlandıktan 1-2 haftadan 1 aya 

kadar uzayan süreç içerisinde ortaya çıkar. Bu durumda ARB’lere geçiş uygundur. Bazı çalışmalarda 

nonsteroid antiinflamatuvar ilaçların (NSAİİ) ve aspirin kullanımının öksürük riskini azalttığı belirtilmesine 

rağmen hiperpotasemi riski nedeniyle dikkatli olunmalıdır.4,5 

Potasyum düzeyinin üst sınırda olduğu ancak proteinüri ve kardiyak açıdan ACEI/ARB kullanımı gereken 

durumlarda diyetle potasyum kısıtlaması, gerekirse oral potasyum bağlayan ajanların tedaviye eklenmesi 

bu ajanların kullanımına olanak sağlayacaktır. Ancak hiperpotasemi kontrol altına alınamıyorsa 

ACEI/ARB’nin kesilmesi gerekir. KBH ve DM olan ya da çok yaşlı hastalarda, bu grup ilaçlarla birlikte 

potasyum tutucu diüretik ya da NSAID kullananlarda hiperpotasemi daha sıktır. 

ACEI/ARB’ler eritropoetin üretimini de süprese ederler, bu nedenle posttransplantasyon ve yüksek irtifada 

gelişen eritrositoz durumlarında tercih edilmelidirler. Ayrıca bir ARB olan olmesartanın nadiren ‘’sprue 

benzeri enteropati’’ yapıcı etkisi mevcuttur, bu nedenle yeni tedavi başlayan hastalarda ishal ve kilo kaybı 

sorgulanmalı gerekirse etken madde değiştirilmelidir. 

 

Kalsiyum kanal blokerleri 

KKB’leri HT, angina pektoris ve kardiyak aritmi gibi durumlarda oldukça yaygın olarak kullanılırlar. 

Önergelerde HT tedavisinde hem monoterapide hem de kombinasyon tedavisinde ilk seçilecek ilaçlar 

grunda yer alırlar.1-3 

İnme riski azalmasında oldukça etkili olmalarına rağmen, azalmış EF’li kalp yetmezliğinde çok etkili 

değildir. Karotis arter progresyonunu yavaşlatmada, LVH’ni geriletmede ve proteinüriyi azaltmada β 

blokörlerden daha etkili olduğu tespit edilmiştir.  
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KKB, heterojen bir gruptur. Nondihidropiridin KKB’leri (verapamil, diltiazem) başlıca kardiyak 

kontraktilite ve iletim üzerine etkili iken, vazodilatör etkileri dihidropiridin KKB’lerinden daha azdır. 

Yüksek ventrikül hızlı AF’de ve proteinüri varlığında tercih edilecek ilaç gruplarındandır. 

Nondihidropiridin KKB’leri, herhangi bir yüksek dereceli sinoatriyal ya da atriyoventriküler blokta, şiddetli 

sol ventrikül (LV) disfonksiyonunda (LV EF <%40), bradikardi (nabız dakika sayısı <60/dak) olan 

durumlarda kullanımlarından kaçınılmalıdır, ayrıca konstipasyon kullanımda sıkıntı yaratan diğer bir 

durumdur, doza bağımlı olarak gelişir.  

Dihidropiridin KKB’leri (amlodipin, felodipin, isradipin, nikardipin, nifedipin, nisoldipin) oluşturdukları 

venöz dilatasyon nedeniyle ayak bileği ödeminin yanı sıra taşiaritmi, kalp yetmezliğinin derecesinin 

artmasına neden olabilirler. Bu durumlarda dikkatli olunmalı ve akut dekompanse kalp yetmezliğinde 

kullanımından kaçınılmalıdır. Doz azaltılması ve/veya ACEI/ARB ile birlikte kullanımı ve ayak bileği 

ödeminde  azalma sağlayacaktır. Taşiaritmi durumlarından kaçınmak amacı ile β blokörler ile kombine 

kullanımları uygun olabilir. Baş ağrısı, baş dönmesi ve flushing diğer yan etkilerdir ve sıklıkla tedaviyi 

kesmeyi gerektirecek düzeyde değildir. 

 

Tiyazid/tiyazid benzeri (klortalidon, indapamid vb.) diüretikler 

Diüretikler, kalp yetmezliğinde diğer sınıflara göre daha etkilidirler. Bu nedenle hipervoleminin olduğu 

HT’da tercih edilmesi gereken ajanlardır. Kullanımlarında hiperkalsemi ve hipopotaseminin yanı sıra kan 

ürik asit düzeylerinde artışa da neden olarak gut ataklarını tetikleyebilirler. Ürikozürik  ilaçlarla (losartan, 

atorvastatin, fibratlar) kombine kullanımı bu etkilerini azaltabilir.  

Metabolik sendrom ve glukoz intoleransına neden olmaları diğer bir istenmeyen özelliklerindendir, 

potasyum bu etkileri azalttığından kullanımlarında kontrendikasyon olmadığı sürece potasyum alımının 

arttırılması önerilmelidir. Ayrıca bu ajanlar azalmış glomerüler filtrasyon hızı <45 mL/dak  altında olanlarda 

antihipertansif etkinliği daha azdır ve  30 mL/dak’nın altındaki GFH değerlerinde etki inefektif hale geleceği 

için böyle durumlarda loop diüretikler kullanılmalıdır. 

 

Beta blokerler 

İnme, kalp yetmezliği ve majör KV olay riskinde önemli derecede azalma sağladığı gösterilmiştir. 

Semptomatik angina, yüksek kalp atım hızı durumlarında, miyokardiyal infarktüs sonrası dönemde, azalmış 

EF’li kalp yetmezliğinde, gebelik planlayan ve gebe kadınlarda kullanımı önerilmektedir. Nabız dakika 

sayısı  60’ın altında olduğunda, yüksek dereceli sino-atriyal bloklarda ve astım varlığında kullanımlarından 

kaçınılmalıdır.  

Glukoz intoleransı, metabolik sendrom, impotans ve halsizlik-yorgunluk diğer yan etkileri arasındadır. 

Sporcularda ve fiziksel olarak aktif hipertyansif hastalarda tercih edilmemelidir. Ancak β blokerler homojen 

bir grup değildir. Son yıllarda, aynı anda α ve β reseptörlerini bloke eden labetolol, karvedilol gibi ajanların, 

kardiyoselektif ve vazodilatör etkileri olan nebivololün  kullanımı artmaktadır. Bu ajanlarla daha az yeni 

başlayan diyabet, impotans ve yan etki profili sözkonusudur. Bronkospastik akciğer hastalığı varlığında 

endikasyon durumunda kardiyoselektif β blokörler (atenolol, bisoprolol, metoprolol) tercih edilmelidir. 
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Yaşlıda Polifarmasi 

Dr. Celaleddin Demircan 

Bursa Uludağ Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Tanım 

Çoklu ilaç kullanımı anlamında kullanılan polifarmasinin genel kabul görmüş bir tanımı yoktur. Aynı gün 

içinde 3 ilaç veya 4 ilaç veya 5 ilaç ya da 6 ilaç kullanmak gibi çok sayıda tanımlar yapılmış olmakla beraber 

çalışmaların çoğunda günde ≥ 5 ilaç kullanmak polifarmasi olarak kabul edilmiştir. Günde ≥10 ilaç 

kullanmak ise hiperpolifarmasi veya aşırı polifarmasi olarak tanımlanmıştır. Polifarmasi yaşlılarda bir 

geriatrik sendrom olarak kabul edilmektedir.  

 

Epidemiyoloji 

Polifarmasi yaşlılarda yaygındır. Kabul edilen tanım kriterine, ülkelere, hangi toplum kesiminde (toplum, 

hastaneye başvuran, huzurevinde yaşayan vb.) yapıldığına göre polifarmasi sıklığı için farklı oranlar 

bildirilmiştir. Amerika Birleşik Devletlerinde telefonla yapılan bir anket çalışmasında yaşlılarda polifarmasi 

ve aşırı polifarmasi oranları sırasıyla erkeklerde %44 ve %12, kadınlarda ise %57 ve %12 olarak 

bildirilmiştir. İtalya'da eczane veri tabanından yapılan bir çalışmada polifarmasi oranı %46, Türkiye'de 

huzurevlerinde yaşayan hastalarda yapılan bir çalışmada %59.6, Türkiye'de geriatri polikliniğinde kadın 

hastalarda yapılan bir çalışmada %47.6 ve İngiltere'de acil servise başvuran 75 yaş ve üzeri hastalarda 

yapılan bir çalışmada %45 ve İtalya'da 38 dahiliye kliniğinde yapılan başka bir çalışmada hastaneye kabulde 

ve taburculukta sırasıyla %51.9 ve %67 olarak bildirilmiştir.  

 

Polifarmasi nedenleri 

Yaşlılarda polifarmasinin en sık nedeni kronik hastalıkların artmış olmasıdır. Bunun yanısıra geriatrik 

sendromların görülme sıklığının artması, çok sayıda doktor başvurusu, reçete beklentisi, reçetesiz ilaç 

kullanma alışkanlığı, görme ve kognitif  fonksiyonlarda kötüleşme hastaya ait diğer polifarmasi 

nedenleridir. Semptoma yönelik tedavi alışkanlığı, hastanın kullandığı ilaçları yeterince sorgulamama, ilaç 

istenmeyen etkilerini, etkileşimlerini iyi bilmeme, reçete kaskadı,  ilaç değiştirme eğilimi, hastayı görmeden 

ilaç yazma davranışı, hastayı tedavi konusunda bilgilendirme eksikliği, tedaviyi izleme eksikliği ve tedaviyi 

zamanında sonlandıramama gibi faktörler ise hekime bağlı polifarmasi nedenleridir.  

 

Polifarmasinin olumsuz sonuçları 

- İlaç kullanım hataları ve tedaviye uyumsuzluk artar. 

- İlaç advers etkileri artar.    

- Potansiyel uygunsuz ilaç kullanım oranları artar. 

- Reçete kaskadı riski artar. 

- İlaç-ilaç ve ilaç-besin olumsuz etkileşim oranları artar. 

- Düşme riski, pelvik fraktür görülme sıklığı artar. 

- Üriner inkontinans görülme riski artar. 

- Malnütrisyon görülme riski artar. 

- Kognitif fonksiyonlarda bozulma riski artar. 

- Günlük yaşam aktivitesinde bozulma riski artar. 

- Hospitalizasyon ve mortalite oranları artar. 

- Sağlık harcamalarında artışa neden olur.  
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Polifarmasiyi önlemek için öneriler 

- Tüm yaşlılar için çok yönlü geriatrik değerlendirme yapılmalı. 

- Hastanın kullandığı tüm ilaçları bir torbada getirmesini sağlamalı, reçetesiz ilaçlar ve bitkisel takviye 

ürünler dahil hepsi  kullanım şekliyle birlikte ayrıntılı kaydedilmeli.  

- Hastanın kullandığı ilaçlar potansiyel uygunsuz ilaç kullanımı açısından gözden geçirilmeli.  

- Hastanın semptomları ilaç advers etkileri açısından dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli.   

- İlaçlar hastalık endikasyonlarına uygun olarak akılcı ilaç kullanım önerilerine göre reçete edilmeli. 

- Hastalara ilaçlarını nasıl kullanacakları ayrıntılı olarak anlatılmalı.  

- Daha sonra yapılan her vizitte ilaçları nasıl kullandıkları ve advers ileç etkileri açısından semptomları 

tekrar sorgulanmalı. 
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Yaşlıda Uyku Bozuklukları 

Dr. Olgun Deniz 

Bursa Şehir Hastanesi, Palyatif Bakım Ünitesi, İç Hastalıkları ve Geriatri, Bursa, Türkiye 

 

Uyku, içsel veya dışsal uyaranlarla hızlı bir şekilde geri döndürebilen azalmış yanıt, motor aktivite 

metabolizmanın olduğu bilinçsizlik halidir. Yaşlılarda uyku bozukluğu sık görülen bir sorundur. Uyku 

hastalıkları tanı ve tedavisinde genel bir yaklaşım belirlemek amacıyla 1979’da ilk sınıflama yapılmış 

ardından 1991 ve 2005 yılında revize edilmiş ve sırasıyla International Classification of Sleep Disorders-1 

(ICSD-1) ve ICSD-2 ismi ile yayınlanmıştır.1,2 2014 yılında her bölüm sonuna izole semptomlar eklenerek 

ICSD-3 olarak 7 ana başlık altında sınıflamaya son şekli verilmiş ve yayınlanmıştır.3 

 

ICSD-3 uyku bozuklukları sınıflaması 

1. İnsomniler 

a. Kronik insomni, b. Kısa süreli insomni, c. Diğer insomniler, d. İzole semptom ve varyantlar (aşırı yatakta 

kalanlar, kısa uyuyanlar) 

2. Uyku ile ilişkili solunum bozuklukları 

a. Obstrüktif uyku apne sendromu, b. Santral uyku apne sendromu, c. Uyku ile ilişkili hipoventilasyon 

sendromları, d. Uyku ile ilişkili hipoksemi sendromu, e. İzole semptom ve varyantlar (horlama, katatreni) 

3. Hipersomni ile seyreden santral hastalıklar 

a. Narkolepsi tip 1, b. Narkolepsi tip 2, c. İdiyopatik hipersomni, d. Kleine-Levin sendromu, e. Medikal 

hastalıklara bağlı hipersomni, f. İlaç ve madde kullanımına bağlı hipersomni, g. Psikiyatrik hastalıklara bağlı 

hipersomni, h. Yetersiz uyku sendromu (izole semptom ve varyantlar, uzun uyuyanlar) 

4. Sirkadiyen ritim uyku-uyanıklık bozuklukları 

a. Gecikmiş uyku-uyanıklık fazı bozukluğu, b. İleri uyku-uyanıklık fazı bozukluğu, c. Düzensiz uyku-

uyanıklık ritmi bozukluğu, d. 24 saatlik olmayan uyku-uyanıklık ritmi bozukluğu, e. Vardiyalı çalışma, f. 

Jet-lag, g. Spesifiye edilemeyen sirkadiyen ritim bozuklukları 

5. Parasomniler 

a. Non-REM ilişkili parasomniler (arousal bozuklukları, konfüzyonel arousallar, uykuda yürüme, uyku 

terörü, uyku ilişkili yeme bozuklukları) 

b. REM ile ilişkili parasomniler (REM uykusu davranış bozukluğu, tekrarlayıcı izole uyku paralizisi, kabus 

bozuklukları) 

c. Diğer parasomniler (exploding head sendromu, uyku ilişkili hallüsünasyonlar, uyku enürezis, medikal 

durumlara bağlı parasomniler, ilaç veya madde kullanımına bağlı parasomniler, spesifiye edilemeyen 

parasomniler) 

6. Uyku ile ilişkili hareket bozuklukları 

a. Huzursuz bacak sendromu, b. Periyodik bacak hareketleri, c. Uyku ilişkili bacak krampları, d. Uyku 

ilişkili bruksizm, e. Uyku ilişkili ritmik hareket bozuklukları, f. İnfantların benign uyku myoklonusu, g. 

Uyku başlangıcında propriospinal myoklonus, h. Medikal hastalıklara bağlı uyku ilişkili hareket 

bozuklukları, i. İlaç veya madde kullanımına bağlı uyku ilişkili hareket bozuklukları, j. Spesifiye 

edilemeyen uyku ilişkili hareket bozuklukları 

7. Diğer uyku hastalıkları 

 

Uykunun 2 evresi mevcuttur. Bunlar 3 bölümden oluşan non-REM (rapid eye movement: hızlı göz hareketi) 

ve REM’dir. Non-REM fiziksel fiziksel dinlenmeyi sağlar, 3 evresi vardır. Evre 1 hafif uyku evresidir. 
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Yatağa girdikten evre 1’e kadar geçen süre uyku latansı olarak isimlendirilir. Evre 2 daha derin uyku 

evresidir.  Evre 3 ise en derin uyku evresidir, yaşla birlikte süresi kısalır. REM uykusu ise rüyaların 

görüldüğü, ruhsal dinlenmenin sağlandığı evredir. Gece boyunca her 90-120 dakikada bir bu fazların 

tekrarlandığı 4-6 siklus görülmektedir. 

Yaşla birlikte uykuda bazı değişiklikler olmaktadır. İlerleyen yaşla birlikte uyku süresi kısalır ve yaşlılarda 

daha yüzeyel, uykuya dalmanın zorlaştığı, bölünmesi kolay, gün içerisindeki uyuklamaların arttığı bir uyku 

görülmektedir. Böylece, uyku kalitesinin daha kötü olduğu söylenebilir. Uyku bozuklukları varlığında 

yaşlılarda bazı şikayetler olmaktadır, bunlar uykuya dalmada güçlük, gece uyku sırasında sık uyanma, 

uyandıktan sonra uykuya tekrar dalamama, yorgunluk, halsizlik, konsantrasyon güçlüğü, unutkanlık, 

dikkate azalma olarak sıralanabilir.  

Insomnia, uykuya dalmakta, uykuyu devam ettirmekte zorluk ve/veya istenilenden önce uyanma durumudur 

ve uyku bozukları arasında en sık görülen hastalıktır.4 Türk erişkin popülasyonunda uyku bozukluğu sıklığı 

(TAPES) çalışmasında >65 yaş hastalarda, insomni sıklığı %13.9 saptanmıştır.5 Kadınlarda erkeklerden 

daha sık görülmektedir. Insomnia yaşlılarda kognitif bozulma, yaşam kalitesinde azalma, depresif semptom 

ve intihar düşüncesi gibi morbiditelere hatta mortaliye yol açabilmektedir. Uyku süresinin 5 saatin altında 

olması ve uyku bölünmelerindeki artış yaşlılarda düşmeye ve kırık riskinde artışa yol açmaktadır.6 Geriatrik 

hastalarda uyku bozukluklarına ve insomniye yol açan, sık karşılaşılan durumlar vardır. Eşlik eden ek 

hastalıklar yaşlıda sıktır, örneğin prostat hipertrofisi, kalp ritm bozuklukları, kalp yetmezliği gibi 

hastalıkların semptomları nedeniyle gece uyanmalar ve uyku bozuklukları olabilmektedir. Polifarmasi ve 

ilaçların yan etkileri nedeniyle uyku düzeni bozulabilmektedir. Kas, eklem ağrıları, kanser ve metastazlarına 

bağlı ağrı da uykuya dalma ve uykuyu sürdürme sorunlarına yol açabilmektedir. Geriatrik hastalarda sık 

gördüğümüz demans, depresyon, anksiyete varlığı da uyku kalitesi, etkinliği azaltmakta, uykuya dalma 

süresini, uyku boyunca uyanmaları arttırmaktadır.  

Geriatrik hastalarda uyku bozuklukları araştırılırken kapsamlı öykü alınmalı, eşlik eden hastalıklar, 

kullanılan tüm ilaçlar, soygeçmiş ayrıntılı sorgulanmalıdır. Partnerlerinin uyku ile ilgili gözlemleri ve 

hastaların kendilerinin tuttuğu uyku günlükleri öyküye büyük katkı sağlamaktadır. Zorunlu olmamakla 

birlikte gerekli görüldüğünde polisomnografi, aktiagrafi gibi testler ile tanı desteklenebilmektedir. Geriatrik 

değerlendirmenin önemli bir parçası olan bireysel bazda değerlendirme uyku bozuklukları değerlendirmesi 

açısından da değerlidir.  

Geriatrik hastalarda uyku bozukluklarında alınacak bazı önlemler vardır.7 Bunlardan en önemlileri şöyle 

sıralanabilir: Uyunan mekanın sessiz, çok sıcak veya soğuk olmadan, hafif aydınlatılmış ve konforlu olması, 

uyku hijyenine dikkat edilmesi, aynı saatte yatılarak aynı saatte kalkılmaya özen gösterilmesi, gün içinde 

uyunmaması, ek hastalıklar var ise düzenli kontrollere gidilerek gerekli tedavilerin uygulanması, geç 

saatlerde yemek yenmemesi, yatmaya yakın sıvı alımının kısıtlanması, gün içinde olabildiğince hareket 

edilmesi, egzersiz yapılması, gün ışığından mümkün olduğunca faydalanılması, gerekli olmadıkça ve doktor 

kontrolu olmadan uyku ilacı kullanılmaması.   

Uyku bozukluklarında kullanılan farmakolojik tedavi ajanları ana başlıkta benzodiyazepinler, non-

benzodiyazepinler, melatonin reseptör antagonistleri, antidepresanlar, oreksin reseptör antagonistleri 

şeklinde sınıflandırılabilir. Antipsikotiklerin kullanımından ise ölüm riskinde artış, serebrovasküler ve 

ekstrapiramidal yan etkiler, yürüyüş bozuklukları, düşme, ödem, üriner enfeksiyon, kilo alımı ve diyabet 

riski nedeniyle mümkün olduğunca kaçınılması gerekmektedir.  

Sonuç olarak yaşla birlikte uyku süreci değişmektedir. Uyku bozuklukları geriatrik hastalarda yaşam 

kalitesini olumsuz etkilemekte, ciddi morbidite ve mortaliteye yol açmaktadır. Geriatrik hastaların 

değerlendirilmesinde hekimlerin farkındalığı arttırılarak mutlaka uyku durumu da sorgulanmalı, uyku 
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hijyeni açısından gerekli tedbirlerin alınması, ihtiyacı olan hastalara uygun tedavilerin verilmesi 

sağlanmalıdır.  
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Üriner İnkontinans 

Dr. Suna Avcı 

SBÜ Bursa Yüksek Ihtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Bursa, Türkiye 

 

Üriner inkontinans (Üİ), miktarı ne olursa olsun her türlü istemsiz idrar kaçırma olarak tanımlanmıştır. 

Yaşlanma ile sıklığı artan, ruhsal, sosyal, fonksiyonel sorunlara sebep olarak yaşam kalitesini azaltan bir 

geriatrik sendromdur. Fiziksel aktivitelere katılımının azalması, sosyal izolasyon ve stres seviyesinin 

artmasının  yanı sıra, bakım verenlere ve sağlık sistemine ciddi yük bindirmektedir. Hastalar tarafından 

sıklıkla saklanmakta ve sağlık profesyonellerince yeterince değerlendirilmemektedir.  

Uluslararası idrar kaçırma konsültasyonu raporuna göre erkeklerde idrar kaçırma prevalans oranları %1-

%39 gibi geniş bir aralıkta değişmektedir. Üİ sıklığı kadınlarda erkeklere  göre iki kat fazla görülür. 

Literatüre bakıldığında Üİ prevalansına yönelik araştırmaların da çoğu kadınlara yöneliktir. Genç kadınlarda 

%25, orta yaş ve postmenopozal dönemlerde %44-57, ileri yaşlarda ise %75 sıklıkta görüldüğü 

bildirilmiştir). Ülkemizde yapılan sınırlı sayıdaki prevalans çalışmalarına göre, kadınlarda Üİ sıklığı 

yaklaşık %16.4-49.7 arasında gösterilmiştir.  

Kontinans, işlevsel alt üriner sistem fonksiyonunu, yeterli mobiliteyi, kognitif durum ve motivasyonu, 

çevresel ve iyatrojenik  engellerin yokluğunu gerektirir. Yaşlanma üriner inkontinansa yol açmaz, ama yaşla 

ilgili değişiklikler buna yatkınlık oluşturabilir. İleri yaşın yanında ırk, doğum sayısı, doğum şekli, 

histerektomi, obezite, uyku apnesi,  fonksiyonelliğin azalması ve aile öyküsü diğer risk faktörleridir. Ayrıca 

Parkinson Hastalığı, inme, demans, spinal kord hasarı, konjestif kalp yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer 

hastalığı, mesane ve prostat kanseri, depresyon, kontrolsüz diyabet, üriner inkontinans ile ilişkili komorbid 

durumlardır.   

Yaşlanmayla mesane kapasitesi, mesane kompliyansı, idrar akımı azalır, rezidü idrar miktarı ve detrüsör 

kası  hiperktivitesi artar. Kadınlarda östrojenin azalmasının trofik etkileri, vajinal atrofi ve güçsüzleşmiş 

periüretral ve pelvik kaslar nedeniyle üretral rezistans azalır. Sonuçta stras ve sıkışma tipi idrar kaçırmaya 

zemin hazırlanmış olur. Birden fazla doğum yapmış kadılarda pelvik tabanın anatomik desteğini 

kaybetmesiyle üretra ve mesane boynu mobilitesi artar, karın içi basıncı arttıran olaylarda stres tipi üriner 

inkontinansı görülür.  Erkeklerde prostat büyümesine ikincil ürteral dirneç artar, idrar akım hızı azalır, idrar 

retansiyonuna yatkınlık gelişir. Bunların yanı sıra yaşlanma ile böbreğin konsantre edici mekanizmalarında 

azalma ve arjinin-vazopressinin normal diürinal ritminde  kayıp, yaşlı bireyleri nokturnal poliüri ve idrar 

kaçırmaya meyilli hale getirir. 

Üriner inkontinans tespit edildiğinde öncelikli olarak geri dönüştürülebilir sebeplerin tespiti gereklidir. 

Yaşlıların üçte birinde ve akut hastaneye yatışlarda geçici inkontinans sebepleri mevcuttur. ‘DIAPPERS’ 

kelimesinin başharfleri ile geçici inkontinans sebepleri akılda tutulabilir. Kompenentleri şunlardır: deliryum 

(delirium), enfeksiyonlar (infection),  atrofik vajinit-üretrit (atrophic vaginitis-urethritis), psiklojik 

(psychological), ilaçlar (pharmaceuticals), aşırı sıvı çıkışı (excess urine output), hareket kısıtlılığı (restricted 

mobility), taşlaşmış gaita (stool impaction). 

İdrar oluşumunu arttırarak, sempatik ve parasempatik sinir sistemi üzerine etki ederek bazı ilaçlar Üİ’ye 

sebep olur. Antikolinerjikler, antipsikotikler, kolinesteraz inhibitörleri, kalsiyum kanal blokerleri, ACE 

inhibitörleri, diüretikler, alfa agonistler, NSAİİ, opioid analjezikler, dekonjastanlar bu ilaçlar arasında 

sayılabilir. 

Geçici Üİ sebepleri dışlandıktan sonra Üİ devam ediyorsa kalıcı Üİ sebepleri değerlendirilmelidir. 

1. Urge (sıkışma-yetişememe) tipi inkontinans mesane kası hiperaktivitesine bağlı gelişir. Yaşlı kadınlarda  

görülen en sık Üİ tipidir. Etiyolojiden bağımsız olarak sık ve aciliyet hissi ile işeme semptomu ile 
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karakterizedir. İdrar kaçağı orta ve ileri dercede olabilir. Noktüri ve gece inkontinansı sıktır. Detrüsor 

hiperkativitesine yol açacak multipl skleroz, inme, Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı ile ilişkili 

olabilir. Aynı zamanda taş, enfeksiyon, tümör, yabancı cisim  ve  mesane kasının kompliyansına yol açacak 

fibrozis ve yaşlanma bu tip inkontinansın sebebidir.   

2. Stres tipi inkontinans pelvik kaslarda gelişen gevşeme sonucu oluşan üretral hipermobilite veya intrinsik 

sfinkter yetmezliğine bağlı öksürme, hapşırma, gülme ile az hacimli idrar kaçırmadır. Erkekte stres 

inkontinansı nadirdir ve genellikle prostektomi sonrasında sfinkter hasarına bağlı oluşur. 

3. Mikst tip idrar inkontinans birden çok sebeple oluşan inkontinanstır. Çoğunlukla sıkışma ve stres 

beraberliği görülür. Özellikle bakımevi, huzurevinde yaşayan kırılgan yaşlılarda sıkışma ve  bozulmuş 

mesane kontraksiyonu birlikteliğine dikkat etmek gerekir. Hastalarda “işeme sonrası rezidü hacmi” (post-

void rezidü, PVR) olabildiğinden verilen antimuskarinik ilaçlar duurmun ciidyetini daha da arttırabilir ve 

mesane glob oluşabilir. 

4.  Taşma (overflow)  inkontinans tipi mesane çıkış yolu obstrüksiyonu ve/veya detrüsör zayıflığı nedeniyle 

görülebilir. Prostat büyümesi, prostat kanseri ve üretral darlık nedeniyle görülür. Kadınlarda nadirdir, atrofik 

vajinitle birlikte fibrotik değişiklikler, geniş sistoselin basısı, mesane boynu süspansiyonu ameliyatı sonrası, 

mesane taşı sonrası gelişir. Bu tip Üİ’de tam mesane boşalması olmadığından sürekli idrar  kaçağı veya 

damlama ile kendini gösterir.  

5. Fonksiyonel tip Üİ mesane fonksiyonları ile ilgili olmayıp, fiziksel veya kognitif yetersizlikten dolayı 

hastanın kendini gerekli zamanlarda tuvalete yetiştirememesinden kaynaklanır.   

 

İnkontinansı olan hastaların temel değerlendirilmesinde yeterli bir hikaye, fizik muayene, idrar tetkiki ve 

postvoidial rezidü içerir. Bu temel değerlendirmenin amacı geri döndürülebilir sebepleri belirleyip, altta 

yatan sebepleri tespit etmek ve ileri tetkik gerektirecek hastaları ayırmaktır. 

İnkontinans tipini anlamak için “The Three Incontinence Questionnnare (3IQ)” 3 soru testi pratik, faydalı 

bir testtir. Yine işeme günlüğü tipi belirleme ve yüksek sıvı alımın ile ilişkili bir idrar kaçırma olup 

olmadığını anlamada yardımcıdır.  

Diğer medikal durumların (ortostatik hipotansiyon, konjestif kalp yetmezliği, periferik ödem  gibi) 

belirlenmesi için fizik muayene, mesane doluyken stresle indüklenen inkontinans testi, idrarını yaptıktan 

sonra mesane distansiyonun tespiti için palpasyon, pelvik ve rektal muayene yapılmalıdır. 

Tanıda ayrıntılı laboratuar testi gerekli değildir, Tüm hastalara idrar tahlili yapılmalı, hematuri, piyüri varsa 

idrar kültürü eklenmelidir. Asemptomatik bakteriüride yaşlıda tedavi endikasyonu yoktur. Steril hematuri 

varsa malign hastalıklar, taş ve tüberküloz açısından değerlendirilmelidir. 

Stres inkontinans olan kadınlarda mesane stres testi tanıyı doğrulamak için kullanılabilir. Stres veya sıkışma 

Üİ başlangıç tedavisi için PVR ölçümü gerekli değildir. Tanısının kesin konulamadığı, başlangıç tedavisinin 

etkisiz olduğu durumlarda, idrar retansiyonu ve/veya taşma inkontinansı şüphesi olanlarda istenebilir. PVR, 

150 cc üstündeyse vaye total mesane kapesitesinin üçte birinden fazlaysa ileri değerlendirme yapılabilir. 

Ürodinami testleri invazif testlerdir. Stres, sıkışma veya mikst tip ile uyumlu hastalarda yapılmasına gerk 

yoktur. Yaşlılarda detrüsör hiperaktivitesi ve mesane çıkış obstruksiyonu ile birlikte alt üriner sistem 

fonksiyonlarını etkileyen nörolojik hastalıkları olanlarda kullanılması önerilir.  

Yaşlı hastalarda Üİ tedavisi mutlaka bireyselleştirilmelidir. Yaşam tarzı değişiklikleri ve davranışsal 

tedaviler  ilk basamak tedavilerdir. İlaçlar davranış tedavilerinin önüne geçemez çünkü ilaçlar genellikle 

istemsiz kontraksiyonları önleyemez. 

Sıkışma tipi Üİ’de mesane gevşetici medikasyonlar kullanılır. Özellikle ağız kuruluğu başta olmak üzere, 

bulanık görme, konstipasyon, delirium, başdönmesi gibi yan etkilere dikkat etmek gerekir. İnkontinans 
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tedavisine yönelik antikolinerjik ajanlar oksibütin, tolteridon, trospiyum, darifenasin, solifenasindir. 

Sıkışma ve taşma tipi inkontinansta alfa adrenerjik blokerler kullanılabilir. Bu ilaçların ortostatik 

hipotansiyon ve oftalmik yan etkilerine dikkat etmek gerekir. Stres tipi inkontianansta etkin bir farmakolojik 

tedavi yoktur. Fenilpropanolamin, duloksetin, imipramin, östrojen kullanılabilse de etkileri minimaldir. 

Mirabegron, beta-3 adrenoreseptörleri, detrüsörün düz kas hücerelerinde eksprese edilen baskın beta 

reseptörleridir ve bunların stimülosyanu ile detrüsör gevşemektedir. Kontrolsüz hipertansiyonda, ciddi 

böbrek ve karaciğer yetmezliğinde önerilmez. 

Farmakoterapiye dirençli, seçilmiş, kısıtlı vakalarda botulinium toksini uygulaması, posterior tibial sinir 

stimülasyonu ve sakral nöromodülasyon gibi girişimsel işlemler veya cerrahi düşünülebilir. 
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Teorikten Pratiğe Hemşirelik Eğitimi 
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Hemşirelik eğitimi, öğrenilen teorik kavramlara dayalı olarak klinik becerilerde yetkinlik gösterme amacını 

taşıyan mesleki bir eğitimdir (Brown, 2019). Hemşirelik lisans eğitimi müfredatında; hemşirelik esasları, iç 

hastalıkları hemşireliği, cerrahi hastalıkları hemşireliği, doğum ve kadın sağlığı hemşireliği, çocuk sağlığı 

ve hastalıkları hemşireliği, psikiyatri hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği, hemşirelikte yönetim ve 

hemşirelikte eğitim gibi temel hemşirelik derslerinin yanı sıra, öğrencinin kişisel ve mesleki gelişimine 

katkıda bulunacak etik, bilimsel araştırma yöntemleri, sportif faaliyetler, sanatsal faaliyetler, kültürel ve 

sosyal faaliyetler, gibi farklı konulara da yer verilmektedir. Hemşirelik eğitimi sonunda, öğrencilerin 

bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır (İbrahimoğlu, Mersin ve Kılıç, 

2019). Hemşirelik eğitimi, teori ve uygulama olmak üzere iki temel bileşenden oluşmaktadır. Hemşirelik 

eğitiminde teorik bilgi uygulamanın temelini oluşturmaktadır (Seyfan, 2021). 

Teorik bilginin uygulamaya aktarılması laboratuvar uygulamaları ve hastane ortamlarında yapılan klinik 

uygulamalar sırasında gerçekleştirilmektedir (Seyfan, 2021). Klinik uygulama teorik bilgi ile uygulamanın 

bütünleşmesini, öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmesini,  farklı meslek üyeleri ile uyum içinde 

çalışmayı benimsemesini, profesyonel yeterlilik, iletişim, karar verme ve ekip üyesi olarak çalışabilme 

becerilerini geliştirmelerini sağlamaktadır (Şendir ve ark., 2021). Teorik ve uygulama arasında uyumun 

sağlanması etkin ve kaliteli eğitim için son derece gereklidir (Seyfan, 2021).   

Bu uyumu sağlayarak hemşirelik eğitiminin kalitesinin arttırılmasında klasik öğretim yönteminin yanı sıra 

entegrasyon, problem çözmeye dayalı öğretim gibi farklı öğretim modelleri uygulanmıştır (Toraman ve ark., 

2013). Yine, aynı amaçla öğretim modelinin içerisine bilgisayar destekli eğitim, simülasyon, uzaktan eğitim, 

arttırılmış sanal gerçeklik gibi teknik ve uygulamalar entegre edilmiştir (Edeer ve Sarıkaya 2015; Sarı ve 

Erdem, 2017).   

Hemşirelik eğitiminde, teori ve uygulama arasında bazen “teori-uygulama boşluğu”  ya da “Teorik bilginin 

fiili uygulamadan uzaklaştırılması” olarak tanımlanan bir uyum eksikliği yaşamaktadır (Abu Salah ve ark., 

2018; Salah, Aljerjawy ve Salama, 2018; Brown, 2019; Seyfan, 2021). Teori-uygulama boşluğu, hemşirelik 

öğrencisinin klinik uygulama ortamında edindiği deneyimden memnuniyetsizliğinde artışa, uygulama 

deneyimine ilişkin hayal kırklığı ve zorluklar yaşamalarına neden olmanın yanı sıra öğrencilerin mesleki ve 

profesyonel gelişiminin zarar görmesine ve hasta güvenliğinin de olumsuz yönde etkilemesine katkıda 

bulunmaktadır  (Maben, Latter ve Clark, 2006; Jamshidi, 2012; Monaghan, 2015; Seyfan ve ark., 

2021). Öğrenciler mezun olup, çalışmaya başladıklarında ise, uygulamalar konusunda kendilerine 

öğretilenler ile çalışma ortamında deneyimledikleri arasındaki farklılıklar, hasta bakımının kalitesinde 

azalmaya, iş doyumunun azalmasına, tükenmişlik düzeyinin artmasına ve işten ayrılma oranda artışa sebep 

olmaktadır (Yang  ve ark., 2013; Al Awaisi, Cooke ve Pryjmachuk, 2015; Salifu ve ark., 2019).  Teori-

uygulama boşluğu, mesleki yaşamda hemşirelerin daha fazla ilaç hatası  ve bakım hatası yapması,  fiziksel 

değerlendirme becerilerini daha az kullanması ile sonuçlanabilmektedir (Gregory ve ark., 2009; Jones ve 

Treiber, 2010; Alamri ve Almazan, 2018; Salifu ve ark., 2019;  Seyfan ve ark., 2021). 

Teori- uygulama boşluğunun ortaya çıkmasında, örgüt kültürü ve süreçleri, kilinik ortam, öğretim elemanı 

ve klinik eğitmen sayısı gibi çok sayıda faktör rol oynamaktadır (Safazadeh ve ark., 2018; McSharry ve 

Lathlean, 2017; Salifu ve ark., 2019;  Seyfan, 2021).  Hemşire akademisyenler, hemşirelik öğrencilerinin 

klinik becerilerini geliştirmelerine ve klinik alanın kültürüne entegre olmalarına yardımcı olmaktadırlar 

(McSharry ve Lathlean, 2017; Seyfan, 2021). Hemşire akademisyenlerin teoriyi pratiğe yansıtmadaki rolü 
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teori-uygulama boşluğunu kapatmada çok önemlidir (Monaghan, 2015;  Günay ve Kılınç, 2018; Kantar, 

2021; Seyfan, 2021). 

Hemşirelik eğitimi verenler, hemşireler, hemşirelik okulları ve hastane yönetimleri arasındaki işbirliğinin 

sağlanması, teori- uygulama açığını kapatmada en fazla önerilen yoldur (Günay ve Kılınç, 2018;  McSharry 

ve Lathlean, 2017; Shoghi ve ark., 2021; Seyfan, 2021). Bununla birlikte, bu açığı kapatmada hemşirelik 

eğitiminde görev alan, yeterli sayıda iyi eğitimli akademisyen ve klinik eğitmenin olması, standart 

klavuzların, simülasyon uygulamalarının kullanımı gibi stratejilerin de hayata geçirilmesi önerilmektedir 

(Monaghan, 2015; Günay ve Kılınç, 2018; Needham, McMurray ve Shaban, 2016; Raines, 2018; Brown, 

2019; Seyfan, 2021). 

Okul ve hastane arasında sürekli ve zamanında yapılan işbirliği, müfredatın sistematik ve düzenli bir şekilde 

gözden geçirilmesine, öğrencilerin kanıta dayalı uygulamalar konusunda farkındalığının artmasına ve klinik 

ortama daha kolay uyum sağlamalarına yardımcı olmaktadır  (Seyfan, 2021). 

Simülasyon uygulamaları, öğrencilerin yeterli seviyeye gelene kadar güvenli bir ortamda pratik yapmasına, 

eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olmakta ve böylece klinik ortama 

daha iyi uyum sağlamalarına katkıda bulunmaktadır (Raines, 2018; Brown, 2019).  
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Kanıta Dayalı Uygulama (KDU); iyi tasarlanmış araştırma sonuçları ile kanıtlanmış bilgini veya klinik 

deneyimi, hasta bireyin gereksinimleri, tercihleri ve değerleri ile birleştiren, klinik karar vermede problem 

çözme yaklaşımıdır.1,2 Tıbbi literatürün hızla değiştiği ve geliştiği bu dönemde, içinde bulunduğu çağa ayak 

uydurabilmek amacıyla hemşireliğin kanıta dayalı uygulamalara klinik pratikte yer vermesi gerekmektedir. 

Bu doğrultuda; hemşireler belli yöntemler kullanılarak yapılan araştırmalar sonucunda ulaşılan ve aksi 

ispatlanıncaya kadar doğru kabul edilen güncel bilgileri takip etmekten ve mesleki uygulamalarında 

kullanmaktan sorumludur.1 Bu sorumluluk hem hastaya hem de mesleğine yöneliktir. Hasta açısından 

bakıldığında; sağlık bakımı alan hastanın kendine yapılan her türlü işlemde bilgi alma ve karar verme, aynı 

zamanda en iyi bakımı alma hakkı bulunmaktadır. Hastaya yapılan her türlü işlemin kanıta dayalı 

uygulamalara dayandırılması hem hukuki hem vicdani mesleki sorumluluktur. Hemşireler, hemşirelik 

yasası başta olmak üzere, yönetmelik ve yasalara bağlı olarak sorumluluklarını tam olarak yerine getirmekle 

de yükümlüdür. Yasadaki tanıma göre; “hemşireler; bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimlerini 

karşılayabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirleme ve hemşirelik tanılama çerçevesinde hemşirelik 

bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir ve denetler.” Hemşirelerin bakımda 

ihmallerinin olması, yanlış tedavi uygulamaları, bilgi ve beceri eksiklikleri nedeniyle hastaya fiili zarar 

veren durumlar tıbbi hata olarak kabul edilmekle birlikte yasal sonuçlar meydana getirmektedir.1,3 

Kanıta dayalı uygulamalar, sağlık hizmetlerinin maliyetini kontrol ederken hasta sonuçlarının kalitesini 

iyileştirmektedir.2 Literatürde, kanıta dayalı uygulama ile kaynakların daha verimli kullanıldığı, hasta 

bakımının iyileştirildiği, maliyetlerin ve hastanede kalış süresinin azaltıldığı, hasta memnuniyetinin arttığı, 

gereksiz ve etkisiz uygulamaların ortadan kaldırıldığı belirtilmektedir.3 Bununla birlikte, araştırmalar 

sonucunda elde edilen bir kanıta dayalı uygulama bulgusunun klinikte uygulanmasının 17 yıldan fazla 

sürdüğü bildirilmektedir.2 Kanıta dayalı uygulama kavramı sağlık sisteminde önemli bir konu olduğu halde, 

günümüzde hala birçok hemşire ve sağlık çalışanı tarafından yeteri kadar bilinmemektedir.1 

Sağlık profesyonelleri, kanıta dayalı uygulamaları kliniklerde uygulamak konusunda bazı engeller ile 

karşılaşmaktadır.2 Hemşireler kanıta dayalı uygulamalara değer vermesine rağmen, klinik uygulamada 

kullanmak için eğitim, bilgiye erişim ve zamana ihtiyaçları olduğunu bildirmektedir. Hemşirelik mesleğinin 

lisans seviyesine yükselmesi ve üniversitelerde ders olarak kanıta dayalı uygulamalara yer verilmeye 

başlanması ile beraber öğrencilerin literatür tarama ve kanıta dayalı uygulamalara inanma düzeylerinde artış 

olduğu bildirilmiştir. Aynı zamanda, hemşirelerin araştırmalardan haberdar olmadıkları, araştırmaları 

okumadıkları ve klinikte kanıta dayalı uygulamaları hayata geçiren rol modeller bulamadıkları 

belirtilmektedir. Hemşirelerin %75.5’inin klinik uygulamalarda eğitimleri sırasında aldıkları bilgiyi, 

%26.1’inin kişisel deneyim ve %4.0 oranında araştırma sonuçlarını kullandığı belirlenmiştir.1 

Kalp yetmezliği, kanser, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve diyabet gibi kronik hastalığa sahip hastaların 

tedavi gördüğü dahiliye kliniklerinde yatan hastalar, yoğun bir tedavi ve bakım sürecine gereksinimi olan 

hastalardır. Etkili tedavi edilemediklerinde tekrarlı hastaneye yatışlara maruz kalabilen bu hasta grubuna 

bakım verilirken kanıta dayalı uygulamaların kullanımı yaşamsal önem arz edebilmektedir. Bu kliniklerde 

çalışan hemşirelerin hastalığın ilerlemesini ve komplikasyonların ortaya çıkmasını önleyici girişimleri etkin 

bir şekilde uygulayabilmesi gerekmektedir. Dahiliye hemşireleri ile yapılan bir çalışmada, hemşirelerin 

%56.3’ünün mesleki yayınları takip ettiği, %62.5’inin bilimsel toplantılara katıldığı ve %57.8’inin 
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mezuniyet sonrası araştırma yaptığı, kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğu ve 

geliştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.3 

Hemşirelerin; kanıta dayalı uygulama ile ilgili bilgi seviyelerini arttırmaları, becerilerini geliştirmeleri, 

araştırmaları eleştirel değerlendirebilmeleri, uygulamalarını bilimsel temellere dayandırabilmeleri için 

sahada kanıta dayalı uygulama kültürünün oluşturulması sağlanmalıdır.1 Hemşirelik eğitimi sırasında 

araştırma sürecini öğretmek, hemşireleri kanıta dayalı uygulama ilkelerini mezuniyet sonrası uygulamaya 

hazırlamak açısından ilk adımdır. Öğrencilerin hemşirelik uygulamalarıyla ilgili hakemli araştırma 

makalelerini tartışmak, araştırma sürecini öğretmek için etkili bir strateji olabilir.4 Ayrıca kanıta dayalı 

uygulamaların, hemşirelik öğretiminde derslere entegre edilmesine, klinikte hizmet içi eğitimlerin 

oluşturularak kanıta dayalı uygulama becerilerinin geliştirilmesine ve hemşirelerin bu konuda kendilerine 

güvenlerinin sağlanmasına gereksinim olduğu düşünülmektedir. Öğretim stratejileri ve kliniğe entegre olan 

çok yönlü ve stratejik müdahaleler; kanıta dayalı uygulamaya yönelik bilgi, beceri ve tutumlarda olumlu 

gelişmelere yol açarak hasta sonuçlarının iyileşmesini, bakım maliyetlerinin düşmesini ve hemşirelerin iş 

doyumunun artmasına da katkıda bulunacaktır.1 Bununla birlikte, kanıta dayalı uygulama konusunda 

kurumsal hazır olma destekleyici bir ortam da önemlidir. Hemşirenin eğitimi ve uygulama becerisi yeterli 

olsa da teknik donanım ve liderlik desteği yoksa başarıya ulaşmak mümkün olmayabilir. Hemşire 

yöneticiler, kanıta dayalı uygulama hazırlığının tüm unsurlarını ele alacak konumdadır. Kurumsal olarak 

kanıta dayalı uygulamayı teşvik eden bir ortam oluşturulduğunda; hasta sonuçları iyileştirilebilir, sağlık 

bakım maliyeti azaltılabilir. Bununla birlikte, hemşirelerin iş memnuniyeti artarken, devirler azalarak 

alanında profesyonelleşmiş hemşirelerin alana katkısı sağlanabilir.5 
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Teknolojinin Hemşirelikte Kullanımı 

Uzm. Hemşire Semure Zengi 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, Türkiye 

 

Dünyada  teknolojide görülen hızlı gelişmeler ülkelerin var olan teknolojik olanaklarını geliştirmelerini  

zorunlu hale  getirmiştir. Ayrıca  insanların  da daha nitelikli  bir ortamda yaşama  beklentisi teknolojideki 

gelişmenin hızlandırılmasına katkı sağlamıştır. Son  yıllarda sağlık sistemlerinde  teknolojik gelişmelerin 

artması, hastanelerde tanı, tedavi ve bakıma yönelik gelişmelere katkıda bulunmuştur. Bilim ve 

teknolojideki bu gelişim, sağlık sisteminde yer alan hemşirelerin, hemşirelik bakım ve tedavi alanında etkili 

ve kaliteli bakım vermede, teknolojiyi kullanmalarını ve bu alandaki gelişimleri takip etmelerini zorunlu 

kılmaktadır. 

Teknoloji, sanat ya da beceri  anlamına  gelen yunanca “Techne” ve bilim ya da çalışma anlamına  gelen  

“Logia” sözcüğünün birleşmesinden oluşan bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu sözlüğünde teknoloji; “Bir 

sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini 

kapsayan uygulama bilgisi, uygulayım bilimi” ve “İnsanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek 

amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü” olarak tanımlanmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlık teknolojisi ise; sağlık sorunu çözmek ve yaşam kalitesini artırmak için 

geliştirilen cihazlar, ilaçlar, aşılar, prosedür ve sistemlerin bilgi ve becerilerle organize edilerek  

uygulanması anlamına  gelir. Sağlık teknolojisi; sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, tanısı, 

tedavisi, rehabilitasyonu ve/veya uzun süreli bakımı için yapılan her türlü müdahaledir. 

 

Neden teknoloji  

Bugünün dijital çağında teknoloji, insan hayatının hemen hemen tüm alanlarını kuşatmıştır. Sağlık 

sektöründe de hizmet verimliliği ve tanı güvenilirliğini artırmak için teknolojinin büyük bir önemi vardır. 

 

Hemşirelikte teknoloji neden önemli? 

Teknoloji çevremizdeki dünyayı etkilemek için oluşan arzularımızı somutlaştırır. Teknoloji  sadece  makine 

ve  ekipman değildir. Teknoloji aynı zamanda; ekipman kullanmak için geliştirilen beceriler, profesyonel 

bakımı teşvik eden bilgi ve organizasyonel yönetim ve teknolojik değerlendirmeler gibi konularla ilgili 

kararlardır. Hemşireler, hastaların fiziksel, emosyonel rahatlığı ve desteği sağlamak  amacıyla güvenli,  

etkili ve  kaliteli  bakım girişimlerini gerçekleştirmektedir. Bakım girişimlerini gerçekleştirirken teknolojik 

gelişmelerden etkilenmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre teknoloji, hastalara verilen bakımın güvenliğini 

arttırmış, hemşirelerin hastalarıyla daha fazla zaman geçirip endişelerini dile getirmelerine fırsat sağlamıştır. 

Hemşireler Kullanacakları teknolojiyi belirlerken uygulanabilir, kullanılabilir ve güvenilir olmasına, 

etkililik düzeyine, maliyetine, sosyal, yasal ve etik  yönüne  dikkat etmelidir.   

Teknolojinin kullanımı ile; 

- Hemşireler ve diğer sağlık disiplinleri arasında iletişim ve işbirliği sağlar. 

- Sağlıklı/hasta kişiye bireysel ve bütüncül yaklaşımı sağlar. 

- Bakımın niteliğini yükseltir. 

- Hemşirelik bakımında bağımsız işlevleri arttırır. 

- Mesleğe bilimsel nitelik kazandırır. 

- Hemşirenin karar verme yeteneğini geliştirir. 

- Yasal ve etik doküman sağlar. 

- Hasta memnuniyeti artar. 
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- Hemşirenin bilgisini arttırır, mesleki doyumu artar. 

 

Teknolojiyi hangi alanlarda kullanıyoruz? 

- Bilgi teknolojisi sistemleri 

- Tele tıp-tele sağlık  

- Programlanmış infüzyon sistemleri  

- Yara bakım teknolojisi  

- Görüntüleme cihazları  

- Diyaliz 

- Eğitim  

- Giyilebilir sağlık teknolojileri  

- Robotik ilaç hazırlama üniteleri  

- Hasta kaldırma lifti 

- Cihaz ile damar hattının görüntülenmesi  

 

Teknolojinin dezavantajları  

Elektronik sağlık kayıtlarının yazılımı hakkında iyi adapte  edilmediği ve kullanışlı  olmadığı, yeterince  

genel hemşirelik  verimliliğini artırma ya da hasta bakımı iş akışını destekleme konusunda endişeler vardır. 

Özellikle çöken bilgisayar ve çok fonksiyonlu ekipmanlarla hemşireler zorlanmakta ve manuel kontroller 

yapmak zorunda kalmakta, zaman kaybı yaşanmaktadır. Maliyet nedeniyle hemşirelerin elektronik sağlık 

kayıtlarına yönelik eğitiminin yetersiz olduğu bildirilmektedir. 

 

Gelecekte ne olacak? 

- Robot hemşireler  

- İmplante-giyilebilir diyaliz 

- Uçan elektroşok cihazı 

- 3D yazıcı ile organ üretme  

- Otomatik kan alma makinası  

 

Sonuç 

Dünya çapında teknolojide görülen hızlı gelişmeler ülkelerin var olan teknolojik olanaklarını  

geliştirmelerini zorunlu  hale  getirmiştir. Bununla  birlikte insanların da daha nitelikli bir ortamda yaşama 

beklentisi teknolojideki gelişmenin hızlandırılmasına katkı sağlamıştır. Hemşirelerin teknolojiyi mesleğe 

entegre edebilmeleri için teknolojiyi kullanma konusunda teşvik edilmeleri ve bu konuda ihtiyaç duyulan 

alanlar belirlenerek hizmet içi eğitimler düzenlenmesi gerekmektedir. Teknolojiyi hemşirelik mesleğine 

entegre ederek hem hastalara verilen bakımın kalitesinin artması hem de iş yükünün azalarak mesleki 

doyumun artması sağlanabilir. Kanıta dayalı bakımda yenilikçi yaklaşımlar ancak yeni teknolojilerin 

entegrasyonu ile gerçekleşebilmektedir. Yenilikçi teknolojilerin; klinikler, sanal ortamlar ve hemşirelik 

eğitimi de dahil olmak üzere tüm ortamlara taşınmasında hemşirelerin katılımcı ve destekleyici rolleri 

önemlidir. Daha güvenli, kaliteli bakım sunmak, sağlık sonuçlarını iyileştirmek ve teknoloji kullanım 

stratejileri geliştirmek ve değer temelli bakım yaklaşımları ve programları konularında mesleklerinde yeni 

açılımlar ve tanımlamalara hazırlıklı olmaları gereklidir. Hemşireliğin geleceği, değişen liderlik, gelişen 

sağlık, ulusal sağlık liderleri ve politika yapıcılar, gelişen eğitim standartları, işgücü tasarımları, uygulama 

önerileri yoluyla hemşirelerin mesleği ilerletmeleri için özel rehberlik sunmakla mümkün olacaktır. 
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Hasta Eğitiminin Güçlendirilmesi 

Hemşire Nazime Akaltun 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Hasta eğitimi sağlığı geliştirmek amacıyla hastanın bilgi, beceri ve tutumunu değiştirmesine, hastalığının 

tedavisine uyum sağlama ve başa çıkma becerisi kazanmasına yardım etme sürecidir. Günümüzde sağlık 

bakım hizmetlerinin yapısının değişip maliyetin giderek yükselmesi, hastaların hastanede yatış sürelerini 

giderek kısalmasına neden olmaktadır. Bu durum hasta, ailesi ve yakınlarının bakımla ilgili sorumluluklarını 

arttırmakta ve bakımla ilgili eğitimi almalarını zorunlu kılmaktadır. Hasta birey ve ailesinin sağlıklarını 

yeniden kazanmaları ve potansiyelleri doğrultusunda geliştirip sürdürmeleri için bilgi, beceri, tutum ve 

davranışları kazanmaları gerekmektedir. Bu da ancak yapılacak hasta eğitimi etkinlikleri ile mümkündür.  

Hasta eğitiminin amacı hem hastanın hem de yakınlarının bakım sürecine daha fazla katılmaları için 

bilgilenmiş kararlar almalarını sağlamak, temel öz-bakım becerilerini geliştirmek, sorunlarının ve çözüm 

yollarının farkına varmalarında onları desteklemektir. Sağlık eğitimi kapsamında yer alan hasta eğitimi, 

hasta bireyi komplikasyonlardan korumayı, hastanın potansiyeli doğrultusunda mümkün olan en kısa sürede 

fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamında kendi kendine yeterli duruma gelmesine yardımcı olmayı, evde 

gerekli olan bakımı sürdürmeyi amaçlayan eğitimdir. Hasta eğitimi yakın geçmişte hastalığın patofizyolojisi 

ve tedavisine, kullandığı ilaçlara odaklanırken, günümüzde hasta ve ailesinin hastalığa yönelik 

bakımlarında, hastalıklardan korunmalarında ve sağlıklarının geliştirilmesinde daha fazla sorumluluk 

üstlenmelerine yoğunlaşmaktadır.  

Hasta eğitimi, hastaların tedavi ve bakımında yer alan tüm sağlık profesyonellerinin (hekim, hemşire, 

psikiyatrist, psikolog, beslenme uzmanı, fizyoterapist, sosyal çalışma uzmanı, klinik eczacı, hastane 

yöneticileri, sağlık sigortası uzmanları vb.) sorumluluğudur. Bununla birlikte, hasta eğitiminde çalışanların 

eğitim faaliyetlerini koordine etme ve hastanın gereksinimlerine odaklanmada hasta ile sürekli iletişim 

hâlinde olan ve 24 sa.. kesintisiz hizmet sunan hemşirelerin sorumluluğu daha fazladır. Sağlık 

profesyonellerinin hasta eğitimi yapması yasal bir sorumluluktur. Çünkü hem yasalar hem de sağlık hizmeti 

kalite standartları, tüm hastalar için eğitimi zorunlu kılmaktadır.  JCI- 2011, hastaneler için akreditasyon 

standartları kapsamında hasta ve yakınlarının eğitim standartlarını şu şekilde sıralamaktadır: 

- Hasta ve yakınlarının bakım kararlarına ve bakım süreçlerine katılımını destekleyecek eğitim 

sağlanmalıdır. 

- Her hastanın eğitim ihtiyaçları değerlendirilmeli ve dosyasına kaydedilmelidir. 

- Hastanın ve yakınlarının öğrenebilme becerisi ve öğrenmeye istekliliği değerlendirilmelidir. 

- Eğitim, hastaların süregelen sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmalıdır. 

- Hastalara ve hasta yakınlarına verilen eğitim, hastanın bakımıyla ilgili olarak ilaçların güvenli kullanımı, 

tıbbi cihazların güvenli kullanımı, potansiyel gıda ilaç etkileşimleri, beslenme/diyet konusunda 

yönlendirme, ağrı yönetimi ve rehabilitasyon teknikleri gibi konuları kapsamalıdır. 

- Eğitim yöntemlerinin seçiminde hasta/yakınlarının değer ve tercihleri dikkate alınmalı, öğrenmenin 

gerçekleşebilmesi için hasta, yakınları ve çalışanlar arasında yeterli etkileşim sağlanmalıdır. 

- Hastanın bakımından sorumlu sağlık çalışanları, eğitim konusunda iş birliği yapmalıdır.   

 

Ülkemizde sağlık bakımı hizmeti veren kurumların verdiği sağlık hizmetlerinden yararlanan hasta ve 

ailesinin, eğitim alma hakkına ait düzenlemeler Hasta Hakları Yönetmeliği Ek:1'de yer almaktadır. Ayrıca, 

19 Nisan 2011 tarihli 27.910 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Hemşirelik yönetmeliğinde değişiklik 

yapılmasına dair yönetmeliğinde”, ‘’Hemşire hasta ve ailesinin eğitimini planlar. Hastaları, bakım ve tedavi 
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yöntemleri ile olası yan etkileri hakkında bilgilendirir. Hastaların güncel ve güvenilir sağlık bilgisine 

ulaşmasını sağlar.” ifadesi yer almaktadır. Sağlık çalışanları tarafından yürütülen nitelikli hasta eğitimi; 

uzun süreli bakım alan hastaların yaşam kalitesini ve bakım kalitesini yükseltir, hasta memnuniyetini arttırır, 

tıbbi, kişisel ve sosyal maliyeti azaltır, tedaviye uyumu artırır.   

Hasta eğitimi, hastanın, ailesinin, yakınlarının eğitim gereksinimlerine ve psikolojik olarak desteklenmesine 

odaklanmalıdır. Ancak hastaların, yeterli olarak bilgilendirilmediği ve tedavilerinde sorumluluk alma 

konusunda desteklenmedikleri belirtilmektedir. Sağlık profesyonelleri, tedavi ve bakım uygulamalarında 

yeterli olmalarına rağmen, çok azı hastalığını yönetme becerisi kazanması için hastalarını eğitir. Hasta 

eğitiminin başarısız olmasında zaman azlığı, iş yükü gibi pek çok neden olmasına rağmen en önemli neden 

sağlık profesyonellerinin tedavi seçimi ve tanıya odaklanması, eğitimi ihmal etmeleridir. Sağlık çalışanları 

genellikle hasta eğitiminde yeterli bilgi ve beceriye sahip değildir. Araştırmalarda, hasta eğitimlerinde 

hastalara yeterli psikolojik destek verilmediği, eğitim yöntemlerinin etkili kullanılmadığı, hasta eğitimi 

yaparken iş yoğunluğunun süreci etkilediği, zaman ve bütçe azlığının olumsuz etkisinin olduğu, kurum 

koşullarının uygun olmaması ve bilgi eksikliği gibi sorunların yaşandığı belirtilmektedir. Hasta eğitimi, akut 

hastalıklarda pek çok yarar sağlar, ancak kronik hastalıkların tedavisinde daha önemlidir. DSÖ verilerine 

göre, hastane dışındaki sağlık kuruluşlarında tedavi edilen hastalıkların %80’i kroniktir, bununla beraber 

hastaların %50’den azı tedavilerini doğru uygulamaktadır. Tüm dünyada ilaçların yaklaşık %50’sinin 

uygunsuz şekilde kullanıldığı belirtilmektedir. Araştırmalarda hasta eğitiminin; 

- Diyabetik koma ve bronşiyal astımlı hastaların hastaneye kabul sayısını azalttığı,  

- Alt organ ampütasyonlarında azalma ve vakaların %75’inde ampütasyonları geciktirerek daha iyi yaşam 

kalitesi sağladığı,  

- Hastanın kendini daha iyi hissetmesini sağladığı ve hasta memnuniyetini arttırdığı,  

- Ameliyat öncesi yapılan hasta eğitiminin komplikasyonları azalttığı ve hastaların yatış sürelerini kısalttığı,  

- Hastalara uygulanan planlı eğitimin ağrıların azalmasında etkili olduğu belirtilmektedir. 

 

Hasta eğitimini etkileyen temel faktörler 

 

1. Gelişim ve öğrenme yeterliliği 

Bilişsel/zihinsel gelişim: Hastanın yeni bilgi edinmesi için belirli bir gelişim düzeyinde olması ve bu 

bilginin temelleneceği bilişsel yeterlikte bulunması gerekir. Bu nedenle hemşire, öğretim planını hazırlayıp 

uygulamaya geçmeden önce, hastanın bilgi düzeyini ve becerilerini değerlendirmelidir. Örneklersek 

hastanın; 

- Diyetiyle ilgili olması gereken sıvı miktarını düzenlemesi, termometreyi okuması için matematikle ilgili 

bazı temel bilgi ve hesaplamaları bilmesi, 

- Hastalığıyla ilgili bir broşürden yararlanması, ilaç prospektüsünü anlaması için belirli okuma ve kavrama 

düzeyinde olması gereklidir. 

Fiziksel gelişim/durum: Hastanın öğrenme yeterliği sıklıkla fiziksel gelişim düzeyi ve fiziksel sağlığına 

bağlıdır. Özellikle devimsel (psikomotor) bir beceriyi kazanması için hastanın fiziksel gücünü ve duyu 

organlarını kullanması, ilgili koordinasyonu sağlaması gereklidir. Örneğin; ellerini yeterince kullanamayan 

veya görme kusuru olan bir hastaya pansuman değiştirmeyi öğretme girişimi uygun olmayacaktır. Yüksek 

ateş, solunum güçlüğü, ağrı, uykusuzluk, yorgunluk gibi hastanın enerjisini azaltan herhangi bir neden de 

öğrenme yeterliğini azaltır. Örneğin; tanı için bir dizi yoğun uygulama sonrası yapılan eğitimde, hastanın 

büyük olasılıkla düşünmeye, anlamaya, tartışmaya yeterince gücü olmayacak bu nedenle girişimler hedefine 

ulaşmayacaktır. 
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Psikososyal gelişim: Bireyin sosyal ve psikolojik gelişimi; duyuşsal, devimsel ve bilişsel gelişimine paralel 

olarak oluşur ve değişik aşamalardan geçerek onun toplumsallaşmasını sağlar. Yaş bir diğer önemli 

göstergedir. Bu nedenle hemşire, bireysel farklılıkları göz ardı etmeden, hasta eğitimine yönelik 

etkinliklerinde, öğrenme yeterliğinin yaş grupları/dönemlerine göre farklılık gösteren özelliklerini dikkate 

almalıdır. 

 

2. Öğrenme güdüsü 

Öğrenmenin gerçekleşmesinde en önemli faktör, bireyin öğrenmeye güdülenmiş olmasıdır. Hasta ve 

yakınlarının öğrenme güdüsü değerlendirilerek, eğitim etkinliklerinde sorumluluk üstlenmeleri 

desteklenmelidir. Sağlık bakımına yönelik davranışın öğrenmesini güdülemek için, o davranışın ne yarar 

sağlayacağı, onların değer sistemine ne derecede uygun olduğu, gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığı 

üzerinde durulmalıdır. Bu amaçla hemşire güdülenmeyi etkileyen; sağlık inancı, dikkat, etkin katılım, 

hastalığa adaptasyon/uyum gibi temel faktörleri dikkate almalıdır. 

Sağlık inancı: Sağlık inancının oluşmasında sosyokültürel yapı ve özellikler, akrabaların-komşuların 

önerileri, folklorik uygulamalar, hastalıkla ilgili kalıplaşmış davranışlar ve dini inançlar önemli rol oynar. 

Hemşire bunları dikkate alıp eğitim planı yapmalıdır. Bireyin sağlık davranışları, sıklıkla onun sağlık 

inancını da yansıtır. Örneğin; lifli gıdaların konstipasyonu gidereceğine inanan bir hasta, diyetinde lifli 

gıdalarla beslenmeye özen gösterecektir.  

Dikkat: Dikkati etkileyen en önemli faktörler; bireyin beklentileri, ilgileri, inançları, sahip olduğu değerler 

ve çevredir. Öğrenmede dikkati konu üstünde toplama gerekliliklerden birisidir. Ağrı, açlık gibi fiziksel 

şikâyetler, yorgunluk, kaygı ve gürültü gibi çevresel etkenler dikkati kolaylıkla dağıtırlar. Bu nedenlerle 

hemşire eğitimi planlarken sözel ve sözel olmayan (yüz ifadesi, duruş vb.) ipuçlarını dikkate alarak hastayı 

bu açıdan da değerlendirmelidir. 

Etkin katılım: Etkin katılım yoluyla öğrenmeyi desteklemenin yolları çeşitlidir. Sorumluluk üstlenme, 

öğrenilecek davranışın sağlığa katkılarını tartışma, amaç birliği bunlara birer örnektir. Hastanın öğretme-

öğrenme sürecine etkin bir şekilde katılması öğrenmeyi kolaylaştırdığı kadar, onun kendini ifade etmesine 

fırsat vererek hemşireyle olan iletişimini de güçlendirir. Diyabet tanısı konulmuş bir hastayla ilgili sağlık 

sorunlarını paylaşıp onun düşüncelerini ifade etmesini desteklemek, çözüm yollarını tartışmak etkin katılımı 

kolaylaştıran davranışlar olarak örneklenebilir. 

Hastalığa adaptasyon/uyum: Hastalığa adaptasyon sürecinin aşamaları genel olarak inkâr/red, öfke, 

pazarlık, depresyon ve kabul olarak sıralanmaktadır. Hastalığa adaptasyon döneminde hastanın bilinçli 

olmaya ve etkin desteğe gereksinimi vardır. Kabul etme aşaması, hasta eğitimi için en uygun aşamadır. Bu 

nedenle hemşire, hastanın hastalığa adaptasyon sürecinin hangi aşamasında olduğunu, onun gösterdiği tipik 

davranışları gözleyerek belirlemelidir. 

 

3. Öğrenme ortamı 

Hasta eğitiminin yapıldığı ortam, öğrenmeyi keyifli, verimli yapabileceği gibi, kolaylıkla sıkıntılı ve 

verimsiz bir duruma getirebilecek önemli bir faktördür. Bu nedenle; 

- Ortam öğrenilecek konuya yoğunlaşmayı destekleyecek rahatlıkta, sessiz ve güvenli olmalı, 

- Uygun olan ışık, ısı ve eşya düzeni sağlanmalı, 

- Hastanın mahremiyeti korunmalı, 

- Hasta ailesi ve yakınlarının eğitime katılması gerektiğinde hastanın isteği dikkate alınmalı, 

- Sözel veya sözel olmayan iletişim kolaylıkla gerçekleşmelidir. 
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4. Eğitimci 

Hasta eğitimi sürecinin en önemli öğesi eğitimcilerdir. Eğitimin başarısı, eğitimi yapacak/sürdürecek 

eğitimcilerin mesleki ve bireysel nitelikleri ile bağlantılıdır. Bu nedenle eğitimci;  

- Mesleki bilgi ve becerisini etkin olarak uygulamalı/kullanmalı, 

- Hoşgörülü, sabırlı, anlayışlı, sevecen, 

- Açık fikirli ve esnek, 

- Güdüleyici, cesaretlendirici ve destekleyici olmalıdır. 

 

Hemşireler hasta eğitimi etkinliklerinde iletişim stratejilerini geliştirmek zorundadır. Bu stratejiler, bireyin 

itaat etmesine değil, onun amaçlanan sağlık davranışını benimseyip kendi değerlerine katmasına 

odaklanmalıdır. Çağdaş hemşireliğin felsefesi ve bu konumun gerektirdiği sorumluluklar hemşirelerin 

eğitimle ilgili etkinliklerini bilimsel yaklaşımla yerine getirmesini ve bunu gerçekleştirecek eğitimi almış 

olmalarını gerektirmektedir. Hemşirenin bir eğitimci olarak etkinliği, onun yalnızca öğretme yeteneğine 

sahip olmasına bağlı olmayıp, kendini bu rolde donanımlı hissetmesine de bağlıdır. Hemşire, bakımdaki 

temel uygulamalar kadar eğitimle ilgili gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışı da kazanmış olmalıdır. 

Hasta/yakınlarının eğitimi, çoğunlukla planlı ve sistemli bir şekilde yapılmaz. Günlük iletişim içinde hasta 

için gerekli bilgi verilir, ancak anlaşılıp anlaşılmadığı genellikle kontrol edilmez. Hastalar bilgi verme 

amaçlı bu konuşmaya gereken önemi vermeyebilir ve eğitim yapıldığını anlamayabilir. Hasta eğitiminin 

amacı, tutum ve davranışlarda da değişim yaratmak olduğu için sadece bilginin basitçe aktarılması yeterli 

değildir. Hasta eğitiminin amacı; tutum ve davranışlarda da değişim yaratmak olduğu için sadece bilginin 

basitçe aktarılması yeterli değildir.  Eğitim dinamik bir süreçtir; bu süreç eğitim gereksinimlerini belirleme 

veya veri toplama, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarından oluşur. Sağlık çalışanları, hasta 

eğitimi yaparken eğitim sürecini izlemeli ve eğitim becerilerini geliştirmelidir. 

 

Öğretim ilkelerinin hasta eğitimi planıyla bütünleşmesi için 

- Eğitimde önceliklerin belirlenmesi 

- Uygun zaman ve sürenin belirlenmesi 

- Öğrenilecek konunun/içeriğin düzenlenmesi 

- Etkin katılımın sağlanması 

- Yeni bilgi ve davranışların var olanlara temellenmesi 

- Öğretim strateji, yöntem ve tekniklerin seçimi sağlanır. 

 

Öğretim materyalleri olarak 

- Yazılı/basılı kaynaklar 

- Afiş, şema, poster, resim, grafik vb. 

- Somut/fiziksel objeler (maket, 3D baskılar, fiziksel objeler)  

- Teknoloji (TV, bilgisayar, tablet, slayt, mobil uygulamalar, web destekli, tele sağlık) kullanılır. 

 

Sağlık kuruluşlarının, teknoloji yoluyla hasta eğitimini kolaylaştırmanın yolları 

Bilgi ve farkındalığı olan hastalar, kendi tedavilerinde dinamik katılımcılar haline gelmekte, bu da daha 

fazla hasta memnuniyeti ve daha az kalış süresi ile iyileşmiş klinik sonuçlar doğurmaktadır. Yatağın 

üzerinde büyük bir televizyon ünitesi, hastanın başucunda bir tablet ve elinde cep telefonu. Bunlar eğlence 

araçları olarak görünmekle birlikte, teknoloji yoluyla hasta eğitimini artırmak için katalizör görevi de 

görürler. 
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Özel geliştirilen hasta eğitimi uygulamaları: Mayo kliniği Minnesota, 2009’a kadar uzanan özel mobil ve 

iPad uygulama geliştirmeyle başladı. Bugüne kadar, ilaç, kan nakli eğitimi, semptom referans kılavuzları 

ve belirli eğitici uygulamalara yönelik özel geliştirilmiş uygulamalar ile uygulama geliştirme alanında lider 

hastane olmaya devam etmekte. Northeastern Üniversitesi, 2008 yılında sağlık kayıtlarına dayanarak 

taburcu edilmeden önce hastalara evde bakım hakkında interaktif tartışmalar sağlayan sanal bir hemşire olan 

“Louise” üzerinde çalışmaya başladı. İlginç bir şekilde, hastaların %74’ü doktorlarına göre tıbbi bilgi 

kaynağı “Louise”i tercih etti. 

Mobil uygulamalar ve tabletler aracılığıyla video tabanlı öğrenme: Wang, Hsu ve Bhatia tarafından 

hazırlanan bir araştırma makalesinde, özel olarak geliştirilen mobil ve tablet uygulamaları ile ameliyat 

geçiren hastaların cerrahi sonrası sonuçlarını daha iyi öngörmelerini sağlamıştır. Hastaya özgü videolar, 

animasyonlar ve resimlerle hastanın öğrenmesini kolaylaştırmaya yardımcı olunabilir.  2012 yılında, büyük 

bir ilaç şirketi, hafif hipogliseminin tip 2 diyabetli bir hasta üzerindeki etkisini gösteren diyabetik hastalar 

için 3D simülasyon başlattı. Hastaların kan şekeri düzeylerini düşürmek için zamanında harekete 

geçmelerini sağlayan etkili bir araç olduğu ortaya çıktı. Uygulama bugüne kadar 9 dile çevrildi ve dünya 

genelinde 26 ülkede kullanılıyor. 

Hasta eğitimi için hemşirelik müdahalesi: Hemşire desteğinden yararlanan, hasta eğitimi için geliştirilmiş 

yazılım, şu anda sağlık kuruluşları tarafından kullanılan etkili bir hasta eğitimi yöntemidir. Eğitimler, 

hemşirelerin katılımları ile düzenlenir. Teknik araçlar kullanılarak hasta, hastalıkları, takip edilen tedavi 

protokolü, vakalarına atanan doktorlar ve tanı ve tedavi planı sırasında gerekli olacak testler hakkında 

bilgilendirilir. Hemşireler daha sonra hastayla oturumlar planlar ve geri öğretme yöntemini kullanır. 

Hastanın etkileşimli oturumlarından anladığı ve tuttuğu bilgi miktarını değerlendirir ve bunlara erişirler. 

Beryl Enstitüsü tarafından yapılan bir çalışmada, hastalarla iletişim kurmak için etkileşimli teknoloji 

kullanımının hasta memnuniyet düzeyini önemli ölçüde artırdığı bulunmuştur. Hemşirelik desteği ile hasta 

bilgi sunumu teknoloji ile güçlendirildiğinde, hasta memnuniyeti puanları %10 artarken, hastanenin eğitim 

materyallerinden memnuniyet %42 oranında artmıştır. 

3D baskı teknolojisiyle görselleştirme: Uluslararası Tıbbi Araştırmalar Dergisinde 3D baskı teknolojisinin 

hasta eğitimi üzerindeki etkisi üzerine yapılan bir araştırmada, hepatektomi planlanan karaciğer tümörleri 

olan çocukların ebeveynlerine hastaya özel 3D karaciğer modelleri ile eğitim sunuldu. Anket yanıtları, hasta 

eğitimi için sadece CT taramaları veya MR’lara kıyasla 3D modeller kullanıldığında eğitimden sonra 

karaciğer anatomisi, fizyolojisi, tümör özellikleri, cerrahi planlama ve riskleri hakkında daha yüksek 

ebeveyn anlayışı geliştirmiştir. 

Teletıp yoluyla eğitim için hasta portalları: Kaiser Permanente Panorama City hastanesi, sağlık 

hizmetlerinden yararlanma öncesinde, sırasında ve sonrasında hastaları eğiten ve onlarla etkileşime giren 

telesağlık odaklı etkileşimli bir hasta eğitim sistemi uyguladı. Hastanenin özel olarak geliştirilen uzaktan 

düzenli hasta eğitimi programları, hastaya özel eğitim planlarını, anlama testlerini ve geri bildirim üretmeyi 

planlıyor. Hastalar eğitim materyallerini istedikleri gibi seçebiliyor ve erişebiliyorlar. Zamanında önleme 

ve tedavi bilgilerinin uzaktan kullanıma sunulmasıyla birlikte hastanenin geri kabul oranları düşmüş hem 

hasta hem de genel hastane memnuniyetinde iyileşme yaşanmıştır. 

 

10 Şubat 2022, 31746 sayılı resmi gazetede Sağlık Bakanlığı tarafından ‘’Uzaktan Sağlık Sistemlerinin 

Sunumu Hakkında Yönetmelik’’ yayınlanmıştır. Teknolojinin gelişmesi ve pandemi koşullarında bu 

yöntemlerin kullanımının gerekliliği ve faydalarının önemi ortaya çıkmıştır. 
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Web destekli sağlık eğitimi 

 

Tele sağlık sistemi 

Son yıllarda, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler, sağlık alanında da etkisini göstermiş, tele sağlık, tele 

hemşirelik gibi yeni hizmet alanlarının oluşturulmasında etkili olmuştur. Tele sağlık hizmetleri, özellikle 

kronik hastalığı olan hastaların bakım yönetimine ve yaşam kalitelerinin arttırılmasına yardımcı olmaktadır. 

Ayrıca, hastaların, hastane ve acil servise başvurularının ve ev ziyaretlerinin sayısının azaltılmasıyla bakım 

maliyetlerinin düşürülmesi de hedeflenmektedir. Tele sağlık sistemi içinde, önemli bir yeri olan 

hemşirelerin eleştirel düşünme, bilgiyi üretme, iletme ve yenilikleri kullanma gibi rolleri bulunmaktadır. 

Tele sağlık sistemi ses, görüntü, konuşma, video gibi bilgi aktarım formlarını, telefon hattı, uydu bağlantısı, 

dijital kablosuz bağlantı gibi iletişim teknolojisini, bilgisayar, faks cihazı, cep telefonu gibi kullanıcı 

araçlarını içeren bir sistemdir. Bu sistem, sağlık profesyonelleri ile hasta arasında, çift yönlü, görsel-işitsel 

iletişim sağlar. Sistemin hasta bölümünde yaşam bulgularının ölçümünü sağlayan cihazlar (kan basıncı, 

oksijen satürasyonu ve kilo ölçümü, elektrokardiyogram), video kamera, bilgisayar, monitör ve internet 

bağlantısı yer almaktadır. Bu sistemle, ölçüm sağlayan aparatlar hastanın vücuduna takılarak, bir kablo 

yardımıyla hasta verileri bilgisayara aktarılarak, sağlık profesyonellerine iletilir ya da video-konferans 

yöntemiyle sağlık profesyonelleri ile görüşülür. İletilen veriler sağlık profesyonelleri tarafından 

değerlendirilir, yapması gerekenler konusunda hasta yönlendirilir, gerekli durumlarda hasta ile telefon 

bağlantısı kurulur ve aynı zamanda hastanın hekimi ile bağlantı kurularak hastanın durumu hakkında bilgi 

verilir. 

 

Hasta eğitiminde karşılaşılan güçlükler 

Hasta eğitimi yaparken çeşitli güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Ancak sorunlara yönelik çözümler için çaba 

harcamak, her sağlık profesyonelinin sorumluluğudur. Bu güçlükler;  

- Sağlık profesyonelleri ile ilgili faktörler 

- Hasta ile ilgili faktörler 

- Yönetsel faktörler 

- Eğitim kurumları ile ilgili faktörler 

- Hasta eğitim sürecinin yapısı ile ilgili faktörler 

- Ekonomik koşullar ve kaynak yetersizliği ile ilgili faktörlerdir. 
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Sağlık profesyonelleriyle ilgili faktörler: Sağlık profesyonellerinin sayısının yetersiz olması, hasta 

eğitiminde en sık ifade edilen engeldir. Sağlık çalışanlarının motivasyon eksikliği, zaman yokluğu, ağır 

hasta yükü ve organizasyon yetersizliği bu alandaki başlıca güçlüklerdir. Hasta eğitiminin başarısız 

olmasının nedenlerinden bir diğeri bilgi eksikliği ve eğitsel hazırlığının yetersizliğidir. Bir başkası da sağlık 

çalışanlarının meslek öncesi eğitimleri sırasında, eğitim becerileri yönünden yeterince donanımlı 

yetiştirilememesidir. Hasta eğitimi konusunda yetişmiş, deneyimli çok az eğitici vardır. Eğer çalışanlar 

hastalara ne öğretmeleri gerektiği konusunda kendilerine güvenmiyorlarsa bunu yapmayacaklardır. Sağlık 

profesyonellerinin büyük kısmı, gördükleri temel eğitim sonucunda teşhise ve tedaviye odaklı bir yaklaşım 

sergilerler. Hasta eğitimi, sağlık profesyonellerinin ekip çalışmasını gerektirmektedir. Ancak sağlık 

çalışanları aslında aynı amaç doğrultusunda çalışmalarına rağmen bakım veya eğitim konusunda aynı 

değerleri paylaşmazlar. Genellikle kendileri dışındakilerle iş birliği yapmazlar, hatta takım çalışmasına karşı 

direnç gösterme sağlık profesyonelleri arasında sık rastlanan bir durumdur. Sağlık kuruluşlarında da bunu 

sağlamak adına yapılan çalışmalar yeterli değildir. Sağlık ekibi üyeleri ile hasta arasındaki iletişim eksikliği 

hasta eğitimine engel oluşturan ve hasta memnuniyetsizliğine neden olan bir diğer faktördür. Eğitim 

programları, planlama, uygulama ve değerlendirme açısından yeterlilik kazandıracak standartlara sahip 

olmalıdır. Bundan dolayı mevcut hasta eğitimi programlarına akademik nitelik kazandırılması 

gerekmektedir. Sağlık çalışanlarının etkili hasta eğitimi yapabilmeleri için bu konuda eğitim almaya 

gereksinimleri vardır. Bu programlar sağlık çalışanlarının yaşam boyu öğrenmelerinin önemli bir bölümünü 

oluşturmalı; temel mesleki eğitimlerinde ve uzmanlık eğitiminde de yer almalıdır. Sağlık profesyonellerinin 

ekip çalışması yapması teşvik edilmeli, özellikle hasta eğitimi ve hasta ile iletişim konusundaki eğitimler 

tüm sağlık profesyonellerinin ortak katılımının sağlandığı oturumlar şeklinde yapılmalıdır. 

Hastayla ilgili faktörler: Yaş, öğrenim düzeyi, meslek, hastalığa uyum aşaması vb. gibi sosyokültürel ve 

ekonomik faktörler hastanın davranışını etkileyebilir. Sosyoekonomik düzey arttıkça, hasta daha çok bilgiye 

ihtiyaç duymakta, daha çok kaynağa danışmakta ve tıbbi konularla ilgili daha fazla araştırma yapmaktadır. 

Tıbbi bilgi yokluğunun temel nedeni, genellikle hastaların bunu istememesidir, hastalar çalışanların 

zamanını çalma düşüncesiyle soru sorma konusunda isteksiz davranmaktadır. Hastaların çoğunun taburcu 

olurken hastaneden fazla tavsiye almadan ayrıldığı, ilaçlar ve tedavi hakkında bilgi eksikliklerinin olduğu 

belirlenmiştir. Hasta eğitiminde iletişim çift yönlü bir süreç olmalıdır. Hastanın soru sorması teşvik edilmeli, 

eğitim gereksinimi dikkatle ve onun katılımıyla belirlenmeli, bu doğrultuda ona özgü bir program 

yapmalıdır. Eğitim hastaya kazandırılmak istenen diğer becerilerle entegre şekilde verilmelidir. 

Yönetsel faktörler: Hasta eğitiminin önemi konusunda yöneticiler ile çalışanlar aynı inançlara sahip değilse 

görev öncelikleri açısından çatışma yaşanabilir. Sağlık kuruluşlarının çalışanlarını hasta eğitimi yapmaları 

için nasıl motive ettiği hakkında fazla veri yoktur. Hasta eğitiminde yönetsel desteğin azlığı, sorunlara yol 

açabilir. Önemli bir engelde, çalışanların performans değerlendirme ve terfi kriterleri arasında hasta 

eğitiminin ya hiç yer almaması ya da çok az etkili olmasıdır. Sağlık çalışanlarının iş yükünü azaltmak, yeterli 

sayıda çalışan istihdam etmek, hasta eğitiminde kullanılan eğitim materyallerini geliştirmek, hasta eğitimi 

ile ilgilenen sağlık personelini teşvik etmek ve ödüllendirmek için kurum politikası oluşturmak, sağlık 

çalışanlarına hasta eğitimi konusunda hizmet içi eğitimler düzenlemek, hasta eğitimi konusunda yapılan 

araştırmalar için bütçe sağlamak yöneticilerin önderlik yapacağı önerilerdir. 

Eğitim kurumlarıyla ilgili faktörler: Eğitim kurumları, hasta eğitiminin önemi ve gerekliliği hakkında 

hemfikir olmakla beraber bu alandaki teorik bilginin uygulamaya yeterince yansımadığı görülmektedir. 

Akademik otoriteleri hasta eğitim konusunda motive etmenin yolları bilinmemektedir. Eğitim kurumları, 

hasta eğitimine gereken önemi vermeli; eğitim programlarının amaçlarını, öğretme/öğrenme yöntemlerini 

ve değerlendirme sürecini gözden geçirmeli; hasta bakımı veren kurumlarla iş birliği yapmalı; hasta eğitimi 
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alanında özel dal eğitimleri düzenlemeli; eğitimcilerin hasta eğitimiyle ilgili yeterliliğe sahip olmalarını 

sağlamalıdır. 

Hasta eğitim sürecinin yapısıyla ilgili faktörler: Hasta eğitiminin etkileri, tam olarak bilinmemekte ve 

yeterli şekilde değerlendirilmemektedir. Örneğin, eğitim sonrası sağlık bakım maliyetinde beklenen düşüşü 

kanıtlamak güçtür. Hasta eğitimi niteliğini değerlendirme kriterleri net değildir, kurumlara göre farklılık 

göstermektedir. Genellikle hasta eğitimi ile ilgili çok az kayıt tutulmaktadır. Pek çok çalışan, kayıtların 

yorucu ve gereksiz olduğunu ve hasta bakımından zaman çaldığını düşünmektedir. Eğitimlerin 

belgelenmesi, sağlık ekibi üyelerinin eğitim süreci hakkında bilgilenmesini sağlar. Kayıt formları hem 

belgelemeyi hem de hasta eğitimini kolaylaştıracak şekilde düzenlenmeli, hastalara verilen özel eğitimin 

sürekliliğinin sağlanması için her hastalığa özgü bir plan yapılmalıdır. Hastayla gerçekleştirilen bir öğretme-

öğrenme etkileşiminin zamanı, hastanın kayıtlarına işlenmelidir. Eğitimlerde, hastaların bakımından 

beklenen sonuç ve eğitim sürecinin kalitesi üzerinde durulmalı; eğitimin kalitesi çıktılara göre 

değerlendirilmelidir. 

Ekonomik koşullar ve kaynak yetersizliğiyle ilgili faktörler: Sağlık personeli, maddi kaynakların verimli 

şekilde kullanılması konusunda deneyimsizdir, bu bilgi mesleki eğitim sırasında verilmemektedir. Dahası, 

eğitim için yeterli zamanın ayrılmadığı görülmektedir. Eğitimciler, eğitim merkezleri/kurumları, sağlık 

personeline verilen eğitim programlarını yürütecek ekipler ve eğitimsel materyaller yetersizdir. Hasta 

eğitimi, yöneticilerin gözünde öncelikli olmadığı sürece maddi kaynaklar kısıtlı olmaya devam edecektir. 

Hasta eğitimi ve etkileri konusunda araştırmalar artırılmalı, hasta eğitimi ile ilgili etkinliklere sponsor 

desteği bulunmalı, sağlık sigortalarındaki geri ödeme kolaylıklarına hasta eğitimi dâhil edilmeli, hasta 

merkezli bilgilerin kalitesi artırılmalı, nitelikli haber/ bilgi üretmek için sağlık çalışanlarıyla iletişim 

artırılmalıdır. 

 

Sonuç 

Ülkemizde konuyla ilgili yönetmeliklerdeki maddeler incelendiğinde; eğitimin temelleneceği standartların 

yeterince yer almadığı görülmektedir. Bu eksikliği giderecek, ülke gerçek ve gereksinimlerini yansıtan 

standartların oluşturulması bir zorunluluktur. Hemşireler, eğitimle ilgili bu rollerini yerine getirebilmek için 

gerekli bilgi, beceri, durum ve davranışı kazanmış, sağlık kurumları ise bunu gerçekleştirecek eğitim 

standartlarını geliştirmiş olmalıdır. Hasta eğitimi, hastanın bakım ve yaşam kalitesini yükselten önemli bir 

süreçtir. Hastanın tedavi ve bakımında yer alan tüm sağlık profesyonelleri, hasta ve yakınlarına eğitim 

verme sorumluluğu taşır. Eğitimin sadece bilgi vermek olmadığı, asıl tutum ve davranışlarda değişimin 

hedeflenmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu amaçla hastanın belirlenen eğitim gereksinimlerine yönelik bir 

plan doğrultusunda, etkin yöntem ve araçlar kullanılarak hasta eğitimi yapılmalı, sonuç ve etkileri 

değerlendirilmelidir. Hasta eğitimi yaparken karşılaşılan sorunların çözümünde herkese görev düşmektedir. 

Bahanelerin ardına saklanarak bu önemli görev/sorumluluktan kaçınmak, sadece tedaviye dönük 

faaliyetlere önem/öncelik vermek bindiği dalı kesmek kadar tehlikelidir.  Çünkü hasta eğitiminin etkin 

olmaması, sağlık bakım hizmetlerinin niteliğini düşüren en önemli nedenlerden biridir.  Hemşireler çağın 

ve teknolojinin getirdiği yeniliklere, bilgilere açık olmalı ve bu yönde kendilerini geliştirmelidirler. 
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COVID-19 Salgınına Genel Bakış 
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Çin’den başlayarak kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan viral bir hastalık (Coronavirüs disease 2019: 

COVID-19). Enfeksiyona sebep olan ‘Coronavirüs’ler ve hastalığın ortaya çıktığı yılın (2019) 

birleştirilmesiyle adlandırılmıştır. Çin’in Wuhan şehrinde 26.12.2019 tarihinde ilk vakanın ortaya 

çıkmasının ardından, 31.12.2019 tarihinde Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Çin ofisi bilgilendirildi. 3 gün 

sonra nedeni bilinmeyen pnömoni sayısı 44’e ulaştı ve DSÖ’ye bildirildi. Takip eden günlerde hastalık deniz 

ürünleri pazarı ile ilişkilendirilip, virüsün genetik dizisi açıklandı ve Wuhan’dan giriş çıkışlar yasaklandı 

(23.01.2020). Bir gün sonra Fransa’dan Avrupa’nın ilk vakası bildirildi. DSÖ 30.01.2020’de nedeni 

araştırılmaya devam eden, koronavirüslerin neden olduğu hastalık için ‘Uluslararası Halk Sağlığı Acil 

Durumu’; 11.03.2020’de 113 ülkede görülmesiyle ‘Küresel Salgın’ (pandemi) ilan etti.1,2 

Koronavirüsler (CoV), soğuk algınlığı gibi toplumda yaygın görülen, kendi kendini sınırlayan hafif 

enfeksiyon tablolarından, orta doğu solunum sendromu (Middle East Respiratory Syndrome-MERS) ve ağır 

akut solunum sendromu (severe acute respiratory syndrome-SARS) gibi daha ciddi enfeksiyon tablolarına 

neden olabilen büyük bir virüs ailesidir.3 Hastalığın etkeni olan SARS-CoV-2’nin ilk olarak ara konak 

hayvandan insana geçtiği, sonrasında virüsün insandan insana bulaştığı gösterilmiştir. Bulaşmanın öncelikle 

hasta bireyin konuşma, hapşırma, öksürme sırasında saçılan sekresyonlarının damlacık yoluyla ve kirli 

yüzeylere ellerle temas edip, elin ağız, burun veya konjonktivaya sürülmesi ile olduğu gösterilmiştir.  

Damlacıklar aeresollere göre daha büyük ve ağır parçacıklar olduğu için, havada kalış süreleri çok uzun 

değildir. Bu şekilde de yüzeyleri kontamine ederler.4,5 

Koronavirüsler genel olarak dış ortama çok dayanıklı olmayan, zarflı virüslerdir. Ortamın nem ve 

sıcaklığına, dışarı atıldığı organik madde miktarı, kontamine ettiği yüzeyin dokusu gibi faktörlere göre 

değişen bir dayanma süreleri vardır.6 Dış ortamda +4 °C de günlerce canlı kalabildiği gibi, +30 °C gibi 

yüksek sıcaklıklarda çok daha kısa süre dayandığı gösterilmiştir. Bu nedenle güneş ışığı gibi ultraviyole ışın 

kaynaklarında inaktive olurken, kapalı ortamlarda, aynı havanın dolaştığı klimaların kullanıldığı alanlarda 

bulaşma riski fazladır. Yapılan çalışmalarda deterjanlı temizlik ve düşük düzey dezenfeksiyon 

uygulamaların virüsün eliminasyonu için yeterli olduğu görülmüştür. Yer ve yüzeylerin dezenfeksiyonu için 

1/10-1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu, tıbbi alet ve gereçler için alkol bileşikleri, el hijyeni için 

de su ve sabunla yıkama ve ya alkol bileşikleri ile ovalama yapılabilir.7 

COVID-19’da toplumun tümü hastalığa duyarlıdır. Sağlık çalışanları etkenle karşılaşma yönünden en riskli 

meslek grubudur. Erkekler, 60 yaşın üstünde olanlar, komorbiditesi (hipertansiyon, kalp hastalığı, diyabet, 

malignite, KOAH, böbrek hastalığı vb.) olan kişiler, mevsimlik tarım işçileri ile bakım ve rehabilitasyon 

merkezleri, okullar, kışlalar, ceza ve tevkif evleri ve göçmen kamplarında yaşayanlar COVID-19 açısından 

hassas gruplardır.8  

SARS-CoV-2 enfeksiyonunun klinik spektrumu asemptomatik enfeksiyondan kritik hastalığa kadar 

değişmektedir.9 Enfeksiyonun yaygın belirtileri; solunum semptomları, ateş, öksürük ve dispnedir. Baş 

ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrıları,  halsizlik, koku ve tat alma duyusu kaybı, ishal 

gibi belirtiler de görülebilmektedir.8 Hastaların bir kısmında döküntüler ve ürtiker izlenmiştir.9 İnkübasyon 

süresi ortalama 5.2 gün, semptom başlangıcı ile ölüm arasındaki süre 14 gün olmakla birlikte, 6-41 gün 

arasında değişiklik göstermektedir.4  

COVID-19’da tanı, alt solunum yolu numunelerinden izole edilmiş virüsün varlığı, bunun mümkün 

olmadığı durumlarda ise üst solunum yolundan alınan sürüntü kültürlerinde virüsün izole edilmesiyle 
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konulmaktadır. Solunum yolu numuneleri SARS-CoV-2 açısından Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) 

Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı ve belirlenmiş illerde hizmet veren laboratuvarlarda 

değerlendirilmektedir.10 

Ülkemizde ilk vaka, DSÖ’nün pandemi ilan ettiği gün olan 11 Mart 2020 tarihinde görülmüştür. Hastalıktan 

ilk ölüm ise 18 Mart 2020 günü bildirilmiştir.11 DSÖ, Türkiye’de yaklaşık 13 milyon hasta ve 90 binden 

fazla ölümün olduğunu yayınlamaktadır (10.02.2022). Güncel koronavirüs tablosuna Türkiye Hudut ve 

Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün https://www.seyahatsagligi.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.5 

Bugün dünya genelinde 404 milyondan fazla hasta sayısına ulaşılmıştır (12.02.2022). Hastalığın 

başlangıcından itibaren en çok görüldüğü ülke ABD’dir. 2020 yılında ABD’yi İspanya, İtalya, Fransa, 

Almanya, İngiltere Çin, İran ve Türkiye sıralaması takip ederken, bugün ABD’nin ardından, Hindistan, 

Brezilya, Fransa, İngiltere, Rusya, Türkiye, Almanya, İtalya ve İspanya şeklinde sıralanmaktadır.12 

Hastalığın başlangıcından itibaren, virüs çok sayıda mutasyona uğramış bu sebeple de çeşitli varyantlar 

ortaya çıkmıştır. Bu varyantlar alfa, beta, gamma ve delta varyantlarıdır.13 Şu an toplumda yaygın olarak 

görülen omicron varyantı ise, Dünya Sağlık Örgütü’nün endişe verici varyantlar listesine eklenen beşinci 

varyant olmuştur. Bugün salgın hastalık olanca hızıyla devam etmektedir.  
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COVID-19 insandan insana hızlı ve kolay bulaşan, çok sayıda insanı enfekte eden ve bu nedenle 

asemptomatik vakadan ölüme kadar uzanan sonuçları olan bir hastalıktır. Bulaşma özelliğinin fazla olması 

nedeniyle, hastalığı önlemede en etkili yöntem korunmadır. Korunma ile pandeminin etkilerinin azaltılması, 

vaka ve ölümlerin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda uygun korunma önlemleri ile  

hastalığın bir anda çok sayıda insana yayılmasının ve dolayısıyla sağlık sistemini zorlamasının da önüne 

geçilebilir. Sağlık sisteminin zorlanmaması, herkesin en etkili tedaviye ulaşarak hastalığı en az hasarla 

atlatabilmesi açısından önemlidir. 

COVID-19’dan korunmanın en önemli yolu virüse maruz kalmamaktır.1 Hastalık insandan insana damlacık, 

temas ve bazı durumlarda aerosol yoluyla bulaşmaktadır.2 COVID-19 hasta kişinin solunum yollarından 

yayılan damlacıkların direkt olarak solunması yoluyla bulaşabileceği gibi; damlacıkların düştüğü yüzeylerle 

temasın ardından ellerin ağız, burun ve göz mukozasına götürülmesiyle de bulaş olabilmektedir.3 

Asemptomatik kişilerin solunum yolu salgılarında da virüs tespit edilebildiğinden bu kişiler bulaştırıcı 

olabilmektedir.4 Bu nedenle hastalık semptomu olsun ya da olmasın herkesin korunma önlemlerine uyması 

önemlidir. Bulaş yolları dikkate alındığında el hijyeni, sosyal mesafe, çevre temizliği, maske kullanımı ve 

aşılama gibi önlemlere dikkat edilmesi  uygun olacaktır. 

 

El hijyeni 

Eller virüsün taşınmasında önemli rol oynar. Ellerin mukozalarla teması virüsün vücuda girmesine ve 

hastalık gelişmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle el hijyenine uyulması korunma açısından önemlidir. 

El hijyeni, elde bulunan virüslerin öldürülmesinde oldukça etkili bir yöntem olup, el yıkama ve el ovalama 

olarak iki şekilde uygulanır. Etkili bir el yıkama için ellerin 40-60 sn süreyle su ve sabunla yıkanması 

önerilmektedir.5 Su ve sabuna ulaşılamadığı, ellerde gözle görülür kirlenme ve vücut sıvılarıyla bulaşın söz 

konusu olmadığı durumlarda, en az %60 alkol içeren el antiseptikleri ile ellerin ovalanması gerekmektedir. 

El antiseptiğinin ellerin tüm yüzeyine temas edecek şekilde, yaklaşık 20-30 sn süresince ovularak 

kurutulması önemlidir.5 Ayrıca kirli ellerin yüz, göz, ağız ve buruna temasından da kaçınılmalıdır.1 

 

Sosyal mesafe (fiziksel mesafe) 

Sosyal mesafe, kendinizle diğer insanlar arasında güvenli alan sağlamak anlamına gelir.6 COVID-19 virüsü 

şu anki bilgiler ışığında 6 fit (yaklaşık 1.8 m/2 kol uzunluğu) mesafeye kadar yayılabilmektedir.1 Bu nedenle 

günlük hayatta,  toplum içinde yakın temastan kaçınılması ve yaklaşık 2 m’lik mesafenin alışkanlık haline 

getirilmesi önemlidir. Mümkün olduğu kadar dışarıdan temiz hava girişinin olmadığı kalabalık ortamlardan 

uzak durulmalı, zorunlu hallerde kapı ve pencere açarak temiz hava girişi sağlanmalıdır.7 Semptomu 

olmayan kişilerin de bulaştırıcı olabileceği unutulmamalıdır. 

 

Çevre temizliği 

COVID-19’un temasla bulaşı da söz konusu olduğundan; el temasının sık olduğu masa, kapı kolu, 

aydınlatma düğmeleri, musluklar, telefon vb. yüzeylerin düzenli olarak temizlenmesi virüs yükünün 

azaltılması açısından önemlidir.8 Evde COVID-19 ile enfekte kimsenin olmadığı durumlarda yüzeylerin 

sadece su ve deterjanla temizliği yeterli olup dezenfeksiyona gerek yoktur. Ancak kalabalık, yeterince 

havalandırılamayan ve yeterli el hijyeni sağlanması olanağı bulunmayan ortamlarda yüzeylerin 
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dezenfeksiyonu da önerilmektedir.9 Ayrıca COVID-19 enfekte kişi bulunması durumunda, solunum yolu 

sekresyonları ve vücut çıkartıları ile kontaminasyon olasılığı yüksek tüm yüzeyler deterjanla temizliğe ek 

olarak 1/100 oranında sulandırılmış Sodyum Hipoklorit (500-600 ppm klor açığa çıkar) ile dezenfekte 

edilmelidir.10 

 

Maske kullanımı 

Bir toplumda solunum yolu enfeksiyonlarının yayılımının önlenmesinde yüz maskesi kullanımı önemlidir. 

Yüz maskesi virüsün bulaş yoluna yönelik bariyer oluşturmaktadır. COVID-19 pandemisinin başlarında 

sadece hasta ve hastalara bakım veren sağlık çalışanlarının maske kullanması önerilirken; hastalığın 

toplumda giderek yaygınlaşması ve asemptomatik bulaştırıcılığın da gündeme gelmesiyle farklı öneriler 

ortaya konmuştur. Maske kullanımı toplum içindeki bulaşmayı iki şekilde azaltabilir; 

1. Kaynağın kontrolü – COVID-19 enfekte kişilerin maske takması çevreye olacak virüsün yayılımını etkili 

şekilde azaltır. Dolayısıyla virüsün asemptomatik kişilerden çevreye yayılımının da önüne geçilmiş olur.11 

2. Korunma- Maskeler havadaki virüs yüklü parçacıkları filtrelediğinden, enfekte olmayan kişilerin 

korunması açısından da son derece önemlidir.11 

 

Dünya Sağlık Örgütü, COVID 19 yayılımının yüksek olduğu yerlerde aşılanma ya da COVID-19 

enfeksiyonu geçirme durumuna bakılmaksızın maske takılmasını önerirken; maske takmanın tek başına 

yeterli bir korunma yöntemi olmadığını, el hijyeni ve sosyal mesafe gibi önlemlerin de göz ardı edilmemesi 

gerektiğini vurgulamaktadır.12 

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ise COVID-19 aşılanma durumuna bakılmaksızın, 

halka açık alanlarda sağlıklı kişilerin de maske takmasını önermektedir. Özellikle asemptomatik bulaşmanın 

sık olması nedeniyle kendini hasta hissetmeyen kişilerde de maske kullanımı önemlidir (13). Ayrıca CDC 

maske takmanın sosyal mesafenin yerini tutmayacağını, önceliğin el hijyeni ve sosyal mesafe önlemlerinde 

olduğunu söylemektedir.7 

Ülkemizde de 08 Eylül 2020 tarihli İç İşleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri konulu ek 

genelgesinde “Ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, 

sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara 

istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.” maddesine yer verilmiştir. Maske kullanımı kadar maskenin 

doğru kullanımı da hastalığın yayılımının önlenmesinde son derece önemlidir. 

 

Doğru maske kullanımı6; 

- Maskede burun teli bulunmalı (Maskenin üst kısmından hava kaçışını engeller.) 

- Maskede yırtık veya delik olup olmadığı kontrol edilmeli, hasarlı ise kullanılmamalı 

- Maskenin katlarını açtıktan sonra katların karşı karşıya olduklarından emin olunmalı  

- Maskeyi takarken kenarlarındaki lastik veya iplerinden kulak arkasına takılmalı ve maske ön yüzüne 

dokunulmamalı 

- Maskenin burun, ağız ve çeneyi kapladığından emin olunmalı; yüz ve maske arasında boşluk kalmamalı 

(Maskenin etrafında kalacak boşluklar, içinde solunum damlacıkları olan havanın içeri ve dışarı sızmasına 

neden olabilir.) 

- Maske takılıyken rahat nefes alıp verildiğinden emin olunmalı (maske yüzünüze tam oturuyorsa maskenin 

ön tarafından sıcak havanın geldiği ve her nefes alış-verişte maskenin içeri-dışarı hareket ettiği görülür.) 

- Kullanırken maskeye dokunmaktan kaçınılmalı (maskeye yanlışlıkla dokunulduğunda el hijyeni 

uygulanmalıdır.) 
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- Maskeyi düzeltmek istediğinizde maskenin ön yüzüne ya da maskeye dokunmadan kenarlarındaki lastik 

ve ipleri kullanılmalı 

- Maske nemlendiğinde, deforme olduğunda değiştirilmeli 

- Maske sadece ağız veya burun üzerine takılmalı 

- Konuşurken maske kaldırılmamalı/çıkarılmamalı 

- Maske boyna asılmamalı  

- Maskeyi takmadan önce, çıkarmadan önce ve çıkardıktan sonra el hijyeni uygulanmalı 

- Valfli maske kullanılmamalı    

 

Aşılama 

COVID-19 pandemisini kontrol altına alabilmenin tek yolu hastalığın bulaşmasını önlemektir. Virüs 

insanlar arasında yayıldıkça değişime uğramakta ve daha bulaşıcı, daha ağır hastalık yapan ve aşıların 

etkisine daha dayanıklı varyantlar ortaya çıkmaktadır. Aşı, kişileri korumak ve pandemiyi durdurmanın yanı 

sıra varyant gelişmesini engellemek için de en etkili yöntemdir. Bulaşıcı hastalıklarda, bir toplumda 

hastalığa karşı bağışıklık kazanmış bireylerin sayısı belli bir oranın üzerinde olursa o hastalığın toplumda 

yayılması belirgin şekilde azalır. Salgının yayılımını durdurmak için ulaşılması gereken toplum bağışıklığı 

oranına sadece aşılanma yoluyla güvenli bir şekilde ulaşılabilir. Günümüzde COVID-19 hastalığı için beş 

tür aşı geliştirilmiştir. Bu aşıların dördünün geliştirilmesinde bilinen yöntemler kullanılırken, mRNA aşıları 

ise yeni bir teknoloji ile üretilmiştir.14 

İnaktive virüs aşıları; hastalığa neden olmayan ancak bağışıklık yanıtı oluşturan etkisizleştirilmiş virüs 

içeren aşılardır. Ülkemizde uygulanmakta olan Sinovac-CoronaVac ve Turkovac aşısı; her yıl uygulanan 

İnfluenza aşıları inaktif aşılardır.14  

Protein subunit aşıları; virüsün yapısını taklit eden protein parçalarını kullanan protein bazlı aşılardır. 

Novovax® aşısı bu tüden aşıdır.14  

Viral vektör aşıları; SARS-CoV-2 virüsünün RNA parçacıklarını taşıyan hastalık yapıcı etkisi olmayan 

virüslerin kullanıldığı aşılardır. Oxford-AstraZeneca aşısı, Sputnik V aşısı bu türden aşılardır.14  

m-RNA aşıları; protein üretmek için genetik olarak tasarlanmış RNA parçacıklarını kullanan yeni teknoloji 

ürünü aşılarıdır. Ülkemizde uygulanmakta olan BionTech aşısı bu türden bir aşıdır.14  

 

COVID-19 pandemisi tüm dünyayı etkileyen ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Kontrol etmenin tek yolu hem 

kişisel hem de toplumsal tedbirlere uymak ve uygulamaktır. El hijyeni, sosyal mesafe, maske takma ve aşı 

olma gibi öncelikli korunma uygulamaları bulaşıcı hastalıkların genelinde olduğu gibi COVID-19’da da en 

temel yöntemlerdendir. Henüz kesin bir tedavisi olmamakla birlikte, günümüzde yeni geliştirilen ilaçlar da 

mevcuttur. Bu enfeksiyondan korunmada ve salgınla mücadelede doğru bilgilere ulaşmak ve yanlış bilgiden 

uzak durmak çok önemlidir. Eksik ve yanlış bilgiler, kanıta dayalı olmayan yaklaşımlar toplumda yarardan 

çok zarara yol açabilir. Enfeksiyondan korunmak için uluslararası sağlık otoritelerinin hazırladığı rehberler 

ve ulusal rehberler takip edilmelidir..6 
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Hastaların ve Sağlık Çalışanlarının COVID-19 ve Diğer Bulaşıcı Hastalıklardan Korunması 

Uzm. Hemşire Esma Souleiman 

Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye 

 

Tarih boyunca pek çok bulaşıcı hastalık büyük çaplı salgınlara neden olmuş, dünya üzerinde milyonlarca 

insanın yaşamını yitirmesine ve sakat kalmasına yol açmıştır. İnsanlık kendisinden daha önce var olan 

mikroorganizmalarla ortak yaşamı boyunca sıtma, tüberküloz, veba, çiçek, kolera, lepra, tifüs, difteri, sarı 

humma, frengi ve çeşitli varyasyonlarla tekrarlayan gribal hastalıklar başta olmak üzere pek çok hastalıkla 

karşılaşmıştır. Bu süreçte salgın hastalıklara verilen önem ve onlardan duyulan korku, neden oldukları 

ölümlerin sayısının yanı sıra, hatta ondan önce, yol açtıkları yıkımın günlük yaşama verdiği zararla 

değerlendirilmiştir.  Örneğin sıtma çok fazla sayıda insanın yaşamına mal olduğu halde, hızla yayılarak 

insanları kısa sürede öldüren veba gibi hastalıklar tüm toplumsal yaşamı etkilemiştir.  COVID-19 salgınında 

da benzer bir tablo dünya çapında yaşanmaktadır.1 Yirminci yüzyılın başında enfeksiyon kontrolünde 

izolasyon en önemli konulardan birisi olarak karşımıza çıkmıştır.  

 

Standart önlemler 

Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşabilecek  etkenlere yönelik önlemleri kapsar. El hijyeni, kişisel koruyucu 

ekipman kullanımı, güvenli enjeksiyon uygulamaları, kontamine ekipman veya araçların uygun şekilde 

yönetilmesini içermektedir. 

 

Bulaşma yoluna yönelik önlemler  

Her zaman standart önlemler ek olarak uygulanmalıdır.  

- Hava yolu önlemleri: 5 µm ya da daha küçük partiküller havada uzun süre asılı kalabilir ve uzak mesafelere 

taşınabilir.  

- Damlacık önlemleri: Partiküller 5 µm`den daha büyüktür. Hasta ya da taşıyıcılardan duyarlı konağa 

öksürme, hapşırma ya da konuşma sırasında bulaşır.  

- Temas önlemleri: Epidemiyolojik olarak önemli olup, direkt ya da indirekt temasla bulaşan etkenlere karşı 

uygulanır. Direkt temas enfekte hasta ile duyarlı kişi arasında deri-deri teması, genellikle eller aracılığıyla 

meydana gelir. İndirekt temas ise duyarlı konak ile kontamine araçlar ya da kontamine çevre ilişkisi 

sonucunda olur.  

 

Eldiven kullanımı 

Eldiven kullanımı, personelden hastaya, hastadan personele veya bir hastadan diğer bir hastaya enfeksiyon 

bulaş riskini azaltan önemli bir bariyer önlemi olmakla birlikte, el hijyeninin yerini tutmaz. Eldivenler de 

küçük, görünmeyen yırtıkların olabilmesi, kullanım sırasında yırtılabilmeleri nedeniyle 

enfeksiyon riskini tamamen ortadan kaldıramaz. Eldivenlerin çıkartılma sırasında da eller 

kontamine olabilir. Bu yüzden eldiven giyilmeden önce ve çıkarıldıktan sonra eller yıkanmalıdır. 

Sağlık çalışanlarının kendilerine ve uyguladıkları işleme en uygun olanı seçebilmeleri açısından sağlık 

kuruluşlarında çeşitli tipte eldivenlerin kullanılması önerilmektedir. Ayrıca son yıllarda sağlık çalışanları 

arasında lateks allerjisi de giderek arttığı için FDA bu kişilerin kullanabilmesi için değişik eldiven tiplerine 

onay vermiştir. 
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El hijyeni  

El hijyeni terimi antiseptik içeren veya içermeyen sabunlarla el yıkama, el antisepsisi, antiseptik el yıkama 

ve antiseptik el ovma yerine kullanılan bir terimdir. 19. ve 20. yüzyılda yapılan çok sayıda çalışmayla el 

hijyeninin, enfeksiyon kontrolündeki önemli rolü kanıtlanmıştır. CDC, APIC ve HICPAC tarafından 

yayınlanan çeşitli kılavuzlarda ellerin hastalarla temas öncesinde ve sonrasında su ve sabunla veya su ve 

antimikrobiyal sabunla yıkanması ya da alkollü el antiseptiği ile ovalanması önerilmektedir. 

 

Koruyucu önlük 

Sağlık personelinin elbiselerinin kirlenmesini ve bakterilerle kontamine olmasını engellemek, cilde kan ve 

kan içeren sıvıların bulaşmasını önlemek amacıyla giyilmelidir. 

 

Maske-yüz bariyer koruyucusu 

Elbise ve eldivenlerin yanı sıra kan ya da vücut sıvılarının sıçrama olasılığı bulunan durumlarda 

yüz ve mukozaları korumak için gereklidir. Maske korumasının çeşitli biçimleri, koruyucu gözlük, 

yüz siperlikleri gözler, burun ve ağzı korumak için kullanılır. 

 

COVID-19 olası/kesin olgularda N95/FFP2 maske kullanımı 

- Solunum yolundan örnek alınması  

- Solunum sekresyonlarının aspirasyonu 

- Noninvazif/invazif ventilasyon 

- Entübasyon 

- Yüksek akımlı oksijen tedavisi  

- Kardiyopulmoner resüsitasyon 

- Nebülizer tedavisi kullanımı 

- Bronkoskopik ve endoskopik işlemler 

- Diş hekimliği uygulamaları 

 

Nasıl kullanılır? 

- Maskenin her kullanımı öncesi ve sonrası el hijyeni sağlanmalıdır. 

- Maske takan kişi tıraşlı, sakalsız ve saçları toplu olmalıdır. 

- Aerosol oluşturan işlemler öncesinde maske takılmalıdır. 

- Her takılma sonrasında maskenin yüze oturduğundan emin olunmalıdır. 

- Maske yüzeyi kontaminasyonunu azaltmak için N95 üzerinden maskeyi kapatan yüz koruyucu/tıbbi maske 

kullanılabilir. 

- Kullanım sırasında maskenin dış yüzeyine dokunulmamalıdır. 

- Kazara dokunulursa el hijyeni sağlanmalıdır. 

- Maske kullanım sırasında kirlenir, nemlenir veya yırtılır ise mutlaka yenisiyle değiştirilmelidir. 

- Maskeler kesinlikle ortak kullanılmamalıdır. 

- Hasarlanmış ve kullanımı güçleşen maske atılmalıdır. 

- Maske kan, solunum, nazal sekresyon veya diğer vücut çıkartıları ile kontamine olması durumunda 

atılmalıdır. 

- Çıkarılırken ve çıkarıldıktan sonra maskenin dış kısmına dokunulmamalıdır. 

- Kullanılan maske çıkarıldıktan sonra tıbbi atık kutusuna atılmalıdır. 

- Maskeler sterilize edilip tekrar kullanılmamalıdır. 
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Hastane içinde bulunan herkes (çalışan, öğrenci, hasta, refakatçi gibi) bulunduğu süre boyunca maske 

takmalıdır. Hasta ve refakatçilerin yattıkları süre boyunca tıbbi maske takması sağlanmalıdır. 

 

Olası/kesin COVID-19 vakaları ile 1 metreden daha yakın temas edecek personel için gerekli kişisel 

koruyucu malzeme olarak; 

- Eldiven, 

- Önlük (steril olmayan, tercihen sıvı geçirimsiz ve uzun kollu), 

- Tıbbi maske (cerrahi maske), 

- En az N99/FF2 maske (sadece aerosol işlem sırasında), 

- Yüz koruyucu, 

- Gözlük, 

- Sıvı sabun, 

- Alkol bazlı el antiseptiği, 

Yataklı sağlık kurumları tarafından yeterli miktarda hazır bulundurulmalıdır. 

 

Hasta odasına giriş ve hastaya yaklaşım 

- Hasta odasına girişler sınırlandırılmalı, sadece hastanın bakımından sorumlu olan ve girişi gerekli olan 

personelin odaya girişine izin verilmelidir, hasta ziyaretçileri yasaklanmalıdır ve refakatçi gerekli ise tek 

kişi ile kısıtlanmalıdır. 

- Hasta odasının girişinde; kişisel koruyucu malzemeler (eldiven, önlük (steril olmayan, tercihen sıvı 

geçirimsiz ve uzun kollu), tıbbi maske, N95/ FFP2 maske, gözlük/yüz koruyucu, alkol bazlı el antiseptiği) 

hazır olarak bulundurulmalıdır.  

- Muayene, tedavi ve kişisel bakım yapan kişiler eldiven, izolasyon önlüğü, gözlük/yüz koruyucu ve tıbbi 

maske kullanmalıdır. Hastanın sekresyonları veya vücut çıkartılarının aerosol oluşumu ile yayılmasına 

neden olabilecek girişim yapılacağında ise eldiven, izolasyon önlüğü, N95/FFP2 maske ve yüz koruyucu 

kullanılmasına özen gösterilmelidir. 

- Kişisel koruyucu ekipmanlar giyilirken ve çıkartılırken kurallara uygun bir şekilde sırayla giymeye (önlük, 

maske, gözlük/yüz koruyucusu ve eldiven) ve çıkarmaya (eldiven, gözlük/yüz koruyucu, önlük, maske) 

dikkat edilmelidir. Özellikle maskenin hasta odasından çıktıktan sonra en son çıkartılması ve sonrasında el 

hijyeni uygulanması ihmal edilmemelidir. 

- Eldivenin bütünlüğünün bozulduğu, belirgin şekilde kontamine olduğu durumda eldiven çıkartılarak, el 

hijyeni sağlanmalı ve yeni eldiven giyilmelidir. 

- Aerosol oluşumuna neden olabilecek işlemler sırasında hasta odasında mutlak ihtiyaç duyulan sağlık 

personeli dışında kimse olmamasına özen gösterilmelidir. İşlem sırasında kapının kapalı olması sağlanmalı, 

işlem sonrasında bir süre, giriş-çıkış dahil kapı açık tutulmamalıdır. İlgili işlemler, doğal hava akışı ile 

yeterince havalandırılan, mümkünse negatif basınçlı odalarda yapılmalıdır. 

- Hastaya temas öncesi ve sonrasında el hijyenine dikkat edilmelidir. Bu amaçla sabun ve su veya alkol bazlı 

el antiseptikleri kullanılabilir. Ellerde gözle görülür kirlilik varsa el antiseptikleri yerine mutlaka su ve sabun 

kullanılmalıdır.  

- Hasta, tıbbi açıdan önemli bir neden olmadıkça odasından çıkarılmamalı, odadan çıkması gerekli ise tıbbi 

maske ile transferi yapılmalıdır.  

- Hasta noninvazif veya invazif solunum desteği tedavisi altında ise solunum izolasyon önlemlerine 

uyulmalı ve tıbbi maske yerine en az N95/FFP2 maske takılmalıdır. 



~ 159 ~ 
 

- Hastanın bulunduğu ortam ve çevre temizliği amacıyla, enfeksiyon kontrol komitelerinin direktifleri 

doğrultusunda belirlenen kurallara göre temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Temizlik özellikle 

dokunulan yüzeylere yoğunlaşmalıdır. Su ve deterjanla temizlik sonrası hastane dezenfeksiyonunda tercih 

edilen bir dezenfektan kullanılarak yüzey dezenfeksiyonu sağlanabilir. 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu  ya 

da sodyum hipoklorit tablet (ürün önerisine göre) kullanılabilir. Hassas yüzeyler için %70’lik alkol bir 

dakika bekletilerek yüzey dezenfeksiyonu için kullanılabilir. Hasta çıkartıları ile kirlenmiş yüzeylerde 1/10 

sulandırılmış çamaşır suyu ya da sodyum hipoklorit tablet ile dezenfeksiyon yapılır, kuruyana kadar 

beklenir.  

- Hasta odayı boşaltıktan sonra, oda temizliği ve yer yüzey dezenfeksiyonu yapılır, odanın 

havalandırılmasının ardından odaya yeni bir hasta alınabilir. 

Hastane ortamında salgınla başa çıkmanın yolu aşılar, standart önlemler ve bulaş yoluna yönelik önlemlerin 

birlikte yapılması ile ancak mümkün olabilir. 

 

Kaynaklar 

1. Civaner M. Mikroorganizmalarla ortak yaşamımızın tarihi: Sindemiyi anlamak. İç: Ursavaş A, Akalın H, 

eds. COVID-19. Medyay Kitabevi; 2021:3. 
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Pandeminin Kronik Hastalara ve Sağlık Çalışanlarına Uzun Dönem Etkileri 

Dr. Aslı Sarandöl 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Pandemi sırasında ortaya çıkan psikolojik tepkiler aşırı korkudan kayıtsızlığa, kaderciliğe kadar 

gidebilmektedir. Bazı insanlarda tehdide uyum sağlama ve daha az endişe gözlenirken, bazılarında 

psikolojik etkiler şiddetli ve uzun süreli olabilmektedir. Pandemide görülen ruhsal bozuklukların başında 

duygudurum bozuklukları, kaygı bozuklukları ve travma sonrası stres bozukluğu gelmektedir.  

Pandeminin yarattığı korku ve kaygı kronik hastalığı olan bireylerde daha yüksek seyretmektedir.1
 

Hemodiyaliz uygulanan 124 olguda anksiyete, depresyon ve uyku bozukluğunun kontrol grubuna göre daha 

yüksek olduğu saptanmıştır. Bu durumun COVID-19'dan ölme riskinin yüksek olmasıyla ilişkili 

bulunmuştur.2-4
   

Pandemi süreci;  enfeksiyona yakalanma, enfeksiyonun etrafındaki insanlara, nesnelere veya yüzeylere 

bulaşıp bulaşmadığı, tedavi türü veya koruyucu önlemler, pandeminin hangi aşamada olduğu veya sonlanıp 

sonlanmadığı gibi çeşitli konularda belirsizlikler içerir. Bu sunumda pandeminin ruhsal etkileri bu süreçte 

etkili olduğu düşünülen belirsizliğe tahammülsüzlük ve psikolojik dayanıklılık kavramları üzerinde 

durulacak. Bu bağlamda kronik hastaların ve sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde yaşadıkları süreçler 

ele alınacaktır. Uygulamalı olarak da bu kavramlarla ilgili çalışılacaktır.  

 

Kaynaklar 

1. Bakioğlu F, Korkmaz O, Ercan H. Fear of COVID-19 and positivity: Mediating role of intolerance of 

uncertainty, depression, anxiety, and stress. Int J Ment Health Addict. 2021;19(6):2369-82.  

2. Salari N, Hosseinian-Far A, Jalali R, et al. Prevalence of stress, anxiety, depression among the general 

population during the COVID-19 pandemic: a systematic review and meta-analysis. Global Health. 

2020;16(1):57.   

3. Wang C, Pan R, Wan X, et al. A longitudinal study on the mental health of general population during the 

COVID-19 epidemic in China. Brain Behav Immun. 2020;87:40-48.  

4. Wang C, Pan R, Wan X, et al. Immediate psychological responses and associated factors during the initial 

stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. Int J 

Environ Res Public Health. 2020;17(5):1729. 
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Pregestasyonel ve Gestasyonel Diyabet Tanısına Yaklaşım 

Dr. Coşkun Ateş 

Bursa Uludağ Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Gebelikte görülen diyabet sıklıklarına baktığımız zaman gebelikten önce var olan tip 1 veya tip 2 diabetes 

mellitus (DM) %8, yeni tanı DM %9, gestasyonel diyabet sıklığı (GDM) %83’tür. 2019 IDF verilerine 

baktığımızda; Dünya genelinde 223 milyon kadın (20-79 yaş) diyabetlidir. Canlı doğum yapan kadınların 

20 milyonu (%16'sı) diyabetlidir. 6 doğumdan 1’ine GDM eşlik eder. Vakaların büyük çoğunluğu, düşük 

ve orta gelirli ülkelerdendir. TURGEP çalışmasında 50 g OGTT pozitifliği %42,100 g OGTT pozitifliği 

%16.2’dir. Düşük riskli her 10 kadından 1’inde GDM mevcuttur. GDM risk faktörleri; vücut kitle indeksi 

(VKİ) <25 kg/m2, 1. derece akrabada DM öyküsü olmaması, glukoz intolerans öyküsü olmaması, beyaz ırk, 

önceki gebelikte diyabetle ilişkili komplikasyon olmaması düşük risklidir. VKİ >25 kg/m2, >40 yaş, GDM 

öyküsü, makrozomik bebek öyküsü, glukozüri varlığı, ailede DM öyküsü, polikistik over sendromu, 

hipertansiyon (140/90 mmHg), BAG, BGT, HbA1c ≥%5.7 ise yüksek risklerdir. GDM öyküsü olan kadında 

DM gelişme riski yaşamı boyunca doğrusal olarak artar. 

Gebelerde tarama şu şekilde yapılır; Tüm gebeler ilk başvuruda AKŞ, random glukoz, HbA1c bakılır. Düşük 

riskli gebelerde, AKŞ, random glukoz, HbA1c bakılır.Yüksek riskli gebede ek olarak 75 g OGTT yapılır. 

Tüm gebelere risk profiline bakılmaksızın 24-28. haftada OGTT ile tarama yapılır. DM tanısı; AKŞ 92-126 

mg/dL arasında GDM, AKŞ ≥126 mg/dL, HbA1c ≥%6.5, random glukoz >200 mg/dL ise aşikar DM tanısı 

konulur. OGTT’de 75 g OGTT IADPSG (tek aşamalı) (ADA) veya 50-100 g  Carpenter ve Coustan (2 

aşamalı) (ACOG) kullanılır. 

Pregestasyonel DM, gebelikten daha önce var olan diyabeti (tip 1 veya tip 2) tanımlar. Gebe diyabetlide 

fetal, meternal, neonatal risklere bakacak olursak: Maternal riskler; preeklampsi, spontan abortus, diyabet 

komplikasyonlarında progresyon, üriner infeksiyonda artış, tekrarlayan hipoglisemidir. Fetal riskler; 

kardiyak, nöral tüp defektleri, gastrointestinal, kas iskelet sistemi, damak/dudak yarığı, üriner sistemi, 

makrozomi, intrauterin gelişme geriliği, intrauterin ölümdür. Neonatal riskler; erken doğum, doğum 

travması, hipoketonemik hipoglisemi, hiperbilirubinemi, polisitemi, hipokalsemi, hipomagnezemi, 

hipertrofik kardiyomiyopati, emzirme ile ilgili sorunlar, yeni doğan ölümü, sonraki yıllarda obezite ve tip 2 

diyabettir. 

Tüm diyabetli kadınlara gebelikle ilgili danışmanlık verilmelidir. Gebelik istemeyen, seksüel aktif diyabetli 

kadınlara güvenli bir doğum kontrol yöntemi önerilmelidir. Gebelik isteyenler yeterli glisemik kontrol 

sağlanmış bir dönemde, planlı gebe kalmanın önemi hakkında bilgilendirilmelidir. HbA1c gebelik öncesi 

optimize edilmeli. Hedef HbA1c değerine ulaşıncaya kadar gebelik gerekirse ertelenmelidir. Gebe kalmayı 

planlayan tip 2 diyabetli hastalarda oral antidiyabetik (OAD) kesilip insülin tedavisine geçilmelidir. 

Diyabetik retinopati gelişme ve/veya ilerleme riski konusunda hasta uyarılmalıdır. En az 400 μg folik asit 

(gebelikten en az 3 ay önce) başlanmalıdır. ACEİ/ARB ve statinler kesilmelidir. VKİ >27 kg/m² olan 

diyabetli kadınlara gebelik öncesinde obezitenin spesifik riskleri anlatılmalıdır.  

 

Gebelikte HbA1c güvenilir mi? 

Gebelikte sürekli glukoz monitörizasyonu (CGM); Tip 1 diyabetli hastalarda glisemik kontrolün 

değerlendirilmesi için kullanılabilir. Tip 2 diyabetli veya GDM'li kadınlarda kullanımını destekleyecek 

yeterli veri yoktur. Gebe hastalar; haftada en az 3 gün; ana öğünlerden önce ve öğün sonrası 1. saat tokluk 

kan glukozu bakmalıdırlar. Fetal makrozamiden sorumlu en önemli faktör 1. saat tokluk kan glukozudur. 
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Gestasyonel diabetes mellitus yönetimi 

1. Yaşam tarzı davranış değişikliği 

2. Tıbbi beslenme tedavisi 

3. Farmakolojik tedavi  

Her gün, 20-30 dak, aerobik (yürüme, yüzme, plates, yoga) ve kas güçlendirme egzersizleri yapması önerilir. 

Diyet + egzersiz GDM’de %70-85 başarılıdır. Tip 1 ve tip 2 diyabetli hastalara gebelik boyunca, GDM’li 

kadınlara ise tanıdan itibaren beslenme danışmanlığı verilmelidir. Minimum 175 r karbonhidrat, 71 g protein 

ve 28 g lif önerilmektedir. Tekli ve çoklu doymamış yağlarla beslenme önerilir. Düşük glisemik indeksli 

yüksek lifli beslenme en iyi beslenme çeşitidir. Önerilen kilo alımı; VKİ’ye göre <18.5 kg/m2 12.5-18 kg, 

18.5-24.9 kg/m2 ise 11.5-16 kg, 25-29.9 kg/m2 ise 7-11.5 kg, >30 kg/m2 ise 5-9 kg’dır. Glisemik hedefler; 

AKŞ 70-95 mg/dL, postprandial 1. saat 110-140 mg/dL, postprandial 2. saat 100-120 mg/dL, HbA1c <%6. 

Metformin plasentayı geçtiği bilindiği için GDM’de uzun vadeli güvenliğe ilişkin veriler endişe vericidir. 

VKİ ve obezite sıklığında artışa neden olur. Metformin, polikistik over sendromunu tedavi etmek ve 

yumurtlamayı indüklemek için kullanıldığında, ilk trimesterin sonunda kesilmelidir. Haftalık diyet ve 

egzersize rağmen yeterli kan glukozu regülasyonu sağlanamayan AKŞ >105 mg/dL veya 1. saat TKŞ >140 

mg/dL olan hastalara insülin tedavisi başlanılmalıdır. GDM’de total insülin doz ihtiyacı 0.1-0.5 IU/kg/gün 

aralığında değişir. Vakaların çoğunda tek gece dozu insülinle başlanır, gerekli durumlarda öğün öncesine 

bolüs insülin eklenerek çoklu doza geçiş yapılır.  

 

Çoklu insülin enjeksiyonu (MDI)–İnsülin pompası (SCII) seçimi nasıl olmalı? 

Reguler insülin, NPH, insülin aspart, insülin lispro, insülin detemir gebelik kategorisi B iken; insülin glarjin 

ve insülin glulisinin C’dir. Tip 1 diyabetli kadınların ilk trimesterde hipoglisemi riski yüksektir. Daha düşük 

kan glukozu seviyelerinde diyabetik ketoasidoz (DKA) görülebilir. DKA ise ölü doğum riskini arttırır. 

Glisemik kontrol tip 2 diyabetli kadınlarda tip 1 diyabetli kadınlara göre genellikle daha kolaydır. Çok daha 

yüksek dozlarda insülin gerektirebilir. 

Tip 1 diyabette 1. trimesterde, tip 2 diyabette ise 3. trimesterde fetal kayıp görülebilir. Tüm tip 1 ve tip 2 

diyabetli gebelere preeklampsi riskini azaltmak için, kontraendikasyon yoksa; 12. haftadan itibaren 60-150 

mg (sıklıkla 81 mg/gün) aspirin başlanmalı ve gebelik sonlanıncaya dek sürdürülmelidir. Pregestasyonel 

diyabeti olan kadınların doğum sonrası insülin gereksinimi yaklaşık %50 oranında azalır. GDM olup 

takibinde HbA1c >%5.7 olan bireylere sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve +/– metformin verilebilir. 

Gestasyonel diyabeti olan kadınlarda doğum sonrası kan glukoz takipleri yapılmalıdır. Kan glukozu normale 

dönmüş olsa da postpartum 4-12. haftalar arasında 75 g standart OGTT ile diyabet taraması yapılmalıdır. 

Ömür boyu 3 yılda 1 kez DM taraması yapılır. 
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Gestasyonel Diyabetin Tanısında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Hemşirenin Tedavideki Rolü 

Hemşire Süheyla Buruk 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, Türkiye 

 

Giriş 

Gestasyonel diyabetes mellitus (GDM) ilk kez gebelikte ortaya çıkan ve bebeğin doğumu ile birlikte 

genellikle ortadan kaybolan karbonhidrat intoleransıdır. GDM çeşitli derecelerede beta hücre 

disfonksiyonuyla ilişkili diyabetin heterojen (klinik prezentasyon ve progresyonları değişiklik gösteren) bir 

formudur. GDM, gebeliğin genellikle ikinci trimester döneminde ortaya çıkar.1,2 Tüm gebeliklerin yaklaşık 

%7’si GD ile komplike olmaktadır.3 Gestasyonel diyabet tanısı konulan gebelere, hastalığın bebek ve kendi 

sağlıkları üzerine kısa ve uzun dönemde yapacağı olumsuz etkiler, kan glukoz kontrolünün önemi ve 

uygulanacak tedavi hakkında bilgi verilmelidir (TEMD).4  

Kan glukoz takibi GDM’nin yönetiminde önemli yere sahiptir ve gebelerin hastalığı yönetebilmeleri ve 

komplikasyon gelişmesini önleyebilmeleri için kendi kendine kan glukoz düzeyi takibi yapmaları tedaviyi 

kolaylaştırmaktadır. Buradaki amaç; gebelerin kendi glisemik kontrolünü sağlayabilmeleridir. Gebelikte 

glisemik kontrolün amacı, plazma glukoz seviyesini hipoglisemi gelişmeden mümkün olduğunca normal 

seviyeler arasında tutmaktır. Gebelerin kendi kendine kan glukoz takibini yapması kontrolsüz hiperglisemi 

ataklarını ve gelişebilecek komplikasyonları önleyebilmektedir.1,5 Gestasyonel diyabeti olan tüm gebe 

kadınlara ’evde kan glukoz ölçümü’ (SMBG) öğretilmelidir. Kan glukozu günde en az 4 kez ideal olarak 

ise 7 kez takip edilmelidir. GDM ve PGDM tanısı ile izlenen gebelerde glisemik hedefler aynıdır; APG ve 

öğün öncesi PG <95 mg/dL, gece yatmadan önceki PG 80-100 mg/dL, öğün sonrası 1. sa. PG <140 mg/dL 

ve 2. sa. PG <120 mg/dL ve HbA1c düzeyinin mümkünse %6-6.5 (42-48 mmol/mol) olması 

hedeflenmelidir. Gebelikte tokluk glisemi piki yaklaşık 90. dak’da gerçekleşir. GDM takibinde APG ve 1. 

sa. PG düzeylerinden yararlanılması önerilir.4,6 

 

 

Gebelik sürecinde izlem 

- Glukoz regülasyonunun değerlendirilmesi: Açlık ve tokluk 1. veya 2. sa. kan glukozu (haftada birkaç kez), 

HbA1c (her trimesterde). 

- Biyokimyasal parametrelerinin değerlendirilmesi: Tiroid fonksiyonları, renal fonksiyonlar ve idrar tahlili, 

lipid düzeyleri, karaciğer fonksiyonları (başlangıçta, daha sonra hastaya özel).  

- Kan basıncı ve idrar albümin takibi (her vizitte).  

- Kilo takibi (haftalık) ve fetus büyümesi takibi (USG ile 2-4 hafta ara ile) 

- Eğitim, gebeliğin başarı ile sonlandırılması için mutlaka gereklidir.7 
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Doğum sonrası izlem  

Hastanede  

- Annenin hastanede açlık ve tokluk 2. sa kan glukoz ölçümü (her gün farklı öğünlerde). 

- Bebeğin izlemi (doğumdan sonra ilk 4 saatte, hipoglisemi varsa uzun süreli). 

Evde 

- Açlık ve tokluk 2. st kan glukoz ölçümü (1. postpartum vizite kadar, her gün farklı öğünlerde).  

- 3-6 ay DM açısından takip normal ise başlangıçta 1 yıl sonra, ömür boyu en azından 3 yılda bir 

değerlendirme. 

 

Gestasyonel diyabet tedavi planı 

- Açlıklar normal, tokluklar yüksekse kısa etkili regüler insülin ya da hızlı etkili analog insülin başlanır. 

- Yalnız sabah açlık glukozu yüksekse, NPH ya da detemir insülin bazal insülin olarak başlanır. 

- Açlık ve tokluk glukoz değerleri yüksekse bazal-bolus insülin rejimine geçilir.  

- Kan glukoz ölçümleri kapiller glukoz değerleridir.7 

 

 

Gestasyonel diyabet tedavisinin esası, beslenme ve egzersize dayalı yaşam tarzı düzenlenmesidir. Beslenme 

programı, gebenin hedeflenen ağırlık düzeyi ve fizik kapasitesine uygun şekilde ve aynı zamanda fetüs 

gereksinimleri de dikkate alınarak hazırlanmalı ve hedeflenen normoglisemiyi ketozise yol açmaksızın 

sağlayacak kapsamda olmalıdır.4 

 

SONUÇ 

Hemşireler işlerinin doğası gereği gebelik süresinde GDM'li kadınları yakından gözlemleyecek fırsata sahip 

olduğundan GDM'li kadınların eğitim ve desteklerinde önemli bir role sahiptirler.1 Hemşireler; GDM’li 

gebelerin gebelik süresince düzenli olarak takiplerini yaptırmalarını, evde diyetini, insülin dozunu ve 

uygulama saatlerini kaydetmelerini ve bu kayıtları yanlarında getirmelerini sağlamalıdır.8 Hipoglisemi ve 

hiperglisemi tablosu öğretilmeli, bu durumlarda neler yapması gerektiği açıklanmalıdır. Kendi kendine kan 

glikoz takibini ve kan glikoz değerinin hangi sınırlarda olması gerektiği öğretilmelidir.9 Ayrıca klinikte de 

GDM’li gebeleri iyi gözlemleyerek, erken dönemde komplikasyon gelişimini önlemek için kan şekeri 

düzeylerini, hiperglisemi, ketoasidoz, enfeksiyon, NST bulgularını takip etmeli, tedavi, diyet, egzersiz 
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rejimine uyum ve stresle baş etmelerinin sağlaması konusunda eğitim, danışmanlık bilgi ve becerilerini 

kullanarak ve multidisipliner çalışma anlayışıyla desteklemelidir.8 
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Gestasyonel Diyabet ve Tıbbi Beslenme Tedavisi 

Diyetisyen Ferah Akça 

Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye 

 

Gebelik ve diyabet 

Gebelik normal metabolizma düzeni üzerine fetal büyümenin eklendiği, emzirme ise bebeğin sağlıklı olarak 

büyüme ve gelişmesi için önemli fizyolojik bir olaydır. Gebelik ve emzirme döneminde enerji ve besin 

ögelerinin yeterli alınması, yenidoğanın büyüme ve gelişmesi için önemlidir, bebeğin yetişkinlik çağında 

gelişebilecek kronik hastalıklarını önler.  

Gestasyonel diyabet, ilk kez gebelikte ortaya çıkan veya gebelik sırasında tanılanan çeşitli derecelerdeki 

glukoz intoleransı olarak tanımlanmaktadır. Önceden tip 1 ya da tip 2 diabetes mellitus (DM) tanısı almış 

bir gebenin, gebelik dönemindeki diyabet oluşumuna pregestasyonel diyabet denilmektedir. Gestasyonel 

diyabet, gebeliğin en sık rastlanan komplikasyonlarından biridir ve prevelansı dünya genelinde artış 

göstermektedir. Gestasyonel diyabetli kadınlarda, gestasyonel diyabetli olmayan kadınlara göre tip 2 

diyabet ve daha sonraki gebeliklerinde tekrar gestasyonel diabetes mellitus gelişme riski önemli ölçüde 

artmıştır.  

Gebelik öncesi tip 1 ya da tip 2 diyabeti olan tüm kadınlar glisemik kontrolün optimize edilebilmesi, 

komplikasyonların ve kullanılan ilaçların değerlendirilmesi folat suplementasyonu için “prekonsepsiyonel 

bakım” almalıdır. 

Güncel veriler tıbbi beslenme tedavisi, fiziksel aktivite, stresle baş etme ve sigara bırakma gibi sağlıklı 

yaşam biçimi uygulamalarının, gestasyonel diyabet tedavisindeki başarısını göstermektedir. Sağlıklı yaşam 

biçimi davranışları doğum sonrasında da kadınlarda tip 2 diyabet gelişme riskini ve sonraki gebeliklerinde 

gestasyonel diyabet görülme riskini azaltmak için uygulanması gereken bir davranış biçimidir. Ayrıca, 

yenidoğanı doğum sonu komplikasyonlarından ve ileriki dönemlerde obezite ve diyabetten korumaktadır. 

 

Tıbbi beslenme tedavisi 

Diyabetli gebe ideal olarak endokrinolog, kadın doğum uzmanı, diyetisyen ve diyabet eğitim hemşiresinin 

dahil olduğu bir ekip tarafından tedavi edilmelidir. Tıbbi beslenme tedavisi (TBT) diyabet tedavisinin 

ayrılmaz öğesidir ve beslenme tedavi sürecinin kanıta dayalı uygulamasıdır. Gestasyonel diyabetes 

mellitusta tıbbi beslenme tedavisi, vücut ağırlığında gebeliğe uygun artış, normoglisemi, ketonemi ve açlık 

ketozunun önlenmesine yönelik besin seçimi üzerine odaklıdır. Gestasyonel diabetes mellitus, ilerleyen 

yaşlarda gelişebilecek tip 2 diyabetin risk faktörü olduğu için, doğumdan sonra, kilo kaybını ve fiziksel 

aktivitenin artırılmasını hedefleyen yaşam tarzı değişiklikleri önerilir. 

Gebelikte uygun ağırlık kazanımı ve hedeflenen kan glukoz düzeylerine ulaşılabilmesi için bireye özgü 

planlanmış beslenme programında, gebelerin günlük enerji ve besin öğeleri gereksiniminin karşılanması ve 

sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının kazandırılması amaçlanmaktadır. 

 

Hedeflenen değerler 

Gestasyonel diabetes mellitus Diyabetli gebe 

Açlık ve öğün öncesi KG: <95 mg/dL  APG: <95 mg/dL  

1. saat PPG: <140 mg/dL 1. saat PPG: <140 mg/dL 

2. saat PPG: <120 mg/dL 2. saat PPG: <120 mg/dL 

Keton: negatif HbA1c: <%6 

Vücut ağırlığı: hedef sınırlar içinde  Keton: negatif  

Vücut ağırlığı: hedef sınırlar içinde 
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Gestasyonel diabetes mellitusta enerji ve besin öğeleri gereksinimleri 

Enerji gereksinimi 

Gestasyonel diabetes mellituslu bireylerin ilk trimesterdeki enerji gereksinimleri genellikle gebe olmayan 

kadınlardan farklı değildir, ancak maternal ve fetal doku büyümesinin en yüksek olduğu yani 10 ila 30. hafta 

arasında belirli bir enerji ihtiyacı artışı gösterir. Bununla birlikte, kadınların enerji ihtiyaçları gebelik 

sırasında fiziksel aktivite düzeylerine, gebelik öncesi vücut kütle indeksine (VKİ) ve metabolik hıza bağlı 

olarak büyük ölçüde değişmektedir, bu nedenle enerji alımı için öneriler buna göre ayarlanmalıdır. 

 

Institute of Medicine (IOM) önerı̇lerı̇  

Gebelik öncesi normal VKİ için gebelikte toplam enerji gereksinimi:  

- İlk trimester: tahmini enerji gereksinimi (EER) (gebelik öncesi) + 0 kcal 

- İkinci trimester: EER (gebelik öncesi) + 340 kcal 

- Üçüncü trimester: EER (gebelik öncesi) + 452 kcal  

 

Tahmini enerji gereksinimi (estimated energy requirement: EER)  

- EER=354 – [6.91xyaş (yıl)] + FAx[9.36xağırlık (kg) + 726xboy uzunluğu (m)]  

FA katsayıları: Sedanter: 1.0, Düşük aktivite: 1.12, Aktif: 1.27, Çok aktif: 1.45.  

 

Gebelikte uygun ağırlık kazanımı  

Gebelik Öncesi VKİ (kg/m2)  Gebelik süresince beklenen ağırlık artışı (kg) 

VKİ 18.5 (düşük kilolu) 12-18 kg 

VKİ 18.5-25 (normal kilolu) 11-16 kg 

VKİ 25-30 (hafif kilolu) 7-11 kg 

VKİ 30-40 (obez) 3-5 kg 

VKİ 40 (morbid obez) 3 kg 

 

Karbonhidrat gereksinimi 

Karbonhidratlar enerji gereksiniminin %45-55’i arasında olmalıdır. Basit karbonhidratlar (şeker vb.) yerine 

posa içeriği yüksek glisemik indeksi düşük besinlerin (kurubaklagiller, sebze ve kabuklu meyveler vb.) 

tercih edilmesi gerekmektedir. Öğün dağılımı 3 ana ve 2-4 ara öğün olacak şekilde planlanmalıdır. 

Gebelerde zayıflama diyetleri ve düşük karbonhidratlı diyetler önerilmez, ancak fazla kilolu veya obez 

Gestasyonel diabetes mellituslu kadınlar için hafif- orta derecede enerji ve karbonhidrat kısıtlaması uygun 

olabilir.Karbonhidrat alımı gebelikte >175 g/gün, laktasyonda >210 g/gün olmalıdır. Sabah glukoza tolerans 

azalmış olduğundan kahvaltıda ≤45 g karbonhidrat alımı önerilir. Konstipasyonun önlenmesi ve glisemik 

kontrolün sağlanması için günlük 28 g posa alımı sağlanmalıdır. 

Düşük ve çok düşük karbonhidratlı diyetlerin, düşük yağlı veya yüksek proteinli diyet modellerinin, aralıklı 

açlık diyetlerinin kısa vadede vücut ağırlığında azalma sağladığı ve bu etkisine dayalı olarak glisemik 

kontrol üzerinde olumlu etkisi olduğu bildirilmekle birlikte uzun dönemli etkilerini gösteren çalışmalar 

yetersizdir. Ayrıca çeşitli diyet modellerinde makro besin öğesi kompozisyonundan ziyade enerji alımının 

kısıtlanmasına yönelik diyet önerilerinde bulunulmaktadır. Bu diyet modellerine uygun beslenme alışkanlığı 

olmayan diyabetli bireylerde, diyet modelleri ile ilişkili yeme davranışının sürdürülebilir olmadığı, 

beslenme alışkanlıklarında sağlıklı ve kalıcı bir iyileşme sağlanamayacağı belirtilmiştir. 
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Protein gereksinimi 

Proteinlerden sağlanan enerji toplam enerjinin %15-20’si arasında olmalıdır. Günlük 1.1 g/kg protein alımı 

sağlanmalıdır. Protein sentezi ilk trimesterde gebe olmayan kadının metabolizmasına benzer iken, protein 

sentezinde ikinci trimesterde gebe olmayan bireylere göre %15, üçüncü trimesterde %25 artış 

göstermektedir. Gebe bireyde protein alımı minumum 71 g önerilmektedir. 

 

Yağ gereksinimi 

Yağlar toplam enerji alımının %25-35’ini oluşturur. Doymuş yağdan gelen enerji oranı %10 veya daha azı 

olmalıdır.Aşağıda doymuş yağ oranı yüksek besinerin listesi verilmiştir. Diyabetli gebelere diyetle yağ 

alımının kontrolü öğretilmelidir. Omega-3 çoklu doymamış yağ asitleri maternal ve fetal metabolik 

fonksiyon, inflamasyon, bağışıklık, makrozomi, oksidatif stres, preeklampsi, bebeğin büyüme, erken 

doğumun engellenmesinde ve nörogelişiminin düzenlenmesinde faydalıdır. Omega-3  en fazla balık ve balık 

yağı ürünlerinde bulunur. Bunlar yağlı balıklar (uskumru, sardalya, hamsi ve somon balığı), balık yağı 

tabletleri, taze veya dondurulmuş ton balığıdır. Haftada 180-360 g yağlı balık (somon, alabalık, yayın balığı 

gibi) tüketimi önerilmektedir. Konserve ton balığı tüketimi haftada 180 g’dan az olmalıdır. Balık dışındaki 

omega-3  yağ asidi kaynakları ise; yumurta, meyve ve yeşil yapraklı sebzeler, keten tohumu yağı ve ceviz 

olarak sayılabilir.  
 

Doymuş yağ ı̇çeren besinler 

• Karaciğer, beyin, böbrek, kelle, paça, dil, yürek, dalak, işkembe gibi sakatatlar  

• Salam, sucuk, sosis, pastırma, jambon, kavurma gibi işlenmiş et ve ürünleri  

• Kuyruk yağı, iç yağı, don yağ, sadeyağ, tam yağlı krema ile kremanın girmiş olduğu pasta, börek, 

kurabiye, poğaça vb. pastacılık ürünleri  

• Çikolata, bar, gofret, bisküvi, hazır kek gibi fırıncılık ürünleri vb. 
 

Vitamin ve mineral gereksinimi 

- Folik asit: Doğurganlık çağındaki tüm kadınların folik asit alımı artırılmalıdır. Bu miktar günlük 400 

mcg/gün ek tüketim olarak düşünülebilir. Doğurganlık çağındaki tüm kadınların folik asit alımı 

artırılmalıdır gibi hastalıklarla karşılaşılır. Postpartum depresyon, konjenital kalp hastalıkları, alerjik 

hastalıklar ve otizm üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda folik asit desteğinin iyileştirici sonuçları 

olduğu görülmüştür. Günde 400 mcg folik asit ek alımının sağlıklı, normal kilolu, herhangi bir risk faktörü 

olmayan kadınlarda en az 3 ay önce başlanması önerilir. 

- Vitamin D: Vitamin D yetersizliği fetal düşük, preeklampsi, gestasyonel diyabet, bakteriyel vajinozis ve 

çocukluk dönemindeki büyüme ve gelişme bozuklukları ile ilişkilidir. Diyabetli gebeye 1.000 U/gün 25 OH-

D vitamini desteği verilmelidir. 

- Kalsiyum: Kalsiyumun yetersiz tüketilmesi gebelerde osteopeni, tremor, parestezi, kas krampları, tetanoz; 

fetüste intrauterin gelişme geriliği, düşük doğum ağırlığı ve fakir fetal mineralizasyon gibi olumsuz etkilere 

neden olabilir. Gebelikte annede bulunan kalsiyumun fetüse geçmesine izin verilir. Gestasyonel diyabette 

günlük kalsiyum gereksinimi 1.200 mg/gün’dür. 

- İyot: Gebelikte iyot yetersizliği tiroit hormon yapımını azaltacağı için, bebekte ve erken çocukluk 

döneminde hipotiroidi ve beyin hasarına sebep olur. Bu sebeple, gebeler ve çocuklar iyot eksikliğinden 

korunmalıdır. İyot yetersizliği, açlıktan sonra çocuklarda önlenebilir gelişim geriliğinin dünyadaki en 

yaygın nedeni olmaya devam etmektedir. Diyabetli gebeye 100-150 mcg/gün iyot desteği verilmelidir. 

- Demir: Gebeliğin başlangıç döneminde demir yetersizliğinden kaynaklanan; anemi, prematürelik (<37. 

hafta), düşük doğum ağırlığı (<2.500 g), bebek ölümleri, annede yetersiz vücut ağırlık kazanımı, taşikardi, 

yorgunluk, baş dönmesi, maternal anne ölümleri ile ilişkilidir. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 



~ 169 ~ 
 

tüm gebelere 12. gebelik haftasından itibaren 40-60 mg/gün elemental demir desteğine başlanması ve 

doğum sonrası da 3 ay olmak üzere toplam 9 ay süre ile verilmesi önerilmektedir. Gebe beslenmesinde 

vücut tarafından kolaylıkla emilen hem demir içeren besinler (kırmızı et) tercih edilmelidir. Demir emilimini 

artırmak için hem olmayan demir kaynakları (kümes hayvanları, yumurta, kuru meyveler, kuru-baklagiller, 

pekmez, tam tahıl ve zenginleştirilmiş tahıl ürünleri) vitamin C’den zengin besinler (taze meyve ve sebzeler) 

ile beraber tüketilmelidir. Ayrıca demir emilimini engellediği için yemeklerle birlikte çay-kahve 

tüketiminden kaçınılmalıdır.  

- Tuz tüketimi: Diyabetli bireylerde günlük tuz tüketimi 6 g/gün, yani  2.300 mg Na alımı şeklinde 

önerilmektedir. Diyabetli gebeler için de bu öneri geçerlidir. Aşağıda belirtilen besinlerin tüketimi aşırı tuz 

içermesi nedeniyle önemli ölçüde azaltılmalıdır. 
 

Aşırı tuz ı̇çeren besinler 

• Hazır soslar (soya, ketçap, barbekü, tartar, salsa, hardal, makarna vb. soslar)  

• Atıştırmalık ürünler (cips, tahıl bazlı bar, meyve bazlı bar, patlamış mısır gibi)  

• Tuzlanmış kuruyemişler (fındık, fıstık, ceviz, badem, leblebi, kavurga, kabak ve ayçiçeği çekirdeği, 

her türlü çekirdek içi vb.)  

• Turşu ve salamura besinler (siyah ve yeşil zeytin, sebze turşuları), balık konserveleri, tuzlanmış 

ve/veya salamura edilmiş et ve balık ürünleri  

• Aromalı/aromasız, doğal/doğal olmayan gazlı/gazsız mineralli içecekler  

• Geleneksel olarak evlerde hazırlanan turşu, salça, tarhana, yaprak salamurası vb. besinler 
 

- Sıvı alımı: Gebe ve emziren kadınların sıvı gereksinmesi artan hücre dışı sıvı hacmi, fetus gereksinmesi, 

amniyotik sıvı ve anne sütü salgılanması gibi nedenlerle artmaktadır. Bu nedenle günlük yeterli sıvı alımının 

sağlanması önemlidir. Sıvı kaynağı olarak; su, süt, ayran sayılabilir.Gebe ve emziren kadınlarda 750-1.000 

mL (3-4 bardak) ek sıvı alınması önerilir. Bireye göre değişmekle birlikte günlük 2.500-3.000 mL su 

tüketilmesi önemlidir.Günlük kafein alımı en fazla 200 mg/gün olmalıdır (yaklaşık 2 fincan neskafe veya 

4-5 bardak çay). 
 

Egzersiz  

Diyabetli gebeye kontrendikasyon yoksa her gün, 20-30 dak, tolere edilebilir, orta derecede aerobik 

(yürüme, yüzme, plates, yoga), direnç ya da yapılandırılmış kas güçlendirme egzersizleri yapması önerilir. 

Egzersizin kardiyovasküler (KV) risk, preeklampsi ve sezeryan riskini azalttığı gösterilmiştir. Grupla 

yapılan sporlardan, dalış, uçuş yapmaktan sakınılmalıdır.  
 

Gestasyonel diyabetli kadınlar için egzersiz önerileri 

Mod/yöntem Aerobik egzersizler: Yürüme, egzersiz bisikleti, yüzme, su (akuatik) egzersizleri, kondisyon 

aletleri ile yapılan aktiviteler, prenatal yoga, oturarak yapılan egzersizler, tempolu yavaş koşu 

Rezistans: Hafif ya da orta seviyedeki egzersizler 

Kaçınılması gereken egzersizler: Uzun süre sırt üstü yatılarak yapılan hareketler, düşme ve 

travma riski olan hareketler (temas sporları, at binme, kayak, su kayağı, futbol, basketbol, 

raket sporları ve tüple dalış 

Yoğunluk/şiddet Sedanter yaşam tarzı varsa: gebelik ve postpartum dönemde orta yoğunluktaki aerobik 

egzersizler, kalp atım rezervini %40-59 artıran aktiviteler 

Aktif bir yaşam tarzı varsa ve güç egzersizleri yapıyorsa: Gebelik ve postpartum dönemde 

kalp atım reservini %40-89 artıran aktiviteler 

Sıklık 3-7 gün arasında değişebilir 

Süre 30 dak (20-45 dak arasında değişebilir) 

İlerleme Yeni başlanacaksa, orta yoğunluktaki egzersizlerin süresi giderek artırılabilir. 

Daha önce egzersiz yapmışsa yoğunluğu önce azaltılır sonra yavaş yavaş arttırılır. 
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Sonuç  

Gestasyonel diabetes mellitus komplikasyonları, annenin sağlığında ve bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya 

gelmesinde pek çok olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Makrozomi gibi nedenlerden dolayı kadınlarda 

sezaryen doğum oranları yükselmektedir. Gestasyonel diyabet hem annede hem de bebekte kalıcı hasarlar 

bırakabilmektedir. Gestasyonel diabetes mellitus açısından risk altında olan kadınlar, gebelikten önce ve 

gebelik sırasında yaşam biçimi değişiklikleri ile gestasyonel diyabetten büyük olasılıkla korunabilmektedir.  

Gestasyonel diabetes mellitus geliştiğinde ise sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının düzenlenmesi ve 

gebelere bu konuda eğitimlerin yapılması büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının 

sürdürülmesi kadınların kendi kendine diyabet kontrolünü sağlamalarında kilit rol oynamaktadır. Kendi 

kendine kan glukozu kontrolü, beslenme, fiziksel aktivite, stresle baş etme, düzenli uyku, sigara kullanmama 

ve emzirme konularını içine alan sağlıklı yaşam biçimi uygulamaları gebelik ve doğum sonu dönemde anne 

ve yenidoğan sağlığını olumlu yönde etkilemektedir. 
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Proteinüri böbrek hastalıklarının en önemli bulgularından birisidir. Sağlıklı bir erişkinde günlük idrara çıkan 

protein miktarı 150mg’ın altındadır. Glomerüllerde proteinüriyi engelleyen morfolojik bir bariyer (endotel, 

glomerüler bazal membran ve subepitelyal ayaksı çıkıntılar) ve subepitelyal alanda bulunan negatif yük 

bariyeri vardır. Morfolojik bariyer veya negatif yük bariyerinin çeşitli nedenlerle bozulması sonucunda ise 

proteinüri karşımıza çıkmaktadır. 

Nefrotik sendrom, >3.5 g/gün proteinüri, hipoalbüminemi, ödem ve hiperlipidemi, lipidüri ile 

karakterizedir. Tüm nedenlere bağlı nefrotik sendromun yıllık insidansı çocuklarda 2-7:100.000, 

erişkinlerde ise 3:100.000 civarındadır.1 Nonspesifik glomerüler hasarın bir sonucu olduğundan birçok 

glomerüler hastalıkta karşımıza çıkabilmektedir. Minimal değişiklik hastalığı, fokal segmental 

glomerüloskleroz, membranöz glomerülonefrit gibi primer glomerüler hastalıklarda görülebileceği gibi; 

diabetes mellitus, sistemik lupus eritematozus, amiloidoz gibi sistemik hastalıklara sekonder olarak da 

görülebilmektedir. 

Nefrotik sendromun komponenti olan 3.5 g/gün ve üzeri proteinüri ilk bulgudur, diğer öğeler masif 

proteinüriyi takiben ortaya çıkar. 3.5 g/gün altındaki proteinüriler nonnefrotik olarak isimlendirilebilir ve 

diğer öğelerin olması pek beklenmez. Ancak bu ayrım kesin değildir.  

Masif proteinüri ile kaybedilen albümin, karaciğerden sentezlenerek yerine konmaya çalışılsa da; sentezin 

yetersiz kaldığı durumlarda hipoalbüminemi görülür. Hipoalbüminemi sonucunda plazma onkotik basıncı 

düşer ve bu da sıvı ekstravazasyonu yol açarak ödemle sonuçlanır. Öte yandan plazma volüm kaybı ile 

uyarılan renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi (RAAS) tarafından ENaC aracılığıyla sodyum geri emilimi 

artar ve ödem ortaya çıkar. Ödeme diğer bir katkı ise; proteinüri etkisi ile idrara geçen plazma proteazlarının, 

proteolitik ENaC etkinleşmesinde rol alarak RAAS’dan bağımsız sodyum geri emilimine neden olmasıdır.2 

Masif proteinüri etkisi ile azalan plazma onkotik basıncı, hepatik lipoprotein sentezini uyararak 

hiperlipidemiye neden olur ve lipoproteinlerin plazma klirensinin uzaması da hiperlipidemiye katkı 

sağlamaktadır. Hiperlipidemi, ateroskleroza neden olarak nefrotik sendromlu hastalarda kardiyovasküler 

olay riskini arttırmaktadır. 

Nefrotik sendromda hiperkoagülabilite diğer bir komplikasyondur. Proteinüri ile koagülasyon ve fibrinolitik 

sistemlere ait proteazlar ve bunların inhibitörleri de idrarla kaybedilmektedir. Nefrotik sendromda 

koagülasyon sistemi prokoagülan yöne kaymakta ve tromboembolik olaylar görülebilmektedir. Nefrotik 

sendromlu olgularda renal ven trombozu yönünden dikkatli olunmalıdır. 

Nefrotik sendromda idrarla transferrin, vitamin D’yi bağlayan protein veya transtiretin gibi çeşitli taşıyıcı 

proteinlerin kaybedilmesi sonucu taşınan maddelerin eksikliği görülebilmektedir. Öte yandan nefrotik 

sendromda idrarla kaybedilen kompleman ve immünglobulinler nedeniyle bakteriyel enfeksiyonlara eğilim 

artmaktadır. 

Laboratuvarda tam idrar tetkiki ilk istenmesi gereken tetkiktir. Dipstick veya sülfasalazin yöntemi ile 300 

mg/gün üstündeki proteinüriler tespit edilebilir. Bu yöntemlerden dipstick yöntemi albümine duyarlı olup 

globülinleri tespit etmez iken, sülfasalazin yöntemi tüm proteinlere hassastır. Kantitatif tespit için ya 24 

saatlik idrarda total protein tayini yapılır ya da idrar biriktirme problemi olanlarda (çocuklar, yaşlı enürezisi 

olanlar gibi) spot idrarda protein/kreatinin oranı değerlendirilir. Selektif proteinüri ile seyreden minimal 

değişiklik hastalığında ise idrarda protein elektroforezi oldukça faydalıdır.  



~ 172 ~ 
 

Biyokimyada üre, kreatinin, elektrolitler, total protein, albümin, serum protein elektroforez, lipid profili, 

sedimentasyon, hemogram başlıca istenmesi gereken diğer tetkiklerdir. Nefrotik sendromda glomerüler 

filtrasyon hızı (GFH) genellikle normal beklenir fakat eşlik eden nefritik sendrom birlikteliğinde veya ilaç 

kullanımı, hipotansiyon, renal ven trombozu gibi faktörlerin varlığında düşüş görülebilir. Koagülasyon 

faktörlerinin kaybı nedeniyle aPTT, INR’de uzama görülebilir. Etiyoloji açısından hepatit B, hepatit C, HIV, 

komplemanlar, anti-PLA2R, ANA, ANCA profili, anti-GBM, IgG, IgA, IgM, kappa/lambda, immün 

elektroforez ve kriyoglobulinler istenebilir. Aile öyküsü olanlarda genetik konsültasyon planlanabilir. Fabry 

gibi hastalıklarda enzim düzeyleri çalışılabilir. 

Ultrasonografik olarak renal parankim, böbrek boyutları, renovasküler hastalıklar, postrenal hastalıklar 

değerlendirilebilir, yaygın ödemi olan hastalarda asit, plevral effüzyon, perikardiyal effüzyon gibi bulgular 

değerlendirilebilir. Renal ven trombozu ve pulmoner emboli gibi komplikasyonlar açısından kontrastlı 

tomografilerden yararlanılabilir. Hastalar klinik, laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri ile 

değerlendirildikten sonra etiyolojiye yönelik böbrek biyopsisi planlanmalıdır.  
 

Tedavi 

Nefrotik sendromun tedavisinde başlıca; diyet, antiproteinürik tedavi, diüretik tedavi, antikoagülasyon ve 

altta yatan nedene yönelik tedaviler yer almaktadır.  

Nefrotik sendromda idrardaki protein kaybına rağmen erişkinlerde normal aralıkta, 0.6-0.8 g/kg protein 

alımı önerilmektedir. Yüksek miktarda protein alımı hipoalbüminemiyi düzeltemediği gibi; böbrek hastalığı 

progresyonunu ve üremik semptomların gelişimini olumsuz etkileyebileceği için önerilmemektedir. Sadece 

malnütrisyonu olanlarda protein alımının arttırılması önerilmektedir. Aynı zamanda ödem ve sodyum 

tutulumu nedeniyle nefrotik sendromlu hastalarda tuz alımının kısıtlanması gerekmektedir. 

Antiproteinürik tedavi nefrotik sendromlu hastalarda elzemdir. Sistemik ve intraglomerüler basıncı 

düşürerek antiproteinürik etki gösteren anjiyotensin inhibitörleri (ACEİ) ve anjiyotensin reseptör blokerleri 

(ARB) nefrotik sendromda ilk seçenek tedavilerdir. Tedaviye düşük dozla başlanarak hipotansiyon, 

hiperkalemi gibi yan etkiler açısından dikkatli olunmalı ve tolere edilebilen azami doza çıkartılmalıdır. 

Hipertansiyonu olan grupta ACEİ ve ARB’ler ilk seçenek olmalı, yetersiz kaldığı durumlarda tedaviye 

diüretik veya kalsiyum kanal blokerleri eklenmelidir. 

Diüretik tedavi nefrotik sendromlu hastalarda ödem nedeniyle oldukça sık kullanılmaktadır. Furosemid en 

sık kullanılan ajandır. Etkinliğini artırmak için tiazid veya spiranolakton gibi tübülün diğer kısımlarına etkili 

diüretiklerle kombine edilebilir. ENaC blokerleri olan amilorid ve triamteren kullanımı ile ilgili olumlu 

çalışmalar olmakla birlikte; ciddi hiperkalemi riski bulunmaktadır ve GFH <30 mL/dak olanlarda 

kullanılmamalıdır.3 

Nefrotik sendromda diğer korkulan bir komplikasyon ise tromboembolik olaylardır. Bu nedenle 

hipoalbüminemisi 2 g/dL ve altında olan, kanama riski düşük hastalarda düşük molekül ağırlıklı heparinlerle 

profilaksi yapılması önerilmektedir.  

Altta yatan glomerüler hastalığa göre; glukokortikoidler, kalsinörin inhibitörleri, siklofosfamid, rituksimab 

veya mikofenolat mofetil gibi immünsupresif ajanlar da nefrotik sendrom tedavisinde yer almaktadır. 
 

Kaynaklar 

1. Agrawal S, Zaritsky JJ, Fornoni A, Smoyer WE. Dyslipidaemia in nephrotic syndrome: mechanisms and 

treatment. Nat Rev Nephrol. 2018;14(1):57-70. 

2. Artunc F, Wörn M, Schork A, Bohnert BN. Proteasuria-The impact of active urinary proteases on sodium 

retention in nephrotic syndrome. Acta Physiol (Oxf). 2019;225(4):e13249. 

3. Artunç F. Proteolytic activation of the epithelial sodium channel in nephrotic syndrome by proteasuria: 

concept and therapeutic potential. Turk J Nephrol. 2020;29(1):59-65. 



~ 173 ~ 
 

Nefrotik Sendromda Hemşirelik Yönetimi 

Hemşire Nuran Adalı 

Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye 

 

Nefrotik sendrom 

Glomerülfiltrasyon bariyerinde artan geçirgenlik sonucu yapısal ve işlevsel  bozukluk ile, 24 saatlik idrarda 

3.5 g’dan fazla protein kaybedilmesi (proteinüri), hipoalbüminemi, hiperlipidemi ve ödem ile karakterize 

bir böbrek hastalığıdır. Nefrotik sendromlu kişilerin bir kısmı güçsüzlük, yorgunluk, baş ağrısı, karın ağrısı, 

anemi, solukluk, huzursuzluk, iştahsızlık, menstrüasyon düzeninde bozulma gibi şikayetler 

yaşayabilmektedir. Nefrotik sendromun sabit tek bir sebebi olmamakla birlikte genellikle Otoimmün bir 

hastalık nedeni ile oluşmaktadır. Nefrotik sendrom tedavi edilmediğinde, bazı türlerinde, böbrek kaybına 

kadar gidebilecek sonuçlar gelişebilir. Nefrotik sendrom tek bir hastalık değil hastalık grubudur. Altında 

pek çok farklı çeşit hastalık bulunmaktadır. Bu hastalıkların bazılarının da kendi içerisinde 4-5 alt tipi 

bulunabilir.  

 

Tanı yöntemleri 

İdrarda 3-3.5 g/gün protein görülmesi başlıca tanı kriteridir. Proteinüri ile birlikte idrarda lökosit ve silendir 

hücrelerde bulunabilmektedir. Kan serum düzeyinde hipoalbüminemi, hiperlipidemi, üre ve kreatinin 

düzeyinde artma gözlenir. Böbrek biyopsisi yapılarak kesin tanı koyulabilir. 

 

Tedavi 

Proteinüriyi en az düzeye indirmek tedavinin asıl amacıdır. Nefrotik sendromda destek tedavisi ve 

farmakolojik tedavi uygulanmakta ve rutin tedavinin temelini kortikosteroidler, diüretikler ve sodyum 

kısıtlaması oluşturmaktadır. Böbreklerin korunması, komplikasyonların önlenmesi, tedavi ve hastalık 

yönetimi oldukça önemlidir.  

Tedavisi çok çeşitlidir. Böbrek biyopsi sonucuna göre nefrotik sendromun alt grubu belirlenir. Alttaki 

hastalığın tam olarak ne olduğu saptanmadan herhangi bir tedavi metodu uygulanamaz. Hastalığın alt tipine 

göre ve hatta hastalığın alt tipinin de kendi içerisindeki alt tipine göre çok çeşitli tedavi alternatifleri ve 

yöntemleri bulunmaktadır. Hepsinin seyri ve tedavisi farklıdır. Bir tipinde birkaç doz kortizon tedavisi 

gerekebilirken başka bir tipinde tedavi süresi 2 yıla kadar çıkabilmekte veya ömür boyu devam 

edebilmektedir. 

 

Komplikasyonlar 

Hastalığın parçası olarak veya ilaç tedavisinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir. Ödem, 

enfeksiyonlar, tromboembolizm, hipovolemik kriz, anemi ve akut böbrek yetmezliği 

bulunur. Komplikasyonların erken ve uygun tedavisi, hastalar için metabolik problemlerin ve 

komplikasyonların en aza indirilmesinde etkili olacaktır. Tedavisi uzun bir süreci kapsamaktadır. Bu 

nedenle, hastalar tedaviye uyumda zorlanabilmektedir. Bu süreçte hasta ve ailesi iyi bir hemşirelik bakımına 

ve eğitime ihtiyaç duymaktadır.  

 

Hemşirelik yönetimi 

Amaç, hastanın nefrotik sendrom ve tedavisine uyumunu arttırarak komplikasyonları en aza indirmek ve 

yaşam kalitesinin artmasını sağlamaktır. Hemşirenin, hastalık yönetimini sağlayabilmek için öncelikle 

hastalık, belirti, bulgu, komplikasyonlar ve hastanın özelliklerini iyi bilmesi önemlidir. Hemşirenin, 
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hastanın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için hastayı devamlı olarak gözlemlemesi ve hastayla iletişim halinde 

olması gereklidir. Nefrotik sendromu olan bir hasta için hemşirelik yönetimi; ödemi azaltmayı, beslenme 

durumunu iyileştirmeyi, hastalık hakkında yeterli bilgiyi sağlamayı, farmakolojik ve beslenme tedavisine 

uyumun önemini ve enfeksiyonun veya relapsın önlenmesini içermektedir. Hemşireler hastanın bakımında, 

tıbbi tedavinin uygulanmasında, hasta izleminde, hasta eğitiminde, diyetin uygulanmasında ve hastaların 

hastalıklarına uyumlarını arttırmada önemli roller üstlenmektedirler. Hastalara etkin hemşirelik yönetimi 

uygulandığında komplikasyonlar önlenerek bireylerin yaşam kalitesi yükseltilebilir. 

 

Komplikasyonların önlenmesi için hemşirenin yapması gerekenler,  

- Aldığı-çıkardığı takibi yapmak 

- Tedavinin sonuçlarını değerlendirmek 

- Günlük kilo takibi yapmak 

- Ödemi değerlendirmek 

- Yaşam bulgularını özellikle kan basıncını izlemek 

- Tromboemboliyi önlemek için egzersize yönlendirme 

- Uygun diyetin kontrolünü sağlamak  

- Hasta ve ailesine eğitim vermek 

 

Hemşirelik bakımı  

Hemşirenin, hasta ve yakınlarına, nefrotik sendrom ve tedavisi, komplikasyonları, hastalığa uyum ile ilgili 

eğitim vermesi sağlık bilincini arttırmada önemli bir yere sahiptir. 

 

Proteinüri 

Fizyolojik koşullarda idrarla günlük protein atılımı 150 mg'ın altındadır. Tekrarlanan ölçümlerde saptanan 

proteüniri, gözardı edilmemeli ve ileri değerlendirme yapılmalıdır. Bu düzeyin üzerindeki protein atılımı 

genel olarak altta yatan böbrek hasarının önemli bir göstergesidir. İdrarda protein atılımının normal 

sınırlarda olup olmadığının değerlendirilmesi için yaygın olarak kullanılan yöntem 24 saatlik idrarda protein 

ölçümüdür. Son dönemde ise bu yönteme alternatif olarak spot idrarda kreatinin ve total protein oranının 

hesaplanması gündeme gelmiştir.  

24 saatlik idrar örneğinin toplanması  

İdrar toplanmaya sabah 08:00’de başlanmalı ve ilk idrar tuvalete yapılıp zamanı kaydedilmelidir. Gün boyu 

tüm idrar temiz bir şişede toplanmaya devam edilmelidir. Ertesi sabah aynı saatte son idrar şişeye yapılır. 

Son idrar örneğinin alınma zamanı, toplamaya başlamazamanından 10 dakikadan fazla farklı olmamalıdır. 

İdrar örneği oda sıcaklığında 1-2 gün bekletilebilir. 

 

Ödem 

Anazarka tarzında ödem nefrotik sendromun en belirgin komplikasyonudur. Plazma protein kaybı ile 

karakterize olan hipoalbüminemi nedeniyle plazma onkotik basıncının azalması sonucu damar içinden 

damar dışına sıvı geçişi olur. Hipovolemiden dolayı kan basıncının düşmesi, renin-anjiyotensin aktivasyonu 

ve sodyum retansiyonu ödem oluşumunun nedenidir. Ödem varlığı enfeksiyonlara yatkınlığı ve 

hipertansiyonu şiddetlendirebilir. Ödemin plevral boşlukta artışı solunum sıkıntısına, bağırsaklarda artışı ise 

diyareye neden olabilmektedir. 

 

 



~ 175 ~ 
 

Hemşirelik bakımı 

Ödemli hastanın ayrıntılı izleminin yapılması ve ödeme bağlı komplikasyonların önlenmesi önemlidir. 

Hemşire, hastanın fiziki muayenesinde göz çevresinde, ayak bileklerinde ve genel olarak vücutta oluşan 

ödemi ve gode durumunu kontrol etmelidir. Ödemli hasta yatak istirahatine alınmalı, dinlenme ve aktivite 

durumu dengeli olmalıdır. Günlük olarak cilt değerlendirilip bakımı yapılmalıdır. Ödemli cilt travmalara 

yatkın olacağından, cildin bütünlüğü kontrol edilmelidir. Ödemli bölgelerin temiz ve kuru tutulup ödemli 

ekstremitelerde takı bırakılmamalı. Günlük kilo takibi her gün aynı saatte aynı giysilerle yapılmalı. Aldığı 

çıkardığı sıvı izleminin yapılması, yaşamsal bulgularının ölçülmesi gerekmekte, ödemli bölgeye enjeksiyon 

gibi uygulamalardan kaçınılması, bölgenin travmalardan korunmasının yanı sıra hastaya ödem ile ilgili bilgi 

verilmesi ödemin yönetiminde hemşirenin sorumluluklarıdır. 

 

Enfeksiyon 

Nefrotik sendromlu hastalar, immünglobulin G’nin idrarla atılımı ve bozulan T lenfosit fonksiyonu 

nedeniyle enfeksiyon riski altındadır. Enfeksiyon riski öncelikle çocuklarda ve relaps görülen hastalarda ya 

da uzun dönem kortikosteroid tedavisi alması gereken kişilerde ortaya çıkmaktadır. Nefrotik sendromun en 

ciddi enfeksiyonu spontan bakteriyel peritonittir. Görülen diğer enfeksiyonlar ise başta selülit olmak üzere 

sepsis, idrar yolu enfeksiyonları, menenjit, su çiçeği ve pnömonidir. Yaygın olarak görülen peritonit ve 

selülitin uygun antibiyotiklerle tedavi edilmesi gerekmektedir. Nefrotik sendromlu hastalarda enfeksiyon 

için klinik olarak tedbirli olmak son derece önemlidir. 

 

Hemşirelik bakımı 

Düzenli olarak yaşam bulgu izlemi yapılmalı, tüm işlemlerde aseptik tekniğe uygun hareket edilmeli. Ağız 

ve cilt bakımı sağlanmalı. Hasta ve hasta yakınları enfeksiyon kontrolüne yönelik bilgilendirilmeli ve el 

yıkamanın önemini anlatılmalıdır. Hastaya kalabalık ortamlardan kaçınması gerektiği ve ziyaretçi 

kısıtlamasının önemli olduğu anlatılmalıdır. Özellikle enfekte kişilerle temasın azaltılması önemlidir. 

Klinikte çalışan tüm personelin bu konuda bilgilendirilmesi enfeksiyon kontrolünde yararlı olacaktır. 

 

Steroid kullanımında hemşirenin sorumlulukları 

Steroidler, kullanıldıkları çoğu hastalıkta güçlü terapötik etki gösterir. Bu nedenle steroid kullanımı ile 

tedaviden kısa sürede etkili sonuç  alınabilmektedir.  Fakat ekzojen steroidlerin uzun süreli ya da yüksek 

dozda kullanımları ile hastada ciddi yan etkiler ortaya çıkabilmektedir. Bu yan etkiler arasında; 

hiperglisemi, santral obesite, osteoporoz, ülser, ödem, hipertansiyon, öfori ve psikoz gibi duygu durum 

değişiklikleri, enfeksiyona yatkınlığın artması, sekonder seks karakterlerinin belirginleşmesi ve katarakt 

oluşması yer almaktadır.  

İlacın dozunun azaltılması ya da tedavinin sonlanması durumunda bu sorunların ortadan kalkacağı hastaya 

açıklanmalıdır. Diyet ve önemi konusunda eğitim verilmeli, hastaların yakınlarına, hastaya destek olmaları 

konusunda bilgi vermelidir.  Hastaların ilaçlarını, önerilen dozlarda ve düzenli kullanmaları hatırlatılmalıdır. 

Hipertansiyon gelişme riski yönünden bilgilendirmeli. Hastaya ilaçlarını düzenli almasının ve ilacın 

bırakılması gerektiğinde, zaman içinde aşamalı olarak azaltarak bırakmasının önemini açıklamalıdır. Hasta 

ve ailesine yan etkilerin görülmesinin doz ve süreye bağlı değişiklik gösterebileceği açıklanmalı ve böylece 

yan etkiyle karşılaşma ve baş etme konusunda destek olunmalıdır. 

Kronik hastalığı olan hastaların, üzerinde hastanın adı-soyadı, yakınlarından birinin adı ve telefon numarası, 

hastalık tanısı ve acil durumlarda kullanması gereken ilacın adını içeren bir "tıbbi dikkat kartı ya da künyesi" 
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bulundurması gerektiği konusunda eğitilmesi ve böyle bir kimliğin hazırlanıp hastaya verilmesinin 

sağlanması hemşirenin sorumlulukları kapsamına girmektedir. 

 

Tromboembolizm 

İdrarla pıhtılaşma faktörleri atılımından dolayı nefrotik sendrom komplikasyonları arasında 

venöztromboembolizm görülebilmektedir. Artmış fibrinojen, üretimi azalmış antitrombin, hiperlipidemi 

bunun yanında sayısı ve etkinliği artan trombositlerin de neden olduğu tromboembolizm, nefrotik 

sendromda uzun zamandır bilinen bir komplikasyondur. İdrarında kan görülen veya böbrek ağrısı olan 

hastalarda trombozdan şüphelenilmelidir. Tromboembolizme, azalmış intravasküler hacim ve hareketsizlik 

neden olabilmektedir. Venöz trombozun erişkinlerde en çok görüldüğü bölgeler alt ekstremite damarlarıdır, 

ancak tromboz renal damarlarda da oluşabilmektedir. Arteriyel tromboz ise nefrotik sendromlu kişilerde 

seyrektir. Trombozun tedavisinde heparin ve oral antikoagülan kullanılmaktadır. Trombozun ilaç 

tedavisinde hasta ve ailesinin eğitimi, ven trombozu risk grubundaki hastalarda tedavinin uygun dönemde 

başlatılması, sağlık ekibinin işbirliği ile gerçekleşir. 

 

Hemşirelik bakımı 

İlaç tedavisi uygulanan hastalarda; hasta tedavinin komplikasyonları yönünden izlenmelidir. Enjeksiyon 

bölgesi seçimi, cilt durumu, ilaç uygulama tekniği (hava kilit), enjeksiyon hızı, enjeksiyon yerlerinin 

rotasyonu ve enjeksiyon sonrasında basınç uygulanmama yönünden dikkatli olunmalıdır. Farmakolojik 

tedavinin uygulanamadığı zamanlarda koruyucu yöntemler  tercih edilmektedir. Koruyucu yöntemlerin 

amacı pıhtılaşmanın önlenmesidir. Koruyucu yöntemlerin içinde hastanın mobilizasyonu, bacak 

egzersizleri, ayakların yükseltilmesi, antiemboli çorabı kullanımı yer almaktadır. Ven trombozu 

oluşumunun önlenmesi, erken evrede tanılanması, tedavi edilmesi, bakım harcamalarının azaltılması ve 

oluşabilecek komplikasyonların önlenmesinde hemşirelik bakımı önemli yere sahiptir. 

 

Hiperlipidemi 

Albümin düzeyi azaldıkça kolesterol ve trigliserid düzeyleri artmaya başlar. Hastalar kardiyovasküler risk 

faktörleri yönünden de değerlendirilmelidir. Hiperlipideminin ve serum kolesterol yüksekliğinin önlenmesi 

için de diyette alınan yağın çeşit ve miktarının önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu yüzden diyette günlük 

alınan yağın enerjinin %30’u geçmemesi gerektiği ve doymuş yağ asidi alımının kısıtlanması yanında 

gıdaların kolesterolünün düşük olması gereklidir.  

 

Hemşirelik bakımı 

Hemşire; sağlıklı diyet, stresin azaltılması ve aerobik-egzersiz gibi yaşam biçimi değişikliklerine 

danışmanlık yapmalı, hastalar için eğitimler düzenlemelidir.  

 

Diyet yönetimi 

Beslenme tedavisinin amacı; proteinürinin nedenini bulmak ve komplikasyonların kontrol altında 

tutulmasını sağlayarak yetersiz beslenmeyi önlemektir. Kortikosteroid kullanımı sonucu iştah artışı olan 

hastaların enerji alımının kontrol altında tutulması gerekmektedir. Diyetin proteinden fakir olması ve 

karbonhidrat alımının yeterli olması önemlidir. Ödem oluşumunun önlenmesi için sodyum kısıtlaması da 

gerekmektedir.  
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Hemşirelik bakımı 

Hemşireler hastaların diyetine dikkat etmeli sodyum kısıtlı beslenmeye uygun olarak, hastalara tuz yerine 

besinlere baharatlar, soslar ve aroma veren bitkiler ekleyebileceği söylenmelidir. Sodyum kısıtlı beslenmeye 

uyum sağlamada zorlanan hasta için hemşire, hastaya destek olmalıdır. Komplikasyonlardan biri olan 

hiperlipidemi oluşumunun önlenmesinde yağlı besinlerin kısıtlanması ve doymuş yağ oranı düşük besin 

seçimi olumlu etkilere sahiptir. 

 

Hasta ve ailesinin eğitimi 

Nefrotik sendromlu hastalar, komplikasyonlar, ilaçların yan etkileri, tedavinin seyri ve sonucu, tedaviye 

uyum sağlama gibi yaşam kalitelerini etkileyen pek çok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Hasta eğitimi ile 

yaşam kalitesinin arttırılması ve bakımın devamlılığı sağlanabilir. Eğitimler yalnızca hastayı değil, ailesini 

de kapsamalıdır. Nefrotik sendromun çocuklarda daha fazla görülmesi nedeniyle aile eğitimi ön plana 

çıkmaktadır. Hasta yakınlarının eğitimlere katılması, kişinin hastalıkla başa çıkabilmesinde ve destek 

olunmasına katkı sağlar. Hasta ve hasta yakınlarına eğitim verilmeden önce hasta hakkında gerekli veri 

toplanmalı, hastanın bilgi gereksinimine göre eğitimin konusu belirlenmelidir. Hasta/aile eğitimi 

planlanırken, eğitime hazır oluşlukları, öğrenim gereksinimleri, eğitim seviyeleri ve önceki deneyimler göz 

önüne alınmalıdır. 

 

Eğitimlerin içeriği  

Hastalık hakkında genel bilgi, semptomların kontrolü, günlük kilo ölçümü ve önemi, hastaneye 

başvurulması gereken belirti ve bulguların zamanında bildirilmesi, ilaç kullanımı, günlük idrar izlemi, 

doktorun belirlediği tedavi planına uyumu, diyetin uygulanması ve sonuçları olmalıdır. Eğitimde ilaçların 

düzenli alınması gerektiği açıklanmalı, antiemboli çorabı reçete edildiyse nasıl kullanılacağı anlatılmalıdır. 

Çocuğu hasta olan ailelere çocukluk çağında nükslerin olabileceği ancak hastalık prognozunun iyi olduğu, 

çocuğun günlük faaliyetlerine devam etmesinde bir sakınca olmadığı, çocuğun hastalığı ile ilgili okula 

bilgilendirilme yapılması gerektiği açıklanmalıdır. Hastalarla kurulan iletişimde ve eğitimde terapötik 

yaklaşım kullanılmalı, konuşurken ses tonuna dikkat edilmeli, hastanın görüşleri alınmalı, açık uçlu sorular 

sorularak hastanın bilgi eksikliği belirlenmelidir. Hasta ve ailenin soru sormalarına fırsat verilmeli ve 

cevaplamak için onlara zaman ayrılmalıdır. 

 

Psikoloji 

Kronik hastalığı olan bireyde duyu kaybı, önsezi ve kontrol kaybı, mortalitenin artması, önemli rollerin ve 

arkadaşlığın kaybı, seksüel yetenek kaybı, geleceğin belirsizliği, yaşamın anlam ve amacının kaybı, 

prosedürlerden korkma, ölümden korkma gibi kaygı ve korkular görülmektedir. Kronik hastalık durumunda 

sosyal desteğin yetersiz olması depresif bozuklukların daha kolay gelişmesine neden olmaktadır. 

Psikososyal bakımda hemşire kronik hastalıklarda hasta ve ailenin yaşam tarzı değişikliklerine uyumlarına 

yardım etme, yararlı olmayan uyumları önleme, hasta ve ailenin baş etme becerilerini geliştirerek hastalığa 

uyumlarını artırmalıdır. Hasta ve yakınlarının tüm soruları cevaplamalı, soru sormaları için 

cesaretlendirilmelidir. 

Ayrıca hemşire, hastaların psikolojik durum ve iyilik halini periyodik olarak sorgulamalı, geçerli ölçümlerle 

değerlendirmeli, temel iletişim ve tanılama becerilerini etkin kullanmalı ve hastayla terapötik ilişki 

kurabilme becerilerini geliştirmelidir Hemşire sorun çözme becerileri ve anksiyete ile baş etme teknikleri 

gibi özelleşmiş becerilerde de kendini geliştirmelidir. Çözümlenmesi güç olan klinik problemlerin analizi, 
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ağrı, yas, anksiyete, kriz, intihar, şiddet gibi konularda tedavi ekibinin diğer üyeleriyle işbirliği içinde 

çalışmalıdır. 

 

Sonuç 

Sonuç olarak, hastalara etkin hemşirelik yönetimi uygulandığında komplikasyonlar önlenerek bireylerin 

yaşam kalitesi yükseltilebilir. Hemşirelerin hastalara yalnız olmadığını hissettirmesi onlara sosyal destek 

sağlaması, hastaların tedaviye uyumlarını arttırarak hastaların tedavi sürecini olumlu etkileyecektir. 
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Renal Biyopside Dikkat Edilecek Noktalar 

Hemşire Mesut Işık 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,Nefroloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Renal biyopsi; böbrekten iğne ile küçük doku parçaları alınarak bu parçaların patoloji laboratuvarında 

mikroskopla incelenmesi ve böbrek hastalığının en detaylı şekilde kesin teşhisinin konulmasını sağlama 

işlemidir. Böbrekleri etkileyen pek çok hastalık çeşidi vardır ve bu hastalıkların türüne göre tedavi şekilleri 

farklılık göstermektedir. Böbrekleri tutan romatizmal hastalıklar, damarsal hastalıklar ve diğer pek çok 

hastalık böbrek fonksiyonlarında bozulmaya yol açarlar. Hastaların yakınmaları, klinik muayene ve 

laboratuvar bulguları ile böbrek hastalığı olduğu anlaşılır, ancak çoğu zaman kan ve idrar tahlillerindeki 

değişiklikler ile bu hastalığa neden olan problemin detaylı kesin teşhisi konulamaz. Oysa tedavi hastalığa 

neden olan probleme yönelik olarak farklılıklar göstermektedir ve uygulanacak tedavinin başarısı detaylı 

kesin teşhisin yapılmasına bağlıdır. Bu durumda hastaya böbrek biyopsisi yapılması gerekmektedir. Renal 

biyopsi günümüzde böbrek parenkim hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan en iyi yöntemdir. Böbrek 

biyopsilerini klinik ve patolojik açıdan değerlendirmeyi amaçlar. 

 

Endikasyonları 

1. Erişkinde nefrotik sendrom 

2. Çocukta steroide yanıt vermeyen nefrotik sendrom 

3. Glomerülonefrite sekonder hızla ilerleyen böbrek yetmezliği 

4. Sistemik lupus eritematozus gibi kollagen doku hastalıklarının değerlendirilmesi ve takibi 

5. Günde 1-2 g’dan fazla glomerüler kaynaklı olabileceği düşünülen proteinüri 

6. Nedeni bilinmeyen hematüri 

7. Transplante böbreğin değerlendirilmesi 

8. Böbrek boyutlarının normal olduğu, tıkanma olmayan böbrek yetmezliği 

9. Ailesel glomerüler hastalıkların değerlendirilmesi;  Alport sendromu, ince membran (thin basement) 

hastalığı vb. 

10. Tübülointerstisiyel hastalıklar 

11. 5 yıldan az diyabet öyküsü olan, idrar sedimenti aktif, retinopatinin eşlik etmediği diyabetik hasta 

12. Diyabetik hastada nefrotik sendrom olmadan gelişen böbrek yetmezliği  

12. Amiloidoz düşünülen durumlarda 

 

Renal biyopsinin yararlı olmadığı durumlar 

1. Böbreklerin küçük olduğu son dönem böbrek yetmezliği 

2. Polikistik böbrek hastalığı (eşlik eden glomerüler hastalık şüphesi yoksa) 

3. Hepatorenal sendrom 

4. Akut piyelonefrit 

 

Renal biyopsinin kontrendike olduğu durumlar 

1. Kanama diyatezi  

2. Kontrolsüz hipertansiyon 

3. İdrar yolu infeksiyonu 

4. İki taraflı küçük böbrek 

5.Tek böbreği olan hastalarda kapalı biyopsi kontrendikedir; açık biyopsi yapılabilir. 
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Renal biyopsi türleri 

Böbrek biyopsisi böbreğin filtre yapıları hakkında da bilgi vermektedir. Edinilen bu ekstra bilgi sayesinde, 

böbrek sorununa neyin sebep olduğu tespit edilerek en doğru tedavilerin seçilmesi sağlanmaktadır.  

Böbrek biyopsisinde farklı sağlık problemlerinin tanımlanması için yapılabilecek 2 farklı biyopsi türü 

vardır, bu biyopsi türleri şu şekildedir:  

 

İğneli Biyopsi 

İğneli biyopsi lokal anestezi altında yapılan ve yaklaşık bir saat süren böbrek biyopsisi türüdür. Bu biyopsi 

türünde, BT veya ultrasonografik görüntüleme eşliğinde böbreğe ulaşılmak için küçük bir kesi 

yapılmaktadır. Yapılan bu kesiden küçük bir iğne sokularak böbrekten doku numunesi alınır. Bunun yanında 

şayet birden fazla doku örneğine ihtiyaç duyuluyorsa, işlemin birkaç kez tekrarlanması gerekir.  

Günümüzde uygulanan iki çeşit perkütan (iğneli) biyopsi uygulaması bulunmaktadır. Bu prosedürlerde 

kullanılan iğne çeşidi alınacak doku örneğine göre değişirken, iğnenin çeşidi aynı zamanda işleme adını 

vermektedir. Perkütan biyopsi türleri şu şekilde sıralanabilir: 

- İnce iğne aspirasyon biyopsisi:  Enjektöre takılı olan küçük ve ince bir iğne yardımıyla böbrek 

dokusundan doku örneği alınmaktadır. 

- Kalın iğne biyopsisi: Kalın iğne kullanılarak daha büyük bir böbrek dokusu örneği alınmaktadır. 

 

Açık biyopsiler 

Açık biyopsi genellikle bir kişide geçmişte yaşanmış bir böbrek kanaması ve kan pıhtılaşması sorunu varsa 

veya tek böbrekli ise uygulanan bir biyopsi türüdür. Bu biyopsi türü genel anestezi altında bir kesi yapılarak 

böbreklerden doku örneklerinin cerrahi olarak çıkarılması şeklinde yapılmaktadır. Bazı cerrahi biyopsiler, 

12 cm uzunluğunda bir kesi gerektirirken, bazıları için küçük bir kesi yapılması yeterlidir. Çünkü yapılan 

bu kesiden ince, ışıklı bir tüp olan laparoskop kullanılarak biyopsi yapılır.    

 

Renal Biyopsi Öncesi: 

- İşlemden 6 saat önce hasta aç bırakılır. 

- Kullanılan kan sulandırıcı ilaçları varsa uygun bir şekilde kesilir. 

- Düzenli olarak kullanılan kalp ve hipertansiyon ilaçları çok az miktarda suyla alınmalıdır. 

- Kan testleri yapılarak hastanın kan pıhtılaşma durumunu ve kanamaya eğilimi olup olmadığı 

değerlendirilir. 

- Hamilelik durumu veya hamilik şüphesi değerlendirilir. 

- Kişinin tıbbi duruma bağlı olarak başka özel hazırlıklar yapılması gerekebilirken, işlemden önce 

rahatlamaya yardımcı olacak sakinleştirici ilaç verilebilir. 

- Hastanın ultrasonografi ve tomografilerine bakılarak biyopsi yapılacak böbrek dokusu veya kitlesi 

değerlendirilir, ona göre planlama yapılır.  

 

Renal biyopsi işlemi 

Renal biyopsi için önce hastanın yatışı yapılır. Hastadan böbrek iğne biyopsisi onam formu imzalatılır. 

Hastaya damar yolu açılıp sıvı hidrasyonu başlatılır. Öncelikle biyopsi yapılması planlanan böbrek ultrason 

ile görüntülenir. Böylece hem böbrek hem de iğnenin vücut içindeki seyri her an ekrandan izlenir. Bu hata 

olma ihtimalini en aza indirir, iğnenin diğer dokulara zarar vermesi engellenir. İğnenin giriş noktası ve açısı 

belirlenir. Hedef doku olarak, böbrekte kan dolaşımının nispeten daha az olduğu alt uç bölgesi tercih 

edilmektedir. Ciltte belirlenen giriş noktası ve çevresi steril olarak hazırlanır ve ince bir iğne ile lokal 

https://www.uzmandoktor.net/lokal-anestezi
https://www.uzmandoktor.net/ultrason/ultrason.html
https://www.uzmandoktor.net/aspirasyon
https://www.uzmandoktor.net/kan-pihtilasmasi
https://www.uzmandoktor.net/genel-anestezi
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aneztezi yapılır. Ardından 1-2 mm’lik bir cilt kesisi yapılır ve buradan uygun kalınlık ve uzunluktaki iğne 

ile girilir böbrekten 2 adet parça alınır. Parçalar yaklaşık 1-1.5 cm uzunluğunda ve 0.3-0.5 mm çapındadır. 

Biyopsi sonrası ultrasonografi değerlendirilmesinde kanama olup olmadığı kontrol edilir ve iğne 

çıkarıldıktan sonra bölgeye pansuman yapılıp kapatılır. Alınan doku steril bir kapta sf ile ıslatılmış spanç 

arasında hızla ve bekletilmeden patolojiye gönderilir. 

 

Renal biyopsi sonrası 

- Böbrek biyopsisinde kanama riski vardır. Bu nedenle hastanın işlemden sonra 24 saat süre ile hastanede 

izlenmesi ve tuvalet ihtiyacı için bile ayağa kalkmaması gerekir. 

- Biyopsi bölgesine 4-6  saat buz uyguluması yapılır. 

- Hastanın orali kapalı olduğu için sıvı hidrasyonu yapılır. 

- Diürez takibi yapılır. 

- Yaşam bulguları yakın takip edilir. Hipotansiyon, taşikardi, halsizlik gibi kanama belirti bulguları takip 

edilmelidir ve bu belirtiler geliştiğinde hekim bilgilendirilir. 

- Hemoglobin, hematokrit düzeyleri takip edilmelidir. 

- Hastanın idrarı makroskopik ve mikroskobik yönden hematüri açısından incelenmesi gerekmektedir. 

- Biyopsiden sonraki bir kaç saat içinde biyopsi yerinde ağrı hissedilebilir. Bu durumda ağrıyı gidermek için 

analjezik uygulanabilir. 

- İşlemden sonra yemek yemeniz için en az 4-6 saat beklemek ve doktorun onayını almak gerekmektedir. 

- Biyopsi sonrası biyopsi bölgesi birkaç gün boyunca hassas veya ağrılı olabileceğinden önerilen şekilde 

ağrı kesici ilaç alınabilir. 

- Kan inceltici ilaçlara uzmanın tavsiye ettiği sürede başlanır. 

- Biyopsiden 24 sa. sonrasına kadar idrarda parlak kırmızı kan olması normaldir. Fakat eğer bu kan bir 

günden uzun sürerse doktora bildirilmelidir. 

- Kesi bölgesine uygulanan bandaj 24 sa. çıkarılmamalı ve duş yapılmamalıdır. 

- İşlemden sonraki gün herhangi bir sorun olmazsa taburculuk gerçekleştirilir. 

- İşlem sonrası iki hafta boyunca ağır kaldırma, cinsel ilişki ve temas sporları gibi yorucu faaliyetlerden 

kaçınılması gerektiği hastaya anlatılmalıdır. 

 

Renal biyopsiye bağlı komplikasyonlar 

Biyopsi sonrası mikroskopik hematüri neredeyse tüm hastalarda gözlenirken, belirgin hematüri hastaların 

%10’un azında olur. Kontrol altında olmayan HT veya azotemi varlığında, aşikar hematüri gelişme riski 

artar. Genellikle 48-72 sa. içinde kendiliğinden düzelmesine rağmen, hastaların yaklaşık %0.5’inde 2-3 

hafta devam eder. Seyrek olarak böbrek biyopsisi küçük bir böbrek damarında balonlaşma yapabilir ya da 

fistül dediğimiz atardamara toplardamar arası ilişki olabilir. Bunların bir kısmı çok hafiftir ve ek tedavi 

gerektirmeyebilir ama anjiyo ile bu damar dalının kapatılması da gerekebilir.Böbrekten kanama ihtimali 

%3'ün altındadır. Anjiyo gerektiren kanama oranı %1'in altındadır. Diğerleri; biyopsi yapılan alanda doku 

hasarı, idrara çıkamama, sık veya acil idrara çıkma ihtiyacı ve idrar yaparken yanma hissi, koyu kırmızı 

veya kahverengi idrardır.  

 

Sonuç 

Sonuç olarak; tedavi hastalığa neden olan probleme yönelik olarak farklılıklar göstermektedir. Uygulanacak 

tedavinin başarısı detaylı kesin teşhisin yapılmasına bağlıdır. Böbrek biyopsisi günümüzde böbrek 

hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan en iyi yöntemdir. 

https://www.uzmandoktor.net/idrar-yapamama
https://www.uzmandoktor.net/idrar-yaparken-yanma
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Nefrotik Sendromda Beslenme Tedavisi 

Dyt. Çiğdem Ceren Başalan 

Bursa Uludağ Üniversitesi SUAM, Nefroloji Bilim Dalı 

 

Nefrotik sendrom, glomerüler geçirgenliğin artması sonucu,  proteinüri, hipoproteinemi, hipoalbüminemi, 

periferal ödem, hiperlipidemi ile karakterize bir klinik tablodur. Nefrotik sendromun klinik tanımlaması, 

proteinüri (proteinüri ≥3.0-3.5 g/24 saat veya spot idrar protein), hipoalbüminemi (serum albümin ≤3.0 g/ 

dL), serum total protein eksikliği (serum total protein ≤6.0 g/dL) , ödem, dislipidemi, ciddi hiperlipidemi 

(total kolesterol >10 mmol/L), tromboembolizm, enfeksiyon, D vitamini eksikliğine bağlı kemik hastalıkları 

ve akut renal hasar varlığına göre belirlenmektedir. 

 

Tıbbi beslenme tedavisi  

Nefrotik sendromda tıbbi beslenme tedavisinin amacı proteinürinin spesifik nedeninin belirlenmesi ve altta 

yatan hastalığın tedavisi, hastalarda ortaya çıkan hipoalbüminemi, ödem ve hipertansiyon gibi 

komplikasyonların kontrol altına alınması, pozitif azot dengesinin sağlanması ve malnutrisyon gelişiminin 

önlenmesidir. 

 

Enerji  

Nefrotik sendromlu hastalarda azot dengesinin korunması için 35 kcal/kg (ideal vücut ağırlığı)/gün enerji 

alımı yetişkin hastalarda idealdir. Steroid tedavisi alan bazı hastalarda iştahın artmasıyla vücut ağırlığında 

artış ve obezite görülebilir. Bu hastaların diyetinde kalori alımı mutlaka kontrol altında olmalıdır. 

 

Protein  

Artmış albümin turnoverı ve kas kaybı  nefrotik sendromlu hastalarda büyük birer sorun olarak ortaya 

çıkmaktadır. Günlük önerilen protein miktarı 0.8-1.0 g/kg/gün aralığındadır. Düşük proteinli diyetler negatif 

nitrojen dengesi ve malnutrisyon için bir risk teşkil ettiği için önerilmemektedir. Yüksek proteinli diyetin 

hipoalbuminemiyi düzeltmede etkili olmadığı gösterilmiştir. Aksine yüksek proteinli diyet alımı ile birlikte 

glomerüler hiperfiltrasyon ve artmış proteinüri görülmüştür. Hayvansal proteine kıyasla, bitkisel 

proteinlerin proteinüriyi azaltma konusunda etkili olduğu görülmüştür. Yapılan bir çalışmada, hastalara 

sırasıyla protein içeriği 0.9 g/kg/gün ve 0.8 g/kg/gün olan diyetler uygulanarak pozitif azot dengesinin 

korunduğu ve protein yıkımının azaldığı saptanmıştır. Nefrotik sendromda diyet proteini olarak soya 

proteininin kullanıldığı bir araştırmada, soya proteininde bulunan izoflavonların nefrotik sendromun 

histopatolojisini ve oksidatif durumu olumlu etkilediği saptanmıştır.  

 

Yağ 

Nefrotik sendromun komplikasyonlarından birisi de hiperlipidemi varlığıdır. Nefrotik sendromda 

hiperlipidemi ateroskleroz ve renal hasar ilerlemesini hızalandırmakatadır. Hipoalbuminemi nedeniyle 

karaiğerde albumin sentezi situmule edilir, bu arada lipoprotein sentezi de dolaylı olarak uyarılır. 

Lipoprotein lipaz aktivitesinin de azalmasıyla birlikte hiperlipidemi görülmekte; kan  LDL, VLDL, IDL ve 

total kolesterol seviyeleri artmaktadır. Yapılan çalışmalarda düşük kolesterol ve düşük doymuş yağ asidi 

içeren diyetin proteinüri ve kan lipit düzeyi üzerinde olumlu etkileri gözlenmiştir. Hiperlipideminin ve 

serum kolesterol miktarındaki artışın engellenmesi adına da diyet yağının tür ve miktarının önemli olduğu 

vurgulanmaktadır. Yağdan alınan enerjinin %30’u geçmemesi gerektiği ve kolesterol ve doymuş yağ asidi 

alımının sınırlandırılması gerektiği belirtilmektedir. Omega-3 yağ asidi desteği ile hastaların postprandiyal 
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şilomikron yoğunlunda ve postprandiyal lipemik yanıtında azalmalar olduğu saptanmıştır. Nefrotik 

sendromun tıbbi beslenme tedavisinde yağ kısıtlaması dislipidemi ve yaşam prognozunu iyileştirmekte; 

düşük kolesterollü yiyecekler, sebzeler, kurubaklagiller gibi posadan zengin örüntünün yer aldığı diyet 

dislipidemiyi iyileştirmektedir. Valdivesio ve arkadaşları yaptıkları çalışmada dislipidemik ve >3.5 g/24 

saat proteinürisi olan nefrotik sendrom tanılı hastalara lipitten fakir diyet programı uygulamışlardır. Çalışma 

sonucunda plazma kolesterol seviyelerinde, idrarda atılan protein miktarında düşüş gözlenirken; serum 

albumin düzeyinde normalleşme gözlenmiştir. 

 

Karbonhidrat 

Nefrotik sendromlu hastalarda alınan protein miktarına göre karbonhidrat alımı değişmektedir. Proteinlerin 

enerji olarak kulanımını engellemek için diyet karbonhidrat alımı yeterli olmalıdır. Kompleks karbonhidrat 

alımının arttırılması gerektiği ifade edilmektedir. Hiperlipidemiyi azaltmak için günlük 20-30 g posa alımı 

önerilmektedir.  

 

Sodyum  

Kanda albümin düzeyinin düşmesi, plazma onkotik basıncının düşmesi ve böbreklerden su ve sodyumun 

geri emiliminin artması yolu ile hücreler arası sıvının artmasına yani ödeme neden olmaktadır. Nefrotik 

sendromlu bazı hastalarda renin anjiotensin sistem engellenmiştir ve atrial natriüretik peptit düzeyi artmıştır. 

Buna bağlı olarak sodyum tutulumu artabilmektedir.  Nefrotik sendromda kan basıncı yüksekliği de 

görülebilmektedir. Ödemi azaltmak, kan basıncı kontrolü sağlamak ve antihipertansif ilaçların etkinliğini 

arttırmak için < 6 g/gün tuz (2.300 mg sodyum)  kısıtlamasının etkinliğinin önemi vurgulanmaktadır. Sıvı 

alımı olarak da günlük 1.5 L sıvının sağlanması gerektiği belirtilmiştir. Ödemin tedavisinde 0.5-1.0 kg/gün 

kayıp hedeflenmelidir.  

 

Antioksidanlar  

Oksidatif stres belirteçlerindeki artışın böbrek işlevleri üzerinde zararlı etkileri bulunmaktadır. Serbest 

radikaller, glomerüler membran hasarında, glomerüler geçirgenliği değiştirerek protein geçişinin artmasında 

ve glomerüler hemodinamizmin değişmesinde rol oynamaktadır.Antioksidan özelliği olan selenyum ve C 

vitamininin yeterli düzeyde alınması böbrek hemodinamizmi açısından önemlidir. Pedraza-Chaverri ve ark. 

yaptığı çalışmada diyetine E vitamini ve selenyum eklenen grupta  eklenmeyen gruba göre proteinüri, 

hipoproteinemi ve renal disfonksiyonda iyileşmelere rastlanmıştır. 

 

Sonuç 

Ciddi proteinüri durumu ile karakterize nefrotik sendrom tedavi edilmediği takdirde böbrek yetmezliğine 

kadar neden olarak birey için ciddi morbidite ve mortalite nedeni olabilmektedir. Bu yüzden nefrotik 

sendromun kontrolünde ve tedavisinde tıbbi beslenme tedavisinin önemi büyüktür. Önerilen diyet içeriği 

0.8-1.0 g/kg/gün protein ve 35 kcal/kg/gün enerji içeren; yağ içeriği düşük,  kompleks karbonhidrattan 

zengin  fakat sodyumdan kısıtlı blenme programı şeklindedir. 
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SB001 - 3 

 

Vitamin D Eksikliği Olan Bireylerde Gama-Glutamil Transferaz Düzeyleri 
1Serhat Küçüker                                                                                                                                          
1Günyüzü Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği, Eskişehir, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Eksik 25-hidroksivitamin D (25(OH)D) seviyeleri, dislipidemi ve kardiyovasküler 

hastalıklar ile ilişkilendirilmiştir, ancak bu ilişkilerin altında yatan mekanizma belirsizdir. Epidemiyolojik 

çalışmalar, yüksek gama-glutamil transferaz (GGT) aktivite düzeyi ile koroner kalp hastalığı (KKH) veya 

KKH ile ilişkili ölüm riski arasında bir ilişki olduğunu düşündürmektedir. Yüksek GGT aktivite seviyesi, 

geleneksel kardiyovasküler risk faktörleri, metabolik sendrom, sistemik inflamasyon, oksidatif stres yükü; 

hastanın risk profili ve prognozu üzerinde olumsuz bir etkiye neden olan çeşitli komorbiditeler dahil olmak 

üzere çok sayıda kardiyometabolik risk faktörü ile ilişkilidir. Bu çalışmada vitamin D düzeyi eksik olan 

bireylerde GGT düzeyini, normal vitamin D seviyesi olan hastaların GGT düzeyleri ile karşılaştırmayı 

amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışmada, 2020 ve 2021 yılları arasında bir genel hastane laboratuvarı veri 

tabanında rutin olarak toplanan veriler kullanılmıştır. Hastaların 25OH D vitamini [25(OH)D] ve GGT 

değerleri kayıt altına alınmıştır. Çalışmaya 18 yaş üzeri yetişkin bireyler dahil edilmiştir. Hipertansiyon, 

diabetes mellitus, kronik böbrek yetersizliği olan hastalar ile alkol kullananlar, karaciğer fonksiyon testleri 

normalin 3 katı yükseklikte olan hastalar ve öncesinde vitamin D eksikliği tanısı ve tedavisi alan hastalar 

çalışma dışı bırakılmıştır. Hastalar vitamin D eksikliği olanlar (Grup 1) ve vitamin D düzeyleri normal 

olanlar (Grup 2: kontrol grubu) olarak iki gruba ayrıldılar. Grup 1’de vitamin D düzeyleri düşük toplam 322 

hasta (ortalama yaş 54.4±12.2 yıl, 120 erkek [%37.2]) ve Grup 2’de (kontrol grubu) vitamin D düzeyi 

normal olan toplam 343 (ortalama yaş 49±11.3 ,125 erkek [%36.4]) hasta çalışmaya dahil edildi. 

25(OH)D’nin klinik eşik seviyeleri; eksik (<20 ng/mL), orta düzeyde eksik (≥20-30 ng/mL) ve optimal (≥30 

ng/mL) olarak değerlendirildi. ≥73 U/L üzerindeki GGT değerleri yüksek kabul edildi. 

Bulgular: Grup 1’deki hastaların vitamin D düzeyleri, 109’unda eksik ve 213’ünde orta düzeyde eksik 

olarak saptandı. Vitamin D düzeyi düşük olan hastalarda kontrol grubuna göre GGT düzeyleri anlamlı olarak 

daha yüksekti (Grup 1: 81±11 U/L, Grup 2: 43±18 U/L, p=0.002). Grup 1’deki vitamin D düzeyi eksik ve 

orta düzeyde eksik olan hasta gruplarının GGT düzeyleri arasında da anlamlı fark izlendi (eksik olan grupta: 

85±13 U/L’ye karşılık orta düzeyde eksik olan grupta 75±12 U/L, p<0.05). 

Sonuç: Çalışmamızda hem vitamin D düzeyi eksik kişilerde GGT düzeyinin, normal vitamin D düzeyi olan 

kişilere göre daha yüksek olduğunu hem de bu yüksekliğin vitamin D düzeyi düştükçe daha da arttığını 

gösterdik.  
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Sigara İçen ve İçmeyen Hastalar Arasında Koroner Arter Hastalığının Sekonder Önlenmesinde 

Hedef Değişkenlerin Karşılaştırılması 
1Tayyar Akbulut, 1Faysal Saylik                                                                                                                                                                                   

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Van, 

Türkiye 
 

Giriş ve Amaç: Koroner arter hastalığından (KAH) sekonder koruma, koroner arterleri plak 

erüpsiyonundan korumak için risk faktörlerini ve tedavi seçeneklerini kontrol etmeyi içerir. Akut bir koroner 

hadiseden sonra sigara içmeye devam eden kişilerin yaşam tarzlarını değiştirmeye veya düzenli olarak ilaç 

kullanma tavsiyelerini kabul etmeye daha dirençli oldukları düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, 

akut koroner sendromdan (AKS) sonra sigara içmeye devam edenlerde, sigarayı bırakanlara göre koroner 

arter hastalığının ikincil önlenmesinde hedef seviyeye ulaşmanın daha zor olabileceği varsayımını 

araştırmayı amaçladık.  

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif gözlemsel çalışmaya 2018-2019 yılları arasında Van Eğitim ve 

Araştırma Hastanesine başvuran toplam 150 AKS hastası dahil edildi. Tüm hastalar hastaneye yatış anında 

sigara içiyorlardı ve sigara içmeyen hastalar çalışmaya alınmadı. Ayrıca, takip eden dönemde eksik verileri 

olan hastalar da çalışma dışı tutulmuştur. Hastaların demografik, klinik ve laboratuvar özellikleri hastane 

veri tabanından elde edildi. Hastaneden taburcu olduktan sonra hastalar sigara içme durumu, düzenli ilaç 

kullanımı, düzenli poliklinik kontrolü, düzenli beslenme, kilo verme, düzenli egzersiz yapma ve koroner 

arter olayları gibi özellikleri bakımından hastane kayıtlarından, hastalarla veya birinci derece akrabalarıyla 

yapılan telefon görüşmeleriyle araştırılmış ve not edilmiştir. Hastalar, sigara içmeye devam edenler (SD, 

n=34), sigara içmeyi bırakanlar (SB, n=91) ve sigarayı bırakıp tekrar başlayanlar (SBB, n=25) olmak üzere 

üç gruba ayrıldılar. KAH için sekonder korumada hedef parametreler gruplar arasında karşılaştırıldı. 

Normallik Kolmogorov-Smirnov testi kullanılarak kontrol edildi. Gruplar arasındaki sürekli değişkenleri 

karşılaştırmak için tek yönlü ANOVA veya Kruskal-Wallis testi kullanıldı. Alt gruplar arasındaki sürekli 

değişkenlerin karşılaştırmalarında Tukey post hoc analizi veya Dunn’s prosedürü Bonferroni düzeltmesi 

kullanıldı. Kategorik değişkenler χ2 testi veya Fisher-Freeman-Halton kesin testi kullanılarak karşılaştırıldı. 

Kategorik karşılaştırmalarda, homojenlik açısından istatistiksel bir fark tespit edildiğinde, alt gruplar 

arasındaki karşılaştırmalarda çoklu z-testleri kullanıldı. 

Bulgular: SBB hastaları SD grubundan daha yaşlıydı (p=0.036). SB hastalarında düzenli ilaç kullanımı ve 

poliklinik kontrolü SB hastalarına göre daha düşüktü (p=0.009). SD hastalarında SBB hastalarına göre daha 

sık düzenli egzersiz öyküsü vardı (p=0.009). Gruplar arasında kilo verme, diyet oranları, kan kolesterol, 

trigliserid ve HbA1c düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Takipte SD ve SBB 

hastalarında, SB hastalarına göre koroner olaylar daha sık görüldü (p<0.001). Gruplarda incelenen 

parametreler Tablo 1’de verilmiştir. 

Sonuç: AKS olayından sonra sigara içmeye devam eden hastalarda düzenli ilaç kullanımı ve poliklinik 

kontrolü daha kötüydü. Ayrıca, bu grupta beklendiği gibi daha sık kardiyak olaylar vardı. Ancak KAH, 

sekonder önlenmesinde diğer hedef değişkenler açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

yoktu. Sigara içmeye devam eden hastalar kendi sağlıkları hakkında düşünmeye daha duyarsız, doktor 

tavsiyelerine daha dirençli ve sigara içmeye devam etmeyen hastalardan daha fazla kardiyak olaya sahiptir. 

Hekimler bu hasta grubunun tutumlarının farkında olmalı ve bu hasta grubunu daha yakından takip 

etmelidir. 
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Tablo 1. Grupların demografik, klinik ve laboratuvar sonuçlarının karşılaştırılması 

Değişkenler Sigara içenler 

(SD) n=34 

Sigarayı bırakanlar 

(SB) n=91 

Tekrar sigaraya 

başlayanlar (SBB) n=25 

p  

değeri 

Yaş (yıl) 58.7(13.3)a 63.2(11.7) 66.9(11.4)b 0.036 

Erkek cinsiyet n(%) 6(17.7) 27(29.7) 6(24) 0.382 

Hipertansiyon n(%) 28(82.4) 73(80.2) 23(92) 0.386 

Diabetes mellitus n(%) 14(41.2) 42(46.2) 13(52) 0.711 

Serebrovasküler olay n(%) - - - NA 

Tiroid bozukluğu n(%) - 5(5.5) - 0.340 

Periferik arter hastalığı n(%) 1(2.9) - - 0.393 

Kronik böbrek hastalığı n(%) - 1(1.1) - 1.000 

Sigara durumu     

Sigarayı ne zaman bıraktı? 

Hastanede yatarken 

Taburculuk sonrası 

 

- 

- 

 

60(65.9) 

31(34.1) 

 

15(60) 

10(40) 

0.583 

Sigarayı neden bıraktı?  

Doktor tavsiyesi  

Aile zorlaması  

Kalp krizine bağlı ölüm korkusu 

 

- 

- 

- 

 

39(42.9) 

18(19.7) 

34(37.4) 

 

13(52) 

6(24) 

6(24) 

0.461 

Kalp krizi tipi 

Anterior STEMI 

Inferior STEMI 

NSTEMI 

 

8(23.5) 

16(47) 

10(29.4) 

 

19(20.1) 

25(27.5) 

47(51.6) 

 

8(32) 

7(28) 

10(40) 

0.133 

Düzenli ilaç kullanımı n(%) 9(26.5)b 51(56)a 10(40) 0.009 

Düzenli egsersiz n(%) 15(44)a 25(27) 2(8)b 0.009 

Kilo kaybı varlığı n(%) 19(55.9) 46(59.1) 7(28) 0.078 

Kilo kaybı (kg) 2.5(0-5) 2(0-5) 2.5(0-3) 0.091 

Diyet n(%) 22(64.7) 52(57.1) 9(36) 0.077 

Düzenli poliklinik kontrolü n(%) 16(47)a 69(76)b 15(60) 0.007 

Total kolesterol (mg/dL) 165.7(56) 179.4(42) 170.4(50.5) 0.307 

Trigliserid (mg/dL) 100.3(72-162.6) 119.8(88.2-210.6) 101.7(84.9-124.8) 0.175 

LDL kolesterol (mg/dL) 102.8(69.2-129.2) 107.6(81.9-127.4) 99.8(68.7-116.1) 0.566 

HDL kolesterol (mg/dL) 38.9(9.2) 39.9(9.5) 41(8.6) 0.692 

HbA1c önce (%) 5.4(5-7.1) 5.6(5-7.6) 6.3(5-7.7) 0.604 

HbA1c sonra (%) 5.4(5.1-6.7) 5.6(5.1-6.9) 6.1(5.3-7.9) 0.374 

Sonlanım n(%) 

Olay olmayan 

Balon, stent, koroner by-pass, aritmi 

11(32) 

23(68) 

62(68) 

29(32) 

12(48) 

15(60) 

<0.001 

 

 

STEMI: ST yükselmesi olan kalp krizi, NSTEMI: ST yükselmesi olmayan kalp krizi, LDL: düşük dansiteli lipoprotein, HDL: 

yüksek dansiteli lipoprotein, HbA1c: glikozillenmiş hemoglobin. 
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Tip 2 Diyabet Hastalarının Hastalığa Yönelik Primer Bakımı ve Diyabet Tutumlarının İncelenmesi 
1Uğur Ergün, 2Ahmet Ürk, 3Mustafa Eroğlu                                                                                               
1Manisa Demirci Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü, Manisa, Türkiye 
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Balıkesir, Türkiye 
3Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma 

Hastalıkları Bilim Dalı, Balıkesir, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Tip 2 diabetes mellitus (DM); her yaşta görülebilen insülin üretiminde yetersizlik, insülin 

direnci ya da her ikisinin sonucunda ortaya çıkan hiperglisemi ile seyreden kronik, metabolik bir hastalıktır 

ve önemli ölçüde morbidite ve mortaliteye yol açmaktadır. DM, dünyada ve ülkemizde sık görülen kronik 

bir hastalık olup bulaşıcı olmayan hastalıklar sıralamasında ölümlerin nedeni olarak ilk sıralarda yer 

almaktadır. Hastaların diyabete bağlı gelişebilecek komplikasyonlar ve ortaya çıkabilecek diyabetik ayak 

hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda medikal tedaviye uyum konusunda 

polikliniklerinde tanımlanan takip çizelgelerine uymaları önem arz etmektedir. Bu amaçla hastaların 

hastalığa yönelik primer bakım ve tedaviye yönelik davranışlarının değerlendirilmesi gerekir. Böylece 

hastalığın kontrolü ve yönetiminde kolaylıklar sağlanmış olur. Bu çalışmada tip 2 diyabet hastalarının 

hastalığa yönelik primer öz bakımı ve tutumlarının irdelenmesi planlandı. 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu çalışmada, 300 diyabetik hastaya çalışmanın 

amacına uygun ve literatüre dayandırılarak geliştirilen 13 sorudan oluşan sorgulama anketi uygulandı. 

Araştırmaya 18 ile 90 yaş aralığında olan işitme, anlama sorunu olmayan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 

tip 2 diyabetliler dahil edilmiştir. 

Bulgular: Çalışmamıza 138’i (%46) erkek, 162’si (%54) kadın hasta dahil edilmiştir. Yaş ortalaması tüm 

hastalarda 58.9±13.5, erkeklerde 58.8±12.6 ve kadınlarda 59±14.3 idi. Cinsiyete göre yaş dağılımları 

arasında istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.8). Hastaların 26’sı (%8.7) okur-yazar değil iken; 

41’i (%13.7) okur-yazar,100’ü (%33.3) ilkokul, 35’i (%11.7) ortaokul, 49’u (%16.3) lise, 49’u (%16.3) 

üniversite mezunuydu. Yine hastaların 225’i (%75) evli, 75’i (%25) bekardı. Hastaların gelir durumları 

incelendiğinde 46’sı (%15.3) ekonomik durumunun kötü, 168’i (%56) orta ve 86’sı (%28.6) iyi durumda 

olduklarını belirtmişlerdir. Çalışmada en az hastalık süresinin 1 yıl, en uzun hastalık süresinin 50 yıl, 

ortalama sürenin 11.9±8.3 yıl olduğu, katılımcıların 164’ü (%50) 10 yıldan az ve 95’inin (%86) ise 10-20 

yıl arası diyabet hastası olduğu ve cinsiyete göre diyabet süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmadı (p=0.11). Çalışmada hastaların sadece 110’u (%36.6) insülin tedavisi aldığı belirlendi. 

Hastaların 144’ü (%48) insülin uygulama eğitimi, 85’i (%28.3) ayak/nabız eğitimi aldıklarını ve 141’i 

(%47) aşılanma hakkında bilgilendirildiklerini, ayrıca 131’i (%43.7) diyabete bağlı komplikasyonlar 

hakkında bilgilerinin olduğunu belirtti. Eğitim almayan grupla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmıştır (p=0.05). Muayene sıklıkları incelendiğinde hastaların diyabet muayenesi için; 

50’si (%16.7) önerilen şekilde 3 ayda bir, 183’ünün (%61) ise yılda birden daha az sıklıkla muayeneye 

başvurduğu görüldü. Göz muayenesi için başvuru sıklığı değerlendirildiğinde ise 182’si (%60.7) hastanın 

hiç göz muayenesi yaptırmadığı tespit edilmiştir. Katılımcıların, takip muayenelerinde uygulanan 

tetkiklerden bazıları olan proteinüri ve elektrokardiyografi (EKG) tetkikleri incelendiğinde 125’ine (%41.7) 

proteinüri taraması, 214’üne (%72) ise EKG tetkik edildiği tespit edilmiştir. 

Sonuç: Yaşam boyu süren bir hastalık olduğundan diyabet eğitimi; hastalığın önlenmesi, tedavisi, bakımın 

sağlanması ve izleminin en önemli bölümüdür. Diyabetik bireylerde primer bakım ve farkındalık tedavinin 
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en önemli kısmıdır. Hastaların bireysel özellikleri göz önünde bulundurularak, hastalığa yönelik eksik bilgi 

ve olumsuz tutumların belirlenmesi, bilgi ve tutumlarını geliştirmeye yönelik eğitimlerin düzenlenmesi ve 

farkındalıklarının artmasına yönelik çalışmalar yapılması hastalığın mortalite ve morbidite açısından önemli 

olduğunu düşünmekteyiz. 
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Serum Magnezyum Düzeyinin Metabolik Bozukluk İlişkili Yağlı Karaciğer Hastalığındaki Rolü 
1Ali Kırık                                                                                                                                                  
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Genel Dahiliye Bilim Dalı, Balıkesir, 

Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Metabolik bozukluk ilişkili yağlı karaciğer hastalığı (MBYKH) son yıllarda tartışılmaya 

başlanan ve alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığının (AOYKH) metabolik disfonksiyonla 

ilişkilendirilmesi neticesinde ortaya çıktığı belirtilen yeni bir hastalık paternidir. Güncel literatürde serum 

magnezyum (Mg) düzeyinin AOYKH hastalarındaki rolü net olmamakla beraber Mg’nin steatoz ve 

inflamasyonla ilişkili olabileceğini vurgulayan az sayıda çalışma vardır. Bununla beraber, Mg’nin 

MBYKH kliniğindeki rolünü inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, Mg’nin MBYKH 

hastalığındaki rolünün incelemeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma retrospektif, kesitsel nitelikte bir çalışma olup çalışma kapsamında Balıkesir 

Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları kliniğine başvuran hastalar geriye dönük tarandı. Bu çalışma 

öncesinde lokal etik onay alınmış olup çalışma Helsinki deklerasyonuna uygun tasarlandı. Tüm grupta 

ultrasonografi (USG) ile hepatosteatoz tanısı alıp metabolik bozukluk ilişkili durumların [obezite, diabetes 

mellitus (DM), metabolik sendrom (MetS)] eşlik hastalar MBYKH hasta grubu, herhangi bir patoloji 

izlenmeyenlerse sağlıklı kontrol grubu olarak değerlendirildi. İki gruba ait kan glukoz, HOMA-IR, Mg 

düzeyleri ve yağlı karaciğer fibrozis skorları karşılaştırıldı. Yanı sıra, Mg’nin diğer parametrelerle 

korelasyon analizi yapıldı. 

Bulgular: Çalışmamıza yaş ortalaması 38.10±12.25 olan 82 (48 kadın, 34 erkek) sağlıklı birey ve yaş 

ortalaması 39.21±10.32 olan 173 (104 kadın, 69 erkek) MBYKH tanısı almış hasta birey dahil edildi. 

Yapılan istatistiksel analiz sonrası kontrol grubunda kilo, vücut kitle indeksi (VKİ), insülin, HOMA-IR, 

Mg, NFS, FIB-4 skoru sırasıyla 71.98±15.50, 25.45±4.62, 8.11±10.60, 2.33±4.33, 2.05±0.36, -3.28±1.06, 

0.70±0.33 olarak, hasta grubunda ise sırasıyla 85.96±16.12, 31.11±4.57, 11.71±9.04, 2.96±2.52, 1.99±0.15, 

-3.23±1.27, 0.61±0.28 olarak bulunmuştur. Yapılan ikili karşılaştırma sonrasında hasta ve kontrol grubu 

arasında kilo, VKİ, insülin, HOMA-IR arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) tespit edilirken, 

Mg, NFS, FIB-4 skoru arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı tespit edilmemiştir (p≥0.05). Hasta 

grubunda yapılan korelasyon analizi sonucunda Mg ile diğer parametreler arasında istatistiksel olarak 

anlamlı korelasyon tespit edilmemiştir (p≥0.05). 

Tartışma ve Sonuç: Burada sunulan çalışmada serum Mg düzeyinin MBYKH olan ve olmayan hastalar 

arasında anlamlı farklılığı izlenmedi. Ayrıca hasta grubunda yapılan korelasyon analizinde serum Mg 

düzeyinin insülin direnci ve yağlı karaciğer fibrozis skorlarıyla arasında anlamlı bir ilişki gözlenmedi. 

AOYKH tüm dünyada sık izlenen kronik karaciğer hastalığıdır. Karaciğerde artmış trigliserid yükü ve 

beraberinde eşlik eden insülin direnci sonucunda ortaya çıkan AOYKH’nin terminolojisinde gerek dual 

etiyolojilerin eksikliği gerekse metabolik bozukluk tanımlamasının yetersizliği son yıllarda bu hastalığın 

MBYKH olarak tanımlaması gerekliliğini doğurmuştur. Mg, hücre içi iletim yolaklarında ve enzim 

sistemlerinde görevi bulunan, hücresel enerji metabolizması, DNA transkripsiyonu, protein sentezi ve 

elektrolit dengesi gibi birçok fizyolojik olayda rol oynayan önemli bir elementtir. Yanı sıra, güncel 

literatürde yer alan çalışmalarda Mg’nin obezite, DM gibi MetS ilişkili hastalıkların patogenezinde de rol 

oynadığı belirlenmiştir. Bununla beraber, Mg’nin AOYKH hastalarındaki rolünü inceleyen klinik 

araştırmalarda farklı sonuçlar elde edilmiş olup MBYKH hastalarındaki rolünü araştıran bir çalışma 
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bulunmamaktadır. Az sayıda çalışmada Mg’nin AOYKH hastalarında hepatosteatoz ile ilişkili olabileceği 

vurgulanmış olup bizim çalışmamızda Mg hasta ve kontrol grupları arasında farklı düzeyde izlenmedi. Yanı 

sıra, Mg ile diğer tüm parametreler arasındaki ilişki incelendiğinde anlamlı bir bulgu tespit edilmedi. Sonuç 

olarak, bu çalışma MBYKH’de Mg’nin rolünü araştıran ilk çalışma olup Mg’nin bu hastalıkla doğrudan 

ilişkisi olmadığı gözlendi.  
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COVID-19’lu Diyabetik Hastaların Değerlendirilmesi ve Diyabetin Şiddetinin COVID-19’a Olan 

Katkısının Belirlenmesi 
1Ceren Çaltı Gür, 2Derya Argun                                                                                                         
1İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye 
2İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Koronavirüs hastalığı (COVID-19) pandemisi, dünya çapında halk sağlığını tehdit eden bir 

pandemi olarak etkisini halen sürdürmektedir. COVID-19 ile kronik hiperglisemi, sistemik komplikasyonlar 

ve çoklu organ disfonksiyonları ile karakterize bir başka küresel salgın olan diabetes mellitus (DM) 

birlikteliğinin, hastalığın şiddetini artırdığı bilinmektedir. Bu çalışma, COVID-19 nedeni ile takip ve tedavi 

edilen diyabetik hastaların demografik ve laboratuvar bulgularını analiz etmek ve diyabetin şiddetinin 

COVID-19’un şiddetini yansıtan laboratuvar bulgularına olan katkısını değerlendirmek amacıyla 

planlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, iç hastalıkları kliniğinde COVID-19 tanısıyla takip edilmiş 122 DM tanılı 

hastanın verilerinin retrospektif olarak taranmasıyla gerçekleştirilmiştir. Akut ve/veya kronik 

inflammatuvar, otoimmün veya enfeksiyon hastalığı, hematolojik hastalığı, malignitesi, renal ve hepatik 

hasar hikayesi olanlar, dokümente edilmiş kardiovaskuler hastalığı olanlar ve major cerrahi veya travma 

hikayesi olan hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir. Hastaların demografik verileri ve biyokimyasal 

sonuçları incelendi. Klinik sonuçlar, hastaneden taburcu olma, yoğun bakıma nakil ve ölüm şeklinde 

gruplanarak kaydedildi. Diyabetik hastalar, HbA1c değerlerine göre (≤7.5%, 7.5-9% ve ≥9%) 

gruplandırıldı. DM tanısının ilk konulduğu zamandan bu yana geçen süre diyabet yaşı (yıl) olarak 

kaydedildi. 

Bulgular: Çalışma, 75’i (%61.5) erkek, 47’si (%38.5) kadın olmak üzere toplam 122 COVID-19 hastası ile 

yürütülmüştür. Çalışmaya dahil edilen hastaların 5’i (%4.1) ölmüş, 9’u (%7.4) yoğun bakıma nakledilmiş 

ve 108’i (%88.5) şifa ile taburcu edilmiştir. Taburcu oranı %88.5 olan hasta grubunun %50’sinin HbA1c’si 

≤%7.5 iken, %26.2’sinin %7.5-9.0 arası ve %23.8’inin ise ≥%9’dur. Ölüm, yoğun bakıma nakil ve taburcu 

grupları arasında yaş, ferritin, D-dimer, CRP, LDH ve HbA1c değişkenlerinde istatistiki olarak anlamlı 

farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Ölüm grubunda, yaş ve LDL-C taburcu grubundan anlamlı derecede daha 

yüksektir. Ölüm ve yoğun bakıma nakil grubunda ferritin, D-dimer ve CRP taburcu grubuna göre anlamlı 

derecede yüksek saptanırken, yoğun bakıma nakil grubunda HbA1c değeri taburcu gruba göre anlamlı 

derecede yüksektir. HbA1c değerleri gruplandırıldığında, bu üç grup arasında değişkenlerden sadece 

glukozda istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır (p<0.05). ≤%7.5 grubun glukoz değerleri ≥%7.5 

tüm gruplardan anlamlı derecede daha düşükken, %7.5-9.0 arası grubun glukoz değerleri ≥%9 gruba göre 

daha düşüktür. HbA1c ve diyabet yaşı değerleri ile değişkenlerin ilişkisini inceleyen Spearman korelasyon 

analizinde HbA1c değerleri ile WBC değerleri arasında negatif yönlü düşük düzeyde (r=-0.20) anlamlı bir 

ilişki saptanırken (p<0.05), glukoz değerleri arasında pozitif yönlü yüksek düzey (r=0.77) anlamlı bir ilişki 

gözlenmiştir (p<0.05). Bunun yanında diyabet yaşı ile yaş değerleri arasında pozitif yönlü düşük düzeyde 

(r=0.36) anlamlı bir ilişki görülürken (p<0.05), lenfosit değerleri arasında negatif yönlü düşük düzeyde (r=-

0.20) anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.05). 

Tartışma ve Sonuç: DM, COVID-19 seyrini ve şiddetini etkileyen temel komorbitelerdendir. Çalışmamız, 

özellikle ileri yaşta ve akut faz reaktanları yüksek diyabetik hastalarda COVID-19’un şiddetli seyrettiğini 

doğrular nitelikte olup, bunun yanında diyabetin şiddetinin hastalığın seyrine ek bir katkısının olmadığını 
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göstermektedir. Klinik sonuçları iyileştirmek için, DM ile COVID-19 şiddeti arasındaki ilişkinin ortaya 

konulduğu daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. 

 

Kaynaklar: 

1. Hussain A, Bhowmik B, do Vale Moreira NC. COVID-19 and diabetes: Knowledge in progress. Diabetes 

Res Clin Pract. 2020;162:108142. 

2. Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in 

Wuhan, China. Lancet. 2020;395:497-506. 

 

Tablo 1. Klinik duruma göre biyokimyasal değişkenlerin analizleri (ortalama±SD/ortanca-oran)

 
*0.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı. **ANOVA (Tukey Post-Hoc Testi) diğer tüm değişkenler Kruskal-Wallis testi 

(Dunn-Benforonni Post-Hoc Testi) ile analiz edilmiştir.   

Hb: hemoglobin, Hct: hematokrit, WBC: lökosit, PLT: trombosit, CRP: C-reaktif protein, ESR: eritrosit sedimentasyon hızı, 

LDH: laktat dehidrogenaz, TC: total kolesterol, LDL-C: düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol, HDL-C: yüksek yoğunluklu 

lipoprotein kolesterol, TG: trigliserid, AST: aspartat aminotransferaz, ALT: alanin aminotransferaz, AKŞ: açlık kan glukozu, 

HbA1c: hemoglobin A1c. 
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Tablo 2. HbA1c gruplarına göre biyokimyasal değişkenlerin analizleri (ortalama±SD/ortanca-oran) 

 
*0.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı.**ANOVA (Tukey Post-Hoc Testi) diğer tüm değişkenler Kruskal-Wallis Testi (Dunn-

Benforonni Post-Hoc Testi) ile analiz edilmiştir.  

Hb: hemoglobin, Hct: hematokrit, WBC: lökosit, PLT: trombosit, CRP: C-reaktif protein, ESR: eritrosit sedimentasyon hızı, LDH: 

laktat dehidrogenaz, TC: total kolesterol, LDL-C: düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol, HDL-C: yüksek yoğunluklu lipoprotein 

kolesterol, TG: trigliserid, AST: aspartat aminotransferaz, ALT: alanin aminotransferaz, AKŞ: açlık kan glukozu. 
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Tablo 3. HbA1c ve diyabet yaşı değerleri ile değişkenlerin ilişkisi – Spearman korelasyon analizi (r[p])

 
*0.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı.  

Hb: hemoglobin, Hct: hematokrit, WBC: lökosit, PLT: trombosit, CRP: C-reaktif protein, ESR: eritrosit sedimentasyon hızı, LDH: 

laktat dehidrogenaz, TC: total kolesterol, LDL-C: düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol, HDL-C: yüksek yoğunluklu lipoprotein 

kolesterol, TG: trigliserid, AST: aspartat aminotransferaz, ALT: alanin aminotransferaz, AKŞ: açlık kan glukozu, HbA1c: 

hemoglobin A1c. 
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Primer Hiperparatiroidizme Eşlik Eden Kronik Otoimmün Atrofik Gastrit Olgusu 
1Ceren Çaltı Gür, 2Derya Argun                                                                                                             
1İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye 
2İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Primer hiperparatiroidizm (PHPT) vakalarının çoğu sporadik olmasına rağmen MEN-1 

sendromunun bir komponenti de olabilir. Bunun yanında, PHPT ile kronik otoimmün atrofik gastrit 

(COAG) arasında kalıtsal olmayan ve nedeni açıklanamayan bir birliktelik vardır. Bu vaka, PHPT’li bir 

hastada ailesel sendrom olmadan COAG gelişebileceğini vurgulamak amacıyla sunulmuştur. 

Vaka Sunumu: Bilinen Hashimoto tiroiditi ve sol nefrolitiazis tanıları olan 54 yaşındaki kadın hasta, 

halsizlik ve yaygın kemik ağrıları şikayetleri ile tarafımıza başvurdu. Serum iyonize kalsiyum (Ca) düzeyi 

11.2 mg/dL ve inorganik fosfor düzeyi 3.3 mg/dL olan hastanın öyküsünde bilinen herhangi bir karaciğer 

ve/veya renal yetmezlik ya da Ca metabolizmasını etkileyen ilaç kullanım hikayesi yoktu. 25(OH)-vitamin 

D düzeyi 32 ng/mL idi. 24 saatlik idrarda Ca miktarı 225 mg/gün iken, Ca/kreatinin klerensi 0.06 olarak 

hesaplandı. Plazma PTH düzeyi 115.7 mg/dL idi. Paratiroid sintigrafisi çekilerek paratiroid adenomu 

zemininde primer hiperparatiroidi teşhisi konuldu. Hastaya çekilen kemik dansitometrisinde T-skoru L1-

L4: -3.08 idi. Hasta paratiroidektomi yapılmak üzere genel cerrahiye refere edildi. Eş zamanlı olarak 

hastanın kronik vitamin B12 eksikliğinin olması üzerine, anti-intrinsik faktör ve anti-pariyetal antikor 

testleri istendi. Her iki antikorun pozitif gelmesi üzerine hastaya üst gastrointesitnal sistem endoskopisi 

planlandı. Alınan multipl gastroskopik biyopsilerin sonucunda, kronik atrofik gastrit, aklorhidri ve intestinal 

metaplazi gözlendi. Hastaya 1 yıl sonra kontrol gastroskopi önerildi. 

Sonuç: PHPT ve COAG arasında önemli bir birliktelik vardır ve bu iki klinik tablonun MEN-1 sendromu 

olmadan bir arada bulunabileceği akılda tutulmalıdır. Bu ilişkinin altında yatan patolojik mekanizmalar tam 

olarak aydınlatılamamış olsa da, otoimmünite olası bir neden olarak düşünülebilir ve PHPT’li hastaların 

COAG açısından ve COAG’li hastaların PHPT açısından taranması önerilebilir. 

Kaynaklar: 

1. Massironi S, Cavalcoli F, Rossi RE, et al. Chronic autoimmune atrophic gastritis associated with primary 

hyperparathyroidism: a transversal prospective study. Eur J Endocrinol. 2013;168:755-61.  

2. Corleto VD, Minisola S, Moretti A, et al. Prevalence and causes of hypergastrinemia in primary 

hyperparathyroidism: a prospective study. J Clin Endocrinol Metab. 1999;84(12):4554-8. 
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Bir Üniversite Hastanesinde Hemodiyalize Giren Hastaların COVID-19 Hijyen Tedbirlerine 

Uyumunun Araştırılması 
1Gülfer Pehlivan, 1Nurcan Kop Bulmuş, 1Ayşegül Oruç, 1Alparslan Ersoy                                             
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020’de Pandemi olarak ilan edilen COVID-19 

enfeksiyonu solunum yoluyla ve yakın temasla bulaşır. Korunmak amacıyla kişisel hijyen ve sosyal mesafe-

maske önlemleri önemlidir. Uludağ Üniversitesi SUAM Hemodiyaliz ünitesinde diyaliz tedavisi gören 

hastaların pandemi sürecinde COVID-19 hijyen tedbirlerine uyumunun araştırılması amacıyla bu çalışma 

gerçekleştirilmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 15.07.2021 tarihinde başlanmış, 3 ay süre sonunda tamamlanmış olup, UÜ 

SUAM Hemodiyaliz Ünitesinde rutin hemodiyaliz tedavisi alan 100 (%60 erkek, %67.8 evli, %57.8 56 yaş 

ve üstü) hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hijyen tedbirlerine uyum güvenilirlik ve geçerliliği çalışılmış. 

“COVID-19 Hijyen ölçeği” ile hijyen (H), değişen hijyen davranışları (DHD), ev hijyeni (EvH), sosyal 

mesafe maske (SMM), alışveriş hijyeni (AH), el hijyeni (ElH), dışarıdan eve geldiğindeki hijyen (DEGH) 

puanlanarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Salgının başlangıcından 15.07.2021 tarihine kadar UÜ SUAM HD ünitesi bünyesinde diyaliz 

tedavisi gören 65 hastadan 12 kişide COVID-19 (+) tanısı görülmüştür. Tüm gruplarda ortalama puanlar 

yüksek saptanmıştır (H 85.7±18.3, DHD 18.5±4.3, EvH 11.9±3.2, SMM 16.1±2.7, AH 12.7±4.9, ElH 

16.3±4.3, DEGH 9.3±2.9). Hastalar medeni durum, cinsiyet ve aile yapısına göre karşılaştırıldığında 

puanlarda gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır. İleri yaş grubunda EvH ve AH puanları anlamlı 

olarak daha düşük bulunmuştur. Eğitim düzeyi yüksek olanlarda; toplam H, AH, ElH, DEGH puanları 

anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Kendisi ya da bir yakını COVID-19 geçirenlerde toplam 

(82.4±18.6’ya karşılık 96.7±12.2, p=0.001) ve diğer H puanları (DHD 17.8±5’e karşılık 20.9±3.7, EvH 

11.4±3.2’ye karşılık 13.8±2.4, SMM 15.7±2.9’a karşılık 17.2±1.7, AH 11.9±5’e karşılık 15.3±3.7, ElH 

15.±4.2’ye karşılık 18.6±3.7, DEGH 8.9±2.9’a karşılık 10.8±2.1, p<0.05) anlamlı olarak daha yüksekti. 

Tartışma ve Sonuç: COVID-19 salgın sürecinde bireylerin sahip olduğu sosyo-demografik özelliklere göre 

kişisel ve genel hijyene yönelik davranışlarını belirlemeye yönelik planlanan bu çalışmada, katılımcıların 

%60’ı erkek, %67.8’i evli, %57.8’i 56 yaş ve üzeri, %31.1’i lise mezunu, %85.6’sı çekirdek aile yapısına 

sahiptir. COVID-19 enfeksiyonuna yakalanma durumuna bakıldığında katılımcıların %24.4’nün COVID-

19 enfeksiyonuna yakalandığı, bunlardan %13.3’ü kendisinin geçirdiği, %11.1’inin ise bir yakınının 

COVID-19 (+) tanısı aldığı görülmüştür. Diyaliz hastalarında COVID-19 enfeksiyonunun mortalitesi ve 

morbiditesi yüksektir. Yapılan çalışmada ünitemizdeki hastaların kişisel hijyen önlemlerini gerçekleştirdiği 

ve önlemlere yüksek düzeyde uyum gösterdikleri tespit edilmiştir. Hastanın kendisi ya da bir yakınının 

COVID-19 enfeksiyonu geçirmesinin Hijyen uygulamasını olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Ancak 

vaka sayılarının beklentiler yönünde azalmaması, maske, mesafe, hijyen kuralları gibi COVID-19 

mücadelesi hakkında yeterince bilgi ve bilinç düzeyinin oluşmadığını göstermektedir. Eğitim ve 

denetimlerin yürütülmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 
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Megaloblastik Anemi Glikolize Hemoglobini Etkiler mi? 
1Bünyamin Aydın                                                                                                                                    
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve 

Metabolizma Hastalıkları, Kütahya, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Glikolize hemoglobin (HbA1c) bir bireyin önceki üç aydaki kan şekeri seviyesinin klinik 

bir göstergesi olarak kullanılmaktadır. Vitami B12 eksikliği anemisi eritrosit (RBC) sağ kalım süresinin 

uzamasına bağlı olarak yanlış yüksek HbA1c değerlerine neden olabilmektedir. Bu çalışmada vitamin B12 

eksikliği anemisinin HbA1c üzerine bir etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Daha önceden diyabet tanısı almamış, herhangibir antidiyabetik ilaç kullanmayan açlık 

plazma glukozu (APG) <100 mg/dL, HbA1c <%6.5 olan hastalar ile hemoglobin (Hgb)< kadın:12 g/dL, 

erkek:13 g/dL, ortalama eritrosit hacmi (MCV) >100 (fL), vitamin B12 <126 ng/L olan vitamin B12 

eksikliği anemisi tanılı toplam 37 hasta çalışmaya alındı. Hastalara vitamin B12 eksikliği tedavisi için üç ay 

süresinde oral 1 mg/gün siyanokobalamin (vitamin B12) verildi. Hastaların Hgb, MCV, APG, HbA1c, 

vitamin B12 ve vücut kitle indeksi (BMI) değerleri başlangıçta ve 3. ay sonunda ölçülerek karşılaştırıldı. 

Bulgular: Çalışmaya alınan toplam 37 hasta 27 kadın (%72.98) ve 10 erkekten (%27.02) oluşmaktaydı. 

Ortalama yaşları kadın: 38.12±7.71, erkek: 46.62±8.52 idi. Başlangıç HbA1c değeri (%) 6.02±0.37 iken, 3. 

ay HbA1c değeri (%) 5.61±0.46 idi ve istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde düşüktü (p<0.001). Başlangıç 

vitamin B12 112.43±7.18 ng/L, Hgb 11.31±0.28 g/dL iken, 3. ay vitamin B12 408.48±119.61 ng/L, Hgb 

12.26±0.33 g/dL olarak saptandı ve istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yüksekti (sırasıyla p<0.001, 

p<0.001). Başlangıç MCV 104.05±4.03 fL iken 3. ay 93.24±3.98 idi ve istatistiksel olarak anlamlı bir 

şekilde yüksekti (p<0.001). APG ve BMI değerlerinde başlangıç ve 3. ay değerleri arasında anlamlı bir 

farklılık yoktu (sırasıyla p=0.887, p=0.839). 

Tartışma ve Sonuç: HbA1c düzeyine göre herhangi bir teşhis veya tedavi kararı verilmeden önce vitamin 

B12 eksikliği anemisinin düzeltilmesi, hastaların yanlış diyabet tanısı almasını ve diyabetik hastaların 

diyabet tedavilerine ek gereksiz müdahaleyi engelleyecektir. Vitamin B12 eksikliği olan diyabetik hastalara 

HbA1c yüksekliğine göre ek tedavi vermek hastalarda hipoglisemi riskini artıracak hemde devlet 

ekonomilerine ek ilaç maliyetleri getirecektir. Diyabetik hastalarda vitamin B12 eksikliği anemisinin erken 

teşhisi ve tedavisi, glisemik kontrolleri iyileştirebilir, komplikasyonları önleyebilir veya geciktirebilir. 
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Kalp Yetmezliği Hastalarında Sacubitril/Valsartan’ın Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim 

İnhibitörleri ve Anjiyotensin Reseptör Blokerleri ile Karşılaştırılması: Bir Meta-Analiz 
1Faysal Şaylık                                                                                                                                                 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Van, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ACEi) ve anjiyotensin reseptör blokörleri 

(ARB) uzun yıllardır kalp yetmezliği tedavisinde köklü bir yere sahiptir. Sakubitril, neprilizin’in yapmış 

olduğu, vazokonstriksiyon, sodyum retansiyonu ve uyumsuz yeniden şekillenme gibi etkileri inhibe ederek 

natriüretik ve vazodilatör etkileri olan bir neprilizin inhibitörüdür. Sakubitril ve valsartan (SAC/V) 

kombinasyonunun hemodinamik ve nörohormonal süreç üzerinde her iki tedavinin ayrı ayrı olan etkilerine 

göre daha fazla kombine etkiye sahip olduğu öne sürülmüştür. Randomize kontrollü çalışmalar (RKT) ve 

kohort çalışmaları, literatürdeki kalp yetmezliği hastalarında SAC/V ve ACEi/ARB’ler arasındaki sonuçları 

karşılaştırmıştır. Bu meta-analizde, RKT ve kohort çalışmalarından elde edilen verilere dayanarak kalp 

yetmezliği hastalarında SAC/V ve ACEi/ARB tedavileri arasındaki sonuçların karşılaştırılmasını 

hedeflenmiştir.  

Gereç ve Yöntem: Bu meta-analizde kalp yetmezliği hastalarında tedavi grupları arasında kardiyak  ölüm, 

yeniden hastaneye yatış ve bütün ölümler açısından karşılaştırma yapan, en az 100 hasta ile yapılmış RKT 

ya da kohort çalışmalarını (propensity score matching ya da inverse probability of treatment weighting ile 

matching yapılmış) aramak için PubMed, EMBASE, Scopus ve Cochrane kütüphanelerini taradık. Kardiyak 

ölüm, tüm nedenlere bağlı ölüm ve yeniden hastaneye yatış için %95 güven aralığı ile birlikte havuzlanmış 

Hazard oranlarını (HO) hesapladık. Heterojenite High’s I2 ile değerlendirildi. I2’nin %25-75 arasında 

olduğu durumlarda “random efekt model” ve daha düşük heterojenite varlığında (I2 <%25) “fixed efekt 

model “kullanıldı. Bu meta-analizde çalışma sayısı <10 olduğundan, huni grafiğini kullanılarak küçük 

çalışma etkisi ve yayın yanlılığı değerlendirilemedi. 

Bulgular: Bu meta-analiz, toplam örneklem büyüklüğü 35.802 hasta olan yedi çalışmayı (3 RKT ve 4 

kohort) içermiştir. Tüm nedenlere bağlı ölüm oranı SAC/V’de %9.55 ve ACEi/ARB’lerde %16.9 idi. 

SAC/V’nin, 0.83 havuzlanmış HO (0.77-0.89; p<0.001) ile tüm nedenlere bağlı mortaliteyi ve 0.79 

havuzlanmış HO (0.71-0.89, p<0.001) ile kardiyak ölümü azalttığı görüldü. SAC/V grubunda havuzlanmış 

HO 0.86 (0.82-0.90, p<0.001) ile yeniden hastaneye yatışın azaldığı görüldü. Alt grup analizi yaptığımızda; 

SAC/V’nin enalapril ile karşılaştırıldığında tüm nedenlere bağlı ölümleri, kardiyak ölümü ve yeniden 

hastaneye yatışı azalttığı görüldü (sırasıyla HO=0.84 [0.76-0.93], HO=0.81 [0.72-0.90] ve HO=0.78 [0.70-

0.87], hepsi için p<0.001). SAC/V’nin diğer ACEi/ARB’ler ile karşılaştırılmasında da aynı sonuçlar elde 

edildi (sırasıyla HO= 0.81 [0.73-0.91], HO=0.31 [0.12-0.77] ve HO=0.88 [0.83-0.93], hepsi için p<0.001). 

Sonuç: SAC/V, ACEi/ARB’lere kıyasla tüm nedenlere bağlı ölüm, kardiyak ölüm ve yeniden hastaneye 

yatış riskini azalttı. Bu azalma, SAC/V ve enalapril ile diğer ACEi/ARB’lerin alt grup karşılaştırılmalarında 

da gözlendi. 
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Romatolojik Hastalığı Olan Bireylerin Sigaraya Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışları 
1Akif Doğan, 2Belkıs Nihan Çoşkun, 2Yavuz Pehlivan                                                                             
1Kartal, Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Birimi, İstanbul, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı Bursa, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: İnflamatuvar romatizmal hastalıklar (İRH) etiyolojisi net bilinmeyen; genetik, otoimmünite 

ve çevrenin rol oynadığı düşünülen kronik hastalıklardır. Sigara, İRH etiyopatojenezinde suçlanan ve 

prognozu kötüleştiren çevresel faktörler arasında iyi bilinenlerdendir. Sigaranın bırakılması İRH 

yönetiminde en önemli değiştirilebilir yaşam tarzı faktörüdür. 

Gereç ve Yöntem: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji polikliniğine 20.02.2015- 

01.07.2015 tarihleri arasında başvuran İRH’lı olgulara 38 soruluk anket doldurtuldu. Çalışmaya 338 gönüllü 

erişkin hasta alındı. Anketin ilk kısmında hastaların demografik özellikleri, ikinci kısmında ise sigara içme 

durumu sorgulandı. Literatürde çalışmamızda kullanılan ankete uygun bir anket çalışması olmadığı için 

anket soruları tarafımızca gerekli literatür taranarak hazırlandı. Ayrıca sigara içen gruptaki hastalara 

“Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi (FNBT)” uygulandı. 18 yaşından büyük olan, en az 6 aydır 

romatolojik hastalık tanısı ile takip edilen ve onam veren hastalar çalışmaya dâhil edildi.  

Bulgular: Toplam 338 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastaların 86’sı (%25.4) erkek, 252’si (%74.6) kadındı. 

Hastaların 96’sı (%28.4) sigara içen, 56’sı (%16.6) bırakmış ve 186’sı (%55) hiç içmemişti. 151’i (%44.9) 

sigaranın eklemlere zararı olduğunu, 136’sı (%40.5) hastalık belirtilerini artıracağını düşünmekteydi. 

Ortalama FNBT skoru 2.67±2.6 idi. Sigara içenlerin 57’sinin (%66.3) eklem ağrısı olduğunda sigara içtiği, 

45’inin (%51.7) sigarayı iyi bir arkadaş olarak tanımladığı, 69’unun (%90.8) benzer hastalığı olanların 

sigarayı bırakması gerektiğini düşündüğü ve 49’unun (%56.3) sigara bırakma konusunda aile hekimi, 

romatologu ve romatoloji hemşiresinden tavsiye aldığı saptandı. Hastaların 75’i (%81.5) daha önce en az 

bir kez sigara bırakmayı denediği; bu hastaların 52’si (%71.2) en az 1 ay sigara içmeyerek başarılı olduğu 

ve 21’inin (%28.8) başarısız olduğu belirlendi. Sigara bırakmayı başaran hastaların ortalama bırakma süresi 

8.1±8.49 ay idi.  

Tartışma ve Sonuç: Romatolojik hastalıklar ile çevresel faktörler arasındaki ilişki kısıtlı sayıda incelenmiş 

olup, sigara ve İRH arasındaki ilişki net olarak ortaya koyulamamıştır. Bu çalışma, İRH tanılı hastaların 

büyük çoğunluğunun sigaraya maruz kaldığını ve aktif sigara içemeye devam ettiğini, sigara bırakmaya 

destek konusunda mevcut sağlık hizmetinin geliştirilmesi gerektiğini saptamıştır. Sonuç olarak, romatoid 

artrit (RA) ve psöriatik artrit (PsA) tanılı hastalarımızda sigara içme oranları yüksek bulundu. Bazı hastalık 

ilişkili faktörler RA ve PsA tanılı hastaların sigara bırakmasını engellemektedir. Sigarayı bırakma, RA ve 

PsA tanılı hastalarda değiştirilebilir en önemli yaşam tarzı faktörüdür ve sigarayı bırakmak RA ve PsA 

hastaların sağlıklarını geliştirebilir. Bu hastalık grubundaki hastaların eğitilmesi, ağrılarının etkili tedavisi, 

stresle baş etme konusunda yardım edilmesi, sigarayı bırakma ve bıraktıktan sonra tekrar başlamamaları 

konusunda desteklenmeleri, bu hastalık grubuna özel sigara bırakma yöntemlerinin geliştirilmesi hastaların 

sigara bırakmasını kolaylaştırabilir, tekrar sigaraya başlamalarını engelleyebilir ve sigaranın hastalıklarına 

ve genel sağlık durumlarına zararları önlenebilir. Bu konuda en önemli faktörlerden biri de romatoloji birimi 

çalışanlarının (hekim, hemşire vb.) sigara bırakma programları konusunda bilgilendirilmesi ve hastaların 

etkin takibinin sağlanmasıdır. 
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Akut Lösemili Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi 
1Ayfer Durak                                                                                                                                       
1Sancaktepe Şehit Prof. Dr İlhan Varank EAH Geriatri Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Akut lösemi myeloid veya lenfoid hemopoetik progenitor hücrelerin malign 

transformasyonundan kaynaklanır. Biz bu çalışmada retrospektif olarak akut lösemi olgularını incelemek 

ve elde edilen bulguları literatür ile karşılaştırmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Akut lösemi olguları retrospektif olarak 10 yıl süreyle dosya kayıtlarından incelendi. 

Yaş, cins, klinik bulgular, laboratuvar özellikleri, tedavi şekilleri, yanıt ve sağkalım verileri toplandı. 

Bulgular: Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji bilim dalında Ocak 1987 ile Mart 1997 tarihleri 

arasında izlenen 130 akut lösemili hastanın (AML n=98, ALL n= 28, AUL [akut undifferansiye lösemi] 

n=4) dosyaları retrospektif olarak incelenmiştir. AML alt tiplerinden M5, ALL alt tiplerinden ise L2 subtipi 

en sık görülmüştür. AML’de ortalama yaş 431.7, en sık 30-44 yaş grubunda, ALL de ise ortalama yaş 

30.32.6 olup, en sık 14-29 yaş grubunda saptanmıştır. ALL ve AML erkekler de hafif derecede daha fazla 

bulunmuştur. AML’li olguların 54’ü (%55.1) şehir, 44’ü (%44.9) kırsal bölgeden, ALL’li olgularda ise eşit 

oranda 14 (%50) idi. Her iki grupta en sık A Rh(+) kan grubu görülmüştür. AML ve ALL’de geliş 

yakınmaları en sık sırasıyla; halsizlik, kilo kaybı, ateş, peteşi, purpura, artraljidir. Fizik inceleme bulguları 

sırasıyla; AML’de hepatomegali (% 83.7), splenomegali (%75.5), dişeti hipertrofisi (%15.3), 

lenfadenomegali, (%64.2), sternal duyarlılık (% 43.7), enfeksiyon (%47.4), peteşi-ekimoz (%44.3), ALL’de 

hepatomegali (%96.4), splenomegali (%96.4), lenfadenomegali (%89.3), sternal duyarlılık (%75), 

enfeksiyon (%47.1), dişeti hipertrofisi (%3.5) olarak bulunmuştur. AML’de ortalama hepatomegali 

3.78±0.2 cm, ALL’de 6.10.76 cm, olup en sık 0-4 cm arasında, ortalama splenomegali değeri ise AML’de 

2.69±0.29 cm ve en sık 0-4 cm, ALL’de 6.170.68 cm en sık 5-9 cm arasında bulunmuştur. Ekstramedüller 

tutulum (lenfadenomegali, hepatomegali, splenomegali, dişeti hipertrofisi) en sık M5 subtipinde 

saptanmıştır. Her iki grup ta sırasıyla AML veALL’de %95.7, %96.4 oranında trombositopeni saptanmıştır. 

AML’li olgularda lökosit (beyaz küre: BK) sayısı, %76.8 olguda >5000/µL iken, ALL’li olgularda ise 

%96.4’ünde >5000/µL olarak bulunmuştur. AML’li olguların %82.6’si ALL’li olguların ise %69.2’si tam 

remisyona girmişlerdir. Genellikle olguların bir kür ile remisyona girdikleri saptanmıştır. Ortalama 

remisyonda kalma süresi AML de 7.6+1.58 ay, ALL de ise 9.312.35 aydır. Her iki grupta da RI 

tedavisinden sonra ilk altı ay remisyonda kalma oranı en fazla bulunmuştur. AML grubu içinde en fazla 

remisyonda kalma süresi 9.42.5 ay ve en uzun yaşam süresi 10.32.1 ay olarak Mo+1+2 subtipinde 

görülmüştür. Relaps yeri en sık kemik iliğidir. Santral sinir sistemi (SSS) relapsı en sık ALL’de görülmüştür. 

Her iki grupta en sık ölüm nedeni sırasıyla AML ve ALL’de sepsis %43.6, %64.8 ve serebrovasküler olay 

%25.8, %17.6 olarak bulunmuştur. 

Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmamızda ALL, AML’nin insidans, cinsiyet dağılımı, enfeksiyon oranı kilo 

kaybı, lenfadenomegali, splenomegali, hepatomegali, SSS tutulumu (ALL’de yüksek) literatürle uyumlu 

bulundu. Baş ağrısı, halsizlik, terleme, karın ağrısı, nörolojik semptomlarda FAB sınıfları arasında fark 

yoktu. Ekstramedüller tutulum (M5 subtipinde fazla), her iki grupta anemi, fibrinojen düşüklüğü (M3 de 

belirgin) literatürle uyumluydu. Tam remisyon oranları remisyonda kalma süreleri ve relaps yeri (kemik 

iliği) literatürle aynı ancak yaşam süreleri literature göre daha kısa bulundu.  
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Yenidoğanda Kalp Bloğu Olması ile Tanı Alan Maternal Sjögren Sendromu Vakası 
1Neslihan Hazel Saydam, 2Belkıs Nihan Coşkun, 2Zeynep Yılmaz Bozkurt, 2Nihal Lermi, 2Ali Ekin, 2Yavuz 

Pehlivan, 2Hüseyin Ediz Dalkılıç                                                                                                                  
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Sjögren Sendromu (SjS) sıklıkla kadınlarda görülen, lakrimal ve tükrük bezi tutulumunda 

inflamasyon sonucu kuru göz, kuru ağız ve glandüler dokularda büyüme ile karakterize kronik multisistemik 

bir otoimmün hastalıktır. SjS’ye sahip kadınlarda gebelik döneminde maternal anti-SSA/Ro ve anti-SSB/La 

antikorlarının 12. haftadan itibaren transplasental geçiş ile fetal kalpte ileti defektlerine neden olabildiği ve 

neonatal dönemde deri, karaciğer ve hematopoetik hücrelerde işlev bozukluğu yapabildiği bilinmekte ve bu 

durum neonatal lupus sendromu (NLS) olarak adlandırılmaktadır. Bu yazıda, bebeği fetal kalp bloğu ile 

doğduktan sonra SjS tanısı alan olgumuzu sunmayı amaçladık. 

Vaka Sunumu: Otuz iki yaş kadın, bilinen bir komorbiditesi, kullandığı ilaç ve herhangi bir şikayeti 

olmayan hasta, gebeliği sırasında fetal bradikardi saptanması üzerine erken doğum önerilmiş. Neonatal kalp 

bloğu nedeniyle yoğun bakımda takip edilen yenidoğan, etyolojiler açısından araştırılırken annede olası 

romatolojik hastalık açısından tarafımıza yönlendirildi. Hastanın üçüncü doğumu olduğu ve önceki 

doğumlarında herhangi bir problem yaşamadığı öğrenildi. Romatolojik sorgulamasında ve fizik 

muayenesinde özellik olmayan hastanın yapılan serolojik tetkiklerinde anti-nükleer antikor 1/3.200 e.p 

pozitif, anti-SSA/Ro, anti-SSB/La antikorları pozitif olarak saptandı. Romatoid faktör 183 U/mL, anti-CCP 

<0.5 U/mL, serum C3c ve C4 düzeyleri normal, sedimentasyonu hızı 32 mm/sa., C-reaktif protein 7.1 mg/L 

olarak saptandı. Böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri normal olarak sonuçlandı. Hemogramında mikrositer 

anemi dışında özellik saptanmadı, lenfopenisi yoktu. Demir eksikliği ve vitamin B12 eksikliği saptandı. 

Tam idrar analizinde proteinürisi yoktu. Göz hastalıkları tarafından kuru göz tanısı konulan ve göz damlası 

önerilen hastanın yapılan tükrük bezi biyopsisinde bir fokustan fazla infiltrasyon saptandı. Hastaya SjS 

tanısı konularak hidroksiklorokin 200 mg dozunda günde 1 kez, demir ve vitamin B12 replasmanları 

başlandı ve takibe alındı. 

Sonuç: SjS anti-SSA/Ro, anti-SSB/La antikorları ile birliktelik gösteren multisistemik bir hastalık olup 

gebelik döneminde bu otoantikorların transplasental geçiş gösterdiği ve fetüste kardiyak, cilt, hematolojik, 

akciğer, karaciğer ve merkezi sinir sistemi tutulumuyla giden NLS’ye neden olabildiği bilinmektedir. 

Antikor pozitifliği bilinen hastalarda gebelik boyunca NLS riski her zaman akılda tutulmalı ve erken tanı 

için seri fetal ekokardiyografi ile takip önerilmektedir. 
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Aile Hekimliği Asistanlarının Geriatrik Hastada Akılcı İlaç Kullanımı Farkındalığı ve Yapay Zeka 

Destekli Bir Web Uygulamasına Olan İhtiyaçları 
1Şeyma Handan Akyön, 1Tarık Eren Yılmaz, 2Fatih Çağatay Akyön, 1Adem Özkara                              
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye      
2Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü, Ankara 

 

Giriş ve Amaç: Polifarmasi teriminin literatürde birçok tanımı olup genel olarak beş veya daha fazla ilacın 

aynı anda kullanımı olarak bilinmektedir. Yaş ile birlikte artan kronik hastalıkla birlikte polifarmaside de 

artış görülür. Polifarmasinin komplikasyonlarının başlıcaları ilaç yan etkileri, ileri yaşta uygunsuz ilaç 

kullanımı, ilaç-ilaç etkileşimi, ilaç-hastalık etkileşimi, artan tedavi harcamaları, artan hospitalizasyon ve 

mortalitedir. Bireye sürekli, boylamsal ve kapsamlı tıbbi bakım sağlaması nedeniyle Aile hekimleri, ilaç 

tedavisinin koordinasyonunu sağlamada en etkili hekim grubudur. Bu çalışmada, polifarmasinin ve yan 

etkilerinin sık görüldüğü geriatrik populasyonla klinik pratiğinde sık karşılaşmakta olan aile hekimliği 

asistanlarının polifarmasi yan etkilerine yönelik farkındalığını saptamak; günlük pratiğinde akılcı ilaç 

kullanımı önündeki engelleri tespit etmek amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmamız kesitsel tipte gözlemsel bir araştırma olup Ankara Şehir Hastanesi Aile 

Hekimliği kliniğinde aktif olarak görev yapmakta olan tüm asistanlar çalışmaya dahil edilmesi planlanmış 

ve davet edilmiş olup 157 asistan hekimin %59.2’si (n=93) çalışmaya katılmaya gönüllü olmuş ve çalışma 

gözlem altında anket uygulama yöntemi yoluyla yapılmıştır. Anket, asistanların 65 yaş üstü uygunsuz ilaç, 

ilaç-ilaç ve ilaç-hastalık etkileşimi farkındalığının; akılcı ilaç kullanımı için başvurduğu kaynakların ve 

akılcı ilaç kullanımı önündeki engellerin neler olduğunun sorgulandığı toplamda 3 bölümden oluşmaktadır. 

Bulgular: Katılımcıların geriatrik hastalarda akılcı ilaç kullanımında “klinik deneyimlerine” en fazla oranda 

başvurdukları tespit edilmiştir. Katılımcıların akılcı ilaç kullanımı konusunda karşılaştığı engeller 

çoğunlukla “yeterli bilgi sahibi olmama” ve “hasta merkezli ilaç düzenlemesi zor ve zaman alıcı olması” 

şeklinde olmuştur. 

Sonuç: Polifarmasi ve komplikasyonlarının tespit edilmesinde kullanılan kriter ve rehberlerin yeterli ve 

uygun bir şekilde kullanılmadığı bu çalışma ile gösterilmiştir. Bunların daha fazla kullanılmasına yönelik 

sağlık hizmeti sunucuları tarafından belirli standartlara göre ileri yaş ve multimorbidite açısından yeniden 

düzenlenmesi ve klinik pratikte daha profesyonel, hızlı ve kolay ulaşılabilir hale getirilmesini sağlayacak 

yardımcı uygulamaların hazırlanması ve yaygınlaştırılması başta aile hekimleri olmak üzere bütün hekimler 

için faydalı olacağı bu çalışmanın sonuçları ile anlaşılmıştır. 
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Glukoz Metabolizması Bozukluğunun Tiroid Volümü ile İlişkisinin Değerlendirilmesi 
1Ayşen Akkurt Kocaeli                                                                                                                                 
1Bursa Şehir Hastanesi, Endokrinoloji Bölümü, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: İnsülin direnci ve ilişkili metabolik bozuklukların tiroid bezinde ortaya çıkardığı 

fonksiyonel ve morfolojik değişiklikler son dönemin sıcak gündemini oluşturmaktadır. Bozulmuş açlık 

glukozu (BAG), bozulmuş glukoz toleransı (BGT) ve diabetes mellitus (DM), insülin direncinin belirgin rol 

oynadığı temel glukoz metabolizması bozukluklarıdır. Bu vaka kontrol çalışmasında, glukoz metabolizma 

bozukluğu bulunan hastalarda tiroid hacim ve nodül prevalansını incelemek amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: BAG ve BGT’li hastalar prediyabet grubu olarak alınmıştır (n=250). Diğer iki grup tip 

2 DM (n=141) ve bilinen glukoz metabolizma bozukluğu olmayan kontrol grubundan (n=261) oluşmuştur. 

Tüm hastalar yeni tanı almış vakalar idi. Bütün katılımcıların vücut ağırlığı ve bel çevresi yanı sıra TSH 

düzeyleri değerlendirildi, tiroid ultrasonografileri yapıldı. 

Bulgular: TSH ortalama değeri, DM grubunda diğer iki gruptan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (DM 

grubunun ortalama TSH değeri 1.87±0.9 mIU/mL; prediyabetli grubunki 1.49±0.8 mIU/mL, kontrol 

grubununki 1.47±0.8 mIU/mL; p<0.001). Her üç grupta ortalama tiroid hacimleri birbirlerinden anlamlı 

olarak farklı idi. Prediyabet grubunda kontrol grubuna göre (sırasıyla 18.8±9.0 ve 12.8±4.2 mL), DM 

grubunda prediyabet grubuna göre (sırasıyla 20.6±8.7 ve 18.8±9.0 mL) ortalama tiroid hacimleri anlamlı 

olarak yüksek bulunmuştur (p<0.001). Tiroid nodül yüzdesi DM grubunda prediyabet ve kontrol gruplarına 

göre, prediyabet grubunda kontrol grubuna göre daha yüksekti (sırasıyla, %61, %44.4, %17.2, p<0.001). 

Nodül saptanan vakalarda, en büyük nodül çap ortalamalarına göre yapılan değerlendirmede kontrol grubu 

ortalaması (8.1±3.8 mm), diğer iki gruptan anlamlı olarak düşük bulunmuştur (p<0.001). DM grubu 

ortalaması, anlamlı olmasa da, prediyabetiklerden daha yüksek saptanmıştır (sırasıyla 12.2±7.7 ve 11.2±7.2 

mm). 

Tartışma ve Sonuç: Tiroid hormonlarının enerji homeostazisi, lipid ve glukoz metabolizması ve kan 

basıncı üzerinde pek çok etkisi bulunmaktadır. Serum tiroid hormonları ile İD, glukoz metabolizması 

bozukluğu arasında bir ilişki olabileceği belirtilmektedir. Nedensel ilişki ortaya konamamasına rağmen, pek 

çok çalışma BKİ ve tiroid hacmi arasında da ilişki olduğunu göstermektedir. Bu çalışmaların çoğunda tiroid 

hacminin BKİ ile pozitif ilişkili olduğunu bildirmişlerdir. Tiroid hücrelerinin büyümesi ve farklılaşmasının 

düzenlenmesinde önemli rolü olan majör hormon TSH’dır. Rezzenico ve ark., İD bulunan hastaların kontrol 

grubuna göre tiroid nodül oluşumu için yüksek riskli ve tiroid hacimlerinin daha büyük olduğunu 

raporlamışlar ve dolaşımdaki artmış insülin seviyelerinin tiroid nodül ve tiroid proliferasyonunda artışa 

neden olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Bu çalışmada da, glukoz metabolizma bozukluğu olan bireylerde 

(prediyabet ve DM), kontrol grubuna göre ortalama tiroid hacmi ve tiroid nodülü sıklığında anlamlı artışlar 

ortaya konmuştur. Altta yatan olası mekanizmanın TSH ve ko-mitojenik faktörler olan insülin ve/veya IGF-

1’in ortak aktivitesi olduğu düşünülmektedir. Sonuçlar, DM ve prediyabetli hastaların, kontrol grubuna göre 

anlamlı olarak artmış tiroid hacim ve nodül prevalansına sahip olduklarını göstermektedir. Bulgularımız, 

insülin direncinin temel rol oynadığı glukoz metabolizma bozukluğu patolojik sürecinin, yine insülin direnci 

ve muhtemelen başka mekanizmalar aracılığıyla tiroidde morfolojik ve fonksiyonel değişiklikler yarattığını 

prospektif olarak gösteren ilk kanıtlardır. 
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Sunitinib Kullanan Metastatik Renal Hücreli Karsinom Hastalarında Hematolojik Toksisiteye Dair 

Klinik Gözlemlerimiz 
1Seda Sali, 1Erdem Çubukçu                                                                                                                   
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
 

Giriş ve Amaç: Günümüzde onkoloji hastalarında hedefe yönelik tedavi seçeneklerinden olan tirozin kinaz 

inhibitörlerinin (TKİ) kullanımı giderek artmaktadır. Sunitinib, oral kullanılan çok hedefli bir tirozin kinaz 

inhibitörü olup; vaskuler endotelyal büyüme faktörü reseptörü (VEGFR), trombosit ilişkili büyüme faktörü 

reseptörü (PDGFR), FLT-3, c-KIT, RET reseptörlerine karşı inhibitör etkilidir. Sunitinib günümüzde; 

metastatik renal hücreli karsinom (rcc) dışında gastrointestinal stromal tümör ve nöroendokrin tümör gibi 

birçok malign hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Çalışmalar göstermiştir ki; VEGFR 1 ve 2 

hematopoetik kök hücrelerde exprese edilir ve hematopoetik hücrelerin canlılığını sürdürmesi için 

gereklidir. Bunun yanısıra FLT-3 ve c-KIT reseptörleri de hematopoetik hücrelerde eksprese edilip büyüme 

ve maturasyon ile ilişkilidir. Bu çalışmada kliniğimizde takipli olan ve sunitinib kullanmakta olan hastalarda 

görülebilen kemik iliği toksisitesinin sıklığı, derecesi ve yönetimini değerlendirmeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Onkoloji polikliniğine Ocak 2020-Aralık 2021 arasında başvuran ve metastatik renal 

hücreli karsinom nedeniyle sunitinib ilaç raporu düzenlenen 25 hastanın kayıtlı anamnez ve laboratuvar 

verileri incelendi. Hastaların anemi, trombositopeni ve nötropeni dereceleri ve bunların meydana gelme 

süreleri kayıt edildi.  

Bulgular: Hastaların 7’si (%28) kadın; 18’i (%72) erkekti. Ortalama yaşları 57.3 idi. Hastaların sunitinib 

kullanma süreleri en az 3 ay ve en fazla 103 ay olup; ortalama ilaç kullanım süreleri 14.8 aydı. Çalışmamızda 

3 (%12) hastada grade 3, 3 (%12) hastada grade 2 ve 5 (%20) hastada grade 1 nötropeni gelişmişti. Grade 3 

nötropenisi olan 3 hastanın ilaç dozu azaltılmıştı. Ortalama nötropeni zamanı ilaç başlandıktan sonra 1.8 ay 

olup ilaç başlandıktan sonra en uzun sürede görülen nötropeni 14. ayda gerçekleşmişti. Grade 2 nötropeni 

gelişen 1 hastanın eş zamanlı radyoterapi aldığı bilinmekteydi. 4 (%16) hastada grade 2, 11 (%44) hastada 

ise grade 1 trombositopeni gözlenmişti. Grade 2 trombositopeni gözlenen hastaların 2’si eş zamanlı 

radyoterapi almaktaydı. Yalnızca 1 hastada trombositopeni nedeniyle doz azaltılmış olup hiçbir hastada bu 

nedenle ilaç kesilmemişti. İlaç başlandıktan sonra ortalama trombositopeni zamanı 1.2 ay olup en uzun 

sürenin 4 ay olduğu görüldü. 4 (%16) hastada grade 2 anemi, 10 (%40) hastada grade 1 anemi tespit 

edilmişti. Anemi nedeniyle hiçbir hastada doz azaltılmasına ya da ilaç bırakılmasına gerek olmamıştı. 

Aneminin gelişme zamanı ortalama 1.7 ay olup en uzun sürenin 6 ay olduğu görüldü. Çalışmanın sonunda 

13 (%52) hastanın hala sunitinib tedavisine devam etmekte olduğunu, 4 (%16) hastanın hastalık 

progresyonu veya başka nedenlerle exitus olduğunu, 8 (%32) hastanın ise farklı ajanlarla tedaviye devam 

etmekte olduğunu gözlemledik.  

Tartışma ve Sonuç: Anti-VEGFR-TKİ’nin; hipertansiyon, el-ayak sendromu, arteriyel tromboembolizm 

ve kanama gibi yan etkilerinin olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra 60 çalışmanın ve 8.526 hastanın 

incelendiği bir metaanalizde daha önce sunitinib ilişkili hematolojik toksisite değerlendirilmiş; nötropeni, 

trombositopeni ve anemi sıklıkları sırasıyla %42.1, %44.7 ve %50.4 tespit edilmiştir. Çalışmamızda ise 

nötropeni, trombositopeni ve anemi sıklıkları sırasıyla; %44, %60 ve %56 idi. 2015 yılında yayınlanan bir 

çalışmada sunitinib tedavisine bağlı hipertansiyon ve nötropeni gelişen hastalarda tedavi etkinliğinin ve sağ 

kalımın daha iyi olabileceği öne sürülmüştür. Çalışmamızda da nötropeni gelişen hasta sayısı 11 olup 

bunların 7’si (%63.6) hala tedaviye devam etmekteydi. Çalışmamızda hematolojik toksisite nedeniyle 4 

hastanın ilaç dozu azaltılmış ancak hiçbir hastanın ilacı kesilmemişti. İlaç dozu azaltılan hastalarda toksisite 

gerilemişti. 
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Pandemi Döneminde Tocilizumab İntravenöz Tedaviden Subkutan Tedaviye Geçilen Romatoid 

Artrit Hastalarının Memnuniyet Düzeyinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Verileri 
1Fadime Bildik, 2Belkıs Nihan Coşkun, 2Zeynep Yılmaz Bozkurt, 2Nihal Lermi, 2Yavuz Pehlivan, 2Ediz 

Dalkılıç                                                                                                                                                         
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Tocilizumab (TCZ), romatoid artrit (RA) tedavisinde kullanılan, interlökin-6 (IL-6) 

antagonisti bir monoklonal antikordur. TCZ’nin, COVID-19 tedavisinde kullanımıyla birlikte; RA nedenli 

intravenöz (İV) tocilizumab alan hastalarda; İV ilaç teminindeki problem nedeniyle tedaviye subkutan (SC) 

olarak devam edilmiştir. Bu çalışmada TCZ İV tedaviden SC tedaviye geçilen hastalarda hastalık aktivite 

indekslerinin retrospektif karşılaştırmalı değerlendirilmesi ve değişen uygulama yöntemiyle birlikte 

hastaların tedavi memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Romatoloji poliklinikte takipli ve RA nedenli İV TCZ kullanmakta iken SC TCZ 

tedaviye geçilen 72 hasta değerlendirmeye alındı. Veriler, hastane kayıt sisteminden retrospektif incelendi; 

hastaların demografik bilgileri, hastalık özelikleri, TCZ öncesi kullanılan tedaviler, TCZ İV ve SC tedavi 

kullanım süreleri ve dozları, TCZ İV tedavi başlangıç anındaki, SC tedaviye geçiş anındaki ve SC en az 3 

ay kullanım sonrasındaki akut faz reaktanları, hastalık aktivite skoru (DAS-28), görsel analog skala (VAS), 

sağlık değerlendirme anketi (HAQ) değerleri, değişen uygulama yöntemiyle birlikte hastaların tedavi 

memnuniyetindeki değişim kaydedildi.  

Bulgular: Hastaların SC tedavi başlandığı andaki eritrosit sedimantasyon hızı (ESR), C-reaktif protein 

(CRP), DAS28-CRP, DAS28-ESR, VAS, HAQ değerleri; İV TCZ başlangıç anındaki değerlere göre 

anlamlı şekilde düşüktü (p<0.05). SC tedavi başlangıç anı ve en az 3 ay kullanım sonrası kontrollerin 

karşılaştırmalı değerlendirmesinde; DAS28-ESR, VAS, HAQ değerlerinde anlamlı fark saptanmadı 

(p>0.05). Tedavi memnuniyeti sorgusunda; 41 (%56.9) hasta İV tedavi ile tedavi etkinliğinin daha iyi 

olduğunu ifade ederken; 28 (%38.9) hasta fark görmediğini, 3 (%4.2) hasta SC tedavi ile tedavi etkinliğinin 

daha iyi olduğunu belirtti. SC kullanım sonrası; 1 hasta tedavi etkisizliği nedenli kendisi ilacı bırakmış, 1 

hastada gebelik nedenli ilaç kesilmiş, 4 hastada da sekonder etkisizlik nedenli ilaç değişimine gidilmişti. 

Sonuç: SC tedavi sonrası hastalık aktivite indekslerinde anlamlı değişme olmamakla beraber; hastaların 

%56.9’unda İV tedavi ile tedavi memnuniyetinin daha iyi olduğu kaydedildi. Tedavinin doğal seyri 

esnasında da ilaç etkinliği azalabileceğinden dolayı daha geniş serilerde yapılmış çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Tersiyer Bir Merkezde Sistemik Skleroz Tanılı Hastaların Takipten Çıkma Sıklığının Retrospektif 

Değerlendirilmesi 
1Fatma Pala, 2Belkıs Nihan Coşkun, 2Nihal Lermi                                                                                   
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
 

Giriş ve Amaç: Sistemik skleroz (SSc), deri, damarlar ve çeşitli iç organları etkileyen, yaygın fibrozis ile 

karakterize, önemli morbidite ve mortaliteye sahip, nadir görülen kronik otoimmün inflamatuvar bir 

hastalıktır. Ülkemizde bu tür hastaların çoğu ikinci veya üçüncü basamak sağlık merkezlerinde tedavi 

edilmektedir. Üçüncü basamak bir sağlık merkezi olan üniversite hastanemizde günlük uygulamadaki 

gözlemlerimiz, önemli sayıda romatizma hastasının takipten çıktığını göstermektedir. SSc tanısı olan 

hastalarımızın izlemden çıkma sıklığını ve nedenlerini belirlemek, böylece hastaların daha iyi takip ve 

tedavisinin sağlanması için yapılması gerekenleri öngörmeyi hedefliyoruz. 

Gereç ve Yöntem: Hastanemizde Ocak 2010-Aralık 2015 tarihleri arasında SSc tanısı alan veya SSc tanısı 

ile romatoloji polikliniğimize başvuru yapan 128 hasta değerlendirmeye alındı. Mart 2020 tarihine kadar 

olan hasta dosyaları retrospektif incelenerek, kontrol muayenelerine gelmeyen hastalar telefonla arandı. 

Çalışmanın amacı anlatılarak onam alındıktan sonra hastalara neden kontrollerine gelmedikleri soruldu. 

Bulgular: Hastaların özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 2010-2015 yılları arasında polikliniğimize 

başvuran SSc tanılı 128 hastadan Mart 2020’ye kadar olan süreçte takipten çıkan hasta sayısı 60 (%46.9) 

idi. Bu hastalardan 40’nın (%66.6) ölmesi hastaların kontrole gelmemelerinin en sık sebebi olarak tespit 

edildi. Telefonla ulaşılan 20 hastadan (%33.3) 9’unun (%15) başka bir merkezde takip edildiği, 2’sinin 

(%3.3) yakınması olmadığı, 3’ünün (%5) aldığı tedaviden memnun olmadığı ve 5’nin (%8.3) ise takip 

gerekliliğinin farkında olmadığı için kontrole gelmediği öğrenildi. Telefonla ulaşılamayan hasta sayısı 6 

(%10) olup çoğunun (%83) en az beş kez kontrole geldiği görüldü. 
 

Tablo 1. Hastaların karakteristikleri (n=128) 

Demografik özellikler   Rutin kontrole gelen n(%)  

Kadın cinsiyet n(%) 

Yaş medyan(min-max) 

113(88.3) 

57(24-88) 

Hasta sayısı  

İlaç uyumu  

Sadece oral tedavi alanlar  

Oral+İV tedavi alanlar 

68(53.1)  

59(86.7)  

12(17.7)  

56(82.3) 

Hastalık özellikleri n(%)  Rutin kontrole gelmeyen n(%)  

Ek romatizmal hastalık varlığı  

Sjogren sendromu 

Sistemik lupus eritematozus (SLE) 

Romatoid artrit 

Sjogren sendromu + SLE 

18(14.1) 

16(12.5) 

2(1.6) 

2(1.6) 

2(1.6) 

Hasta sayısı 

Sadece oral tedavi alanlar  

Oral + İV  tedavi alanlar  

Exitus olan  

Dış merkeze giden (şehiriçi/dışı)  

Yakınması olmayan  

Tedaviden memnun olmayan  

Takip gerekliliğinin farkında olmayan  

Ulaşılamayan hasta sayısı  

Ulaşılamayan hastaların kontrol sayısı (1/1-5/>5)  

60(46.9)  

16(26.6)  

44(73.4)  

40(66.6)  

6(10)/3(5) 

2(3.3) 

3(5) 

5(8.3) 

6(10) 

0/1(1.6)/5(83.3) 

Sistemik tutulum  

Deri tutulumu  

Akciğer tutulumu  

Kardiyak tutulum  

Gastrointestinal sistem tutulumu  

Renal tutulum  

116(90.6) 

70(54.7) 

87(68.0) 

21(16.4) 

23(17.9) 

2(1.5) 
 

Sonuç: SSc hastalarının yaklaşık yarısının kontrollerine devam etmediği, bunların önemli bir kısmının 

hayatını kaybettiği için takipten çıktığı görülse de, tedaviden memnun olmayan, yakınması olmadığı için ve 

takip gerekliliğinin farkında olmadığı için kontrole gelmeyen hastaların varlığı takipten çıkma eğiliminde 

olan hastaların erken teşhisi ve bilgilendirilmesinin önemine işaret etmektedir.  
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Anjina Bülloza Hemorajika: Bir Olgu Sunumu 
1Feridun Gürlek, 2Fatih Coşkun, 2Eyyüp Taşdemir                                                                                  
1S.B.Ü. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Alerji ve Klinik İmmünoloji 

Kliniği, Bursa, Türkiye  
2S.B.Ü. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Anjina bülloza hemorajika (ABH); oral mukozada tekrarlayan hemorajik büllerle 

karakterizedir, nadir rastlanır ve sebebi bilinmemektedir. Birlikte sistemik bir hastalığa rastlanmadığı 

literatürde bildirilmektedir. Hastalık her iki cinste eşit olarak görülür. Ortaya çıkış yaşı 4-6. dekadlardadır. 

Hastalığın patojenezi bilinmez; ağız içi lokal travmaların tetikleyici olduğu düşünülmektedir. 7 ile 10 gün 

içerisinde spontan düzeldiği bildirilmiştir. Lokasyon olarak dil köküne yakın kısımlarda olanlar tahriş olarak 

tıkayıcı solunum distresine neden olabileceklerinden ayrı bir önem taşırlar. Burada; oral mukozasında lokal 

travmaya sekonder, tekrarlayıcı hemorajik bülleri olan bir hasta sunulmaktadır. 

Vaka Sunumu: Kırk yedi yaşında kadın hasta 7 yıldır ağız içerisinde tekrarlayan, ağrısız, hemorajik bül 

şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Lezyonlar genellikle lavaş ekmek ve bazı gıdalar yedikten sonra ağız 

tabanında ve dil altında aniden başlayıp birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşmekte idi. Hastanın 

özgeçmişinde kronik gastrit ve hiperlipidemi olduğu, çilek yemekle ve UV maruziyeti ile deride 

kızarıklıklar olduğu öğrenildi. Uzun süredir kombine oral kontraseptif ve baş ağrısı şikayeti için aralıklı 

NSAİD kullanmakta idi. Ağız içi muayenesinde ağız tabanında ve dil altında hemorajik büller saptandı. 

Yapılan tetkiklerinde; IgE 151 IU/mL, CRP, INR, PT normal, aPTT 20.2 sn, fibrinojen 510 mg/dL, 

sedimentasyon hızı 40 mm/sa, Hgb 8.4 g/dL glukoz 106 mg/dL, total demir bağlama kapasitesi 543 Ug/dL, 

ferritin 3.8 ng/mL, demir 14 ug/dL, ANA (-), RF (-), tiroid fonksiyon testleri normal, vitamin B12 normal, 

folat 2.1 ng/mL, anti-TPO normal, C4 normal idi. Gıda prick testlerinde süt, yumurta, buğday, çavdar, mısır, 

pirinç, kırmızı biber, karabiber, kahve, susam, soya, domates, patates, koyun eti, dana eti, tavuk eti, ton 

balığı, alabalık, kakao, ceviz, fındık, fıstık, çilek, muz, portakal, kivi, şeftali bakılmış ve negatif idi. Gıda 

spesifik IgE testleri de negatif bulundu. Klinik tablo ve laboratuvar tetkikleri ile büllöz hastalıklar ve kanama 

diskrazileri dışlanan hastaya ABH tanısı konuldu. Tedavi için hastaya klinik seyir anlatılarak, ağız içi 

travmalardan kaçınılması önerildi. Orofarengeal bül ve hava yolu obstrüksiyonu ihtimali anlatıldı. 

Klorheksidinli gargara önerildi. 

Tartışma ve Sonuç: ABH’ya koagülasyon bozuklukları ya da pemfigus gibi vezikülobüllöz hastalıklar eşlik 

etmez. Patojenezinde lokal travmalar ve vasküler frajilite sorumlu tutulmuştur. Uzun süreli inhaler steroid 

kullanımı, glikoz metabolizması bozukluğu ve hipertansiyon ile bağlantılı olduğunu bildiren yayınlar vardır. 

Tanı klinik bulgularla konur. Ayırıcı tanıda; trombositopeni, amiloidoz, Osler-Weber-Rendu hastalığı, fiks 

ilaç erüpsiyonları, skatrisiyel veya büllöz pemfigoid, büllöz liken planus, dermatitis herpetiformis ve lineer 

IgA hastalığı düşünülmelidir. Tedavisi semptomatiktir. 
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Palyatif Bakım Servisinde Yatan Yaşlı Hastalarda Komorbid Hastalıklar ile Hiponatremi 

Arasındaki İlişkinin Araştırılması 
1Fatih Kocabaş, 1Ahmet Sezen, 1Mustafa Can Şenoymak, 1Murat Yeniçeri, 1Süleyman Baş, 2Umut 

Safer, 1Beyza Macunluoğlu Atakan, 1Alpaslan Tanoğlu                                                                        
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç 

Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Geriatri Kliniği, İstanbul, Türkiye  

 

Giriş ve Amaç: Sodyum düzeyinin 135 mEq/L altında olmasına hiponatremi olarak tanımlanmaktadır. 

Hiponatremi en sık görülen elektrolit bozukluğudur. Kanserli hastalarla yapılan bir çalışmada 

hiponatreminin hastanede uzun yatış süresi ve yüksek mortalite ile ilişkili olduğu saptanmış. Bu çalışmada 

Palyatif Bakım Servisinde yatan yaşlı hastalardaki komorbid hastalıklar ile hiponatremi arasındaki ilişki 

araştırmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak planlanan bu çalışmaya 1 Ocak 2019-31 Aralık 2020 tarihleri 

arasında SBÜ Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varan Eğitim ve Araştırma Hastanesi palyatif bakım 

servisinde yatan 65 yaş üstü hastalar dahil edilmiştir. Hastaların cinsiyeti, yaşı, komorbid hastalıklar, 

kullandıkları ilaçlar, mortalite durumu, hastanede yatış süresi kayıt altına alındı. Çalışmada elde edilen 

bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS Statistics 23 (IBM Corporation, NY, US) 

programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken parametrelerin normal dağılıma uygunluğu 

Kolmogorov-Smirnov ile değerlendirilmiştir. Normallik dağılımının değerlendirmesine göre verilerin temel 

özelliklerini sağlamak için yüzde ve ortalama±standart sapma (±SD) veya medyan (çeyrekler arası aralık 

[IQR]) dahil olmak üzere tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanıldı. Nicel verilerin karşılaştırılmasında 

normal dağılım göstermeyen parametrelerin iki grup arası karşılaştırmalarında Mann-Whitney U test, nitel 

verilerin karşılaştırılmasında Chi-Square test kullanıldı. 

Bulgular: Çalışmadaki hastalar hiponatremisi olan hastalar ve hiponatremisi olmayan hastalar olmak üzere 

iki gruba ayrıldı. Çalışmaya toplam 243 hasta dahil edildi, 91 hastada hiponatremi olup 152 hastada 

hiponatremi saptanmadı. Hiponatremi saptanan hastaların yaş ortalaması 79.57 yıl, hiponatremisi olmayan 

hastaların medyan yaşı 82 yıl olup iki grup arasında anlamlı bir fark saptanmadı. İki grup arasında cinsiyet 

arasında fark yoktu. İki grup komorbid hastalıklara göre değerlendirildi. Komorbid hastalıklardan 

hipertansiyon, tip 2 diabetes mellitus, KOAH, serebrovasküler hastalık, koroner arter hastalığı, kronik 

böbrek hastalığı ve hipertrigliseridemide iki grup arasında anlamlı bir saptanmadı. Malignite, kalp 

yetmezliği ve hipotiroidi hiponatremisi olan hasta grubunda daha fazla olup istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark saptandı. Alzheimer/demans hiponatremi olmayan hasta grubuna daha fazla olup istatistiksel olarak 

anlamlıydı (p<0.001). Alzheimer/demans hastaları hipernatremik hastalarda fazla olmasında dolayı böyle 

bir fark ortaya çıktı (Alzheimer/demans tanılı 17 hastada hipernatremi saptandı) (Tablo 1). İki grup arasında 

kullandıkları ilaçlara göre de karşılaştırma yapıldı. Aldosteron reseptör blokeri kullanan hastalarda 

(p=0.030), insülin kullanan hastalarda (p=0.014), DPP4 inhibitörü kullananlar hastalarda (p=0.031) ve 

proton pompa inhibitörü kullanan hastalarda (p=0.024) hiponatremi daha fazla görülmekteydi (Tablo 2). 
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Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri ve komorbid durumlar 

 

 

Tablo 2. Hastaların kullandıkları ilaçlar ve hiponatremi arasındaki ilişkiler

 
 

Sonuç: Hiponatremi en sık görülen elektrolit bozukluğudur. Çalışmamızda palyatif bakım servisinde yatan 

yaşlı hastaların %37’sinde hiponatremi saptandı. Hiponatremi malignite ve hipotiroidi tanısı hastalarda daha 

fazla görüldü. Ayrıca ARB, insülin, DPP4-inhibitörü ve PPİ kullanımı olan hastalarda da hiponatreminin 

daha fazla olduğu saptandı. Vefat eden hastaların yaklaşık yarısında hiponatremi görülmesine rağmen 

hiponatremik olmayan hastalar ile arasında anlamlı bir saptanmadı. Hiponatremi saptanan hastalarda 

anlamlı olarak hastane yatış süresi daha uzun olmaktaydı. 
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Leukemia Cutis ile Prezente Olan Akut Myelomonositik Lösemi Olgusu 
1Mertcan Küçük, 2Bedrettin Orhan, 2Tuba Ersal, 2Vildan Özkocaman, 2Fahir Özkalemkaş                    
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim 

Dalı, Bursa, Türkiye 
 

Giriş ve Amaç: Akut myeloid lösemi (AML), kemik iliğindeki myeloid karakterli öncül hematopoetik 

hücrelerin neoplastik proliferasyonu ve daha sonra periferik kan ve diğer dokuları istila etmesi olarak 

tanımlanır ve erkek/kadın oranı 1.1’dir. Erkeklerde ortalama hastalık yaşı 68, kadınlarda 69’dur. Löseminin 

cilt lezyonları lösemi-spesifik ve nonspesifik olarak ikiye ayrılır. Nonspesifik cilt lezyonları çoğunlukla 

lösemi ilişkili sitopeniler nedeniyle ortaya çıkar. Cildin neoplastik hücreler tarafından tutulmasına bağlı 

oluşan spesifik cilt lezyonları leukemia cutis olarak adlandırılır ve nadir bir prezentasyon şeklidir. Bu 

sunumda leukemia cutis ve lökositoz ile prezente olup AML-M4 tanısı konulan ve 3/7 remisyon indüksiyon 

tedavisi sonrası cilt lezyonları belirgin regrese olan bir olguyu sunmayı amaçladık. 

Vaka Sunumu: Kırk yedi yaşında erkek hasta halsizlik, çabuk yorulma ve morarma şikayetleri nedeniyle 

acil servise başvurdu. Başvurusunda ateş yükseliği dışında vital bulguları stabil olan hastanın fizik 

muayenesinde gingival hipertrofi, saçlı deride cutis vertisis gyrata ve her iki krural bölge distalinde eritemli, 

viyole renkli plaklar mevcuttu. Hastanın hikayesinde iki hafta içerisinde ani başlayan yüz, sırt ve kafa 

bölgesinde anormal cilt katlantıları oluşmuştu. Hasta yakınları tarafından bu katlantıların hastanın yüzünde 

belirgin değişiklik yarattığı öğrenildi. İlk başvuru anında laboratuvar tetkiklerinde lökosit 205.600 K/µL, 

hemoglobin 11.1 g/dL, hematokrit %31.8, trombosit 124.900 K/µL, üre 50 mg/dL, kreatinin 2.17 mg/dL, 

AST 56 U/L, ALT 31 U/L olduğu görüldü. Hepatosplenogemali ve kilo kaybı yoktu. Hastaya yapılan 

periferik yaymada %90 kadar myelomonositer özellikte blast saptandı. Kreatinin yüksekliği, nefes darlığı 

ve tümör lizis riski nedeniyle hastaya ilk başvurusunda 1 kez lökoferez uygulandı. Lökoferez sonrası hastaya 

yapılan kemik iliği aspiratında %75 blastik hücre infiltrasyonu, imprintte %79 blastik hücre infiltrasyonu 

izlendi ve akım sitometri ile AML-M4 tanısı desteklendi. Lökoferez sonrası hastaya 3/7 remisyon 

indüksiyon (idarubisin-sitarabin) tedavisi başlandı. Hastanın luekamia cutisi, saçlı derideki cutis vertisis 

gyratası, gingival hipertrofisi kemoterapi tedavisi altında 7. günde belirgin şekilde azalmaya başladı. 

Yüzünde, sırtında, baş bölgesindeki cilt katlantıları geriledi. Kemoterapisinin 26. gününde nötropeniden 

çıkan hastaya 3/7 remisyon indüksiyon kemoterapisi sonrası kontrol kemik iliği aspirasyonu yapıldı ve 

remisyon saptandı. FLT3, CEBPA, NPM-1 mutasyonu saptanmadı. HLA doku uyumlu kardeşi olmayan 

hasta akraba dışı kök hücre nakline yönlendirildi. 

Tartışma ve Sonuç: Cildin neoplastik hücreler tarafından tutulması leukemia cutis olarak adlandırılır. 

Lösemi alt tipine göre değişiklik göstermekle birlikte %2.3 ila %30 arasında prezentasyon gösterir. En sık 

AML hastalarında görülür. Nüks olan AML hastaları %55-77 oranında tanı anında Leukemia cutis ile 

prezente olabilirler. Lösemi ile birlikte ortaya çıkma oranı %23-38 olarak bildirilmiştir. Leukemia cutis 

papüler, nodüler, ülsere, eritemli gibi birden çok şekilde prezente olabilir. Yüzde basit eritemden, nodüler 

veya plak benzeri infiltrasyona varabilen aslan yüzü olarak bilinen grotesk bir görünüme de yol açabilir. 

Vakamızda grotesk görünümü mevcuttu. Ayrıca leukemia cutis mukozaları nadir olarak tutmakla birlikte 

oral mukozayı etkileyen en yaygın formu gingival hiperplazidir. Bizim vakamızda da gingival hiperplazi 

mevcuttu. Kemik iliği biyopsisi ile AML-M4 tanısı konularak kemoterapi verilen hastanın gingival 

hipetrofisi, grotesk görünümü ciddi oranda geriledi. Sonuç olarak lökositozu olan, açıklanamayan anormal 

cilt lezyonları olan hastalarda leukemia cutis akıldan çıkarılmamalı ve bu tür hastalarda biyopsi 

düşünülmelidir. 
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Nintedanib Alan Romatoloji Hastalarının Başlangıç Özelliklerinin İncelenmesi: Tek Merkez 

Çalışması 
1Ali Ekin, 1Belkıs Nihan Coşkun                                                                                                                  
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Bursa, 

Türkiye 
 

Giriş ve Amaç: Nintedanib idiyopatik pulmoner fibrozis (IPF), sistemik skleroz, Sjögren sendromu (SjS) 

ve romatoid artritin (RA) akciğer tutulumunda kullanılan bir intrasellüler tirozin kinaz inhibitörüdür (1,2). 

Çalışmamızda kliniğimizden takipli nintedanib tedavisi alan ve romatolojik tanısına bağlı akciğer tutulumlu 

hastaların giriş özelliklerini incelemeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2009-Aralık 2021 arasında romatolojik bir hastalığı ve bu hastalığa bağlı akciğer 

tutulumu olan ve nintedanib başlanan 12 hastanın klinik, laboratuvar ve radyolojik giriş özellikleri incelendi. 

Bulgular: Hastalarımızın 9’u (%75) kadın, yaş ortalaması 62.9±11.7 (medyan 66.5) yıl; tanı yaşı ortalaması 

55.8±12.5 (medyan 57.5) yıl idi. Akciğer (AC) tutulumunun radyolojik tutulumu 7 hastada UIP (usual 

interstisyel pnömoni) paternindeydi. Romatolojik hastalık tanısı sonrası AC tutulumu gelişen 3 hasta, AC 

tutulumu sonrası romatolojik hastalık tanısı alan 2 hasta vardı. Bu iki hastanın biri skleroderma, diğeri SjS 

tanılıydı. En fazla skleroderma tanılı hasta vardı. Nintedanib öncesi son yüksek rezolüsyonlu akciğer 

tomografisinde (YRBT) buzlu cam alanları olan 7 hasta, bal peteği görünümü olan 8 hasta vardı. Tüm 

hastalarda AC’de fibrozis bulguları vardı. ANA negatif olan iki hastanın birinin tanısı UBDH+SjS, diğeri 

SjS tanılıydı. UBDH+SjS tanılı hastanın Scl 70, Sm, nRNP/Sm antikorları pozitifti. Ekokardiyografide 

pulmoner arter basıncı ≥25 mmHg olan 7 (%58.3) hasta vardı. Aktif sigara içisisi yoktu, bir hastamız ex-

smoker idi. FEV1 değerinin yüzdelik ortalaması %80.0±24.4 (medyan %75.5), FVC değerinin yüzdelik 

ortalaması %79.3±27.6 (medyan %71), DLCO adj %43.0±17.7 (medyan %40) idi. Skleroderma tanılı 

hastaların 4’ünde dijital ülser nedeniyle iliomedin tedavisi kullanımı vardı. Tüm hastalarda en az bir kez 

kullanılan siklofosfamidin ortalaması 6.0±3.2 (medyan 4.5) g idi. Kullanılan immünsüpresif sayısı 2.5±0.6 

(medyan 3) idi. Nintedanib ile immünsüpresif tedavi birlikteliği 11 (%91.6) hastada vardı. Mikofenolat 

mofetil (MMF)+nintedanib alan 6 (%50), ritüksimab+MMF+nintedanib 3 (%25), azatioprin+nintedanib 

alan 2 (%16.6) hasta vardı. Komorbid hastalık ortalaması 2.5±1.3 (medyan 2) idi. Nintedanib öncesi eritrosit 

sedimentasyon hızı ortalaması 18.6±11.8 (medyan 15); C-reaktif protein (CRP) ortalaması 5.5±6.7 (medyan 

2.6) idi. İlacı yan etki nedeniyle bırakan 2 (%16.6) hasta vardı. Bir hastada karaciğer fonksiyon testlerinde 

yükseklik, diğer hastada tolere edilemeyen bulantı ve kusma şikayetleri olduğundan ilaç bırakıldı. Beş 

hastada ilaç yan etkisi gözlendi ve en sık görülen yan etki bulantı idi. Kusma, halsizlik ve karın ağrısı görülen 

diğer yan etkilerdi. 

Sonuç: Nintedanib IPF’de olduğu gibi, skleroderma, SjS ve RA’ya bağlı gelişen interstisyel akciğer 

hastalıklarında da kullanılmaktadır. INBULID çalışmasında YRBT’de fibrotik paternden bağımsız olarak, 

nintedanib alan hastalarda interstisyel akciğer hastalığının ilerleme hızının plasebo alanlara göre daha yavaş 

olduğu saptanmıştır (2). Gözlemlerimiz nintedanib kullanılacak başka çalışmalara katkı sağlayacaktır. 

Kaynaklar: 

1. Richeldi L, du Bois RM, Raghu G, et al; INPULSIS Trial Investigators. Efficacy and safety of nintedanib 

in idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J Med. 2014;370(22):2071-82. 

2. Wells AU, Flaherty KR, Brown KK, et al; INBUILD trial investigators. Nintedanib in patients with 

progressive fibrosing interstitial lung diseases-subgroup analyses by interstitial lung disease diagnosis in the 

INBUILD trial: a randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group trial. Lancet Respir Med. 

2020;8(5):453-60.  
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Giriş ve Amaç: Erişkin Still hastalığı (ESH) ateş, geçici döküntü, poliartrit, lenfadenopati, boğaz ağrısı ile 

karakterize nadir bir otoinflamatuvar hastalıktır. Etiyolojisi tam olarak aydınlatılamayan bu hastalığın 

patognomonik laboratuvar bulgusu olmayıp klinik bulgularla tanısında zorluk yaşanabilir. Bu nedenle ESH 

tanısı gecikebilir veya atlanabilir. Hastalarda makrofaj aktivasyon sendromu gibi ciddi klinik tablolar 

görülebilir. Burada ESH tanısı alan ve pulse steroid tedavisi sonrası bradikardi gelişen bir hasta sunulmuştur. 

Vaka Sunumu: Otuz yaşında kadın hasta, 2019’da yürüme güçlüğü, eklem ve ağrısı şikayetleri ile dış 

merkezde romatolojiye başvurmuş. Öncelikle romatolojik hastalık düşünülmeyerek antibiyoterapi verilen 

hastanın şikayetleri gerilemiş. Kasım 2021’de yataktan kalkmada güçlük, tüm vücudu kaplayan akşamları 

artıp sabahları azalan pembe-turuncu renkte döküntü, boğaz ağrısı, yutkunma güçlüğü, eklem ağrısı ve 

tutukluğu ile tekrar dış merkeze başvurmuş. Enfeksiyon hastalıkları tarafından değerlendirilen hastada 

enfektif patoloji dışlanamadığı için ampirik antibiyoterapi başlanmış. Şikayetlerinde gerileme olmaması 

üzerine tekrar başvuran hastanın antibiyoterapisi değiştirilmiş. Şikayetleri devam eden ve artan hasta Aralık 

2021’de hasta yürümede zorluk, yaygın vücut ağrısı, artralji, kilo kaybı ve akşamları başlayan ertesi sabaha 

kaybolan vücutta pembe-turuncu renkte döküntü şikayetleri ile polikliniğimize başvurdu. Fizik 

muayenesinde; el, el bileği, diz eklemlerinde ağrı ve şişlik, orofarenkste hiperemi mevcuttu. Vücut sıcaklığı 

37.0 °C, kan basıncı 125/85 mmHg, nabız ritmik ve 90 vuru/dak idi. Laboratuvar incelemelerinde; eritrosit 

sedimentasyon hızı 63 mm/sa., CRP 262, ferritin 4.214, fibrinojen 890 mg/dL idi. Üre ve kreatinin değerleri 

ile karaciğer enzimleri normaldi. Klinik ve laboratuvar bulgularıyla ESH tanısı konulan hastaya, 2 gün 80 

mg, 2 gün 250 mg metilprednizolon tedavisi uygulandı ve steroid tedavisi sonrasında artrit bulguları, boğaz 

ağrısı ve döküntüleri geriledi. Metotreksat ve steroid tedavi planı yapılarak poliklinik takibine alındı. Ancak 

hasta 5 gün sonra atak ile tekrar başvurdu. Hastanın şikayetlerine ek olarak akut faz reaktanları ve fibrinojeni 

yüksek saptanınca hemen 250 mg metilprednizolon uygulandı ve hasta romatoloji kliniğine yatırıldı. 

Yatışında 3 gün ardışık 1 g/gün metilprednizolon pulse steroid planlandı. İki gün pulse steroid tedavisi 

sonrasında hastanın laboratuvar parametleri ve kliniğinde gerileme olmaması üzerine anakinra tedavisine 

başlandı. Üç doz pulse steroid tedavisi sonrası daha önceki takiplerinde nabzı sinüs ritminde 60-100 

vuru/dak arasında seyreden hastada 42 vuru/dak’ya varan sinüs bradikardisi gelişti. Kardiyolojiye danışılan 

ekokardiyografisi ve troponin değerleri normal olan hastaya ritm holter önerildi. Holter sonrası 

değerlendirilen hastada bradikardiyi açıklayan kardiyak patoloji düşünülmedi ve sinüs bradikardisi olarak 

değerlendirildi. Etiyolojisi belirlenemeyen bradikardi pulse steroid tedavisine sekonder düşünüldü. 

Tartışma ve Sonuç: Literatürde steroid infüzyonu sonrası gelişen ve genellikle asemptomatik olan, 

infüzyonun durdurulması ile spontan düzelen birçok sinüs bradikardili olgu bildirilmiştir. Sinüs 

bradikardisi, steroid infüzyonunu takiben görülebilen bir yan etkidir. Etiyopatojenezi tam açıklanamamıştır. 

Olgumuzun tansiyonu normal sınırlarda iken pulse steroid tedavisi sonrası sinüs bradikardisi gelişmiş ve 

kendiliğinden günler içerisinde normal hızda sinüs ritmine dönmüştür. Hastamızda olmamakla birlikte 

steroid infüzyon hızı, elektrolit imbalansı veya altta yatan kardiyak patolojinin, bradikardi riskini artırdığına 

yönelik veriler bulunmaktadır. Pulse steroid tedavisine sekonder gelişebilecek taşiaritmi, bradiaritmi gibi 

yan etkileri göz önünde bulundurmak, özellikle altta yatan kardiyak patolojisi bulunan olgularda infüzyon 

sırasında hastayı monitörize etmek ve uzamış infüzyon uygulamak önem taşımaktadır. 
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Giriş ve Amaç: Tüylü hücreli lösemi (HCL), lösemilerin yaklaşık %2’sini ve lenfoid neoplazilerin 

%1’inden azını temsil eden nadir bir malignitedir. HCL kür sağlanamayan bir hastalıktır. Bununla birlikte, 

intravenöz (İV) veya subkutan (SC) kladribin ile birinci basamak tedavi genellikle uzun süreli remisyonlara 

yol açar. İV uygulama için mükemmel uzun vadeli veriler olmasına rağmen, SC uygulamaya ilişkin benzer 

veriler eksiktir. Bu nedenle, merkezimizin verilerini analiz ettik. 

Gereç ve Yöntem: Hematoloji kliniğimizde 2015-2021 tarihleri arasında HCL tanısı almış 20 hastanın 

ulaşılabilen verileri retrospektif olarak tarandı. Hastaların demografik verileri, tanı anı laboratuvar değerleri, 

görüntüleme ve patoloji raporları, uygulanan tedaviler, tedavi uygulama şekilleri (İV ve SC), tedavi 

yanıtları, komplikasyonları incelendi. İstatistik veriler SPSS versiyon 23 paket programı ile değerlendirildi. 

Bulgular: Araştırma popülasyonu 4 kadın ve 16 erkek olmak üzere 20 hastadan oluştu. Başvuru anında 

hastaların 14’ü pansitopenikti. Hastaların 14’ünde splenomegali vardı ve bunların 3’ü masifti. Periferik kan 

değerleri orta düzeyde anemi (ortanca hemoglobin, 10.4 g/dL), trombositopeni (ortanca, 61×109/L), 

lökopeni (ortanca 2.5×109/L) ve nötropeni (ortanca 0.755×109/L) gösterdi. Dahil edildiğinde tüm hastalar 

pürin analoğu naifti. Hastaların tamamına ilk basamak tedavi olarak kladribin monoterapisi verildi. 

Demografik veriler Tablo 1’de özetlendi. Nötropenik dönemde granülosit stimüle edici faktör (GCSF) 

uygulandı. Tedaviye tam yanıt oranı %90 idi. Kladribin 11 hastada 7 gün sürekli iv infüzyonla, 9 hastada 

ise 5 gün SC yolla uygulandı. SC uygulamada hastanede yatış süreleri daha kısaydı (ortanca 22’ye karşılık 

0 gün) ve febril nötropeni görülme oranı daha az bulundu (%54.5’e karşılık %22.2) fakat bu fark istatistiksel 

açıdan anlamlı değildi. Uygulama yolu ile tedavi yanıtı arasında fark saptanmadı. Yanıta kadar geçene süre 

Hgb düzeyi 11 g/dL’den düşük olanlarda, yüksek olanlara göre uzun bulundu (ortanca 30 güne karşı 45 gün) 

(p=0.014) ve yine Hgb düzeyinin 11 g/dL’den düşük olması ile patolojik olarak MRD’nin ekarte 

edilemediği grup arasında anlamlı bir ilişki bulundu. (%71’e karşılık %28) (p=0.048). İV tedavi alanlarda 

hastanede yatış süresi belirgin olarak daha uzundu. Tedavinin karşılaştırmalı sonuçları Tablo 2’de özetlendi. 

İV kladribin alan bir hastamız tedavinin 30. günü septik şok nedeni ile eksitus oldu. Ortanca genel sağ kalım 

(OS) 43.5 ay 2 ve 5 yıllık OS %95 idi. Hastalarda takip edilen süre içinde sekonder malignite saptanmadı. 

Tartışma ve Sonuç: Kladribinin sürekli İV uygulaması çoğu klinik çalışmada uygulanmıştır ve hala birçok 

merkezde HCL hastalarının birinci basamak tedavisi olarak kullanılmaktadır. Ancak kladribinin plazma 

yarılanma ömrü kısa olmasına rağmen, ilaç lösemik hücrelerde birikir ve hücre içi yarılanma ömrü daha 

uzundur, bu da SC uygulamayı mümkün kılar. Bu, genel durumu iyi olan hastaların ayaktan tedavilerini 

kolaylaştıran bir seçenektir. Çalışmamızda SC uygulama ile hastanede yatış sürelerini daha kısa bulduk. 

Uygulama yolu ile tedavi yanıtı arasında fark saptamadık. 

Sonuç olarak, SC kladribin ayaktan hastalara kolay uygulanabilir bir seçenektir. Yan etkileri çoğu zaman 

kolay yönetilebilir. SC kladribin ile tedavi edilen HCL hastalarının sonuçları oldukça iyidir ve çoğu hastada 

uzun süreli hastalık kontrolü için 1 siklus SC kladribin yeterlidir. Pürin analog tedavisinin başarısına 

rağmen, derin ve uzun süreli immünsüpresyonun neden olduğu enfeksiyonlar ve ikincil maligniteler gibi 

önemli yan etkiler hala endişe konusudur. 
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Tablo 1. Hastanın demografik ve klinik özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2. İntravenöz ve subkutan uygulamanın karşılaştırmalı sonuçları 
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Giriş ve Amaç: Otonom kortizol sekresyonu (OKS) genellikle adrenal insidentalomaların (Aİ) 

değerlendirilmesi sırasında saptanan ve belirgin Cushing fenotipi görülmeyen (ay dede yüz, mor sitria, 

proksimal miyopati, kolay morarma gibi) ılımlı kortizol artışı durumudur. OKS’de diyabet, hipertansiyon, 

dislipidemi gibi nedenlerle kardiyometabolik olay riskinde artışa olduğunu bildiren çalışmalar olmasına 

rağmen cerrahi tedavi gerekliliği net değildir. Bu çalışmada amacımız; OKS saptanan hastalarda 

kardiyovasküler riskin artığını gösterebilecek epikardiyal yağ kalınlığı (EFT) ve karotis intima-media 

kalınlığını (CIMT) değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: 2014-2017 yılları arasında sırasında Çanakkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 

adrenal insidentaloma tespit edilip endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları polikliniğine gönderilen 

hastalardan 1 mg deksametazon süpresyon testi (DST) ile plazma kortizolu 1.8-5 mcg/dL aralığında olan, 

Cushing sendromu kliniği olmayan 16 hasta OKS olarak tanımlandı ve hasta grubu olarak çalışmaya alındı. 

Kontrol grubu olarak da sağlıklı gönüllülerden 32 kişi çalışmaya dahil edildi. EFT kalınlığı, 2.5 Mhz problu 

ekokardiyografi cihazı kullanılarak ölçüldü. EFT, sağ ventrikülün ön duvarındaki visseral ve pariyetal 

perikard arasındaki ekosuz boşluk olarak tanımlandı ve kalp üzerinden diyastol sonunda parasternal uzun 

ve kısa eksen görüntülerde sağ ventrikülün serbest duvarında dik olarak ölçüldü. Sağ ana karotid arterin 

CIMT’sini değerlendirmek için lineer problu aynı cihaz kullanıldı. Karotis çatallanmanın 10 mm 

proksimalinde uzak duvarın intima-media kalınlığı, lümen intima ve media adventisya arayüzleri arasındaki 

mesafe olarak ölçüldü. Tüm EFT kalınlığı ve CIMT ölçümleri aynı araştırmacı tarafından, hastalar ve 

kontroller belirtilmeden yapıldı. İstatistiksel analizler Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

yazılımı (Sürüm 20.0; IBM, Chicago, IL, ABD) sürümü kullanılarak yapıldı ve <0.05’lik bir P değeri 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Sayısal değişkenlerin karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi, 

yüzdelerin karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanıldı. EFT ve CMIT değerlerin arasında ilişkiyi incelemek 

için Spearman korelasyon testi yapıldı. 

Bulgular: Grupların klinik ve laboratuvar bulguları Tablo 1’de verilmiştir. 
 

Tablo 1. Otonom kortizol sekresyonu ve kontrol grubunun klinik ve laboratuvar değerlerinin karşılaştırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKS: otonom kortizol sekresyonu, EFT: epikardiyal yağ kalınlığı, CIMT: karotis intima-media kalınlığı. 
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Çalışma grubunun %62.5’i (n=30) kadındı ve yaş ortalaması 58.7±10.1 idi. Kontrol ve OKS gruplarının yaş 

ve cinsiyetleri, beden kitle indeksi, sistolik ve diyastolik kan basıncı, açlık kan glukozu, lipid parametreleri 

(trigliserid hariç) benzerdi. Ancak diyabet, hipertansiyon ve sigara öyküsü OKS grubunda daha fazlaydı. 

OKS grubunda EFT (5.25’e [4.6-6.4] karşılık 3.85 [3.4-4.3], p<0.001) ve CIMT (0.8’e [0.745-0.95] karşılık 

0.65 [0.6-0.75], p<0.001) kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu (Grafik 1 ve 2). EFT ile CIMT arasında 

güçlü bir korelasyon gözlendi (r: 0.71, p<0.001) (Grafik 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1. Otonom kortizol sekresyonu grubu ile kontrol grubu epikradiyal yağ kalınlığı (EFT) karşılaştırılması. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2. Otonom kortizol sekresyonu grubu ile kontrol grubu karotis intima-media kalınlığı (CIMT) karşılaştırılması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3. Epikradiyal yağ kalınlığı (EFT) ile karotis intima-media kalınlığı (CIMT) korelasyonu. 
 

Sonuç: Çalışmalarda CIMT ve EFT’nin aterosklerozun yaygınlığı ile bağımsız olarak ilişkili belirteci 

olduğu belirtilmiştir. OKS’de bazı hastarda diyabet, hipertansiyon, dislipidemi gibi nedenlerle 

kardiyometabolik olay ihtimali artmasına rağmen tedavi gerekliliğini ve kardiyovasküler riski ortaya koyan 

bir belirteç yoktur. Çalışmamızda OKS saptanan hastalarda EFT ve CIMT ölçümleri kontrol grubuna göre 

çok yüksek düzeyde istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu. OKS saptanan hastalarda EFT ve CIMT 

ölçümleri ateroskleroz belirteci olarak yardımcı olabilir. Aterosklerozu etkileyen faktörlerin OKS grubu ile 

kontrol grubunda farklı olması ve hasta sayımızın az olması çalışmamızda önemli bir eksiklik idi. 
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Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Subklinik İnflamasyon ve Hastalık Aktivitesi Prediktörü: 

Nötrofil/Lenfosit Oranı 
1Ayfer Altaş 
1Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sakarya, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Nötrofil/lenfosit oranının (NLO) malignite ve inflamasyonla seyreden hastalıklarda klinik 

seyir ve hastalık şiddeti takibinde fayda sağlayan göstergelerden biri olduğu düşünülmektedir. Son 

çalışmalar, FMF (ailevi Akdeniz ateşi) hastalarında ataksız dönmelerde de subklinik inflamasyonun devam 

ettiğini düşündürmektedir. FMF’de amiloidozun ana nedeni subklinik inflamasyondur. NLO, PLR (platelet 

lenfosit oranı), MPV (ortalama trombosit hacmi) ve RDW (eritrosit hücre dağılımı) sistemik subklinik 

belirtilerin ve inflamasyonun göstergeleri olabilir. NLO, FMF hastalarında özellikle de amilodioz gelişen 

hastalarda daha yüksek saptanmıştır. Biz de bu verilere dayanarak FMF hastalarında NLO ile inflamasyon 

ve hastalık şiddeti arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Sakarya Üniveritesi eğitim ve araştırma hastanesi romatoloji polkliniğine başvuran, Tel-

Hashomer Kriterlerine göre FMF tanısı konan atak dönemi semptomları olmayan 91 hasta çalışmaya dahil 

edildi. Sistemik hastalığı olmayan 72 sağlıklı gönüllü de çalışmaya alındı. Çalışmaya alınan hastaların ESR 

(eritrosit sedimentasyon hızı), hemogram parametreleri (NLR, PLR, MPV, RDW), CRP ve fibrinojen 

değerleri kayıt edildi, klinik bulguları ve atak sıklığı sorgulandı. 

Bulgular: Kontrol grubu olarak yaş ve cinsiyet açısından uyumlu sağlıklı bireyler alındı. 91 FMF hastasının 

32’si (%35.2) erkek, 59’u (%64.8) kadındı. Sağlıklı kontrol grubunun 26’si (% 44.8) erkek, 46’sı (%43,8) 

kadındı. Hasta ve kontrol grubu cinsiyetler açısından benzerdi (p=0.51). 91 FMF hastasının yaş ortalaması 

37.4±10.01, 72 sağlıklı olgunun yaş ortalaması 39.85±8.58 idi. Gruplar arasında anlamlı farklılık yoktu 

(p=0.09). Ortalama hastalık tanı süresi 96.85±80.34 ay idi. Hemogram parametrelerinden NLO, MPV ve 

RDW FMF hastalarında kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti. PLO hasta grubunda daha 

yüksek saptanmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi. CRP, ESR ve fibrinojen değerleri 

de hasta grubunda anlamlı daha yüksek gözlendi (Tablo 1). 

 
Tablo 1. FMF ve kontrol grubu arasında inflamasyon parametrelerinin karşılaştırılması  

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 221 ~ 
 

CRP ile NLO VE PLO arasında pozitif yönde zayıf korelasyon saptandı. Fibrinojen ve ESR ile ise orta 

düzeyde pozitif yönde anlamlı korelasyon olduğu görüldü. Atak sayısı ile fibrinojen ESR gibi akut faz 

reaktanları arasında anlamlı korelasyon saptanmazken, atak sayısı ile NLO arasında anlamlı pozitif yönde 

korelasyon saptandı (Tablo 2). 

 
Tablo 2. Yıllık atak sayısı ile inflamasyon parametreleri korelasyonu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartışma ve Sonuç: NLO, PLO, MPV ve RDW, FMF’li hastalarda potansiyel subklinik inflamasyon 

belirteçleridir. Çalışmamızda sonuçlar NLO ve PLO’nun FMF hastalarında inflamasyon belirteci olarak 

kullanılabileceği fikrini desteklemektedir, MPV’nin subklinik inflamasyonu yansıtabileceği fikrini ise 

desteklememektedir. NLO’nun ayrıca inflamatuvar hastalıklarda hastalık aktivitesi ile 

ilşkilendirilebileceğini de düşündürmektedir. 
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Hastaların Palyatif Bakım Ünitesi Kabulündeki Malnütrisyon Durumu Taburculuk Sonrası Erken 

Dönem (90 günlük) Mortalite ile İlişkili Olabilir 
1Olgun Deniz, 2Nur Senem Kaya                                                                                                                        
1Geriatri Kliniği, Palyatif Bakım Ünitesi, Bursa Şehir Hastanesi, Bursa, Türkiye                                         
2İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa Şehir Hastanesi, Bursa, Türkiye 

 

Giriş: Malnütrisyon palyatif bakım ünitelerine (PCU) başvuran hastalarda oldukça yaygın ve büyük bir 

sorundur. Bu çalışmada yatışta beslenme durumunun etkisini ve taburcu olduktan sonra kısa süreli (90 gün) 

mortalite için risk faktörlerini belirlemeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya PCU’ye kabul edilen ve taburcu edilen hastalar dahil edildi. Toplam 118 

hasta, taburcu olduktan sonraki 3 ay içinde ölenler ve aynı süre içinde yaşayanlar olmak üzere iki gruba 

ayrıldı. Hastaların beslenme durumu geriye dönük olarak NRS-2002 ile değerlendirildi. 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 70.9±13.4 idi. Taburculuk sonrası 90-günlük genel mortalite oranı %40 

idi (n=47). Yirmi (%16.9) hasta diğer kliniklerden, 17 (%14.4) hasta evden ve 81 (%68.6) hasta yoğun 

bakım ünitelerinden PCU'ye transfer edildi. İki grup arasında yaş, cinsiyet ve PCU’de kalış süresi benzerdi. 

Kronik hastalıklar açısından, 90-günlük mortalitesi olan grupta kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve 

malignite daha yüksek bulundu (sırasıyla 9’a [%19.1] karşılık 5 [%7], p=0.046 ve 19’a [%40.4] karşılık 9 

[%12.7], p=0.001). NRS 2002 (Beslenme Risk Skoru) ve yatış sırasındaki dekübit ülser oranı 90-günlük 

mortalite olan hastalarda daha yüksekti (sırasıyla 4’e [3-6] karşılık 3 [2-5], p<0.001 ve 36’ya [%76.6] 

karşılık 34 [%47.9], p=0.002). Yetmiş altı hasta (%64) enteral beslenme (perkütan endoskopik 

gastrostomi/nazogastrik tüp) ile taburcu edildi ve geri kalanı oral beslenmeye başladı. Ayrıca mortalite 

grubunda hastaların başvuru sırasında hem sistolik hem de diyastolik kan basıncı ölçümleri daha düşüktü 

(sırasıyla 108±12.8’e karşılık 118.6±14.2, p<0.001 ve 67.2±9.5’e karşılık 72.8±9.5, p=0.002). 

Sonuç: PCU’da yatan hastalarda eşlik eden hastalıklara ek olarak, hemodinamik bulgular ve başvurudaki 

beslenme durumu erken taburculuk sonrası mortalite ile ilişkili olabilir. 
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Mesleki Radyasyona Maruz Kalan Sağlık Çalışanlarında Sağlık Taramalarının Önemi 
1Nurcan Kat, 1Tirdad Setayeshi                                                                                                                 
1Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Radyasyona maruz kalma ve tiroid kanseri oluşumu arasındaki ilişki iyi bilinmektedir. 

Radyasyon ile birebir ilişkisi tespit edilen tiroid papiller kanser ve diğer malignitelerde erken tanı, bu 

hastalıkların prognozunu önemli ölçüde etkilemektedir. Mesleki radyasyona maruz kalan koroner anjiyo 

ünitesi çalışanlarının sağlık taramasında Tiroid ultrasonografik taramanın tanısal etkinliğini araştırdık. 

Gereç ve Yöntem: Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2018-2021 yılları arasında 

koroner anjiyo ünitesinde radyasyona maruz kalan sağlık personeli çalışanlarına rutin olarak yapılan sağlık 

taramasında tiroid ultrasonografisi (USG) sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya koroner 

anjio ünitesinde çalışan 51 kişi dahil edildi. Olguların hepsine tarama dahilinde tiroid bezi USG ve doppler 

USG inceleme yapılmıştır. USG’de tiroid bezi boyutu, parankim ekojenitesi, nodül varlığı, RDUS ile 

vaskülarite değerlendirilmiştir. İncelemeler Toshiba USDI-790A, 7.5 mHz lineer prob kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Şüpheli olgulardan İİAB yapılmıştır. Veriler SPSS 11.5 programı (SPSS for Windows, 

11.5 SPSS Inc., USA) kullanılarak analiz edilmiştir. 

Bulgular: Çalışma grubu 22 (%43) kadın ve 29 (%57) erkek olmak üzere toplam 51 kişiden oluşmaktaydı. 

Yaş aralığı 26-62 olup, ortalama yaş 41 idi. Tiroid nodülü 10 (%34.5) erkek ve 12 (%54.5) kadın olmak 

üzere toplamda 22 (%43) kişide izlendi. Nodül olanlar ve olmayanlar arasında, yaş ve cinsiyet açısından 

istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Parankim heterojenite prevelansı 4 (%13.8) erkek, 1 

(%4.5) toplamda 5 (%9.8) olarak saptandı. Parankim heterojenitesi olanlar ve olmayanlar arasında yaş ve 

cinsiyet açısından istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Şüpheli görülen 4 olgudan İİAB 

yapıldı ve 2 olguda tiroid papiller kanser tanısı konuldu. Tiroid papiller kanser tanısı konulan 2 olgudan 

birinde boyun ve mediyasten lenf nodlarına metastaz ve tiroide komşu çizgili kas dokusunda metastaz 

saptandı. Biyopsi önerilen 4 olguda herhangi bir klinik mevcut değildi.  

Sonuç: Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de tiroid kanseri prevelansında, özellikle son 30 yılda 

belirgin bir artış olduğu görülmektedir. Artıştan özellikle tiroid papiller kanseri tipinin sorumlu olduğu 

görülmektedir. Radyasyona maruziyete bağlı riskli popülasyonların ultrasonografik olarak düzenli 

taranması tiroid kanserlerinin erken tanı almasına önemli katkı sağlayacaktır. 
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Diyabetik Retinopatisi Olan HFpEF Hastalarında Sol Atriyal Gerilme Fonksiyonlarının 

Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi 
1Fatih Yılmaz, 1Özgür Yasar Akbal, 1Zübeyde Bayram                                                                                  
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, 

İstanbul, Türkiye 

 

Giriş: Hastaların kalp yetmezliği semptom ve bulgularına sahip olduğu ancak ejeksiyon fraksiyonunun 

korunduğu diyabetik retinopati hastalarında sol atriyal (LA) hacim ve fonksiyonları bozulabilir. İki boyutlu 

speckle training ekokardiyografi (2D-STE) son zamanlarda LA deformasyon dinamiklerinin 

değerlendirilmesini mümkün kılmıştır. Bu çalışmada, diyabetik HFpEF hastalarında 2D-STE kullanımını 

değerlendirdik. 

Gereç ve Yöntem: Çalışma, HFpEF’li diyabetik hastalar alınarak yapıldı. Güncel kılavuzlara göre HFpEF 

tanısı konulduktan sonra hastalar iki gruba ayrıldı. Sol ventrikül kütle indeksi (LVMI), LA hacim indeksi 

(LAVI), E/A oranı, yavaşlama süresi (DT), E/E' ve ventriküler sistol sırasında global strain gibi STE 

parametreleri dahil olmak üzere diyastolik disfonksiyon parametreleri değerlendirildi.  

Bulgular: BNP, LVMI, DT, LAVI ve GLAs-res değerleri iki grup arasında önemli ölçüde farklıydı. Tek 

değişkenli analizde, GLAs-res ve BNP arasında (r=-0.567, p<0.001) ve ayrıca GLAs-res ve DT arasında 

(r=-0.665, p<0.001) güçlü bir negatif korelasyon görüldü, orta düzeyde negatif GLAs-res ve LVMI (r=-

0.458, p<0.001) ve GLAs-res ve LAVI (r=-0.316, p=0.004) arasında korelasyon bulundu. Lojistik regresyon 

analizinde HFpEF'nin bağımsız öngörücülerinin; GLAs-res (p=0.049, OR: 0.71, %95 GA: 0.451-0.99), 

BNP (p=0.025, OR: 1.08, %95 GA: 1.01-1.14) ve LAVI (p=0.042, OR: 1.59, %95 GA: 1.02-2.48) olduğu 

bulundu. 

Sonuç: 2D-STE ile değerlendirilen LA işlevi, HFpEF'li hastalarda bozulmuştur. <%17.5 GLAs-res değeri 

HFpEF tanısı için faydalı olabilir. 
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Gastroskopi Yapılan Hastalarda Helicobacter Pylori Düzeyi ile Vitamin B12 Arasındaki İlişki 
1İbrahim Ethem Pınar, 2Osman Maviş                                                                                                       
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa, 

Türkiye 
2Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Helicobacter pylori (H. pylori) kronik enfeksiyonun bilinen en yaygın nedenidir ve dünyada 

görülme sıklığı yaklaşık %50’dir. H. pylori; gastrik atrofiye neden olarak vitamin B12 eksikliğinde rol 

oynadığı kanıtlanmış bir mikroorganizma olmasına rağmen nonatrofik gastritli hastalarda ilişkisi tam olarak 

açıklanamamıştır. Çalışmamız nonatrofik gastritli hastalarda H. pylori varlığının ve yoğunluğunun vitamin 

B12 ve folat ile ilişkili olup olmadığını araştırmayı amaçlamaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif kohort çalışmasında, H. pylori düzeyini araştırmak için gastroskopi 

yapılan non-atrofik gastrit tanılı hastalarda eş zamanlı olarak vitamin B12, folat ve hemogramdaki ortalama 

eritrosit hacmi (MCV) parametreleri incelendi. Vitamin B12 ve folat eksikliğine neden olabilecek durumlar 

çalışma dışı bırakıldı. Gastritli hastaların mide biyopsilerinin histopatolojik derecelendirmesi ve evrelemesi 

için Sydney sınıflandırması kullanıldı.  

Bulgular: Temmuz 2014-Temmuz 2015 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma 

Hastanesinde takipli çalışma kriterlerini karşılayan 244 hasta değerlendirildi. Olguların vitamin B12 düzeyi 

ile yaş, cinsiyet ve MCV değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı (p>0.05). H. pylori 

varlığı ve şiddeti ile vitamin B12 düzeyleri arasında ilişki yoktu. Patolojik tanı, nötrofil aktivasyonu ve 

kronik inflamasyon skoruna göre vitamin B12 düzeyi bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptanmadı (p>0.05). Buna rağmen, H. pylori hastalarında folat seviyeleri H. pylori negatif hastalara göre 

anlamlı derecede düşüktü (p=0.017). Folat düzeyi kronik panmukozal gastritte kronik inaktif gastritten 

önemli ölçüde daha düşüktü (p=0.034). Nötrofil aktivitesi ve inflamasyon skoruna göre folat düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (sırasıyla p=0.011 ve p<0.001).  

Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda H. pylori varlığı ve yoğunluğu ile vitamin B12 düzeyi arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamakla birlikte, folat düzeyi H. pylori konsantrasyonu ile korele 

idi. H. pylori’nin vitamin B12 eksikliğinin tek nedeni olmadığını açıklığa kavuşturmak önemlidir. Birçok 

risk faktöründen etkilenen serum vitamin B12 düzeyine H. pylori’nin etkisinin net bir şekilde 

değerlendirilmesi için tüm faktörler göz önünde tutulmalıdır. Uluslararası konsensus ve kılavuzlarda, 

vitamin B12 eksikliği olgularında H. pylori’nin aranması ve saptanması halinde ortadan kaldırılması 

önerilmekle birlikte her bölge için spesifik epidemiyolojik nedenlerle uygun çalışmalar yapılmasının yerini 

almamalıdır. 
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COVID 19 Tanılı Hastalarda Alt ve Üst Ekstremitede Trombüs Sıklığı 
1Ayten Girgin                                                                                                                                              
1Bursa Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: SARS-CoV-2 enfeksiyonu hiperinflamatuvar ve hiperkoagülopati durumlarına neden 

olarak tromboembolik olaylara neden olmaktadır. Klinik takipte en sık pulmoner emboli tespit edilse de; alt 

ekstremite trombüsleri ve daha nadir olmakla birlikte üst ekstremite trombüsleri de görülebilmektedir. 

Gereç ve Yöntem: Bursa Şehir Hastanesi Acil Servisine 01.04.2020-01.01.2021 tarih aralığında COVID-

19 kliniği ile başvuran ve pandemi servisine yatışı yapılan hastalar retrospoktif olarak incelendi. PCR testi 

pozitif olan, 18 yaşından büyük, gebe olmayan ve antikoagülan kullanmayan hastalar çalışmaya dahil edildi. 

Bulgular: Toplam 804 hastanın bilgileri tarandı. Otuz dört hastaya alt ve üst ekstremite arteriyel ve venöz 

sistem doppler ultrason (RDUS) yapıldığı belirlendi. 27 hastanın RDUS sonucu normaldi. Üç hastanın alt 

ekstermite venöz sistemde, 2 hastanın alt ekstremite arteriyel sistemde trombüs saptandı. Sadece bir hastanın 

izole üst ekstremite arteriyel trombusü varken, bir hastanın da izole üst ektremite venöz trombusü saptandı. 

Sonuç: Hastaneye yatırılan COVID-19 hastaları arasında alt ekstremite DVT insidansı yaklaşık %35 olup, 

bu hastaların %90’ı yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) yatmaktadır, DVT hastalığın ciddiyeti ile koreledir (1). 

Kliniğe yatırılan hastalar arasında 6 gün sonra DVT insidansı %11.9 (2) olarak hesaplanmış olup bu, 

COVID-19’un neden olduğu prokoagülan durumunun antikoagülan profilaksisine rağmen ortaya 

çıkabileceğini göstermektedir. Günümüzde alt ve üst extremite DVT tedavisi heparin, DMAH veya oral 

antikoagülanlar ile 3-6 ay arasında sürmektedir (3). 

 

Kaynaklar: 

1. Yu Y, Tu J, Lei B, et al. Incidence and risk factors of deep vein thrombosis in hospitalized COVID-19 

patients. Clin Appl Thromb Hemost. 2020;26:1076029620953217. 

 2. Santoliquido A, Porfidia A, Nesci A, et al; GEMELLI AGAINST COVID-19 Group, D’Alfonso ME, Lo 

Monaco MR. Incidence of deep vein thrombosis among non-ICU patients hospitalized for COVID-19 

despite pharmacological thromboprophylaxis. J Thromb Haemost. 2020;18(9):2358-63. 

3. Saseedharan S, Bhargava S. Upper extremity deep vein thrombosis. Int J Crit Illn Inj Sci. 2012;2(1):21-

6. 
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Malignite Potansiyeli Belirsiz Tümörler ve Noninvazif Foliküler Tümörlerinde Radyoaktif İyot 

Ablasyon Tedavisinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi 
1Mehmet Refik Göktuğ, 2Özen Öz Gül, 2Soner Cander                                                                             
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa, 

Türkiye 
 

Giriş ve Amaç: Tiroid kanserleri en sık görülen endokrin organ kanseridir. Son otuz yılda tiroid 

kanserlerinin insidansında bir artış görülmektedir. Tiroid kanseri insidansının her geçen yıl artması ile 

birlikte klasik tip diferansiye epitelyal tiroid karsinomları dışında klasik olmayan veya tam olarak 

sınıflandırılamayan epitelyal tiroid tümörlerinde artış meydana gelmiştir. Bunun üzerine DSÖ tarafından 

tiroid tümörlerinin sınıflandırılması 2017 yılında revize edilmiştir. Yeni sınıflandırmada papiller tümör 

özellikleri gösteren noninvazif foliküler tümörler (NİFTP) ve malignite potansiyeli belirsiz iyi diferansiye 

tümör, malignite potansiyeli belirsiz foliküler tümör ve malignite potansiyeli belirsiz Hurthle hücreli tümör 

sınıflandırılmaya dahil edilmiştir. Borderline lezyonların takip süreçlerinin nasıl yönetileceğine dair görüş 

ayrılıkları bulunmaktadır. Bazı araştırmacılar bu tümörlerin karsinom olarak değerlendirmenin yarardan çok 

zarar verdiğini bunun sonucunda aşırı tedaviye, gerekli olmayan total tiroidektomi, radyoaktif iyot ablasyon 

tedavisi ve levotirosin ile TSH düzeylerinin baskılanması gibi tedavi yöntemlerine başvurulmasına yol 

açtığını ifade etmişlerdir. Çalışmamızın amacı papiller benzeri nükleer özelliklere sahip tiroid neoplazmı 

(NİFTP), malignite potansiyeli belirsiz iyi diferansiye tümör (MPB-İDT), malignite potansiyeli belirsiz 

foliküler tümör (MPB-FT) ve malignite potansiyeli belirsiz Hurtle hücreli tümör (MPB-HHT) tanıları ile 

takip edilen hastalarda radyoaktif iyot ablasyon yapılan ve yapılmayan grupların takip süreçlerini 

değerlendirerek klinik pratiğimize ışık tutmasıdır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 2015-2020 yılları arasında hastanemizde subtotal ve total tiroidektomi 

operasyonu yapılmış ve patolojisinde MPB-İDT, MPB-FT, MPB-HHT ve NİFTP tanısı ile takip edilmekte 

olan 49 hastanın dosyası incelenmiş ve son hastalık durumları kontrol edilerek kaydedilmiştir. 

Bulgular: RAI tedavisi alan ve almayan gruplar arasında patolojik tanı oranları farklı bulunmadı (p=0.361). 

RAI tedavisi alan grupta MPBFT ve NIFTP tanıları en yüksek oranda iken (%37.5); RAI tedavisi almayan 

grupta ise sırasıyla MPBIDT (%33.3) ve MPBFT (%30.8) tanıları en yüksek orandaydı. Ek olarak RAI 

tedavisi alan ve almayan gruplar arasında ortalama takip süresi de farklı değildi. Dört santim altında boyuta 

sahip tümörlerde RAI tedavisi verilme oranı %20.6 ve boyutu ≥4 cm olan tümörlerde ise %7.7 idi. Tümör 

boyutuna göre RAI tedavisi verilme oranlarının farklılık göstermediği belirlenmiştir (p=0.413). 

Tartışma ve Sonuç: MPB-İDT, MPB-FT, MPB-HHT ve NİFTP tanısı alan hastaların tedavi ve takip 

süreçleri ile ilgili net bir görüş birliği yoktur. Bazı çalışmalarda tümör boyutu 4 cm’den büyük olan vakalara 

RAİ tedavisi verilebileceği önerilmiştir. ≥4 cm nodül çapına sahip NİFTP hastalarının uzun dönem takip 

sonuçları ortaya konduğu bir çalışmada dahil edilen 79 hastada ortalama tümör boyutu 4.5 cm’di. 2 yıl ve 

üzerinde klinik takibi olan ve RAİ tedavisi almayan 32 hasta bulunmaktaydı. Bu grupta bulunan hastalar da 

takip süreci boyunca hastalık gözlenmemiştir. Diğer bir çalışmada ise takip verileri olan 20 MPB-İDT 

vakasının 80 aylık takibi sırasında nüks hastalığa rastlanılmadığı ifade edilmiştir. Çalışmamıza dahil edilen 

49 hastadan 8 tanesi RAİ tedavisi almıştı. 41 tanesi almadı ve hiçbirinde nüks hastalık saptanmadı. 

Hastaların 13 tanesinde tümör boyutu 4 cm’den büyüktü ve bu gruptan sadece 1 hasta RAİ tedavisi almıştı. 

Bu da büyük boyutlu tümörlerde de RAİ tedavisi verilmeden hastaların takip edilebileceği görüşünü 

desteklemektedir ve çalışmamızın literatüre bu yönden katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. 
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Ailevi Akdeniz Ateşinde Kullanılan Yurt İçi ve Yurt Dışı Kolşisin Preparatlarının Tedavi 

Etkinlikleri Farklı mı? 
1Zeynep Yılmaz Bozkurt, 1Ediz Dalkılıç                                                                                                      
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı, Bursa, 

Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Ailesel Akdeniz ateşi (AAA), akut ateş atakları ve serozal inflamasyon ile seyreden en 

yaygın kalıtsal otoinflamatuvar hastalıktır. Kolşisin AAA tedavisinde ilk tercih edilen ilaçtır. Bu çalışmada, 

AAA tedavisinde kullanılan yerli kolşisin preparatına dirençli hastalarda, ilacın farmasötik olarak 

değiştirilmesinin atak sıklığı ve süresi açısından yararını araştırmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: AAA tanısı almış, tedavilerinde film veya şeker kaplı yerli kolşisin preparatı 

kullanırken, direnç veya yan etki nedeniyle sıkıştırılmış tablet formunda ithal bir kolşisin preparatına geçilen 

75 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Demografik, klinik, 

genetik özellikleri ve tedaviye yanıt oranları değerlendirildi. 

Bulgular: Hastaların 21’i (%28) erkek, 54’ü (%72) kadındı. Hastaların ortalama yaşı 39.0±11.71 yıl, tanı 

yaşı ortalama 24.0±14.58 yıl, tanı süresi ortalama 11.0±9.02 yıl olarak saptandı (Tablo 1).  

 

Tablo 1. Ailesel Akdeniz ateşi hastalarının demografik ve klinik özellikleri (n=75) 
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Bulgular: Hastaların 21’i (%28) erkeHastalarda ekzon 10 mutasyonu %45.3, ekzon 2 mutasyonu %9.3, 

ekzon 2 ve 10 mutasyonu birlikte %17.3 oranında saptandı. Renal amiloidoz %5.3 oranındaydı. Tedaviye 

yanıtsızlık nedeniyle preparat değişimi %84 olarak saptandı. Tedavide yurt içi preparattan yurt dışı preparata 

geçilen hastalarda atak sıklığı yılda 7 ve üzeri olma oranı %78.7’den %30.7’ye, 4-6 atak geçirme oranı 

%14.7den %9.3’e düştüğü görüldü. Atak geçirmeme oranı %4’den %28’e, 1-3 atak geçirme sıklığı 

%2.7’den %32.0’ye yükseldi (p< 0.001). Atak süresi 4 ve üzeri gün olan hastaların oranı yurt dışı kolşisine 

geçildikten sonra %52’den %10.7’ye geriledi. Ortalama atak süresinin 4.02 günden 1.8 güne düştüğü 

saptandı (p<0.001). 

Sonuç: Kolşisin direnci veya yan etki nedeniyle yurt içi kolşisin preparatı kullanamayan hastalarda 

biyolojik tedaviye geçilmeden önce yurt dışı kolşisin preparatlarının kullanılmasıyla yıllık ortalama atak 

sıklığı ve süresinde belirgin anlamlı azalma saptandı. Bu sebeple, yüksek maliyetli ve bazı hastaların uyum 

sağlamakta zorlandığı biyolojik tedavilere geçilmeden önce kolşisinin farklı farmasötik preparatlarının 

kullanımı alternatif, etkili bir tedavi seçeneği olarak görülmektedir. 
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Polikistik Böbrek Hastalığı Takibinde Ürik Asit Düzeyi Önemli mi? 
1Bülent Erdoğan, 1Mesudiye Bulut                                                                                                         
1Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Ankara, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Böbrek yetmezliği olan hastalarda ürik asit atılımının azalmasının sonucu olarak 

hiperürisemi hastaların yaklaşık %50’sinde görülür. Son dönemde böbrek yetmezliğinin progresyonunda 

bağımsız bir risk faktörü olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmada polikistik böbrek hastalarında (PKBH) ürik 

asit düzeyi ile böbrek fonksiyonu arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Aralık 2018-Aralık 2021 tarihleri arasında nefroloji polikliniğine başvurmuş 

ve halen düzenli takibe gelen 41 polikistik böbrek hastası dahil edilmiştir. Hastaların demografik ve 

laboratuvar verileri retrospektif olarak değerlendirildi.  

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 23’ü (%56) erkek, 18’i (%44) kadındı. Hastaların ortalama yaşı 46 

(23-65) yıl idi. Hastaların 25’inde (%61) hipertansiyon, 6’sında (%15) diabetes mellitus ek hastalığı 

mevcuttu. Hastalardan 2’si (% 5) Evre 1, 14’ü (%34) Evre 2, 13’ü (%32) Evre 3, 9’u (%22) Evre 4 ve 3’ü 

(% 7) Evre 5 kronik böbrek hastalığı idi. Hastalardan 9’u (%22) ürik asit yüksekliği nedeni ile tedavi 

almaktaydı. Yapılan korelasyon analizinde hastaların ürik asit düzeyi ile glomerüler filtrasyon hızı (GFR) 

arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki olduğu görüldü (p=0.002). Yapılan regresyon analizi sonucunda ürik 

asit düzeyinde 1 mg/dL artışın GFR’de 7 mL/dak azalmaya neden olduğu tespit edildi. 

Tartışma ve Sonuç: Artmış ürik asit düzeyi ile kronik böbrek hastalığı progresyonu arasındaki ilişki halen 

tartışmalı bir konudur. Ancak bu çalışmada polikistik böbrek hastalığı olan hastalarda ürik asit düzeyini 

düşürmenin böbrek fonksiyonu üzerine koruyucu olabileceğine dair kanıtlar elde edilmiştir. Ürik asit 

düzeyinin PKBH takibindeki rolünün tam olarak anlaşılabilmesi için çok merkezli, prospektif çalışmalara 

ihtiyaç vardır. 
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Miyokarditli Genç Hastalarda Kardiyak MRG ve Düzeltilmiş QT Aralığı 
1Erol Gürsoy, 2Bengül Gürsoy                                                                                                                          
1Koç Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye 
2Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, 

İstanbul, Türkiye 

 

Girişi ve Amaç: Miyokardit, sistolik fonksiyonları etkileyebilen ve ventriküler aritmiler nedeniyle hayatı 

tehdit edebilecek risk oluşturan inflamatuvar bir miyokart hastalığıdır. Bu çalışmada, miyokardit tanısı ile 

hastaneye yatırılan ve takip edilen askerlerde kardiyak manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile 

tanımlanan sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (MR-SVEF) ile düzeltilmiş QT intervali (QTc) arasındaki 

ilişkiyi inceledik. 

Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya miyokarditli 41 hasta dahil edildi. Hastaların klinik özellikleri, 

komorbiditeleri ve elektrokardiyogram (EKG) bulguları kaydedildi. QTc, 12 derivasyonlu EKG cihazının 

otomatik ölçümlerinden kayıt edildi. Kardiyak MR-SVEF ile QTc arasındaki korelasyon incelendi. 

Bulgular: Ortalama yaş 27.2±6.9 ve tüm hastalar erkekti. Ekokardiyografik ortalama SVEF 58.58±8.24 ve 

kardiyak MR-SVEF 56.30±5.67 olarak tespit edildi. Aktif enfeksiyon ve miyokart hasarı nedeniyle kardiyak 

biyobelirteç seviyeleri yüksekti. QRS süresi sırasıyla 97.43±12.67 ms, QTc 405.09±29.45 ms, Frontal QRS-

T açısı 53.95±43.69 idi. Ortalama CK-MB, SVEF ile negatif korelasyon gösterdi (r: -0.345, p=0.027). 

Ortalama QTc, MR-SVEF ile negatif korelasyon gösterdi (r: -0.311, p=0.047). 

 

Sonuç: Kardiyak MRG, kardiyak fonksiyonların değerlendirilmesinde ve miyokardit tanısında altın standart 

testtir. Kardiyak MR-SVEF'deki azalma ve QTc uzaması önemli bir korelasyon göstermektedir. Kardiyak 

sistolik fonksiyonlardaki azalma, uzamış QTc aralığı ile gösterilen kardiyak elektriksel kararsızlığı 

öngörebilir. 
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Aile Hekimlerinin Sigara Bırakma Tedavisine Teşvik Konusunda Tutum ve Davranışları 
1Didem Görgün Hattatoğlu, 2Demet Yılmaz, 1Birsen Pınar Yıldız                                                             
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul, Türkiye 
2Şişli 16. Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği, İstanbul, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Sigara bağımlılarına sigarayı bıraktırmada destekleyici, bilgilendirici ve ortaya çıkan 

fiziksel-ruhsal yoksunluk belirtilerini ortadan kaldırmada yardımcı olabilmeleri amacıyla hekimlerin aktif 

rol almaları sigara ile savaşta en etkin yol olacaktır. Bu nedenle birinci basamak hekimlerinin bırakma 

tedavisine yaklaşımları son derece önemlidir. Bu konuda Türkiye’de birinci basamak hekimlerin tutum ve 

davranışları bilinmemektedir. Çalışmamızda hekimlerin sigara bırakmaya teşvik etmede önündeki engelleri 

belirleyerek bu konularda çözümler üretilebilmesi hedeflenmektedir. 

Gereç ve Yöntem: Aile hekimlerin sigara bırakma tedavisine teşvik konusunda tutum ve davranışlarını 

değerlendiren anket soruları tüm Türkiye’de çalışan aile hekimlerine dijital ortamda paylaşıldı. Veriler yine 

dijital ortamda toplanarak değerlendirildi.  

Bulgular: Anket çalışmamıza tüm Türkiye’de aile hekimi olarak görev yapan 333 hekim katıldı. Hekimlerin 

yaş ortalaması 32 idi. Katılımcıların 204’ü (%61.3) kadın, 129’u (%38.7) erkek cinsiyette idi. Hekimlerin 

110’u ( %33) sigara bırakma tedavisi verdiklerini, 223’i (%63) sigara bırakma tedavisi yapmadıklarını 

belirtti. 73 kişi (%21.9) sertifikalı sigara bırakma tedavisi eğitim programına katılmıştı. Katılımcıların 285’i 

(%85.5) her zaman yada çoğu zaman hastalarına sigara içip içmediklerini soruyor, 306 kişi (%91.8) sigarayı 

bırakmasını öneriyordu. 212 (%63.3) kişi her zaman yada çoğu zaman hastalarına sigarayı bırakmaları için 

yardım ve önderlik ettiğini belirtirken 123 (%36.9) kişi sigara bırakma tedavi sürecini takip ettiğini ifade 

etti. 82 (%24.6) aile hekimi her zaman yada çoğu zaman sigara bırakma tedavisi için nikotin replasman 

tedavisi, 75’i (%22.5) vareniklin, bupropion gibi oral ilaçları, 29 ‘u (%8.7 ) alternatif tıp yöntemlerini 

kullandıklarını belirtti. Katılımcılar sigara bırakma tedavisi uygulamakta kendilerine engel olan faktörleri 

zaman yokluğu (%61), hasta ilgisizliği (%53.2), tecrübe ve bilgi eksikliği (%40.5), alışkanlık eksikliği 

(%33.6), hastaların tedavi için maddi olanağının olmaması (%21.9) olarak sıraladılar. Hekimlerin %14.4’ü 

bunun kendi işi olmadığını düşünmekteydi, %22’si aktif sigara içicisi olmasının sigara bırakma tedavi 

uygulamasına engel olduğunu belirtti ve %3.9’u sigara bırakma tedavisine inanmadığını ifade etti.  

Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda ülkemizde çalışan aile hekimlerinin muayene sırasında hastalarına 

genellikle sigara içme durumunu sorguladıkları ve bırakma önerisinde bulundukları görülmektedir. Buna 

karşılık bırakmaya önderlik etme veya bırakma tedavisi uygulama oranları daha azdır. Zaman yokluğu ve 

tecrübe/bilgi eksikliği hekimlerin bırakma tedavisi uygulamaya engel en önemli faktörler olarak 

belirlenmiştir. Kişi başı ayrılan muayene sürelerinin daha uzun olması ve hekimlerin eğitim programlarına 

sigara bırakma tedavileri eğitimleri dahil edilmesi ile bu engellerin azaltılabileceği düşünülmektedir. 
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Bölgemizde Viral Hepatitlerde Hepatit E Virüs Enfeksiyon Sıklığı ve Risk Faktörlerinin 

Belirlenmesi 
1Songül Beskisiz, 2Kendal Yalçın                                                                                                              
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, 

Diyarbakır, Türkiye 
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Hepatit E virüsü (HEV), fekal-oral yolla bulaşan hepatitin en sık görülen ikinci sebebi olup 

kliniği asemptomatik bir tablodan fulminan hastalığa kadar değişen spektrumlarda görülebilir. Bölgemizde 

viral hepatitli hastalarda kontrol grubuyla karşılaştırmalı olarak HEV sıklığının ve ilişkili risk faktörlerinin 

belirlenmesi amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: 2011 Mayıs ve 2015 Mart tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Gastroenteroloji Bilim Dalına başvuran 18 yaş ve üzeri 1.025 hasta alındı. Retrospektif olarak incelenen 

hastaların epidemiyolojik, klinik, laboratuvar parametreleri analiz edildi. Çalışma grupları HBsAg pozitif 

(n=284), anti-HCV pozitif (n=38), anti-delta pozitif (n=82) ve HBsAg, anti-HCV ve anti-delta’nın negatif 

olduğu kontrol grubundan (n=621) oluşturuldu. Anti-HEV IgG ve IgM mikro-ELISA yöntemi ile çalışıldı. 

İstatistik değerlendirmelerde SPSS versiyon 21 kullanıldı. İki bağımsız grubu karşılaştırmak için Student’s 

t-testi, kategorik değişkenler için Ki-Kare testi kullanıldı. İkiden çok grubu karşılaştırmak için one-way 

ANOVA uygulandı. Önemli olan grup ortalamasını tespit etmek için post-hoc comparison testi kullanıldı. 

Risk faktörlerinin belirlenmesine yönelik olarak çok değişkenli analiz lojistik regresyon testi kullanılarak 

yapıldı. P değeri <0.05 olanlar anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Tüm hastalarda yaş ortalaması 49.29±15.39 yıl idi ve anti-HEV IgG pozitifliği %56.4 

(578/1.025) saptandı. Çalışma gruplarında HEV seropozitifliği HCV hastalarında %76.3 (29/38) oranıyla 

en yüksek, HBV hastalarında %50 (142/284), HDV hastalarında %70.7 (58/82), kontrol grubunda ise %56.2 

(349/621) tespit edildi (p=0.001). Anti-HEV IgG pozitifliği yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde; en 

yüksek oranın >61 yaş bireylerde olduğu (141/578, %24.4), en düşük oranın ise 18-30 yaş grubunda olduğu 

(68/578, %11.8) tespit edildi (p<0.001). Anti-HEV IgG pozitifliğini etkileyen faktörlerin lojistik regresyon 

analizinde; ileri yaş, kırsal kökenli olmak, eğitim seviyesinin düşük olması, evli olmak, hayvanlarla temas 

öyküsünün olması, ALT değerinin yüksek, GGT değerinin yüksek, trombosit değerinin düşük, anti-delta 

pozitif olması, anti-HCV pozitif olması ve anti-HAV IgG pozitif olması HEV seropozitifliğinde anlamlı 

risk faktörleri olduğu görüldü. 

Sonuç: Bu çalışma ile bölgemizde HCV ve HDV kökenli viral hepatitli hastalarda kontrol grubuna göre 

anlamlı olarak daha yüksek oranda HEV seropozitifliği saptandı. HEV infeksiyonunun bölgemizde eğitim 

seviyesi düşük olanlarda, kırsal alanda yaşayanlarda, ileri yaşta olanlarda, evli olanlarda, hayvancılıkla 

uğraşanlarda, sirotik hastalarda daha sık görüldüğü saptandı. Ayrıca ALT ve GGT yüksekliği, trombosit 

düşüklüğü, anti-delta pozitifliği, anti-HCV pozitifliği ve anti-HAV IgG pozitifliği lojistik regresyon 

analizinde anti-HEV IgG pozitifliğinde risk faktörü olarak belirlenmiştir. Bu bulgular HEV infeksiyonunun 

kontrolünde riskli hastaların belirlenmesi ve koruyucu önlemlerin alınması konusunda katkı sağlayabilir. 
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Akut Lösemili Hastalarda Pulmoner Hemoraji: Olgu Serisi 
1F. Banu Demir, 2Bedrettin Orhan, 2Vildan Özkocaman, 2Fahir Özkalemkaş                                              
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Difüz alveoler hemoraji (DAH), hematolojik maligniteli bireyleri etkileyen, mortalitesi 

yüksek, trombositopeni, altta yatan enfeksiyon, koagülopati ve antikoagülanların kullanımının neden olduğu 

bir akciğer hastalığıdır. Burada DAH gelişen akut lösemili 5 hastadan oluşan bir olgu serisi sunuyoruz. 

Vaka Sunumu: 2018-2021 yılları arasında invazif pulmoner aspergillozis (İPA) tanısıyla izlenen, tümünde 

hemoptizi gelişen, yaşları ortanca 33 (19-47) olan 3 akut myeloid lösemi (AML), 2 T hücreli lenfoid lösemi 

(T-ALL) ile takipli 5 olgu sunuldu. AML ile takipli hastaların 1’i AML M4, 1’i AML M0-M1, 1’i AML 

M5 idi. 1 olgu kanıtlanmış İPA, 3 olgu yüksek olasılıklı İPA, 1 olgu düşük olasılıklı İPA olarak saptandı. 

AML M5 ve T-ALL olgular aynı zamanda biyopsi ile kanıtlanmış mukormikoz ile de komplike olmuştu. 

Hastaların nötropeni (<500/mm3) süresi ortalaması 33 gün olarak saptandı. Düşük olasılıklı İPA olan 

hastanın akciğer yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografisinde (YRBT) solda üst lobda 2 cm nodül, 

yüksek olasılıklı İPA olan hastaların bir tanesinde bilateral parankiminde dağınık yerleşimli konsolidasyon 

alanları, bir tanesinde sağ akciğer orta lobda hava bronkogramları içeren konsolidasyon, diğerinde ise sol 

akciğer lingüler segmentte nodüler tarzda konsolidasyon saptandı. Difüz alveoler hasar toksisitesi ile 

ilişkilendirilen sitarabin tüm olgulara; siklofosfamid ise ALL olgularına verilmişti. Kemoterapi sonrası İPA 

ortanca 20 günde (12-35) ortaya çıkmıştı ve tanı anında kanıtlanmış olgu ve yüksek olasılıklı bir olgu 

dışındaki hastalar nötropenikti. İPA tanısı sonrası tüm hastalara lipozomal amfoterisin B başlandı. İki hasta 

lipozomal amfoterisin B tedavisinin 5. gününde, 1 hasta 24. gününde kaybedildi. Diğer 2 hastada amfoterisin 

B tedavisinin 34-45. günlerinde vorikonazol tedavisine geçildi, bu vorikonazol tedavisinin 23-41. günleri 

sonunda hastalar kaybedildi. Kemoterapi sonrası hemoptizi-DAH ortanca 59. (16-139.) günde saptandı, 

hemoptizi sırasında trombosit değerleri 11.000-30.000/mm3 aralığındaydı, tüm olgular hemoptizi 

başlangıcının 0-2 günü içerisinde kaybedildi.  

Tartışma ve Sonuç: Alveoler hemorajinin başlıca bulguları dispne, ateş, hipoksemi ve pulmoner 

infiltrasyondur. DAH lösemili hastalarda trombositopeniye bağlı en yaygın, enfeksiyöz olmayan 

komplikasyonlardan biridir. Kemoterapotik ajanların direkt toksisitesi, sepsis, özellikle aplazik dönemde 

fırsatçı enfeksiyonların neden olduğu kaviter lezyonlar difüz alveoler hasar zemininde alveoler hemorajiye 

neden olur. Sunulan olguların ortak özelliği invazif mantar enfeksiyonları ile komplike olmaları ve 

trombositopenik dönemde hemoptizi ile pulmoner hemoraji tanısı almalarıdır. Bu çalışmada İPA ile 

komplike trombositopenik lösemili hastalarda masif alveoler kanama gelişmiştir. Bu nedenle bu hastalara 

erken tanı konarak tedavisine hemen başlanmalı, tedaviler hem daha fazla akciğer hasarını önlemeye, hem 

de kanama kusurunu düzeltmeye yönelik olmalıdır. 
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Paradoksal Psöriyazis Olgularımızın Genel Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi 
1Nihal Lermi, 1Yavuz Pehlivan                                                                                                                    
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Bursa, 

Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Biyolojik ajanlarla, özellikle de Anti-tümör nekrozis faktör (TNF) ile tedavi başlandıktan 

sonra psöriyatik cilt lezyonlarının oluşmasına veya mevcut psöriyazis varlığında psöriyatik cilt 

lezyonlarında kötüleşmeye paradoksal psöriyazis (PPs) denir. Bu çalışmamızda tedavisinde biyolojik ajan 

kullandığımız ve PPs gelişen hastalarımızın özelliklerini ve tedavi seçimlerimizi ortaya koymayı amaçladık.  

Gereç ve Yöntem: Merkezimizde takipli olup biyolojik ajan tedavisi almakta iken, paradoksal psöriyazis 

gelişen 29 hasta çalışmamıza dahil edildi. Hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı. Hastaların 

demografik özellikleri, tanı yaşları, tanı ile paradoksik olay arasında geçen süre ve olay esnasında tedavide 

kullanılan biyolojik ajan seçimleri kaydedildi.  

Bulgular: Yirmi üç hasta (%79.3) kadın, 6 hasta (%20.7) erkekti. Hastaların yaş ortalaması 47.7 (25-80) 

yıldı. On bir hasta (%37.9) romatoid artrit, 10 hasta (%34.4) aksiyel spondiloartrit, 3 hasta periferik 

spondiloartrit, 2 hasta psöriyatik artrit, 1 hasta enteropatik artrit, 1 hasta vaskülit, 1 hasta erişkin başlangıçlı 

Still hastalığı tanılıydı. Aile öyküsüne ulaşılabilen 7 hastanın da ailelerinde psöriyazis öyküsü yoktu. Sigara 

kullanım özelliğine ulaşılabilen 15 hastanın 10’u aktif sigara içicisiydi. Hastaların tanı yaşı ortalaması 33.1 

(16-65) yıldı. Hastaların hastalık süresi 153.6 (14-348) aydı. Hastalık başlangıcı ve olay arası süre 122 (4-

348) aydı. Biyolojik ajana başlama ve paradoksal olay gerçekleşme zamanı arasında süre 19.4 (1-77) aydı. 

Olay esnasında 9 (%31) hasta adalimumab, 6 (%20.6) hasta infliksimab, 7 (%24.1) hasta etanercept, 3 

(%10.3) hasta sertolizumab, 2 (%6.8) hasta abatacept, 2 (%6.8) hasta rituksimab kullanmaktaydı.  

Tartışma ve Sonuç: Tedavisinde anti-TNF kullanılan hastalıkların tümünde ve tüm anti-TNF’lerin tedavisi 

sırasında PPs gelişebilir. Tedavi alan hastaların %5’inde görülebilir. Genelde palmoplantar püstüler 

psöriyazis şeklinde ortaya çıkar. Her iki cinste de görülmesine rağmen kadınlarda daha sık görülür. Tedavi 

başlangıcından günler veya yıllar sonra ortaya çıkabilir. Tedavisinde anti-TNF ajan kesilebilir, başka 

biyolojik ajana geçilebilir veya mevcut tedaviye adjuvan tedavi eklenip devam edilebilir. Bir literatür 

taramasında taranan 104 hastanın %53 infliksimab, %29’u etanercept ve %18’i adalimumab 

kullanmaktaydı. Bizim hastalarımızda en sık adalimumaba bağlı PPs görüldü. Yaygın olarak kullanılan 

biyolojik tedaviler esnasında hastada döküntü geliştiğinde paradoksal olay gelişmiş olabileceği akılda 

tutulmalıdır. 
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Tip 2 Diabetes Mellitus Olgularında Obezite Varlığının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi 
1Yasemin Aydoğan Ünsal                                                                                                                                
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve 

Metabolizma Hastalıkları, Ankara, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Tip 2 diabetes mellitus (DM), obezite ile yakından ilişkilidir ve yapılan çalışmalar tip 2 

DM tanılı olguların büyük çoğunluğunun fazla kilolu veya obez olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada tip 

2 DM tanılı olgular, obezite varlığı, kan şekeri regülasyonu düzeyleri ve tedavi stratejileri açısından 

değerlendirilmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Kasım 2021-Ocak 2021 tarihleri arasında hastanemize rutin takipleri için 

başvuran ardışık 137 tip 2 DM tanılı olgu dahil edildi. Rutin kontrollerine geldiklerinde standart ölçüm 

aletleri kullanılarak boy ve kilo değerlerine bakıldı ve vücut kitle indeksleri kaydedildi. Çalışmaya alınan 

her bir olgunun son 6 ay içerisinde hastane veri sisteminde yer alan lipid değerleri, açlık plazma glukozu, 

glikolize hemoglobin (HbA1c) düzeyleri kaydedildi. Tüm olgular Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

sınıflamasına göre vücut kitle indeksi açısından sınıflandırıldı. 

Bulgular: Olguların %59.9’u (82 kişi) kadın ve medyan yaşları 61 yıl (32-83) idi. Vücut kitle indeksi 30.4 

kg/m2 (19.4-52.1) olan olguların %56.2’sinin (77 kişi) obez, %29.9’unun (41 kişi) fazla kilolu olduğu 

saptandı. Hipertansiyon tanısıyla %46.7 (64 kişi) olgu, hiperlipidemi tanısıyla ise %40.9 (56 kişi) olgu takip 

edilmekteydi. Açlık plazma glukoz düzeyi 137.9 mg/dL (80-366.8) ve HbA1c düzeyi %7.2 (4.8-13.1) 

şeklinde hesaplandı. Olguların tedavileri arasında en çok %86.1 (118 kişi) metformin, %40.1 (55 kişi) 

dipeptidil peptidaz 4 inhibitörleri (DPP4-i, gliptinler), %31.4 (43 kişi) sodyum glukoz ko-transporter 2 

inhibitörleri (SGLT-2), %30.7 (42 kişi) insülin, %12.4 (17 kişi) glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) 

analogları yer almaktaydı. Glikolize hemoglobin düzeyleri olguların %52.6’sında (72 kişi) hedef aralıkta 

idi. Obez olan ve diğer olgular karşılaştırıldığında açlık plazma glukozu ve HbA1c düzeyleri, hipertansiyon 

ve hiperlipidemi varlığı açısından istatistiksel farklılık saptanmadı (Sırasıyla p değerleri 0.343 ve 0.734). 

Glikolize hemoglobin düzeyleri hedeflerine her iki grupta da benzer oranda ulaşılmıştı. Fazla kilolu ve obez 

olgularda, normal kilolu olgulara göre daha yüksek açlık plazma glukoz düzeyleri ve Hba1c düzeyleri tespit 

edildi (Sırasıyla p=0.08 ve p=0.128). 

Sonuç: Çalışmamızda, obez ve fazla kilolu olgular popülasyonun büyük çoğunluğunu oluşturmaktaydı 

(%86.1). Yapılan çalışmalar, diyabet ve obezitenin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan prevalansa 

sahip olduğunu göstermektedir. Tip 2 DM olguları rutin kontrolleri sırasında obezite durumları açısından 

değerlendirilmeli ve obezitesi olan olgularda kilo kaybına yönelik tedavi stratejileri ön planda tercih 

edilmelidir. 
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COVID-19 Pandemisinde Toraks Bilgisayarlı Tomografi Kullanımı - Malignite Şüphesinde Erken 

Tanı mı Yoksa Gecikme mi Söz Konusu? Vaka Sunumu ve Literatür Derlemesi 
1Cansu Yazar, 1Yücel Arman                                                                                                                     
1Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları, İstanbul 
 

Giriş ve Amaç: Koronavirus hastalığı 2019 (COVID-19) tanımlanamayan bir viral pnömoni türü olarak 

Çin’in Wuhan kentinde ilk olarak bildirilmiş ve zaman içinde tüm dünyaya yayılmıştır. Tanı için gerçek 

zamanlı ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) testi ve toraks görüntüleme 

yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Toraks bilgisayarlı tomografi (BT) COVID-19 hastalığının erken 

tanısında ve değerlendirilmesinde önemli bir araç olarak bildirilmiştir. BT bulguları özellikle RT-PCR 

testinin kısıtlılıklarında tanıya yardımcı olmaktadır. Burada COVID-19 pandemisi nedeniyle yapılan toraks 

BT görüntülemesi sonucu kitle saptanan bir olgu ve pandemide malignite takip süreci anlatılacaktır. Tanı 

ve takipte toraks BT’nin yeri ve olası avantaj ve dezavantajları vurgulanacaktır. 

Vaka Sunumu: 73 yaşında erkek hasta nefes darlığı yakınması ile hastaneye başvuruyor. Bilinen Parkinson, 

diabetes mellitus, hipertansiyon, kronik böbrek hastalığı (sol böbrek atrofik), benign prostat hiperplazisi 

tanıları var. Semptomatik bradikardi nedeniyle pacemaker takılmış. Şubat ve Mart 2021’de 2 doz inaktif aşı 

(Sinovac) ve Ağustos 2021’de 1 doz mRNA aşısı (BNT162b2, Pfizer-BioNTech) olmuş. Şikayetleri üzerine 

yapılan orofaringeal-nazofaringeal sürüntü örneğinde SARS-CoV-2 PCR pozitifliği saptanması üzerine 

evde izolasyona alınmış. Genel durumda bozulma, halsizlik ve ani gelişen bulanık görme şikayetleri olması 

üzerine hastanemiz acil servisine başvuran hastanın COVID-19 salgını nedeni ile şüpheli hastaların 

taranması ve takibi amacıyla yapılan toraks BT’sinde akciğer parankim sahalarında üst loblardan başlayarak 

parankimde yamasal karakterde buzlu cam infiltrasyonları izlenmekte ve görünüm multifokal erken-orta 

dönem COVID infiltrasyonu ile uyumluydu. Sağ aksiller bölgede ve derin pektoral lokalizasyonda 

konglomere görünümde en geniş yerinde 36x23 mm boyuta ulaşan lenfadenopati kitleleri ve mediyastende 

ve her iki hiler lokalizasyonda bazıları kalsifik kısa aksları 1 cm aşmayan lenf nodları izlendi. Hasta pandemi 

servisi takibine alındı. Şüpheli kitle için ileri tetkik başvurusu ise 6 ay sonra sağ koltuk altında ele gelen 

kitle olması nedeniyle hastanemiz dahiliye ve geriatri polikliniğine oldu. Fizik muayenesinde sağ aksilladaki 

kitle ağrısız, lastik kıvamlıydı. Sağ aksiller bölge USG’de düzgün keskin konturlu 63 mm boyutunda ovoid 

yapısını kaybetmiş, sferik görünümde, belirgin kanlanması olmayan kitlesel lezyon ve bu lezyonun inferior 

posterior kesiminde yine düzgün keskin konturlu belirgin kanlanması olmayan hipoekoik 33 mm boyutunda 

ikinci bir lezyon izlendi. Görünüm öncelikle benign lezyonlar veya lenf nodu lehine değerlendirildi. 

Muayenesi malign lezyonu düşündüren kitleden alınan biyopsi germinal merkez orijinli difüz büyük B 

hücreli lenfoma ile uyumluydu. PET-BT yapıldı ve hematoloji takibine alınarak KT planlandı. 

Tartışma ve Sonuç: Toraks BT görüntülemesinde etkin radyasyon dozu 1-10 mSv arasında değişmektedir. 

Bu doz bir akciğer radyografisinden 10-100 kat daha fazladır. COVID-19 salgınında toraks BT 

görüntülemeleri tanı ve takipte sıkça kullanılmaktadır. COVID-19 hastalığının tespit ve yönetiminde BT 

protokolü uygulanan hastalar için medyan kümülatif efektif radyasyon dozu 17.34 mSv (aralık 2.05-53.39) 

olarak bildirilen çalışmalar mevcuttur. Bu da insanların maruz kaldığı yıllık doğal radyasyon dozu olan 3.6 

mSv’den çok daha yüksek bir değerdir. Bu sebeple radyasyon maruziyetini azaltmak için salgın yönetiminde 

BT görüntülemelerinin yüksek çözünürlüklü düşük doz radyasyon protokolleri kullanılarak yapılması 

uygun olacaktır. COVID-19 pnömonisi nedeniyle yapılan toraks BT’lerin sayısının artması ise kitle ve ilgili 

malignitelerin erken teşhisinde önemli olabilir. Ancak ileri tanı için yapılan mamografi, biyopsi gibi 

hizmetlerdeki azalma ise ters olarak kanser tanı ve tedavisini geciktirmektedir. Bu nedenle malignite tarama 

ve tanı hizmetleri pandemi dönemine göre uyarlanmalı ve yeni protokoller oluşturulmalıdır.  
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Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinde Akneye Bağlı Kısıtlılığın Geleneksel Tedavi Kullanımına 

Etkisi 
1Abdulsamet Taşkın, 1Seda Gönültaş, 1Hicran Yıldız                                                                                 
1Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Çalışma, yurtta kalan üniversite öğrencilerinde yurtta kalan üniversite öğrencilerinde 

akneye bağlı kısıtlılığın geleneksel tedavi kullanımına etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın evrenini bir öğrenci yurdunda kalan tüm öğrenciler, 

örneklemini ise bu öğrenciler arasından araştırmaya katılmayı kabul eden 224 erkek öğrenci oluşturmuştur. 

Veriler, genel bilgi formu, Can ve ark. tarafından geliştirilerek güvenirlik geçerliliği yapılan ‘Tamamlayıcı 

ve Alternatif Tedavi Yaklaşımları Ölçeği (TATYÖ)’ ile Atsü ve ark. tarafından güvenirlik geçerliliği 

yapılan “Cardiff Akne Kısıtlılık Ölçeği (CAKÖ)” aracılığı ile toplanmıştır. TATYÖ toplam puanı 0 ile 100 

puan arasında değişmektedir ve puanın yüksek olması tamamlayıcı ve alternatif tedavi yaklaşımının iyi 

olduğunu göstermektedir. CAKÖ toplam puanı 0-20 arasında değişmektedir. Puan düştükçe akneye bağlı 

kısıtlılık artmaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde, yüzdelikler, ortalamalar ve korelasyon testi 

kullanılmıştır. 

Bulgular: Yaş ortalamaları 20.35±1.80 olan olguların %66.5’i ailesinin ekonomik durumunu gelir gidere 

denk şeklinde tanımlamıştır. Öğrencilerin %34.8’inin annesi ilkokul, %29’unun babası lise mezunudur. 

Öğrencilerin %17.4’ünün ailesinde ve %4’ünün kendisinde kronik bir hastalık vardır. Öğrencilerin %29’u 

sigara ve %19.2’si alkol kullanmakta, %29.9’u düzenli olarak egzersiz yapmaktadır. Öğrencilerin 

%39.7’sinin vücudunda şuan akne mevcuttur ve %72.8’inin vücudunda daha önce akne ortaya çıkmıştır. 

Akne için geleneksel tedavi yöntemi kullanan öğrencilerin %17.9’u kullandıkları tedavinin etkili olduğunu 

ifade etmiştir. Öğrencilerin CAKÖ ortalama puanının 17.68±2.78, TATYÖ ortalama puanının 41.72±25.77 

(bitkisel tedavi 49.51±37.52, bilişsel-davranışsal tedavi 28.90±20.21) olduğu belirlenmiştir. TATYÖ’nin 

bitkisel tedavi alt boyutu ve toplam puanı ile CAKÖ puanı arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır 

(p>0.05). 

Sonuç ve Öneriler: Öğrencilerin tamamlayıcı ve alternatif tedavi yaklaşımları orta düzeydedir. Bu tedavi 

yöntemlerinin bilinçsizce kullanıldığında ciddi sağlık sorunlarına neden olduğu bilinmektedir. Öğrencilere 

yönelik bu tedavi yöntemlerinin doğru kullanımı, yanlış kullanımında ortaya çıkabilecek sağlık sorunları 

vb. konuları içeren eğitimler ve farkındalık çalışmalarının yapılması önerilmektedir. 
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Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinde Diyabet Riski ile Genital Hijyen Davranışları Arasındaki 

İlişkinin İncelenmesi 
1Sema Çakmak, 1Hatice Yeşilyurt, 1Hicran Yıldız                                                                                     
1Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Diyabetik bireylerde genital enfeksiyon gelişebilmektedir. Çalışma, yurtta kalan üniversite 

öğrencilerinde diyabet riski ile genital hijyen davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla 

yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın evrenini bir kız yurdunda kalan tüm öğrenciler, 

örneklemini ise bu öğrenciler arasından araştırmaya katılmayı kabul eden 182 kız öğrenci oluşturmuştur. 

Veriler, genel bilgi formu ve Karahan tarafından geliştirilerek güvenirlik geçerliliği yapılan “Genital Hijyen 

Davranışları Ölçeği (GHDÖ)” ve Fin Diyabet Risk Skoru Ölçeği (FİNDRİSK) aracılığı ile toplanmıştır. 

GHDÖ toplam puanı 23 le 115 puan arasında değişmektedir ve puanın yüksek olması genital hijyen 

davranışının iyi olduğunu göstermektedir. FİNDRİSK ölçeği toplam puanı 0-26 arasında değişmektedir ve 

15 puan ve üzeri alan kişilerde diyabet riski artmaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde, yüzdelikler ve 

ortalamalar kullanılmıştır. 

Bulgular: Yaş ortalamaları 20.63±1.92 olan olguların %63.2’si ailesinin ekonomik durumunu gelir gidere 

denk şeklinde tanımlamıştır. Öğrencilerin %27.5’inin annesi lise, %27.5’inin babası lise mezunudur. 

Öğrencilerin %33.5’inin ailesinde ve %8.8’inin kendisinde kronik bir hastalık vardır. Öğrencilerin 

%2.7’sinde diyabet varlığı belirlenmiştir. Kronik hastalığı olan öğrencilerin %75’i düzenli olarak ilaç 

kullanmakta ve %56.3’ü hekime gitmektedir. Öğrencilerin %25.8’i sigara ve %22.5’i alkol kullanmakta, 

%24.2’si düzenli olarak egzersiz yapmaktadır. Öğrencilerin %3.3’ü diyabet riski vardır ve GHDÖ puan 

ortalaması 90.05±8.73’dir. GHDÖ ve Findrisk Ölçeği toplam puanı arasında ilişki olmadığı saptanmıştır.  

Sonuç ve Öneriler: Öğrencilerin genital hijyen davranışları iyi düzeydedir. Öğrencilerin küçük bir 

grubunun diyabetli olması ve çok az bir kısmının diyabet risk grubunda olması nedeniyle genital hijyen ve 

diyabet arasındaki ilişkinin net olarak ortaya konulamadığı düşünülmektedir. Çalışanın daha büyük bir 

örneklemde tekrarlanması önerilmektedir.  
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Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinde Kronik Hastalık Varlığının ve Benlik Saygısının Estetik 

Algısına Etkisi 
1Merve Şanlı, 1Semra Bilgiç, 1Jamila Nazari, 1Hicran Yıldız                                                                 
1Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Çalışma, yurtta kalan üniversite öğrencilerinde yurtta kalan üniversite öğrencilerinde 

kronik hastalık varlığının ve benlik saygısının estetik algısına etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın evrenini bir öğrenci yurdunda kalan tüm öğrenciler, 

örneklemini ise bu öğrenciler arasından araştırmaya katılmayı kabul eden 103 kız öğrenci oluşturmuştur. 

Veriler, genel bilgi formu, Doğan tarafından güvenirlik geçerliliği yapılan ‘Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği 

(SGKÖ)’ ile Çuhadaroğlu tarafından güvenirlik geçerliliği yapılan “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği 

(RBSÖ)” aracılığı ile toplanmıştır. RBSÖ, 4’lü likert tipi ölçeğin toplam puan aralığı 0-30 arasında 

değişmektedir ve 15 puanın altı düşük benlik saygısını göstermektedir. SGKÖ, 5’li likert tipi ölçek olup, 

toplam puanı 16 ile 80 arasında değişmektedir. SGKÖ’den alınan puanın yüksek olması görünüş kaygısının 

yüksek olduğunu göstermektedir. Verilerin değerlendirilmesinde, yüzdelikler, ortalamalar, Man-Whitney U 

testi ve korelasyon testi kullanılmıştır. 

Bulgular: Yaş ortalamaları 21.29±1.56 olan olguların %54.7’si ailesinin ekonomik durumunu gelir gidere 

denk şeklinde tanımlamıştır. Öğrencilerin %34.9’unun ailesinde ve %8.1’inin kendisinde kronik bir hastalık 

vardır. Öğrencilerin %25.6’sı sigara ve %16.3’ü alkol kullanmakta, %19.8’i düzenli olarak egzersiz 

yapmaktadır. Öğrencilerin RBSÖ ortalama puanının 19.65±7.07, SGKÖ ortalama puanının 44.43±13.80 

olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %23.3’ünün benlik saygısının düşük olduğu belirlenmiştir. RBSÖ ve 

SGKÖ ortalamaları arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (p>0.005). Öğrencilerin ailesinde veya 

kendisinde kronik hastalık varlığının sosyal görünüm kaygısını etkilemediği belirlenmiştir (p>0.001).  

Sonuç ve Öneriler: Öğrencilerde benlik saygısı sosyal görünüş kaygısını etkilemektedir. Kronik hastalık 

varlığının sosyal görünüm kaygısını etkilemediği, ancak öğrencilerin küçük bir grubunun diyabetli olması 

ve çok az bir kısmında kronik hastalık bulunmaktadır. Bu nedenle, iki değişken arasındaki ilişkinin net 

olarak ortaya konulamadığı düşünülmektedir. Çalışmanın daha büyük bir örneklemde tekrarlanması 

önerilmektedir.  
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Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinde Polikistik Over Sendromunun Obezite Farkındalığına 

Etkisi 
1Asude Nur Biçer, 1Özgenur Bakacak, 1Dilara Kaya, 1Hicran Yıldız                                                       
1Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Çalışma, yurtta kalan üniversite öğrencilerinde polikistik over sendromunun obezite 

farkındalığına etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın evrenini bir kız yurdunda kalan tüm öğrenciler, 

örneklemini ise bu öğrenciler arasından araştırmaya katılmayı kabul eden 131 kız öğrenci oluşturmuştur. 

Veriler, sosyodemografik özellikler ile polikistik over sendromuna ilişkin bilgileri içeren genel bilgi formu 

ve Kafkas ve Özen tarafından güvenirlik geçerliliği yapılan “Obezite Farkındalık Ölçeği (OFÖ) aracılığı ile 

toplanmıştır. OFÖ toplam puanı 19 ile 76 puan arasında değişmektedir ve puanın yüksek olması obezite 

farkındalığının iyi olduğunu göstermektedir. Verilerin değerlendirilmesinde, yüzdelikler ve ortalamalar 

kullanılmıştır. 

Bulgular: Öğrencilerin %33.6’sı 22-25 yaş arasındadır. Öğrencilerin %19.1’i sigara ve %22.9’u alkol 

kullanmakta, %25.2’si düzenli olarak egzersiz yapmaktadır. Öğrencilerin %31.3’ünün ailesinde ve 

%9,9’unun kendisinde kronik bir hastalık vardır. Öğrencilerin %2.3’ünde obezite varlığı belirlenmiştir. 

Öğrencilerin %9.2’sinin adeti 7 günden fazla sürmektedir, %27.7’sinin adeti düzensizdir, %14.5’inin adeti 

35 günden fazla sürmektedir ve %2.3’ü hiç adet görmemektedir. Öğrencilerin %38.9’unun adet düzensizliği 

nedeniyle için hekime başvurduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %12.2’sinde kadın doğumla ilgili bir 

hastalık, %6.2’sinde polikistik over sendromu ve %9.2’sinde yumurtalık kisti vardır. OFÖ toplam puanı 

ortalama 57.48±7.63’tür (Beslenme 14.38±2.19, Fiziksel aktivite 17.45±2.82, Obezite farkındalık 

25.64±3.731). Obezite farkındalığı ile adet düzensizliği arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p>0.05). 

Sonuç ve Öneriler: Obezite farkındalığı ile adet düzensizliği birbirini etkilemektedir. Obezite görülme 

sıklığının giderek artıyor olması, polikistik over görülme sıklığının artışına neden olacağı öngörülmektedir. 

Bu nedenle, öğrencilere üreme sağlığını etkileyen obezite gibi sağlık sorunları konusunda öğrencilere 

yönelik eğitimlerin düzenlenmesi önerilmektedir. 
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Multipl Myelom Tanılı, Otolog Kök Hücre Nakli Olmuş Hastalarda Denosumab kullanımı, Tek 

Merkez Deneyimi 
1Bedrettin Orhan, 1Vildan Özkocaman, 1Fahir Özkalemkaş, 1Tuba Ersal, 1İbrahim Ethem Pınar               
1Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa, 

Türkiye 
 

Giriş ve Amaç: Multipl myelom (MM) tanılı hastaların yaklaşık %90’nında osteolitik kemik lezyonları 

mevcuttur. Bu hastalarda kemik yıkımı iskelet ilişkili olaylara (kırıklar, spinal kord basısı, hiperkalsemi) 

neden olabilir. İskelet ilişkili olaylar hastada ağrıya ve yaşam kalitesinde bozulmalara yol açmaktadır. 

Multipl myelom hastalarında renal komplikasyonlar sık görülmektedir ve hastalığın seyri boyunca %20 

oranında son dönem böbrek yetmeliği gelişebilir. Bir insan monoklonal antikoru olan denosumab nükleer 

faktör kappa beta (Nf-KB) reseptör aktivatörünü inhibe ederek osteoklast aktivasyonunu ve dolayısıyla 

kemik rezorbsiyonunu azaltır. Özellikle böbrek yetmezlikli hastalarda renal atılımı ve nefrotoksisitesi 

olmayan denosumab MM’ye bağlı böbrek problemi olan hastalarda kullanılabilmektedir. Bu çalışmamızda 

multipl myelom tanılı, otolog kök hücre nakli (OKİT) olmuş, glomerüler filtrasyon hızı ≤40 mL/dak/1.73 

m2 olan hastaların denosumab ilişkili verilerini sunmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Erişkin Kemik İliği Kök Hücre Nakli polikliniğinden takipli Ocak 2020-Ocak 2022 

tarihleri arasında OKİT olmuş ve MM tanılı hastaların dosyaları incelendi. Altı hastanın denosumab 

kullandığı tespit edildi. Altı hastanın demografik verileri, MM altı tipleri, nakil ve denosumab takip süreleri, 

denosumab başlangıcı sonrası 0. ay, 1. ay ve 6. ay serum kalsiyum seviyeleri, denosumab ile ilişkili 

olabilecek yan etki profilleri incelendi. İstatistik veriler SPSS versiyon 23 paket programı ile değerlendirildi. 

Bulgular: Hastaların demografik ve klinik özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Hastaların medyan yaşı 

59.5 (54-66) yıldı. Hastaların nakil takip süresi medyan 25.6 (15.1-30.7), denosumab takip süresi ise 8.6 

(1.4-9.7) ay idi. Üç hasta IgG lambda, 1 hasta IgA lambda, 2 hasta ise lambda hafif zincir alt tipine sahipti. 

Hastaların hepsinde kronik böbrek hastalığı olup medyan GFR 24 (8-40) mL/dak/1.73 m2 idi. İki hasta rutin 

diyaliz programında takip edilmekteydi. Dört hastada denosumab sonrası 1. ayda ek oral replasman 

gerektiren hipokalsemi gelişti. Altıncı ay takibine ulaşan 5 hastanın serum kalsiyum düzeyleri normal olarak 

bulundu. Bir hasta takip süresince idrar yolu enfeksiyonu, 1 hasta ise COVID-19 (Sars-Cov-2) enfeksiyonu 

ile komplike oldu. Hastaların hiçbirinde çene osteonekrozu veya kemik fraktürü görülmedi. Hastalardan 

eksitus olan yoktu. 

Tartışma ve Sonuç: Multipl myelom, tam anlamıyla kür edilemeyen, iskelet ilişkili olayların eşlik ettiği 

bir klonal plazma hücre hastalığıdır. Çalışmamızda OKİT sonrası kronik böbrek hastalığı olan 6 multipl 

myelom vakasında denosumab kullanımını ve ortaya çıkan yan etkilerini sunduk. Çalışmamızda 6 hastanın 

4’ünde denosumab kullanımı sonrası 1. ayda hipokalsemi görüldü. Yeni tanı myelom hastalarında 

denosumab ve zoledronik asitin karşılaştırıldığı bir çalışmada denosumab kolunda %17, zoledronik asit 

kolunda ise %12 oranında hipokalsemi görülmüştür ve hiçbir hastada bu yan etki hayatı tehdit edici 

olmamıştır. Myelom hastalarında yapılan başka çalışmalarda da denosumab kullanımı ile %8-10.8 oranında 

hipokalsemi gözlenmiştir. Literatürde denosumab kullanımı ile çene osteonekroz görülme oranı %5’in 

altındadır. Çalışmamızda hiçbir hastada çene osteonekrozu görülmemiştir. Ancak literatürde çene 

osteonekrozu genellikle 12 ay denosumab kullanımı sonrasında görülmüştür. Çalışmamızda denosumab 

takip süresi medyan 8.6 ay olup bir yılın altındadır. Sonuç olarak denosumab kullanan hastalarda 

hipokalsemiye dikkat edilmeli ve uzun süreli kullanımda çene osteonekrozu gibi ciddi yan etkiler 

bakımından dikkatli olunmalıdır. 
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Hiperinsülinemik Hipoglisemi ile Prezente Olan İnsülinoma Olgularının Değerlendirilmesi: Tek 

Merkez Deneyimi 
1Ensar Aydemir, 1Coşkun Ateş, 1Filiz Mercan Sarıdaş, 1Erhan Hocaoğlu, 1Soner Cander, 1Özen Öz 

Gül, 1Erdinç Ertürk, 1Canan Ersoy                                                                                                             
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, 

Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Endojen hiperinsulinizme bağlı hipogliseminin en sık nedeni olan insülinomalar 

nöroendokrin bir tümör olup pankreasın beta hücrelerinden köken almaktadırlar. Sıklıkla benign ve soliter 

lezyonlardır. Çoğu olgu sporadik olmakla birlikte MEN1 ilişkili olgular da mevcuttur. 

Gereç ve Yöntem: Uludağ Üniversitesi Endokrinoloji kliniğinde 2012-2021 yılları arasında takipli olan 13 

hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik, klinik, biyokimyasal, radyolojik ve 

histopatolojik verileri incelendi. 

Bulgular: Hastaların 8’i kadın ve 5’i erkek olup tüm hastaların yaş ortalaması 43±14.9 yıl idi. Hastaların 

10’unda insulinoma sporadik, diğer 3’ünde MEN1 sendromu ile ilişkili idi. Uzamış açlık testinde hastalarda 

plazma glukoz 36.4±6.2 mg/dL, insülin 11.3 (4.4-214.1) mIU/L ve c-peptid 2.8 (0.46-12.8) mcg/L idi. 

Preoperatif lokalizasyon çalışmalarında, üst abdomen bilgisayarlı tomografi (BT) sonucu mevcut olan 13 

hastanın 11’inde (%84.6) ve magnetik rezonans görüntüleme (MRG) raporu olan 10 hastanın 6’sında (%60) 

pankreasta lezyon saptandı. Altı hastada garde 1 ve 7 hastada grade 2 nöroendokrin tümör mevcuttu. 

Lezyonların çapı tüm grupta ortalama 15 (11-48) mm idi. Hastaların ortalama izlem süresi 30.5±23 ay idi. 

Postoperatif dönemde hiçbir hastada hipoglisemi tekrarlamadı, sadece 2 (%15.4) hastada operasyona 

sekonder diabetes mellitus (DM) gelişti. 

Sonuç: İnsülinomalarda son yıllarda invazif olmayan görüntüleme yöntemlerinin yeri ve teknolojik 

gelişmelere paralel olarak preoperatif lokalizasyon oranları artmaktadır. Bu durumun tanı-tedavinin daha 

erken dönemde sağlanması ve insülinoma olgularının birçoğunda pankreas koruyucu cerrahi seçeneğini 

daha çok ön plana çıkarması muhtemeldir. 
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Hipokaleminin Nadir Bir Sebebi: Ektopik ACTH Sendromu 
1Merve Tekinyıldız, 1Sanem Kayhan, 2Murat Çalapkulu, 1Rıdvan Özkan, 1Seyit İbrahim Akdağ                
1SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye    
2SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 

Kliniği, Ankara, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Ektopik adrenokortikotropik hormon (ACTH) salınımı, büyük çoğunluğu nöroendokrin 

hücre kaynaklı olmak üzere geniş bir tümör grubu ile ilişkili olan nadir bir paraneoplastik sendromdur. En 

sık akciğerin küçük hücreli kanseri (KHAK) ile birliktelik gösterir. Bu sendrom şiddetli hiperkortizolemi 

bulguları ile ilişkili olsa da, altta yatan malign hastalıklar nedeniyle santral obezite gibi Cushing 

sendromunun bazı bulguları gözlenmeyebilir. Özellikle hipertansiyon ve proksimal kas güçsüzlüğüne eşlik 

eden hipokalemi varlığında tabloya kilo kaybı da eşlik ediyorsa ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. Biz bu 

vakada KHAK’ya bağlı ektopik ACTH sendromu gelişen bir olguyu sunmayı amaçladık. 

Vaka Sunumu: Bilinen hipertansiyon ve koroner arter hastalığı olan 66 yaş erkek hasta son 2 haftadır olan 

halsizlik, yorgunluk, proksimal kas güçsüzlüğü, ses kısıklığı ve kilo kaybı şikayetleri nedeniyle 

polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde patolojik bulgu saptanmayan hastanın özgeçmisinde 40 

paket/yıl sigara içme öyküsü olduğu saptandı. Tetkiklerinde hipokalemi ve metabolik alkaloz saptanan hasta 

etiyolojinin araştırılması amacıyla servisimize interne edildi. Öncelikle hipopotasemisinin düzeltilmesi 

amacıyla hastaya oral ve intravenöz potasyum replasmanı başlandı. Etiyolojiye yönelik istenen tetkiklerde 

bazal kortizol değeri 55 mcg/dL gelen hastada 1 mg deksametazon supresyon (DST) planlandı. DST 

sonucunda kortizol düzeyi 45 mcg/dL gelen hastada hiperkortizolizm olduğu doğrulandı. ACTH düzeyi 

yüksek gelen hastada ACTH bağımlı Cushing düşünüldü ve hipofizer nedenlerin ekartasyonu amacıyla 

hipofiz MRG istendi. Hipofiz MRG’de adenom saptanmaması ve yüksek doz DST testinde kortizol 

düzeyinde baskılanmama olmaması nedeniyle hastada ektopik ACTH sendromu düşünüldü. Toraks HRCT 

görüntülemesinde 40 mm boyutlarında kitlesel lezyon ve sağ hiler bölgede yaklaşık 35 mm boyutunda 

yumuşak doku kalınlaşması izlendi. Kitleden alınan biyopsinin patolojik incelemesi KHAK ile uyumlu 

gelen hasta ileri tetkik ve tedavi amacıyla onkoloji servisine yönlendirildi. 

Tartışma ve Sonuç: Ektopik ACTH sendromu ACTH salgılayan tümörün neden olduğu nadir görülen 

paraneoplastik bir sendromdur. Cushing hastalığı kadınlarda 30-40 yaşlarında daha sık görülürken, ektopik 

ACTH sendromu çoğunlukla 45-50 yaşlarındaki kadınlar ile erkekte aynı oranda bulunur. 

Hiperkortizoleminin halsizlik, proksimal miyopati, stria gibi klasik bugularının yanında ciddi hipokalemi 

ve hiperpigmentasyon gibi yüksek ACTH düzeyi ile ilgili bulgular gözlenebilir. Kilo artışı ektopik ACTH 

sendromunda eşlik eden malignite nedeniyle Cushing hastalarındaki kadar belirgin değildir. Ektopik ACTH 

salımına yol açan tümörün rezeksiyonu optimum tedavi yöntemidir. Ancak KHAK’de rezektabilite oranı 

düşük olduğu ve sistemik tedaviye iyi yanıt verdiklerinden dolayı kemoterapi tedavisi ön plandadır. Bu 

vakada dirençli hipokalemi ile başvuran hastalarda malign nedenlere bağlı ektopik ACTH sendromunun 

ayırıcı tanıda akılda tutulması gerektiğini vurgulamaya çalıştık. 
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Ötiroid Hashimoto Hastalığını Öngörmede Ürik Asit/HDL Oranı 
1Aysel Toçoğlu, 1Fatma Betül Asan                                                                                                           
1Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sakarya, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Hashimoto tiroiditi (HT), tiroid bezinin lenfositik ve fibroblastik infiltrasyonu ile 

karakterize inflamatuvar bir hastalığıdır. Hastaların büyük çoğunluğu ötiroid seyrederken her yıl %4-5’inde 

hipotiroidi gelişir. Tipik olarak kadınlarda daha sık gözlenir. Ürik asit/HDL (UHR) oranının diabetes 

mellitus, hepatosteatoz gibi inflamatuvar durumlarda yükseldiği gösterilmiştir. Biz de çalışmamızda ötiroid 

Hashimoto hastalarında UHR ve diğer laboratuvar parametrelerini sağlıklı kontrollerdeki değerlerle 

karşılaştırmayı amaçladık ve UHR’nin ötiroid Hashimoto tiroiditi ile ilişkili olabileceği düşündük. 

Gereç ve Yöntem: Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi dahiliye polikliniğine başvuran 

tıbbi öykü, fizik muayene, yüksek tiroid otoantikor düzeyleri ve karakteristik sonografik bulgular ile 

Hashimoto hastalığı tanısı koyulan ve ötiroid seyreden 62 hasta ile sistemik hastalığı olmayan 60 sağlıklı 

gönüllü çalışmaya dahil edildi. HT hastaları ve kontrol deneklerinin UHR’si karşılaştırıldı. 

Bulgular: Çalışmaya 62 ötiroid HT, 60 kontrol hastası olmak üzere toplamda 122 kadın dahil edildi. Hasta 

grubun yaş ortalaması 36,23±10,33, kontrol grubun 35,33±8,86 yıldı. Gruplar arasında yaş açısından 

anlamlı farklılık yoktu (p=0.61). Tablo 1’de hastaların genel özellikleri ve laboratuvar verileri 

görülmektedir. 

 
Tablo 1. Ötiroid Hashimoto hastaları ve kontrol gruplarının laboratuvar verileri

 
 

Glukoz, TSH, anti-TPO, anti-Tg ve UHR değerleri ötiroid Hashimoto grubunda, kontrol grubuna göre 

istatistiksel olarak anlamlı oranda daha yüksekken, HDL ve hemogram değeri daha düşük olarak tespit 

edildi. Ötiroid HT grubunun ortalama UHR'si %9±3.2 iken, kontrol grubunun UHR’si %8.5±2.8 idi 

(p=0.018). İleri istatistiksel incelemede UHR ile anti TPO, anti-Tg ve TSH değerleri arasında bir korelasyon 

tespit edilmedi. Ötiroid Hashimoto hastalığını öngörmede UHR’nin en iyi kesme değerinin %8.54 olduğu; 
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%67.7 duyarlılık ve %56.7 özgüllük ile ROC analizinde gösterildi (AUC: 0.74, p=0.01, %95 GA: 0.53-0.73) 

(Grafik 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1. Ötiroid Hashimoto hastalığını öngörmede UHR değerinin ROC eğrisi. 

 

Sonuç 

UHR, ötiroid Hashimoto hastalığını öngörmede kolay ulaşılır ve güvenilir bir belirteçtir, diğer tanı 

yöntemlerine yardımcı olarak hastalık tanısında kullanılabilir. 
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SB053 - 127 

 

Primer Hiperaldosteronizm Ön Tanısıyla Salin İnfüzyon Testi Yapılan Hastaların 

Değerlendirilmesi 
1Coşkun Ateş, 2Nevriye Gül Ada, 1Filiz Mercan Sarıdaş, 1Ensar Aydemir, 1Erhan Hocaoğlu, 1Özen Öz 

Gül, 1Soner Cander, 1Canan Ersoy, 1Erdinç Ertürk                                                                                   
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa, 

Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Primer hiperaldosteronizm (PHA), düşük plazma renin ve yüksek plazma aldosteron 

seviyeleri ile karakterize, çoğunlukla tedavi edilebilir bir arteriyel hipertansiyon nedenidir (1). Sekonder 

hipertansiyonun yaygın görülen endokrin nedeni olarak prevelansı %5-13’tür (2). Plazma aldosteron/renin 

oranı (ARO), PHA taraması için mevcut olan en iyi yöntemdir. Hastaların tanısını kesin olarak doğrulamak 

veya dışlamak için bir veya daha fazla doğrulayıcı test yapılması gerekebilir. Sık kullanılan doğrulayıcı 

testlerden birisi de salin infüzyon testidir (SİT) (3). Biz de PHA ön tanısıyla SIT yapılan hastaları tarayıp 

esansiyel hipertansiyon (EH) ve PHA tanısı alan hastaların sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya üçlü antihipertansif ilaca (bir diüretik dahil) dirençli hipertansiyonu, spontan 

veya diüretik kaynaklı hipokalemisi, hipertansiyon ve adrenal insidentaloması, ailede erken başlangıçlı 

hipertansiyon veya genç yaşta (<40 yaş) serebrovasküler olay öyküsü olan ve ARO pozitif olup (ARO >20), 

SİT yapılan 77 hasta dahil edildi.  

Bulgular: Hastaların 26’sı (%33.8) erkek, 51 (%66.2) tanesi kadındı. Hastaların ortalama yaşı 54.5±13.7 

idi. Hastaların 39’unda (%50.6) EH, 38 (%49.4) tanesinde PHA mevcuttu. PHA ve EH olan hastalar 

karşılaştırıldı. Ortalama sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı, potasyum, ARO arasında 2 grupta 

anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Bazal plazma aldosteron (p<0.05), SİT’in 0. ve 4. saatinde bakılan plazma 

aldosteron (p<0.01) düzeyi, PHA’da EH’ye göre anlamlı yüksekti. Aldosteron sentezleyen adenom (ASA) 

ve idiyopatik hiperaldosteronizm (İHA) olan 2 grup karşılaştırıldı. Bazal plazma aldosteron, SİT 0. ve 4. 

Saat plazma aldosteron düzeyi, ARO ve potasyum değerleri arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). 

ASA olan grupta ortalama sodyum değeri İHA’dan anlamlı yüksekti (p <0.05). 

Tartışma: Çalışmamız ARO’nun yanlış pozitifliğine dikkat çekmektedir. Her ne kadar PHA olan bazı 

hastalar hipokalemi ile başvursa da hastaların yarısından fazlası normokalemiktir. ASA’sı olan hastalarda 

sodyum yüksekliği anlamlı olabilir. SİT, EH’yi ekarte ettirmede başarılı olsa da; PHA ve İHA ayırıcı 

tanısında başarılı değildir. 

 

Kaynaklar: 

1. Rossi GP. Primary aldosteronism: JACC State-of-the-Art Review. J Am Coll Cardiol. 2019;74(22):2799-

811. 

2. Rossi GP, Bernini G, Caliumi C, et al; PAPY Study Investigators. A prospective study of the prevalence 

of primary aldosteronism in 1,125 hypertensive patients. J Am Coll Cardiol. 2006;48(11):2293-300.  

3. Funder JW, Carey RM, Mantero F, et al. The management of primary aldosteronism: Case detection, 

diagnosis, and treatment: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 

2016;101(5):1889-916. 
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SB054 - 132 

 

Anagrelid Kullanan Esansiyel Trombositemili Hastalarda JAK2 Gen Mutasyonu Durumuna Göre 

Klinik Verilerin ve Tedavi Yanıtlarının Karşılaştırılması 
1Tuba Güllü Koca, 1Fahir Özkalemkaş, 1Vildan Özkocaman, 2Şeyma Esenboğa, 1Tuba Ersal                           
1Bursa Uludağ Universitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa, 

Türkiye 
2Bursa Uludağ Universitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Esansiyel trombositoz (ET) kemik iliğinde megakaryositer seride proliferasyon ile kendini 

gösteren, asemptomatik ile kanama ve tromboz spektrumunda değişik klinik prezentasyonları olan klonal 

bir kök hücre hastalığıdır. ET hastalarının beklenen yaşam süreleri genel popülasyondan farklı değildir. 

Çoğu zaman düzenli izlemde olan hastalarda medikal tedavi kararı için risk değerlendirmesi önem 

taşımaktadır. İleri yaş (>60), tromboz öyküsü ve Janus kinaz (JAK2) pozitifliği hastalığın risk 

sınıflamasında kullanılan parametrelerdir. Medikal tedavide düşük riskli hastalara aspirin ve/veya izlem 

önerilirken yüksek riskli ve/veya trombosit sayısı yüksek olan (>1.000.000) hastalara sitoredüktif tedavi 

önerilmektedir. Sitoredüktif tedavide ilk seçenek hidroksiüre olup genç hasta grubunda ve hidroksiüre 

direnci/intoleransı olan hastalarda anagrelid tedavisi tercih edilmektedir. Bu çalışmamızda yüksek riskle 

ilişkilendirilmiş olan JAK2 mutasyonunun anagrelid tedavisi alan hasta grubundaki etkilerini 

değerlendirmeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Ocak 2002-Aralık 2021 tarihleri arasında merkezimizde ET tanısı ile anagrelid tedavisi 

altında izlenen hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı. Hastaların demografik verilerinin yanında 

tanı tetkikleri, kemik iliği değerlendirmeleri, JAK2 mutasyon durumu ve laboratuvar verileri not edildi. 

Hastalar JAK2 mutasyon pozitif ve negatifliğine göre iki gruba ayrıldı. Elde edilen veriler iki grup arasında 

karşılaştırıldı. 

Bulgular: 2002-2022 tarihleri arasında merkezimizde ET tanısıyla anagrelid tedavisi alan 33 hasta 

(erkek/kadın: 20/13) çalışmaya dahil edildi. Hastaların 14’ünün (%42) JAK2 mutasyonu pozitif olduğu 

gözlendi. Gruplar arasında tanı yaşı, cinsiyet, anagrelid kullanım süresi ve kemik iliği fibrozis dereceleri 

açısından anlamlı bir farklılık yoktu. Tanı anındaki laboratuvar tetkikleri karşılaştırıldığında JAK2 pozitif 

grupta lökosit sayısının anlamlı olarak daha yüksek olduğu (11.940±3.524’e karşılık 9.313±2.737, p=0.024) 

gözlendi. Tanı anında trombosit sayısı JAK2 pozitif olanlarda daha düşük olmasına rağmen aradaki fark 

istatistiksel anlamlılığa ulaşamadı (879.285±272.731’e karşılık 1.030.021±424.448, p=0.254). Diğer 

parametrelerin benzer olduğu not edildi. Hastaların son kontrol tetkikleri karşılaştırıldığında JAK2 pozitif 

olanların lökosit (10.209±2.57’ye karşılık 8.026±1.905, p=0.010), nötrofil (6.626±1.977’ye karşılık 

5.248±1.356, p=0.029) ve hemoglobin (13.28±1.55’e karşılık 11.66±2.22, p=0.027) düzeyleri anlamlı 

yüksek gözlenirken LDH (216±28.55’e karşılık 281±95.22, p=0.049) seviyelerinde anlamlı düşüklük 

saptandı. Anagrelid tedavisi ile trombosit sayısında sağlanan düşüş açısından değerlendirildiğinde JAK2 

pozitif grupta daha az bir düşüş gözlenmesine rağmen gruplar arası farkın istatistiksel anlamlılığa 

ulaşamadığı gözlendi. Tanı anı kemik iliği biyopsisine ulaşılan hasta sayısı 16 (%48) idi. Gruplar arasında 

tanı anındaki fibrozis derecesi açısından anlamlı farklılık gözlenmedi. 

Sonuç: ET risk evrelemesinde yüksek riskle ilişkili olduğu bilinen JAK2 mutasyon pozitifliğinin anagrelid 

tedavi yanıtına olumsuz etkisi olmadığı gözlendi. ET hastalarında lökositoz (>11.000/mm3) tüm yaşam 

süresi açısından risk faktörü olarak belirlenmiştir. JAK2 pozitif olan hastaların tanı anında ve tedavi boyunca 

WBC sayılarının anlamlı yüksek seyrettiği gözlendi. 
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SB055 - 133 

 

Çölyak Hastalığında HLA Haplotiplerinin Sıklığı ve Testlerin Kullanımı 
1Fatih Eren, 1Mahmut Enver Dolar, 1Macit Gülten, 1Selim Gürel, 1Selim Giray Nak, 1Murat 

Kıyıcı, 1Nurettin Coşkun, 1Tufan Teker, 1Selcan Cesur, 1Mehmet Kürşad Keskin                                          
1Bursa Uludağ Üniversitesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Çölyak hastalığı (ÇH), genetik olarak yatkın bireylerde diyette bulunan glutenin neden 

olduğu otoimmün bir hastalıktır. ÇH ile HLA-DQ2 ve HLA-DQ8 haplotipleri arasında kuvvetli bir ilişki 

bulunmaktadır. Çalışmanın amacı ÇH’nda HLA-DQ2/DQ8 haplotiplerinin sıklığı ve bu testlerin uygunsuz 

kullanımlarını saptamaktır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada Bursa Uludağ Üniversitesi Gastroenteroloji polikliniğimizde Ocak 2019-

Aralık 2021 tarihleri arasında ÇH şüphesi ile HLA testleri istenen hastalar retrospektif olarak 

değerlendirildi. Hastaların yaş, cinsiyet, başvuru şikayetleri, çölyak spesifik serolojik testler ve 

immünglobulin A düzeyi, HLA haplotipleri, endoskopik bulguları ve duodenal mukozal biyopsileri 

kaydedildi. Çölyak spesifik serolojik testleri ve duodenal mukozal biyopsileri uyumlu olan hastalar ÇH 

olarak kabul edildi. 

Bulgular: 50’si (%33) erkek, 101’i kadın (%67) toplam 151 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar 18-72 

yaş aralığındaydı ve ortalama yaş 39’du. Serolojik testleri ve duodenal mukozal biyopsi sonuçlarına göre 

ÇH ile uyumlu hasta sayısı 36’ydı. Bu hastaların 29’unda (%80.6) HLA-DQ2 pozitif, 4’ünde HLA-DQ8 

(%11.1) pozitif saptandı. 3 hastada (%8.3) ise her iki haplotip negatifti (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Çölyak hastalığı olanlarda cinsiyet, serolojik testler ve HLA haplotipleri

 
 

Hastaların 66’sında (%43.7) testler uygun olarak istenmiş olup, 85 hastada (%56.3) HLA test istemleri 

uygun değildi. Testlerin uygunsuz olarak değerlendirildiği 85 hastanın; a) 22’sinde (%25.9) serolojik 

testlerin negatif ve endoskopik bulguların normal olduğu, b) 47’sinde (%55.3) serolojik testlerin negatif 

olduğu ve endoskopik değerlendime yapılmadan HLA testi istendiği, c) 5 hastada (%5.9) serolojik testlerin 

pozitif olup duodenal mukozal biyopsi yapılmadan HLA istendiği, d) 11 hastada ise (%12.9) serolojik testler 

ve duodenal mukozal biyopsi sonucu ÇH ile uyumlu olduğu halde HLA testi istendiği saptandı (Tablo 2). 
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Tablo 2. Uygun HLA istem nedenleri ve sıklığı 

 

 

 

Tartışma: Çölyak hastalarının yaklaşık %95’inde HLA-DQ2, %5 kadarında ise HLA-DQ8 haplotipi 

bulunmaktadır. Hastaların %98-99’unda HLA-DQ2/DQ8 haplotiplerine rastlanmaktadır. Merkezimizde bu 

oran HLA-DQ2 için %80.6, HLA-DQ8 için %11.1, toplamda %91.7’ saptanmıştır. Normal popülasyonda 

da %25-40 oranında pozitiflik saptanabilmektedir. HLA-DQ2/DQ8 testleri ÇH tanısında sınırlı bir role 

sahiptir. Negatif prediktif değeri %99’un üzerindedir. Histolojik değişikliklerin mevcut olduğu fakat 

seronegatif olan, tanı anında serolojik doğrulaması olmayan, geçmişte ÇH tanısı almış hastalarda çölyak 

tanısını ekarte etmek için kullanılması uygundur. Merkezimizde uygunsuz test istemleri arasında serolojik 

testlerin negatif ve endoskopik değerlendirmenin normal olduğu ya da yapılmadan testlerin istendiği, 

serolojik testlerin pozitif olduğu ve duodenal biyopsi yapılmadan haplotip tayini yapıldığı ya da her iki 

değerlendirmenin kesin ÇH ile uyumlu olduğu halda haplotip tayini yapıldığı şeklinde görülmüştür. 

Çalışmanın yapıldığı zaman aralığında yaşanan COVID-19 pandemisi göz önünde bulundurulduğunda üst 

gastrointestinal sistem incelemesinin yüksek bulaş riskine neden olması ve bu nedenle yeterli inceleme 

yapılamaması da uygunsuz HLA test istemlerine neden oluyor olabilir. 
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Lenfoma Hastalarında Erektil Disfonksiyonda Esas Neden; Kemoterapi m? Depresyon mu? 
1Cumali Yalçın, 2Güven Yılmaz, 3Aslan Erdoğan                                                                                             
1 Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa, 

Türkiye 
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye 
3Başakşehir Çam ve Sakura Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Lenfoma hastalarında görülen erektil disfonksiyon hem kemoterapi hem de depresyon 

ilişkili olabilmektedir. Bu çalışmamızda hangi faktörün ön planda olduğunun belirlenmesi amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Mart 2015-Mart 2016 tarihleri arasında hematoloji polikliniğine başvuran ve 60 yaş altı 

lenfoma tanısı almış hastalara kemoterapi öncesinde, ara değerlendirmede ve kemoterapi bitiminde Beck 

Depresyon Ölçeği ile depresyon derecesi ve uluslararası erektil fonsiyon indeksi (IEFF) skorlaması ile 

erektil disfonksiyon durumları belirlendi. Mevcut ölçeklerdeki sorular hastaya hekim tarafından yüz yüze 

sorularak cevaplar kaydedildi. İstatiksel analizlerde Mann Whitney U testi ve Wilcoxon Signed Rank testi 

kullanıldı, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya 14’ü non-Hodgkin lenfoma, 6’sı Hodgkin lenfoma tanılı 20 erkek hasta dahil edildi. 

Hastaların %45’i erken evre (Evre 1-2) iken, %55’i ileri evre (Evre 3-4) idi ve %50 si 50 yaş altındaydı. İlk 

tanıda Beck depresyon ölçümü 11.75±1.44 iken, ara kontrolde 6.60±3.61, tedavi sonrası 3.25±2.12 idi 

(p<0,01). İlk tanıda ED skoru 15.25±6.12, ara kontrolde 12.95±6.03, tedavi sonrası 20.40±8.59 idi (p<0.01). 

Ara kontrole kadar hem depresyon skorunda hem de ED skorunda düşme izlenmiştir. Ancak ara kontrolden 

sonra depresyondaki azalma devam ederken ED’de belirgin bir düzelme ortaya çıkmaktadır. Ortalama IIEF 

puanı ara kontrolde 12.5 iken son kontrolde 23.5 olarak saptandı (p=0.001; p<0.01). 

Sonuç: Lenfoma tanılı hastalarda ED’nin multifaktöriyel etyolojisi göz önüne alındığında tek bir sebep 

ortaya koymak mümkün değildir. Ancak çalışmamızda da açıkça görüldüğü üzere, bu hastalarda tedavi 

süresince ana neden depresyon ve ilişkili psikojenik nedenlerdir. 
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Tirotoksikozlu Hastalarda Uygulanan Terapötik Plazmaferezin Etkinliğinin Retrospektif Olarak 

Değerlendirilmesi 
1Filiz Mercan Sarıdaş, 2Tuğçe Zor Tuna, 1Ensar Aydemir, 1Coşkun Ateş, 1Erhan Hocaoğlu, 1Soner 

Cander, 1Özen Öz Gül, 3Fahir Özkalemkaş, 1Erdinç Ertürk, 1Canan Ersoy                                           
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye                      
3Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
 

Giriş ve Amaç: Tirotoksikozlu hastalarda tiroid fırtınası durumlarında ve yan etki ya da inefektivite nedeni 

ile antitiroid ilaç tedavilerin kullanılamadığı durumlarda kalıcı tedavi öncesi ötroidizmi sağlamak için 

plazmaferez tedavisi kullanılabilir. Bu çalışmada merkezimizde tirotoksikoz nedeni ile terapötik 

plazmaferez uygulanan hastaların plazmaferez öncesi ve sonrası sonuçları ve işlem sırasında gelişen 

komplikasyonların retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 

Bilim Dalı Kliniği’nde 01/01/2016-31/12/2021 tarihleri arasında tirotoksikoz nedeni ile plazmaferez 

tedavisi uygulanan 10 hasta çalışmaya dahil edildi. Takip verisi yetersiz olan hastalar çalışmadan çıkarıldı. 

Hastaların demografik ve klinik özellikleri, plazmaferez öncesi ve sonrası tiroid fonksiyon testleri ve diğer 

biyokimyasal parametreleri, plazmaferez sonrası tedavi çeşitleri ile cerrahiye giden hastaların patoloji 

sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya alınan 10 hastanın 6’sı kadın 4’ü erkek olup hastaların ortalama yaşı 44±17.1 idi. 

Hipertiroidi nedeninin 2 hastada toksik multinodüler guatr geri kalan 8 hastada Graves hastalığı olduğu 

görüldü. Hastalarda plazmafereze alınma sebebi en çok toksik hepatit ve agranülositoz nedenli olduğu diğer 

sebeplerin tiroid fırtınası ve yüksek doz antitiroid tedaviye yanıtsızlık ve acil cerrahi öncesi ötroidiyi 

sağlamak amaçlı olduğu görüldü. Ortalama plazmaferez sayısı 4±2.3 olup her iki cins arasında (p=0.80) ve 

graves ve toksik multinodüler guatrlı hastalar arasında (p=0.34) farklılık saptanmadı. 6 hastada taze donmuş 

plazma, 2 hastada albümin ve 2 hastada önce taze donmuş plazma verilip devamında minör alerjik reaksiyon 

sonrası albüminle devam edildiği saptandı. Hastaların plazmaferez öncesi medyan tiroid stimulan hormon 

(TSH) değeri 0.009 (0.002-0.009) mU/L, ortalama serbest T4 (sT4) 3.04±1.2 ng/dL, medyan serbest T3 

(sT3) 0.8 (6.4-31) ng/L saptandı. Plazmaferez sonrası medyan TSH 0.009 (0.002-0.22) mU/L, medyan sT4 

1.55 (0.7-3.6) ng/dL, ortalama sT3 3.95±1.9 ng/L saptandı. Plazmaferez öncesi ve sonrası TSH’lar arasında 

fark saptanmazken (p=0.14), plazmaferez sonrası sT4 ve sT3 değerlerinin istatistiki anlamlı olarak daha 

düşük olduğu görüldü (p=0.005/p=0.005). Hastalarda plazmaferez sonrası lökositin anlamlı olarak daha 

yüksek olduğu (p=0.011) ve plazmaferez sonrası sodyum ve kalsiyum değerlerinin anlamlı olarak daha 

düşük olduğu (p=0.01/p=0.04) ancak normal laboratuvar aralığının altında ve klinik etki yaratacak bir 

değerde olmadığı görüldü. Plazmaferez sonrası 7 hastaya total tiroidektomi uygulandı, 1 hasta radyoaktif 

iyot tedavisi aldı ve 2 hasta antitiroid ilaç tedavisi ile taburcu edildi. Cerrahiye giden 7 hastanın tamamının 

patolojisi benign olarak sonuçlandı. 2 hastada minör alerjik reaksiyon ve 1 hastada karaciğer fonksiyon 

testlerinde hafif artış olması dışında plazmafereze bağlı hiçbir ciddi komplikasyon görülmedi. 

Sonuç: Plazmaferez tedavisi yan etki nedeni ile antitiroid ilaç kullanamayan, yüksek doz antitiroid ilaca 

rağmen ciddi hipertiroidisi devam eden, total tiroidektomi ya da radyoaktif iyot tedavisi ya da acil başka bir 

sebeple yapılacak cerrahi işlemler öncesinde ötroidiyi sağlamak için  ya da  tiroid fırtınası gibi hayatı tehdit 

edici hipertiroidi durumlarında uygulanan deneyimli merkezlerde yapıldığında oldukça hızlı, etkili ve 

güvenli bir tedavi seçeneğidir.  
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Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Tiroid Fonksiyon Testleri ile Atak Sayısı Arasında İlişki Var mı? 
1Emine Ülkü Akçay                                                                                                                                    
1Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sakarya, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Ailevi Akdeniz ateşi (FMF) otozomal resesif geçen başlıca Yahudi, Arap, Türk ve Ermeni 

kökenlilerde görülen kalıtsal bir hastalıktır. FMF tekrarlayan ateş ile birlikte karın ağrısı, plevrit, artrit ve 

erizipel benzeri deri lezyonu ile karakterize bir hastalıktır. Atakların süresi ve tipi mutasyon, yaş, etnik 

köken ve kolsisin kullanımına bağlı olarak farklılıklar gösterir. Son yıllarda FMF'in eşlik ettiği başka 

hastalıklara dair yapılan çalışmalar dikkati çekmektedir. Diabetes mellitus, romatoid artrit, otoimmun 

tiroidit, sistemik lupus eritematozus gibi birçok hastalıkla birlikteliği bildirilmektedir. Literatürde FMF’nin 

tiroid fonksiyonları üzerine etkileri hakkında çalışmalar sınırlıdır. Bu nedenle bu çalışmada FMF tanılı 

hastalarda tiroid fonksiyon testleri ve otoantikorlar ile atak sayısı arasında ilişki olup olmadığını belirlemeyi 

amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi romatoloji polikliniğine başvuran, 

Tel-Hashomer Kriterlerine göre FMF tanısı konan, atak dönemi semptomları olmayan 70 hasta ile yaş ve 

cinsiyet açısından benzer, sistemik hastalığı olmayan 70 sağlıklı gönüllü çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya 

alınan hastaların TSH, serbest T4 (sT4) ve T3 (sT3), anti-TPO ve anti-Tg değerleri kayıt edildi, klinik 

bulguları ve son 12 ay içerisindeki atak sıklığı sorgulandı. 

Bulgular: Çalışmaya 70 FMF hastası (25 erkek 45 kadın) ve 70 sağlıklı gönüllü (24 erkek 46 kadın) olmak 

üzere toplam 140 kişi dahil edildi. Yaş ortalaması hasta bireylerde 38.74±9.36, sağlıklı bireylerde 41.04 

±8.92 yıldı. Gruplar arasında yaş ortalamaları ve cinsiyet açısından anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Hasta 

bireylerde TSH ortalaması 1.79±1.65 mU/L, sağlıklı bireylerde 1.71±0.82 mU/L idi. Hasta bireylerde sT4 

ortalaması 12.27±1.93 pmol/L, sağlıklı bireylerde 12.40±2.05 pmol/L idi. Gruplar arasında sT4 ve TSH 

düzeyleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). anti-TPO medyan değeri 

hastalarda 0.40 (0.00-580) lU/mL iken sağlıklı bireylerde 0.30 (0.00-270.46) lU/mL idi. Anti-Tg medyan 

değeri hasta bireylerde 1.27 (0.00-495.36) lU/mL, sağlıklı bireylerde 1.48 (0.64-941.56) lU/mL idi. Gruplar 

arasında anti TPO düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktu (p=0.93), anti-Tg düzeyleri de hasta bireylerde 

sağlıklı bireylere göre istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha düşüktü (p=0.037). Atak sayısı ve TSH, sT4, 

anti-TPO ve anti-Tg düzeyleri arasında anlamlı bir korelasyon saptanmadı (p>0.05). 

Tartışma: Otoinflamatuvar hastalıklar immün sistemin regülasyonundaki yetersizlik sonucu oluşan 

tekrarlayan ataklarla karakterize bir grup hastalığı içerir. FMF de bu grupta yer alan, ülkemizde sık görülen 

bir hastalıktır. FMF’nin otoimmun hastalıklarla beraberlik göstermesi, altta yatan benzer patofizyolojik 

mekanizmaların olabileceğini akla getirmektedir. Ataklarının oluşumu birçok kompleks olaylar zincirini 

içermektedir. Bu nedenle FMF hastalarında otoimmun tiroidit gelişimindeki risk faktörlerini tanımlamak, 

birliktelik gösterdiği hastalıklarla arasındaki nedensel bağlantıları araştırmak, hastaların takibinde erken tanı 

ve tedaviye imkan sağlayacaktır. FMF atakları ile tiroid fonksiyon testleri arasında anlamlı ilişki olup 

olmadığı hasta sayısı arttırılarak yapılan yeni çalışmalar ile daha net ifade edilebilir. 
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Kanser Hastalarında Bulantı Semptomuna Yaklaşım 
1Neslişah Ünal Karakoç, 1Hicran Yıldız                                                                                                      
1Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç 

Kanser, bir organizmadaki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde bölünmesi, çoğalması ve birikmesi şeklinde 

tanımlanmaktadır (Baykara, 2016). Kanser önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünya Kanser Raporuna göre 

2012 yılında dünyada 14 milyon yeni kanser vakası ve 8.2 milyon kanser nedenli ölüm bildirilmiştir. 

(Baykara, 2016; NCI, 2020). Kanser tanı ve tedavi sürecinde hastalarda çeşitli semptomlar ortaya 

çıkmaktadır. Kanser hastalarının yaşadığı semptom yükleri hastanın yaşına, cinsiyetine, primer kanser 

alanına, evresine, tedavisine, başka bir kronik hastalık varlığına göre değişkenlik göstermektedir (Aygin, 

2016; Baykara 2016; Yüce ve Muz, 2020) (Tablo 1). Bu derleme, kanser hastalarında sık görülen 

semptomlardan bir olan bulantıya yaklaşımın gözden geçirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.  

 

Tablo 1. Kanser hastalarında görülen semptomlar (Aygin, 2016; Baykara 2016; Yüce ve Muz, 2020) 

• Diyare 

• Bulantı- kusma 

• Uykusuzluk 

• Yorgunluk 

• Ağrı 

• İştahsızlık 

• Konstipasyon 

• Enfeksiyon riski 

• Kanama riski 

• Oral mukoz membran bütünlüğünde bozulma riski 

• Uyku düzeninde bozulma 

• Palmar-planter erythrodysesthesia (PPE), (el-ayak sendromu) 

• Palmar-planter erythrodysesthesia (PPE) 

• Cinsel sorunlar 

 

Tartışma 

Kanser hastalarında bulantı, genellikle tedavinin yan etkisi olarak görülmektedir. Özellikle, kemoterapi alan 

hastalarda tedavi sürecinde görülen bulantı, tedavi sonrasında da devam edebilmektedir. Tedaviye bağlı 

oluşan bulantı objektif bulantı olarak tanımlanırken, tedaviden bağımsız olarak ortaya çıkan bulantı 

sübjektif bulantı olarak tanımlanmaktadır (Akdemir ve Birol, 2005). Kanser hastalarında, bulantı 

semptomunu tanılayabilmek, şiddetini, sıklığını, bulantı tipini, neye bağlı olarak geliştiğini değerlendirmek 

amacıyla çeşitli ölçekler kullanılmaktadır: Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) toksitite kriterleri, Öz-

bakım günlüğü, MASCC Antiemezis Ölçeği, Rhodes bulantı, kusma ve öğürme indeksi, Marrow bulantı ve 

kusma değerlendirme skalası ( Cleeland 2007; CrossRef, 2009). Bulantı semptomu yönetimi, farmakolojik 

ve nonfarmakolojik tedavi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır:  

a) Farmakolojik tedavi: Bu tedavi yöntemi, hastanın bulantısı değerlendirildikten sonra, değerlendirme 

sonucuna göre uygun antiemetik tedavinin belirlenmesini içermektedir. Genellikle, seratonin reseptör (5-

HT3) antagonistleri, nörokinin (NK-1) reseptör antagonistleri ve antiemetik etkileri düşük olan 
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kortikosteroidler, benzamidler, benzodiazepinler, olanzapin, gabapentin, fenotiyazinler ve butirofenonlar 

kullanımaktadır. 

b) Nonfarmokolojik tedavi: Nonfarmakolojik tedavi subjektif olarak bulantı şikayeti yaşayan hastalarda 

kullanılmaktadır. Bu hastalarda bulantının ne zaman başladığı, ne sıklıkla artma-azalma gösterdiği son 

derece önemlidir. Nonfarmakolojik tedavi yönteminde hemşire ve hasta yakınının iyi bir gözlem yapması, 

hastanın hemşire ve hasta yakını ile iş birliği içinde olması gerekmektedir. Hastanın ilgi alanları belirlenerek 

buna yönelik tedavi planlanmalıdır. Nonfarmakolojik tedavi yönteminde sıklıkla kullanılan yöntemler; 

müzikterapi, akupunktur, hayal kurma, hipnoz, masaj, sosyal etkinlik alanı oluşturma, egzersiz ve kas 

gevşetme yöntemleridir (Yüce ve Muz, 2020).  

Sonuç 

Sonuç olarak; kanser hastalarında bulantı objektif veya subjektif kaynaklı olarak önemli bir semptomdur. 

Bu semptom, hastaların tedavi sürecini ve yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Hastaların bu 

süreci daha iyi geçirmeleri, bulantıdan en az düzeyde etkilenmelerini sağlamak amacıyla, hastaları yakından 

izlenmesi, bulantı varlığının ve düzeyinin sık aralıklarla değerlendirilmesi, hasta ve yakınına bu süreçte 

destek olması son derece önemlidir. 

 

Kaynaklar 
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effects/nausea. 

2. Can G. (Editör). Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi Konsensus 2007. İstanbul: 

Nobel Tıp Kitapevleri; 2007. 
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4. Baykara O. Kanser Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016. 

5. Yüce EG, Muz G. Kanser Hastalarında Tedaviye Bağlı Bulantı ve Kusmanın Yönetimi. Nevşehir Bilim 
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6. Cleeland CS. Symptom burden: multiple symptoms and their impact as patient-reported outcomes. J Natl 
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7. Tsigaroppoulos T, Mazaris E, Chatzidarellis E, Skolarikos A, Varkarakis I, Deliveliotis C. Problems faced 
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Hematolojik Kanser Hastalıklarında Aile Desteğinin Önemi 
1Yasemin Karacan, 1Hicran Yıldız                                                                                                              
1Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç 

Hematolojik kanserlerde, kanser ve tedavisine bağlı ortaya çıkan semptomların bakım gereksinimini 

arttırdığı (Konstantinidis et al. 2019) ve bu gereksinimin hastalık derecesi, tanı alt grubu, türü ve tedavi yan 

etkileri ile ilgili farklı düzeylerde ortaya çıktığı belirtilmektedir (Boland et al. 2014). Bakım vericiler 

genellikle hastanın akrabaları/arkadaşları olup tıbbi veya evde bakım sağlamanın yanı sıra hastanın 

semptomlarını izlenmesi ve semptomların etkilerini sağlık ekibine iletmekte yardımcı olmaktadır 

(Longacre, Weber-Raley ve Kent 2019; Orak 2015; Taşdelen ve Ateş 2012). Ailenin ve bakım vericilerin 

kanser hastalarına bakım verirken yaşadığı güçlükler çoğu zaman göz ardı edilmektedir. Bu derleme, 

hematolojik kanser hastalarında aile desteğinin önemine dikkat çekmek amacıyla hazırlanmıştır.  

Tartışma 

Kanser tanısından sonraki ilk 6 ay, bakım verenler için genellikle en stresli dönemdir (Longacre et al. 2012). 

Ölümcül kanser hastalarının bakım veren yakınları hastalara ilaç sağlanması, doz ayarlamaları, tüple 

besleme, tedavilerin semptom ve yan etkilerinin izlenmesi ve hastaların stres ve kaygılarının 

yönetilmesinde, sağlık çalışanları ile hasta arasında koordinasyonunun sağlanmasında rol almaktadırlar (La 

et al. 2020). Hastalıkta aile üyelerinin hastayı rahat ettirme, destekleme, ona yakın olma gereksinim ve isteği 

vardır. Hastanın durumu ne kadar kritikse hasta yakınları o kadar fazla hastalarını görmek ve bakıma daha 

fazla katılmak istemektedirler (Caserta et al. 2019). Literatürde bakım vericinin hasta ile yakınlık dereceleri, 

bireysel özellikler, yaş, eğitim, cinsiyet, inanç ve kanserin evresi gibi faktörlerin bakım vericide değişik 

psikososyal problemler yaratabildiğinden bahsedilmektedir (Xiu et al. 2020).  

Sonuç 

Hastalık sürecinde aile desteğinin etkinliğinin arttırılması için, bakım vericinin yaşayabileceği sorunlar ve 

bakım vericinin de tükenmişlik yaşayabileceği gözönünde bulundurulmasına, hasta ve hasta yakınının 

birlikte hareket etmesinin öneminin anlaşılmasına gereksinim vardır.  
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Akromegali Hastalarında Tam Kan Sayımı Analizi 
1Serdar Şahin                                                                                                                                          
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 

Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışma akromegali hastalarında hematolojik parametreleri incelemeyi ve akromegali 

tedavisinin bu parametreler üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden takipli olan akromegali hastaları retrospektif olarak 

dosyalarından değerlendirildi. Hastaların tanı anındaki ve son kontrollerdeki hemoglobin, hematokrit, 

lökosit ve trombosit sonuçları değerlendirildi. Hastalık kontrolünün ve somatostatin reseptör ligand 

tedavisinin hemoglobin, hematokrit, ortalama eritrosit hacmi, lökosit ve trombosit değerler üzerine etkisi 

incelendi. 

Bulgular: Çalışmada 99 akromegali hastası değerlendirildi. Hastaların 48’i (%48.5) erkek, 51’i (%51.5) 

kadın iken, ortalama yaşları 45.0±12.3 yıl saptandı. Toplam hastalık süresi 24 [14-40] ay iken başlangıç 

tümör çapları ise 16.7±8.5 mm saptandı. Son kontrollerde hastaların 45’i (%45.5) somatostatin reseptör 

ligand tedavisi alır iken, 54’ü (%54.5) almıyordu. Son vizitlerde 77 (%77.8) hastada hastalık kontrolü 

sağlanırken, 22 (%22.2) hastada hastalık kontrolü sağlanamadı. Somatostatin reseptör ligand tedavisi alan 

hastalarda, tedavi almayan hastalara göre, son kontrollerdeki hematokrit değerlerinde anlamlı bir düşüklük 

mevcut (p=0.038). Buna karşın hemoglobin, ortalama eritrosit hacmi, lökosit ve trombosit değerlerinde 

anlamlı bir fark saptanmadı. Hastalık kontrolü sağlanan ile sağlanmayan hastalar arasında son vizitlerdeki 

hemoglobin, hemotokrit, ortalama eritrosit hacmi, lökosit ve trombosit değerlerinde anlamlı bir fark 

saptanmadı. Hastalık kontrolü sağlanan hastalarda tanı anındaki trombosit ile son vizitlerdeki trombosit 

değerleri arasında anlamlı bir artış sağlanırken (p=0.003), hemoglobin, hemotokrit ve lökosit değerlerinde 

anlamlı bir değişiklik saptanmadı. Somatostatin reseptör ligand tedavisi almayan hastalarda tanı anındaki 

hemoglobin ve hemotokrit ile son vizitlerdeki hemoglobin ve hematokrit değerleri arasında anlamlı bir artış 

mevcut (sırasıyla p=0.008, p=0.002), buna karşın, ortalama eritrosit hacmi, lökosit ve trombosit 

değerlerinde herhangi bir anlamlılık saptanmadı. Somatostatin reseptör ligand tedavisi alan hastalarda ise 

tanı anındaki ve son vizitlerdeki hemoglobin, hematokrit, ortalama eritrosit hacmi, lökosit ve trombosit 

değerleri arasında herhangi bir anlamlılık saptanmadı.  

Sonuç: Tam kan sayımı analizi, akromegali hastalıklarının tanı ve tedavisinin izlenmesinde, kolayca 

bulunabilen, uygun maliyetli ek bir araçtır. 
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Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireyde Evde Bakım 
1Canan Arslan, 2Hicran Yıldız                                                                                                                 
1Ayvansaray Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç 

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), tüm dünyada en yaygın görülen üçüncü ölüm nedenidir ve 

küresel nüfusta her 10 yetişkinden birinin KOAH’na sahip olduğu düşünülmektedir (1). Hastalığın mortalite 

ve morbiditesi her geçen gün hızla artmakta ciddi bir iş görmezlik ve ekonomik yüke yol açmaktadır (2). 

KOAH’da ortaya çıkan fizyopatolojik süreçlerin sonunda solunum fonksiyonu ciddi ölçüde bozulmakta, 

kişiler günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirirken önemli düzeyde sınırlılıklar yaşamaktadırlar (3). 

Komplikasyonlarının azaltılması ve hastanın yaşam kalitesinin yükseltilmesinde evde bakım hizmetleri çok 

etkin bir rol oynamaktadır (4). Bu derleme, KOAH’lı hastalarda evde bakımın yerine ve önemine dikkat 

çekmek amacıyla hazırlanmıştır.  

Tartışma 

Evde bakım, bireyin sağlığını korumak, yükseltmek, yeniden sağlığına kavuşturmak amacıyla, birey ve 

ailenin yaşadığı ortamda sunulan, rehabilitasyon, psikososyal, fizyolojik, tıbbi destek hizmetleri ve sosyal 

hizmetleri içeren bir bakım modelidir (5). KOAH’da evde bakım, reçete edilen tedavinin uygulanmasını, 

evde pulmoner rehabilitasyonunu, Sigaranın bırakılmasını, hasta ve bakım vericinin eğitimini, reçete 

yazılması, sağlık kurul kararlarının yenilenmesi, tetkik, tahliller için örnek alınmasını bileşenlerinden 

oluşmaktadır (6) (Tablo 1). KOAH’lı bireylere hemşireler tarafından düzenli aralıklarla yapılacak ev 

ziyaretleriyle hasta ve ailesine verilecek eğitim, danışmanlık vb. hizmetler yaşam kalitesinin artmasında ve 

gerekli yaşam şekli değişikliklerine uyumu arttırmaktadır (7).  

 

Tablo 1. KOAH’da evde bakımın bileşenleri (9) 

1. Reçete edilen tedavinin uygulanması: ilaç tedavileri, oksijen tedavisi, mekanik ventilasyon  

2. Evde pulmoner rehabilitasyon: egzersiz eğitimi, beslenme desteğinin sağlanması, psikososyal 

desteğin sağlanması  

3. Sigaranın bırakılması  

4. Hasta ve bakım vericinin eğitimi  

5. Reçete yazılması, sağlık kurul kararlarının yenilenmesi, tetkik, tahliller için örnek alınması 

 

Sonuç 

KOAH’lı hastalara yönelik uygulanacak evde bakım hizmetlerinin organizasyonu, evde bakımda görev 

alacak sağlık personelinin eğitimi, hasta ve aileye verilecek eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin 

planlanması ve etkin şekilde yürütülmesi, hastaların düzenli aralıklarla ziyaret edilmesi ve kayıtlarının 

tutulması, hastane ve evde bakım merkezi arasında koordinasyon sağlanması, ev ziyareti yapacak personeli 

korumak adına yeterli düzeyde güvenlik tedbirlerinin alınması gerekmektedir. 
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Pandemi Döneminde Buzlu Cam Görünümü: Everolimusa Bağlı İnterstisyel Pnömoni 
1Sidelya Ecem Yiğit, 1İffet Beril Gökmen, 1Yıldız Okuturlar, 2İbrahim Yıldız                                      
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Genel Dahiliye Bilim Dalı, İstanbul, 

Türkiye 
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, 

Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: mTOR hücre proliferasyon ve büyümesinde regülatuvar bir fonksiyon gösterir. mTOR 

aktivitesi kanserlerde sıklıkla artmış bulunur. mTOR inhibitörleri tümör hücre apopitozisi, hücre bölünme 

siklusu arresti, sinyal transdüksiyon inhibisyonu yaptığından mTOR kanser gibi hücre regülasyonunun 

bozulduğu hastalıklarda terapötik hedef haline gelir. Everolimus, allosterik mTOR inhibitörü olarak mTOR 

fonksiyonel kompleks 1’i inhibe eder ve ER+ meme kanserlerinde kullanılmaktadır. Buzlu cam görünümü 

bugün için en çok gördüğümüz COVID-19 akciğer tutulumunda, kronik interstisyel hastalık, akut alveoler 

hastalık veya enfeksiyon gibi etiyolojilerde görülebilen nonspesifik bir bulgudur. Burada COVID-19 

pnömonisinin de radyolojik bulgularından olan buzlu cam görünümünüyle karıştırılabilecek olan 

etiyolojilerden birini getirdik. 

Vaka Sunumu: Bilinen meme kanseri ve kemik metastazı olan ve hormonoterapi ve kemoterapi kullanımı 

olan 48 yaşındaki kadın hasta tarafımıza satürasyon düşüklüğü, dispne ve genel durumun kötüleşmesi 

üzerine başvurdu. Hastanın ateşi, öksürük, balgamı mevcuttu. Fizik muayenesinde genel durumu iyi, şuuru 

açık, oryante, koopereydi. Akciğerde bazal ve orta hatta ince ralleri mevcuttu. Batın rahat, defans ve rebound 

yoktu. Nazal kanülden 3 L/dak oksijen desteğiyle oksijen satürasyonu %97 idi. Oda havasında satürasyonu 

%85 idi. Hastaya antibiyoterapi tedavisi olarak teikoplanin ve siprofloksasin başlandı. Akciğer BT 

(23.06.2021); akciğer parankimlerinde 12.06.2021 tarihli incelemede tanımlanan COVID-19 sekellerine 

ilaveten apeksten bazale kadar bronkovasküler dağılıma uygun buzlu cam görünümünde konsolidasyonlar 

ve bu alanlarda vasküler-bronşiyal belirginleşmeler, ikinci COVID-19 enfeksiyonu ve aktif enflamasyon ile 

uyumlu ve önceki incelemeye oranla progrese görünümdedir." şeklinde raporlandı. Hastada düşünülen 

COVID-19 enfeksiyonu ve daha önce geçirdiği düşünülen COVID-19 enfeksiyonu PCR ile kanıtlanamadı. 

Alınan tüm PCR sonuçları negatifti. Daha önce BT pozitif COVID-19 olgusu olduğu düşünülerek COVID-

19 tedavisi verilmişti. Hastanın 24.06.2021’de bakılan SARS-COV-2 antikor testi ve PCR testi negatif 

sonuçlanınca COVID-19 tanısından uzaklaşıldı. Son 4 ay boyunca everolimus kullanımı mevcuttu. Düşük 

doz toraks BT’deki buzlu cam görünümünün interstisyel pnömoniye bağlı olabileceği düşünülerek nedeni 

araştırıldı. Onkoloji ile beraber değerlendirilen hasta everolimusa bağlı interstisyel pnömoni olarak 

düşünüldü. Aynı zamanda göğüs hastalıkları ile konsülte edilen hastada interstisyel akciğer tutulumu, yer 

yer pnömonik konsolidasyon, buzlu cam görünümleri ve hiperaerasyon bulguları bronşiolit ve interstisyel 

pnömoni düşündürmekteydi. Ajan patojen ayırt etmek, keza ilaç akciğeri olup olmadığını anlayabilmek için 

önerilen bronkoskopi, transbronşiyal biyopsi ve/veya bronkoalveoler lavajı hasta kabul etmedi. 100 mg 

prednol başlandı. Everolimusu kullanmaması için hasta uyarıldı. Hastadan ayrıca alınan CMV IgM negatif, 

IgG pozitifti. Candida beta-glukan ve aspergillus galaktomannan antijeni negatifti. Hastanın 100 mg prednol 

kullanımının 4. gününde oda havasında satürasyonu %91 idi ve akciğerde dinlemekle ral ve ronküs yoktu. 

Hastanın geliş CRP’si 33.05 mg/dL idi. Özellikle prednol başlandıktan sonra belirgin düşüş görülen CRP 

değeri hastanın taburculuğunda 1.31 mg/dL idi. Hastaya yatışında 7 gün boyunca 100 mg prednol order 
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edildi ve belirgin iyileşme gösteren ve oda havasında desatüre olmayan hasta evde 15 gün boyunca 32 mg 

prednol kullanmaya devam etmesi önerilerek taburcu edildi. 

Sonuç: Enfeksiyöz nedenlerin dışlanması, kliniğin steroid tedavisi ile düzelmesi ve radyolojik ve klinik 

bulguların ilaç ilişkili pnömonit ile uyumlu olması nedeniyle hastaya everolimusa bağlı interstisyel pnömoni 

tanısı kondu. Özellikle pandemi döneminde buzlu cam görünümünün klinisyenleri direkt COVID-19 

tanısına yönlendirmesi nedeniyle ayırıcı tanıda yer alan diğer etiyolojilerin düşünülmesi önem taşımaktadır.  
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Yoğun Bakım Hastalarında Görülen Anksiyete ve Uyku Sorunları 
1Meryem Melike Osta, 1Hicran Yıldız                                                                                                           
1Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç 

Yoğun bakım üniteleri, genel durumu ağır, sağlık durumu ileri derecede bozulmuş kritik hastaların monitör 

ile izlenerek yaşamsal faaliyetlerinin sürdürüldüğü, özel tedavi yöntemlerinin uygulandığı, karmaşık ve ileri 

teknolojik cihazların bulunduğu, üst düzey dikkat gerektiren çok kapsamlı birimlerdir. Bu birimler hastalar 

için hem fiziksel olarak hem de psikososyal açıdan stresör kaynağı olup, hastalarda tehlike hissi 

uyandırabilmekte, yabancı ve bilinmeyen bir ortam olarak algılanabilmektedir.  

Tartışma 

Yaşamın tehdit altında olması, alışık olunmayan çevre ve kişiler, hareket kısıtlılığı, yatağa bağımlı olma, 

yakınlarını ve ailelerini görememe, araçlara veya yoğun bakım ünitesine bağımlılık duygusu, sık tekrarlanan 

ağrılı girişimler, hastalık, tedavi ve uygulamalar hakkında yeterince bilgilendirilmeme gibi faktörler, 

yalnızlık, uykudan uyanamama korkusu, anksiyete, uyku sorunları vb. psikososyal sorunların ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır. Sağlık problemi bulunan bireylerde anksiyete sıklığı %6-10, hastanede yatarak 

tedavi gören hastalarda %20, yoğun bakım hastalarında ise bu oran %70-80 olabilmektedir. Hastalıkların 

fizyolojik ve psikolojik etkilerine bağlı olarak görülen ağrı, fiziksel problem, anksiyete ve depresyon sonucu 

uyku problemleri ortaya çıkabilmektedir. Uyku sorunları yaşayan hastalarda fizyolojik değişikliklere bağlı 

olarak kalp hızı, uyarılmışlık ve uyanıklık süresi artar, uyku süresi kısalır, yavaş dalga uykusu azalır. Bu 

sebeplerden dolayı uykusuzluk yaşayan bireylerde yorgunluk, konstipasyon, iştahta azalma, bağışıklık 

sistemini etkileyerek bellek ve bilişsel süreçlerde yetersizlik, konsantrasyon güçlüğü, ağrıya duyarlılık, 

sinirlilik, konfüzyon, mantık dışı düşünceler, halüsinasyon, duygu ve motivasyonunun bozulması gibi 

sorunlar görülmektedir. Odanın havasız olması, ortamın farklı olması, odaya fazla girilip çıkılması, uyku 

saatlerinde yapılan tedavi ve bakım uygulamaları, ışık ve gürültü gibi çevresel faktörler ile ağrı deneyimi 

gibi bireysel faktörler, hastane ortamında uykuyu etkileyen önemli sorunlar olarak görülmektedir. Ayrıca 

hastalık, bireylerin genellikle uykuya dalma süreci ya da uyanma gibi uyku ile ilgili değişik problemler 

yaşamasına ve alışık olmadıkları pozisyonlarda uyumasına neden olabilmektedir. Yoğun bakım ünitesinde 

hastalara sıklıkla kateter, dren, aspirasyon, pansuman değişimi, pozisyon değişikliği, rehabilitasyon gibi 

girişimsel ve girişimsel olmayan tedavi ve bakım yöntemlerinin uygulanması da hastaların uyku problemleri 

yaşamasına neden olmaktadır. Uyku bozuklukları da deliryum tablosunun görülmesine, yoğun bakımda 

kalış süresinin uzamasına ve mortalitenin artmasına yol açmaktadır.  

Sonuç 

Yoğun bakım hastalarında anksiyete ve uyku sorunlarının erken tanılanmasının ortaya çıkabilecek olası 

problemlerin önlenmesine, tedavi süresinin kısalmasına, hastaların yaşam kalitesinin artmasına katkıda 

bulunacağı düşünülmektedir. 
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Türkiye’de 2011 ile 2020 Yılları Arasındaki Beyin Ölümü Bildiriminin Yıllara Göre Dağılımında 

COVID-19 Etkisinin Değerlendirilmesi 
2Ersin Elgin, 1Mehmet Sezen, 1Abdülmecid Yıldız, 1Ayşegül Oruç, 1Mehmet Fetullah Aydın, 3Mehmet 

Çağatay Çiçek, 3Kadir Ömür Günseven, 2Sahriye Keskin, 2Kerem Selimoğlu, 2Rafet Oflaz, 1Alparslan 

Ersoy                                                                                                                                                            
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi, Bursa, Türkiye 
3Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: TDİS (Transplantasyon Diyaliz İzlem Sistemi) 2020 kayıtlı verilere göre, solid organ 

bekleyen hasta sayısı 23.923 dür. 2020 yılında deklare edilen beyin ölüm sayısı 1.391’dir. Bu vakalardan 

kullanılan organ sayısı 1.059’dur. TDİS’e kayıtlı hastaların %4.42’sine solid organ nakli yapılabilmiş 

%95.58’ine ise nakil yapılamamıştır. Ülkemizdeki organ teminindeki yetersizlik, organ bekleyen hastaları 

olumsuz yönde etkilemektedir. Çalışmamızda Ülkemizde deklare edilen beyin ölümlerinin, yıllara göre 

dağılımında, COVID-19 pandemisinin etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: TDİS-KDS (Transplantasyon Diyaliz İzlem Sistemi-Karar Destek Birimi) verilerine 

göre, ülkemizde 2011 ile 2020 yıllarında bildirilen beyin ölümü verilerin yıllara göre dağılımı ve bu 

dağılımda COVID-19 pandemisinin ne ölçüde etkili olduğunun değerlendirmesi için Sağlık Bakanlığı 

verileri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Ülkemizde 2011 ile 2020 yılları arasındaki beyin ölümü tespiti şu şekildedir; 1.227, 1.145, 1.645, 

1.776, 1.941, 1.997, 2.046, 2.178, 2.309, 1.391’dir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2011 yılından 2019 

yılına kadar beyin ölümü deklerasyon sayısı artarken, 2020 yılında ortaya çıkan COVID-19 pandemisi ile 

birlikte beyin ölümü bildiriminde bir önceki yıla göre %40 oranında azalış gözlenmiştir. Bu durum COVID-

19 pandemisinin Türkiye’deki yoğun bakım yataklarının COVID-19’lu hastalarla dolu olması ve potansiyel 

beyin ölümü hastalarının COVID-19 nedeniyle kaybedilmesiyle açıklanabilir. Ancak bu durumu 

destekleyecek veriler Sağlık Bakanlığı verileriyle teyit edilememektedir. 

Sonuç: TDİS 2020 kayıt verilerine göre solid organ bekleyen 23.923 hastanın %4.42 oranında nakil olması, 

COVID-19 pandemisinin Türkiye’de organ temininde olumsuz sonuçlara da neden olduğunu 

düşündürmektedir. 
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Papiller Tiroid Karsinomlu Hastaların Radyofrekans Ablasyon Sonrası Endokrinoloji Takiplerinin 

Retrospektif Değerlendirilmesi 
1Erhan Hocaoğlu, 1Ensar Aydemir, 1Coşkun Ateş, 1Filiz Mercan Sarıdaş, 2Ömer Fatih Nas, 2Mehmet Fatih 

İnecikli, 1Soner Cander, 1Özen Öz Gül, 1Erdinç Ertürk, 1Canan Ersoy                                                           
1 Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, 

Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Radyofrekans ablasyon (RFA) çeşitli solid tümörlerin tedavisinde kullanılan minimal 

invaziv bir tekniktir. Ancak tiroid kanserinde kullanımı yaygın değildir ve uzun dönem takip verileri 

kısıtlıdır. Bu çalışmada, merkezimizde RFA tedavisi uygulanmış papiller tiroid kanserli hastaların tedavi 

sonrası durumlarının incelenmesi ve tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Eylül 2014-Ocak 2021 tarihleri arasında 

metastatik veya rekürren papiller tiroid karsinomu tedavisine yönelik RFA uygulanan erişkin hastalar 

çalışmaya dahil edildi. Takip verisi yetersiz veya 1 yıldan kısa süreli olan hastalar çalışmadan çıkarıldı. 

Hastaların endokrinoloji poliklinik takiplerindeki veriler retrospektif olarak incelendi. 

Bulgular: Çalışmaya RFA uygulanmış ve yeterli verisi bulunan 10 tiroid papiller karsinom hastası (8 kadın, 

2 erkek) dahil edildi. Toplam 11 RFA işlemi ve işlem yapılan 13 rezidü/metastatik bölge (9 boyun lenf 

nodu, 1 isthmus, 1 sağ tiroid loju, 2 sol tiroid loju) değerlendirildi. Hastaların yaş ortalaması 44.50±14.04 

(yaş aralığı: 24-63 yaş) idi. 1 hastaya farklı bölgelerden 2 kez RFA işlemi yapılmıştı. Tüm hastalar RFA 

öncesi cerrahi ile birlikte radyoaktif iyot tedavisi almıştı. 2 hastada (%20) RFA öncesi uzak metastaz 

mevcuttu. RFA uygulanan lezyonun en geniş çapı ortalama 11.85±5.95 mm idi. RFA işlemlerinin 2’sinde 

(%18.18) minör komplikasyon (1 hastada boyunda şişlik, 1 hastada geçici ses kısıklığı) gelişmişti. Majör 

komplikasyon gelişen hasta yoktu. RFA sonrası hastaların ortalama 51.20±19.86 ay süreli takip verileri 

incelendi. RFA uygulanan 13 bölgeden 1’inde (%7.69) rekürrens saptandı. Bahsedilen rekürrens RFA’dan 

3 ay sonra gelişmişti, sol tiroid lojunda ve geniş çapı 15 mm idi. RFA öncesi ve sonrası tiroglobulin 

düzeyleri (mcg/L) arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0.26). 4 hastanın takibinde RFA uygulanan bölgenin 

dışında metastaz saptandı. Tüm hastalar hayattaydı. 

Tartışma ve Sonuç: Opere edilmiş papiller tiroid karsinomlu hastaların bir kısmında tiroid yatağında veya 

boyundaki lenf nodlarında rekürren veya metastatik hastalık gelişebilmektedir. Bu durumda tekrarlayan 

cerrahiler gündeme gelmekte ve komplikasyon riski artmaktadır. Çalışmamızda papiller tiroid kanserinde 

RFA sonrası işlem bölgesinde rekürrens oranı düşük bulunmuştur. RFA tedavisi, komplikasyon riskinin ve 

uzun dönem takiplerinde nüks oranlarının düşük olması göz önüne alındığında hastalığın bölgesel 

kontrolünü sağlamada önemli bir alternatif olabilir. 
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COVID-19 Pnömonisinde Antikoagülan Kullanımına Rağmen Gelişen Pulmoner Emboli Olgu 

Sunumu 
1İffet Beril Gökmen, 1Sidelya Ecem Yiğit, 1Yıldız Okuturlar, 2Gül Dabak, 3İftihar Köksal                    
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Genel 

Dahiliye Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye 
2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul, 

Türkiye 
3Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: COVID-19 pnömonisi hiperkoagülabiliteye yol açabilen hastalıklardan biridir. COVID-19 

enfeksiyonu sırasında arteryel veya venöz tromboembolik olaylar ile karşılaşılması nadir değildir. Bu 

nedenle özellikle yatarak takip edilen hastalarda antikoagülan tedavinin kullanımı ve koagülasyon 

parametrelerinin takibinin önemi açıktır. Biz bu olguda tedavi edici dozda antikoagülan kullanımına rağmen 

gelişen COVID-19 enfeksiyonuna bağlı pulmoner emboli olgusunu sunmak istedik. 

Vaka Sunumu: Bilinen diabetes mellitus tanısı dışında ek hastalığı bulunmayan 41 yaşındaki erkek hasta 

tarafımıza 7 gündür devam eden öksürük ve baş ağrısı şikayeti ile başvurdu. Hastanın oda havasında 

satürasyonu %95 idi. Nabız 95 vuru/dak, tansiyon arteriyel 155/87 mmHg, dakika solunum sayısı 19 idi. 

Akciğerlerde dinlemekle tüm zonlarda bilateral yaygın ralleri mevcuttu. Batın rahattı, defans ve rebound 

yoktu. Çekilen toraks BT’de bilateral buzlu cam konsolidasyonları mevcuttu. Hastanın COVID-19 aşısı 

yoktu. Yapılan burun ve boğaz sürüntüsü ile bakılan COVID-19 PCR testi pozitif saptanan hasta destek 

tedavi ve takip amacıyla servisimize yatırıldı. Yatışının ilk gününde yapılan laboratuvar tetkiklerinde D-

dimer 1.03 mg/L olarak saptandı. CRP 10.87 mg/dL, INR 0.9, fibrinojen 731 mg/dL olarak saptandı. 

Hastaya steroid tedavisi, inhaler interferon tedavisi ve destek tedavi ile birlikte ağırlığı 78 kg olan hastaya 

2x6.000 IU enoksaparin başlandı. Hastanın takip 3. gününde hemoptizisi geliştiği için enoksaparin tek doz 

6.000 IU olarak uygulanmaya başlandı ve 2 gün boyunca tek doz olarak kullanıldı. Takip 5. gününde 4 

L/dak nazal oksijen desteği ile takip edilen hastada ani solunum sıkıntısı ve oksijen ihtiyacında artış gelişti. 

Hasta 8 L/dak rezervuarlı maske ile desteklenmeye başlandı. Hastanın D-dimer değeri ani artışla 35.2 

mg/L’ye yükseldi. Mevcut klinik ve laboratuvar bulguları ile pulmoner emboli ön tanısı ile enoksaparin 

dozu 2x8.000 IU’ye yükseltildi ve hastaya pulmoner BT anjiyo çekimi sağlandı. Pulmoner BT anjiyo 

sonucunda sol alt lob posterior segmentte başta olmak üzere bilateral subsegmental dallarda parsiyel dolum 

defekti gösteren pulmoner emboliyle uyumlu görünüm mevcuttu. Hastada alt ekstremitelerde ısı artışı, renk 

değişikliği, çap artışı veya ağrı yoktu. Çekilen alt ekstremite venöz doppler ultrasonografide derin ven 

trombozu bulgusu saptanmadı. Hastada 2x8.000 IU enoksaparin kullanımına devam edildi, takiplerinde d-

dimer değeri tedricen 4.05 mg/L’ye kadar geriledi. Derin ven trombozu bulunmayan ve subsegmental alanda 

pulmoner emboli odakları olan hastanın tedavisi Kardiovasküler Cerrahi ve Göğüs hastalıkları ile 

görüşülerek düzenlendi. Hasta destek, steroid ve antikoagülan tedaviyle klinik durumunun 14. günde 

düzelmesi ve oda havasında desatüre olmaması üzerine antikoagülan kullanımına evde de devam etmek ve 

poliklinik kontrolüne gelmek üzere taburcu edildi. 

Sonuç: COVID-19 pnömonisi ile takip edilen hastalarda oksijen ihtiyacında artış, ani dispnenin ortaya 

çıkışı, genel durumunda bozulma veya bizim olgumuzda olduğu gibi seri D-dimer takiplerinde belirgin artış 

olan hastalarda COVID-19 enfeksiyonunun da arteryel ve venöz tromboembolik olaylara sebebiyet 
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verebildiği akılda tutularak ayırıcı tanıda pulmoner emboli, tıkayıcı serebral hastalık ve miyokart infarktüsü 

gibi tanılar da bulundurulmalıdır. Bu nedenle yatan hastalarda profilaktik antikoagülan başlanılmalı, 

kanama bulguları açısından dikkatli olunmalı ve sık koagülasyon parametreleri takibi ile doz ayarlanması 

yapılmalıdır.  
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Diyabetik Ketoasidoz ile Prezente Olan COVID-19 Olgusu 
1İffet Beril Gökmen, 1Sidelya Ecem Yiğit, 1Yıldız Okuturlar, 2Behiye Ören                                                  
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Genel 

Dahiliye Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye 
2Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Yoğun Bakım 

Ünitesi, İstanbul, Türkiye 
 

Giriş ve Amaç: Diyabetik ketoasidoz (DKA), diyabetin hiperglisemik acilleri arasında en yaygın ve 

mortalitesi en yüksek olan komplikasyondur. Diyabet kronik enflamatuvar bir süreçtir ve DKA’nın kendisi 

enflamatuvar bir durum olarak kabul edilir, ancak sıklıkla altta yatan ciddi bir hastalık ile birlikte bulunur. 

DKA için kolaylaştırıcı faktörler olarak araya giren enfeksiyonlar, ilaç uyumsuzluğu, serebrovasküler 

olaylar ve akut koroner sendrom sayılabilir. DKA araya giren diğer ciddi enfeksiyonlarda da olduğu gibi 

COVID-19 enfeksiyonunda da raporlanmıştır. COVID-19 enfeksiyonunun diyabet gibi komorbiditeleri 

bulunan hastalarda daha ağır seyrettiği bilinmektedir. Bu olguda COVID-19 enfeksiyonunun sebebiyet 

verdiği DKA vakası sunulacaktır. 

Vaka Sunumu: Bilinen tip 2 diabetes mellitus tanısı olan, kan glukozu regüle seyretmeyen hasta halsizlik 

ve genel durum bozukluğu ile acil servise başvurdu. Fizik muayenesinde şuuru konfüze idi. Akciğer 

seslerinde dinlemekle ral-ronküs yoktu. Batın rahattı. Defans rebound yoktu. Oda havasında oksijen 

satürasyonu %97 idi. Hastanın sinüs taşikardisi mevcut olup hipertansiyona meyilliydi. Tansiyon arteriyel 

140/75 mmHg, nabız 123 vuru/dak idi. Alınan kan gazında ciddi anyon açığı artmış metabolik asidoz 

mevcuttu. pH 6.8, bikarbonat 5 idi. Geliş laboratuvar tetkiklerinde lökositozu mevcuttu. D-dimer 4.12 mg/L, 

anlık ölçülen kan glukozu 740 mg/dL, kreatinin 2.04 mg/dL, sodyum 121 mmol/L, potasyum 5.39 mmol/L, 

klor 88 mmol/L, CRP 1.60 mg/dL, HbA1c %15.4 olarak saptandı. Tam idrar analizinde glukoz 3+ ve keton 

3+ idi. Hastanın alınan COVID-19 hızlı antijen testi pozitif gelmesi üzerine PCR testi alındı ve hastanın 

COVID-19 pozitif olduğu doğrulandı. COVID-19 aşısı yoktu. Düşük doz toraks BT ile bilateral hafif buzlu 

cam infiltrasyonlar mevcuttu. Hastaya agresif hidrasyon, bikarbonat infüzyonu ve insülin infüzyonu 

başlandı. Yakın kan glukozu, kan gazı, elektrolit ve böbrek fonksiyon testi takibi yapıldı. Takiplerinde oda 

havasında desatüre olmayan, şuuru açık ve oryante koopere olan, normoürik olan hastanın metabolik 

asidozu geriledi, kreatinin değerinin 1.12 mg/dL’ye kadar düşüş gösterdi. Genel durumu ve ketoasidozu 

düzelen hasta COVID-19 destek tedavisi ve steroid tedavisi ile takip edildi. İnsülin infüzyonu kesilerek 4’lü 

subkutan insülin tedavisi başlandı. Ancak COVID-19 9. gününde oksijen ihtiyacı artan hasta yoğun bakıma 

devredilerek entübe edildi. 23 gün entübe kalan hasta daha sonra yoğun bakımdan devralınarak genel 

durumunun düzelmesi üzerine ilk yatışından 52 gün sonra taburcu edildi. 

Tartışma ve Sonuç: Diabetes mellitusu olan hastalar ciddi COVID-19 komplikasyonu oluşumu açısından 

risk altındadırlar. DKA’da bu komplikasyonlardan biri olarak sayılabilir. Daha önce yapılan çalışmalarda 

COVID-19’un ilk semptom olarak DKA ile başvurabileceği görüldüğünden, daha önce diyabet tanısı 

almamış hastalarda bile COVID-19’ un DKA’ya yol açabileceği düşünülmelidir. COVID-19 hastalarında 

yetersiz insülin iki mekanizma ile oluşabilir. Birincisi virüsün invazyonu ile birlikte direkt olarak pankreatik 

hasar oluşturması ile gerçekleşir. İkincisi ise virüsün konağa girmesi sonucu azalmış ACE2 ekspresyonu ile 

gerçekleşir. Bu iki faktör hastamızda pankreatik beta hücre fonksiyonunun kötüleşmesi ve DKA’nın ortaya 

çıkmasında rolü olduğu düşünülmektedir. DKA ile prezente olan COVID-19 olgusu literatürde az sayıda 

yer almaktadır ve patojenezi tam olarak açıklığa kavuşmamıştır. Bu olguda COVID-19’un DKA ile prezente 

olabileceğine dikkat çekmek istedik. 
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Hastanede Takip Edilen COVID-19 Hastalarının Aşılanma Durumlarına Göre Klinik 

Gidişatlarının Karşılaştırılması 
1Sidelya Ecem Yiğit, 1İffet Beril Gökmen, 1Yıldız Okuturlar, 2İftihar Köksal                                              
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Genel 

Dahiliye Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye 
2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: COVID-19 aşıları, SARS-CoV-2 ile enfeksiyonu önleyemese de, enfekte olan kişilerin 

hastalığı daha hafif geçirmesini sağlar. Aşısız kişilerde ise hastalık daha ağır seyreder ve hastalık ölümcül 

olabilir. Türkiye’de hem inaktive (Sinovac) hem de mRNA (BionTech-Pfizer) aşıları kullanılmaktadır. Bu 

prospektif çalışmada, enfekte olup hastanede takip edilen aşısız ve aşılı hastalarda klinik seyir, radyolojik 

tutulum ve COVID-19 için önemli olan bazı laboratuvar parametreleri karşılaştırıldı. 

Gereç ve Yöntem: Haziran 2021-Kasım 2021 tarihleri arasında COVID-19 servisinde yatan hastaların 

semptomları, hematolojik ve biyokimyasal test sonuçları, radyolojik bulguları, klinik seyri, hastanede kalış 

süreleri ve COVID-19 PCR negatifleşme süreleri karşılaştırıldı. 

Bulgular: Çalışmaya 68 hasta dahil edildi. Ancak aşı durumu bilinmeyen 14 hasta çalışmadan çıkarıldı. 

Çalışmaya dahil edilen kadın erkek oranı 24/30 idi. Hastaların %55.6’sı erkek, tüm hastalarda yaş ortalaması 

50.76±16.82 yıl idi. Yaş ortalamaları erkek (47±18.39) hastalarda, kadın (55.46±13.58) hastalara göre daha 

düşüktü ancak istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.06). Hastaların aşı durumları 

değerlendirildiğinde 26 (%48.1) hasta aşısız, 5 (%9.3) hasta tek Sinovac, 3 (%5.6) hasta tek BionTech, 11 

(%20.4) hasta çift veya daha fazla doz Sinovac ve 7 (%13) hasta çift BionTech, 2 (%3.7) hasta karma aşı 

protokolüne sahipti. 2 (%3.7) hasta exitus oldu. Bu hastalardan biri aşısız diğeri ise karma aşı protokolüne 

sahipti. Tek aşılı ve aşısızlar Grup 1 (34 hasta), çift aşılı veya karma aşılılar Grup 2 (20 hasta) olarak 

değerlendirildiğindi. Grup 1’de kadın oranı, %44.1 iken, Grup 2’de kadın oranı %45 idi ve her iki grup 

arasında cinsiyet dağılımında anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.950). Yaş ortalamaları, başlangıç fibrinojen, 

D-dimer, ferritin, kreatinin, interlökin-6 (IL6), COVID-19 PCR testi negatifleşme süreleri ve bakılan antikor 

düzeylerinde farklılık yokken, Grup 2’nin (7.8 gün), Grup 1’e (12.69 gün) göre anlamlı olarak daha erken 

taburcu olduğu görüldü (p=0.046). Her iki grup arasında düşük doz toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) 

tutulumları arasında anlamlı farklılık vardı (p=0.023). Toraks BT tutulumu olmayan hasta grubunun Grup 

2’de olduğu, bilateral ağır tutulumun Grup 1’de %58.8 iken, Grup 2’de %25 olduğu görüldü. 

Komorbiditeleri değerlendirildiğinde Grup 1’de 17 (%50), Grup 2’de 9 (%45) hastada komorbidite 

mevcuttu. Grup 1’de 7 (%20.6) hastada tip 2 diabetes mellitus (DM), 3 (%8.8) hastada kanser, 9 (%26.5) 

hastada hipertansiyon (HT) varken, Grup 2’de 4 (%20) tip 2 DM, 2 (%10) hastada kanser, 3 (%15) hastada 

HT mevcuttu. Diğer komorbiditeler olan astım, romatolojik, nörolojik, kardiyak ve tiroid hastalıkları daha 

az oranlarda görüldü. Tüm komorbiditeler kıyaslandığında aralarında anlamlı farklılık saptanmadı. 

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, aşı türü ne olursa olsun COVID-19’da aşılamanın hastaneye yatış oranlarını, 

hastanede kalış süresini azalttığını ve akciğerlerde ciddi tutulumu önlediğini göstermiştir. 
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Pembrolizumab Kullanımına Bağlı Gelişen Hipotiroidizm Olgusu 
1Sidelya Ecem Yiğit, 1İffet Beril Gökmen, 1Yıldız Okuturlar, 2Elif Şenocak Taşçı, 2Leyla Özer                      
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Genel Dahiliye Bilim Dalı, İstanbul, 

Türkiye 
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, 

Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: İmmün kontrol noktası inhibitörleri olarak bilinen monoklonal antikorların onkoloji 

alanındaki etkinlikleri her geçen gün artmaktadır. Bu ilaçlar immün sistem üzerindeki inhibitör 

mekanizmayı engellediğinden yan etkileri de aşırı immün yanıt nedeni ile ortaya çıkan otoimmün 

mekanizmalı hastalıklar olabilir. Bu yan etkiler ortaya çıktığında ilacın kesilmesi ve steroid başlanması 

önemlidir. Kontrol noktası inhibisyonunda PD-1 (Programlı ölüm 1), PD-1 ligandı (PD-L1) reseptörleri ve 

CTLA-4 (Sitotoksik T hücre ligandı) hedefler arasındadır. PD-1’i hedefleyen pembrolizumab ve nivolumab, 

PDL-1’i hedef alan atezolizumab, avelumumab, durvalumab çeşitli endikasyonlarda birçok malignitede 

kullanılmaktadır. Pembrolizumab kullanımına bağlı tiroid hasarlanmasında en sık klinik prezentasyon 

destrüktif tiroidit ve aşikâr hipotiroidi olarak karşımıza çıkar. Biz de bu olgumuzda pembrolizumaba bağlı 

gelişen hipotiroidi olgusunu sunmak istedik. 

Vaka Sunumu: Metastatik akciğer küçük hücre dışı akciğer kanseri tanısı bulunan hasta genel dahiliye 

polikliğine bacaklarda şişlik, halsizlik, dilde büyüme, kabızlık, konuşmada yavaşlama ve nefes darlığı 

şikayetleri ile başvurdu. Tiroid hastalık öyküsü yoktu. Altı ay önce tanı konan hastaya kombine kemoterapi 

ve immünoterapi amaçlı gemsitabin, sisplatin ve pembrolizumab başlanmıştı. Hasta 7 kür pembrolizumab 

tedavisi almıştı. Fizik muayenesinde vücut sıcaklığı 36.3 derece, nabız 89 vuru/dak idi. Şuuru açık, oryante 

ve koopereydi. Hastada saç ve tırnak değişikliği yoktu, cildi soluk sarı görünümdeydi. Makroglossi 

mevcuttu. Akciğerlerde dinlemekle ral ve ronküs yoktu. Batın hafif distandü, defans ve rebound yoktu. 

Bilateral pretibial ödem +++/+++ mevcuttu. Pembrolizumab kullanımından önce bakılan tiroid stimülan 

hormon (TSH) değeri 2.96 uIU/mL olan hastanın başvuruda bakılan laboratuvar tetkiklerinde TSH 122 

uIU/mL (referans değerleri: 0.25-4.55 uIU/mL), serbest T3 <0.3 pmol/L, serbest T4 1.86 pmol/L idi. 

Hastaya 100 mcg levotiron başlandı. Daha sonra tedricen levotiron dozu 125 mcg’ye arttırıldı. Eş zamanlı 

olarak 20 mg metilprednisolon başlandı ve levotiron tedavisiyle hasta taburcu edildi. Pembrolizumab 

kesilerek kemoterapiye devam edildi. Yedi hafta sonra hastanın TSH değeri 20 uIU/mL olarak ölçüldü. 

Sonuç: Pembrolizumab gibi immün kontrol noktası inhibitörlerinin kullanımında sıklıkla halsizlik, kırgınlık 

gibi spesifik olmayan semptomlar ortaya çıkar. Pembrolizumaba bağlı otoimmün tiroid hastalığı tiroidite 

bağlı primer hipotiroidizm veya graves hastalığına bağlı hipertiroidi olarak ortaya çıkabilir. Bu bağlamda 

immün kontrol noktası inhibitörleri kullanan malignite hastalarında bu yan etkilerin oluşabileceği dikkate 

alınmalı ve özellikle hipotiroidizm ayırıcı tanıda mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. 
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Hematolojik ve Solid Kanser Birlikteliği: Tek Merkez Retrospektif Analiz 
1Sinem Çubukçu, 1Tuba Ersal, 1Vildan Özkocaman, 2Adem Deligönül, 1Fahir Özkalemkaş                                
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
 

Giriş ve Amaç: Son yıllarda kanser tedavisinde yenilikler sonrasında gerek hematolojik gerekse solid 

maligniteli hastaların beklenen yaşam sürelerinin uzamasıyla solid ve hematolojik malignite birlikteliğinin 

artmış olabileceğini düşündürmektedir. Solid tümörlerin tedavisine ya da hastalığın kemik iliği metastazına 

bağlı sekonder hematolojik maligniteler oluşabilmektedir. Bazı hematolojik malignitelerde solid malignite 

gelişme riskinin arttığı daha önce yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Onkoloji ve 

Hematoloji Bilim Dalları polikliniklerine 2002-2022 yılları arasında başvuran hastaların kayıtlı anamnez ve 

laboratuvar verileri incelendi.  

Bulgular: Hematolojik ve onkolojik malignitenin birlikte seyrettiği 51 hasta saptandı. Hastaların 24’ü 

(%48) kadın; 27’si (%52) erkekti. Ortalama yaşları 63.3 idi. Çalışmamızda 11 AML (%21.2), 10 KLL 

(%19.2), 8 MDS (%15.4), 8 NHL (%15.4) hematolojik tanılarını alan hasta yer almaktadır. Solid organ 

tümörleri hastaların 12’sinde meme kanseri (%23.1), 12’sinde genitoüriner sistem kanserleri (GÜS) 

(%23.1), 9’unda akciğer kanseri (%17.3), 7’sinde gastrointestinal sistem kanserleri (%13.5) görülmüştür. 

Solid malignitelerle birlikteliği en sık olarak AML (11 hasta), KLL (10 hasta), MDS (8 hasta) NHL (8 hasta) 

olduğu görülmüştür. Hastalar incelendiğinde AML-meme kanseri 3 hastada, MDS-sarkom 4 hastada, KLL-

GÜS (RCC-mesane-prostat-testis) 3 hastada, NHL-akciğer 4 hastada sık birliktelik saptanmıştır (Tablo 1) 

Hematolojik ve solid organ tümörleri birlikte görülebilmektedir. Görülme zamanlaması, tedavi durumu, 

hematolojik tümörün tipine göre farklılık gösterdiği çalışmalarda gösterilmiştir. Çalışmamızda literatüre 

benzer şekilde hastalarımızın 21’inde hematolojik tanının solid tümör tanısından önce olduğu, 15’inde solid 

kanserin hematolojik malignite öncesinde tanı aldığı saptanmıştır. 15 hastada ise eş zamanlı tanı aldıkları 

görülmüştür (Tablo 2). Hematolojik tanı alan hastaların 15’inin herhangi bir dönemde solid organ tümörü 

nedeniyle kemoterapi aldığı izlenirken, 36 hastada ise kemoterapi ilişkisi saptanmamıştır (Tablo 3). 
 

Tablo 1. Birlikte izlenen hematolojik-solid organ malignite sıklığı 
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Tablo 2. Hematolojik- solid oran maliginetelerinde tanı konulma zamanına göre sıralama 

 

Tablo 3. Hematolojik malignitelerin kemoterapi ile ilişkisi 

 

Tartışma ve Sonuç: Literatürde yer alan çalışmalarda özellikle meme kanseri tedavisinde kullanılan 

adriamisin, siklofosfomid tedavilerinin AML gelişme riskini 6 kat arttırdığı gösterilmiştir. Çalışmamızda 

da AML tanılı hastaların 8’inin solid organ malignite tanısını AML tanısından önce almış, buna yönelik 

kemoterapi uygulanmış oldukları saptanmıştır. Bu 8 hastanın 3’ü meme kanseri olgusudur. Geri kalan 

hastaların 2’sinde ise eş zamanlı olarak tanı almış 1’inde ise KT uygulanmamıştır. Kemoterapiye bağlı 

myeloid patolojilerin sıklığının artmasını beklenmektedir. Ancak bu çalışmada solid maligniteler ile birlikte 

izlenen MDS tanılı 8 olgunun sadece 1’inin solid organ malignitesi nedeniyle kemoterapi aldığı izlenmiştir. 

Daha önce yayınlanan bazı literatürlerde de benzer bulgular görülmekte olup; MDS solid maligniteden önce 

gelişerek adeta paraneoplastik bir sendrom gibi izlenmiştir. Bu durumun hasta sayısının azlığından 

kaynaklandığı düşünülmüştür. KLL tanılı 10 olgunun 9’unda hematolojik malignite tanısı önce konulmuş 

olup 5’ine KLL’ye yönelik tedavi verilmiştir. Literatürde KLL tanılı olgularda cilt malignitelerinin gelişme 

riskinin 8 kat, başka herhangi bir malignite gelişme riskinin ise 3 kat daha fazla olduğu bildirilmiştir. Bunu 

da KLL hastalarının humoral ve hücresel immünitenin daha zayıf olmasına ve relaps refrakter KLL 

tedavisinde kullanılan ajanların karsinojenik etkilerine bağlayabiliriz. Bu değerlendirmede 10 KLL tanılı 

olgunun 2’sinde cilt ilişkili malignite izlenmiştir. Solid ve hematolojik malignitelerin birlikteliğinin 

değerlendirildiği bu çalışmamızda literatürde yer alan çalışmalardakine benzer olarak AML, KLL, MDS, 

NHL tanılarıyla solid organ malignitelerinin beraberlik gösterdiği izlenmiştir.  
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Bilateral Dirençli Plevral Effüzyonla Pezente Olan Dekompanse Kalp Yetmezliğinde SGLT-2 

İnhibitörü Kullanımı 
1Esra Öztürk Kaya, 1Ümmügülsüm Akpınar, 1Banu Taşkıran Tatar, 1Nizameddin Koca                         
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana 

Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Kronik hastalıklar, özellikle orta-ileri yaş grubunda yaşam kalitesini azaltan hastalık 

grubudur. Hipertansiyon (HT), diyabet (DM), böbrek (KRY) ve kalp (KKY) yetmezlikleri yeni tedavi 

seçenekleriyle daha kaliteli yaşam sağlamaktadır. Kronik hastalıkların bir arada bulunduğu durumlarda daha 

yüksek kardiyovaküler olay ve ölüm riski söz konusudur. Düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliğinde 

tedavi hedefleri arasında, sağlık durumunun (semptomlar, fiziksel işlev ve yaşam kalitesi) iyileştirilmesi, 

hastaneye yatışların ve ölüm oranının azaltılması yer alır. Bir oral antidiyabetik olarak piyasaya sunulan 

sodyum-glucose-co-transporter-2 inhibitörlerinin (SGLT-2i) kalp yetmezliği olan hasta gruplarında DM 

durumundan bağımsız olarak hastaneye yatış oranını azalttığı, yaşam kalitesini arttırdığı gösterilmiştir. 

SGLT2i, volüm yükünü ve kan basıncını azaltarak kalp fonksiyonunu koruyan proksimal tübül üzerine etkili 

ozmotik diüretiklerdir. Etkilerini kısmen atriyal-natriüretik-peptid ve diüretik direncini azaltarak, kısmen de 

Na-H değiştiricilerini ve sempatik tonusu inhibe ederek gösterir. Bunlara ilaveten, SGLT-2i’nin oksidatif 

streste azalma, antiinflamatuvar ve antifibrotik etkileri de tanımlanmıştır.  

Vaka Sunumu: Bilinen DM, HT, KRY ve geçirilmiş tüberküloz öyküsü olan 65 yaşında kadın hasta, acil 

servise dispne şikayetiyle başvurdu. Fizik muayenede vitallleri normal sınırlarda ölçüldü. Dinlemekle 

bilateral orta ve alt zonlarda solunum sesleri azalmış olarak duyulan hastanın akciğer grafisinde bilateral 

orta zona kadar uzanım gösteren plevral efüzyonu gözlendi. Toraks tomografisinde sağ ve sol akciğerde 

fissür düzeyine kadar plevral effüzyonla uyumlu sıvı dansitesi raporlandı. Etiyoloji açısından plevral 

mayiden hücre sayımı, albümin, LDH, total protein, glukoz, ADA, ARB ve sitoloji gönderildi. Masif 

efüzyon nedeniyle bilateral plöroken takıldı. Transüda olarak hesaplanan sıvının sitolojisi, lenfositten 

zengin reaktif inflamatuvar efüzyon ile uyumlu olarak raporlandı. Mükerrer bakılan ARB ve ADA sonuçları 

negatif geldi. Kalp yetmezliği açısından değerlendirilen hastanın ekokardiyografisinde sol kalp boşlukları 

dilate, sol ventrikül global hipokinetik, hafif mitral yetmezlik ve ejeksiyon fraksiyonu %30 olarak 

hesaplandı. Kalp yetmezliğine bağlı olduğu düşünülen plevral efüzyonu diüretik tedavi ile gerilemeyen 

hastaya, empagliflozin başlandı. Tedavinin 4. gününde semptomları gerileyen hastanın kontrol akciğer 

grafisinde bilateral plevral efüzyonlarının azaldığı gözlendi. Tedavinin 10. gününde hastanın oda havasında 

saturasyonu %95 olarak saptandı. Hasta empagliflozin tedavisi ile taburcu edildi.  

Sonuç: Kalp yetmezliğinde SGLT2i’lerinin sadece akut dönemde değil, kronik dönemde de hastane 

yatışlarını azalttığı gösterilmiştir. Nefes darlığı ile başvuran ve empagliflozin tedavisi ile semptom ve 

bulguları gerileyen bizim olgumuzda da görüldüğü gibi SGLT-2i’nin glukoz düşürücü etkilerinin yanısıra 

diüretik etkinliği de bulunmaktadır.  
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Diyabetik Ayak Nedeni ile Hastaneye Başvuran Hastaların Klinik Durumuna Pandeminin Etkisi: 

Retrospektif Çalışma 
1Seda Pehlivan, 2Hülya Ek, 3Semure Zengi, 4Özen Öz Gül, 4Soner Cander, 4Canan Ersoy, 4Erdinç Ertürk 
1Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi SUAM Diyabet Hemşiresi, Bursa, Türkiye 
3Bursa Uludağ Üniversitesi SUAM İç Hastalıkları Başhemşiresi, Bursa, Türkiye 
4Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: COVID-19 pandemisi, tüm dünyada ekonomik ve toplumsal beklenmedik bir dönüşüme 

neden oldu. Pandemi sürecinde, kliniklerde düzenlemeler yapıldı ve pandemi dışındaki kliniklerin yatan 

hasta sayıları azaltıldı. Bu durum, hafif vakaların hastanede yatarak tedavi görme imkanının azalmasına 

neden oldu. Diyabetli bireyler, COVID-19’dan ölüm riski yüksek olan kırılgan bir popülasyonu temsil 

ettiğinden, DSÖ tarafından yapılan “yüksek riskli ve savunmasız gruplar” tanımlamasında yer aldı. Bu 

nedenle, pandemi döneminde COVID-19’a maruz kalma riskini azaltmak için diyabetle ilgili gereksiz 

hastaneye yatışlardan kaçınılması önerildi. Ancak, bu durumun önlenebilecek ve erken dönemde kontrol 

altına alınabilecek klinik durumları olumsuz etkileyebileceği de vurgulandı. Çalışmamızın amacı; diyabetik 

ayak nedeni ile hastaneye başvuran hastaların klinik durumuna pandeminin etkisini incelemektir. 

Gereç ve Yöntem: Veriler, retrospektif olarak veri toplama formu doğrultusunda hasta dosyalarından 

toplandı. 01.01.2019 tarihinden itibaren endokrinoloji polikliniğine diyabetik ayak nedeni ile başvuran 

hastaların dosyaları incelendi. Hastalar, hastaneye başvuru tarihine göre pandemi öncesi (01.01.2019-

11.03.2020) ve pandemi dönemi (12.03.2020-01.06.2021) olarak iki gruba ayrıldı. İki grup arasında 

diyabetik ayak şiddeti ve klinik parametreler açısından karşılaştırma yapıldı. Veriler, SPSS programı 

kullanılarak ki-kare ve student t testi ile değerlendirildi. Çalışmaya başlamadan önce Klinik Araştırmalar 

Etik Kurulundan izin alındı.  

Bulgular: Yapılan retrospektif tarama sonucunda 125 diyabetik ayak hastasının verilerine ulaşıldı. Bu 

hastalardan 45’i pandemi öncesi, 80’i pandemi döneminde hastaneye başvurmuştu. Pandemi öncesi 

diyabetik ayak nedeniyle hastaneye yatış oranı %66.7 iken, pandemi döneminde hastaneye başvuran hasta 

sayısı artmasına rağmen bu oranın %53.8’e düştüğü belirlendi. Pandemi döneminde, yaşlıların, kronik 

hastalığı olanların evde kalmaları ve kendilerini izole etmeleri gerektiği sağlık otoriteleri tarafından 

vurgulandı. Bazı dönemlerde uygulanan karantinalar nedeniyle, kontrol ve erken dönem tıbbi ziyaretlerin 

sayısının yarının altına düştüğü ve konsültasyonların ise; ciddi ve acil durumlar ile sınırlı kaldığı bildirildi. 

Gerek hastaların hastalığa yakalanma korkusu, gerekse hastanelerdeki hasta sınırlamaları nedeniyle 

hastaların hastaneye başvurularının geciktiği bildirildi. Bu durum, diyabetik ayak yaralarının ilerlemesi ve 

tedavisinin zorlaşması ile sonuçlanabileceği vurgulandı. Çalışmamızda, WAGNER sınıflamasına göre 

diyabetik ayak evresinin pandemi dönemindeki hastalarda anlamlı olarak daha ileri olduğu belirlendi 

(p=0.015). Bununla birlikte, şikayetlerin başlaması ile hastaneye başvuru arasında geçen süre pandemi 

dönemindeki hastalarda daha fazla idi (p=0.024). Tedavi sonuçları incelendiğinde ise; diz altı amputasyon 

uygulanan hastaların oranının pandemi döneminde daha fazla olduğu görüldü (p=0.015). Bu sonuç, hastane 

başvurularının ertelenmesine bağlı olarak yara evresinin ilerlemesi ve tedavinin güçleşmesi ile ilişkilidir.  

Tartışma ve Sonuç: COVID-19 pandemi sürecinde, diyabet gibi kronik hastalığa sahip bireylerin düzenli 

kontrollerinde aksamalar meydana geldi. Bu kontroller sırasında hastalara diyabet hemşireleri tarafından 

verilen düzenli eğitimler de verilemedi. Bu durum diyabetik ayak risk faktörlerinin değerlendirilmesi, 
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kontrol edilmesi ve erken tedavi olanaklarının azalması ile sonuçlandı. Çalışmamızda, pandemi döneminde 

diyabetik ayak nedeniyle hastaneye başvuran hasta sayısının arttığı, bununla birlikte yaranın şiddetinin, 

başvuruda geçen sürenin ve radikal tedavi uygulamalarının da arttığı belirlendi. Tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemiz de pandemiye hazırlıksız yakalandı. Bu tür olumsuz koşullarda kullanılabilecek uzaktan çevirimiçi 

hasta takip sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ile bu olumsuz sonuçların azaltılabileceği 

düşünülmektedir. Ayrıca, hasta eğitimi konusundaki sorumlulukları nedeniyle, diyabet hemşirelerinin hasta 

görüşme ve eğitimlerinde bu dijital ortamları kullanmak konusunda istekli ve donanımlı olması da 

gerekmektedir. 
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Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalılarında Erken Dönem Göz Bulguları 
1Ulviye Kıvrak, 1Burak Tanyıldız 
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Şehir Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Tip 2 diabetes mellitus (DM) günümüzde oldukça sık görülen kronik metabolik bir 

hastalıktır. Retinal nörodejenerasyon, koroidal vasküler değişiklikler ve diyabetik retinopati (DR) hastalığın 

önemli komplikasyonlarındandır. Biz bu çalışmamızda yeni tanı alan ve DR bulgusu olmayan tip 2 DM’li 

olgularla sağlıklı bireylerin peripapiller retina sinir lifi tabakası (pRSLT) ve santral maküler kalınlıklarını 

(SMK) karşılaştırdık. Böylece Optik koherens tomografisi (OKT) yardımı ile tip 2 DM hastalarında DR'nin 

göz ile görülebilen bulguları oluşmadan önce meydana geldiği varsayılan SMK ve pRSLT değişiklikleri 

saptamayı ve hastalığın erken retinal tutulumunu ortaya çıkarmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza Ocak 2021- Ocak 2022 tarihleri arasında Dr. Lütfi Kırdar Kartal Şehir 

Hastanesi Göz Hastalıkları kliniğine başvuran yeni tanı almış ve DR’si olmayan 53 DM tanılı hasta ile 54 

sağlıklı kontrol grubuna ait dosya verisi dahil edildi. Olguların en iyi düzeltilmiş görme keskinlikleri, ön ve 

arka segment biyomikroskopik muayeneleri yapıldı. Spectral-Domain optik koherens tomografi (spektralis 

OKT) cihazı ile ortalama ve dört kadran (süperior, inferior, nazal, temporal) SMK ve pRSLT  kalınlık 

ölçümleri yapıldı.  

Bulgular: Çalışmaya DR’si olmayan 53 yeni tanılı DM hastasının 53 gözü ile 54 kontrol grubunun 54 gözü 

dahil edildi. Yaş, cinsiyet, sferik ekivalan, en iyi düzeltilmiş görme keskinliği, göz içi basıncı ve aksiyel 

uzunluk değerleri iki grup arasında karşılaştırıldı. İki grup arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Ortalama 

ve dört kadran (süperior, inferior, nazal, temporal) SMK ölçümlerinde yeni tanılı DM grubunda kontrol 

grubuna göre anlamlı bir fark izlenmedi (sırasıyla p=0.327, p=0.276 p=0.217, p=0.605, p=0.916). pRNFL 

analizinde ise ortalama, süperior, nazal ve temporal kadranlarda yeni tanılı DM grubunda kontrol grubuna 

göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmazken (sırasıyla p=0.131, p=0.234, p=0.110, p=0.863), 

inferior kadranda anlamlı bir fark olduğu izlendi (p=0.046) ve inferior kadran anlamlı olarak daha ince 

bulundu. Ayrıca diyabetik nöropati tanısı konulan iki hastanın pRSLT değerlerinde tüm kadranlarda anlamlı 

incelme mevcut olduğu görüldü. 

Sonuç: Çalışmamızın verileri değerlendirildiğinde yeni tanılı DM’li hastalarda DR bulguları olmaksızın 

pRSLT’de incelmelerin olabileceğini, özellikle de inferior kadrandan başlayabileceğini söylemek mümkün 

görünmektedir. Tip 2 DM hastaları için OKT'nin; tanıdan itibaren retinal nörodejenerasyonun erken 

saptanmasında yardımcı bir metod olabileceğini düşünmekteyiz. 
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Gastrointestinal Stromal Tümör Tanılı Hastaların Retrospektif Analizi 
1Oktay Ünsal, 1Ahmet Özet                                                                                                                           
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Gastrointestinal stromal tümörler (GİST) değişken klinik tablolarla seyreden malign 

mezenkimal tümörlerdir. GİST’ler yumuşak doku sarkomu alt grubu olmakla birlikte kendilerine özgü 

histopatogenezleri, klinik özellikleri nedeniyle farklı tedavi seçenekleri ile tedavi edilebilirler. 

Gastrointestinal sistemdeki en yaygın sarkomlar olan bu tümörlerde medyan tanı yaşı 60-65’tir. Erkeklerde 

daha fazla tespit edilmektedirler. Bu çalışmanın amacı 2015 yılı ve sonrasında GİST tanısı ile takipli 

hastaların klinik özelliklerinin değerlendirilmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Ocak 2015 ile Aralık 2021 arasında kliniğimizde GİST tanısı ile takipli 

olan 16 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Dokuzu kadın (%56.3) olan olguların medyan yaşı 62 (28-85) idi. En sık saptanan lokalizasyon 

(%68.75) mide idi. En sık ikinci lokalizasyon ise ince barsaktı. Medyan tümör çapı 7.35 cm (1.5-20) idi. 

Hastaların tümünde cerrahi rezeksiyon uygulanmıştı. 50 büyük büyütme alanında medyan mitoz sayısı 4 (1-

55) idi. Tanı anında NIH kriterlerine göre hastalardan 8’i (%50), AFIP kriterlerine göre ise 6’sı (%37.5) 

yüksek riskliydi. 2 hastada tanı anında karaciğer metastazı tespit edildi. Hastalardan 5’ine (%31.3) adjuvan 

imatinib tedavisi 400 mg/gün dozunda verildikten sonra 3 yıl sonunda sonlandırılmıştı. Bu hastaların 

remisyonda takipleri devam etmektedir. İki (%12.5) hastanın imatinib (400 mg/gün) ile adjuvan tedavisi 

devam etmektedir. Tanı anında metastatik olan hastalardan birinde takipte progresyon gelişmesi üzerine 

imatinib dozu 400 mg’dan 800 mg/güne dozuna arttırıldı ve takibi devam etmektedir. Altı hasta (%37.5) 

ilaçsız takip edilmektedir. Takiplerinin 5. ve 6. ayında olan iki hasta imatinib tedavisi altında exitus 

olmuştur. 

Sonuç: GİST nadir karşılaşılan sarkomlardır. Bu tümörlerde mitotik hız, tümör boyutu ve tümör bölgesi 

önemli prognostik faktörlerdir. Risk kriterlerine ve hastalığın lokal ya da metastatik olması durumuna göre 

tedavi planlanmaktadır. Hastalarda cerrahi ve/veya imatinib uygun tedavi seçenekleridir. 
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COVID-19 Enfeksiyonu Sırasında Akut Pankreatit: Olgu Sunumu 
1Orhan Cem Deniz, 1Yıldız Okuturlar, 1Yavuz Bekmezci, 1İrem Keskin, 1Sidelya Ecem Yiğit, 1Mehmet Mert 

Şahin, 1Hakan Yıldız                                                                                                                                 
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: COVID-19 enfeksiyonu sırasında akciğer tutulumu yakın takip edilirken özellikle 

pankreatit gelişen olgular da görülmüştür. Biz de burada takibi sırasında pankreatit gelişen bir olguyu 

sunmak istedik. 

Vaka Sunumu: 67 yaşında kadın hasta 2 gündür devam eden ateş ve genel durum bozukluğu ile acil 

servisimize başvurdu. Hastanın oda havasında desatüre olması ve SARS-Cov-19 PCR testi sonucu pozitif 

gelmesi üzerine COVID-19 pnömonisi olarak değerlendirilen hastanın servise yatışı yapıldı. Özgeçmişinde 

tip 2 diabetes mellitus, hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği, Parkinson hastalığı ve astım öyküsü 

mevcuttu. Fizik muayenede kan basıncı 130/68 mmHg, solunum sayısı 21/dak, SpO2 96 (4 L/dak nazal 

oksijen altında), nabız 88 vuru/dak, vücut sıcaklığı 37.6 derece, dezoryante olup kooperasyonu azalmıştı. 

Solunum sesleri kabaydı, ral ve ronküs yoktu. Kardiyak sesleri ritmik, üfürüm yoktu. Batın muayenesinde 

rebound ve defans yoktu. Destek tedavi ile birlikte düşük doz deksametazon ve subkutan antikoagülan 

tedavisi başlandı. Çekilen akciğer grafisinde alt zonlarda bronkovasküler belirginleşme görüldü. 

Laboratuvar tetkiklerinde lökosit 4.87x103/uL, hemoglobin 10.9x103/uL, trombosit 137x103/uL, D-dimer 

0.98 mg/dL, fibrinojen 306 mg/dl, ferritin 1.028 ng/mL, prokalsitonin 0.28 ug/L, ALT 80 IU/L, AST 355 

IU/L, amilaz 1.011 IU/L, lipaz 4.281 IU/L, total bilirubin 1.64 mg/dL, direkt bilirubin 1.23 mg/dL, BUN 25 

mg/dL, GGT 163 IU/L, ALP 109 IU/L, CRP 20.41 mg/dL idi. Hastanın şuur tablosu nöroloji hekimi ile 

konsülte edildi. Kooperasyon sağlanamayan hastanın kliniği Parkinson hastalığına bağlandı. Deep Brain 

Stimulation cihazında düzenleme yapılan hastanın şuuru açıldı ve kooperasyonunda belirgin düzelme 

gözlendi. Kan tetkiklerinde insidental olarak pankreatit ile uyumlu sonuçlar saptandı. Tüm batın USG 

çekilen hastada hepatomegali ve grade I-II difüz hepatosteatoz tespit edildi. Gastroenteroloji hekimi ile 

değerlendirilen hasta akut pankreatit olarak değerlendirildi ve akut pankreatite yönelik tedaviye başlandı. 

IV hidrasyon tedavisi ile takip edilen ve oral alımı olan dezoryante hastanın karaciğer ve pankreas 

enzimlerinde düşüş gözlendi. Yatışının 8. gününde bakılan laboratuvar parametrelerinde ALT 31 IU/L, AST 

55 IU/L, amila :120 IU/L, lipaz 65 IU/L, total bilirubin 0.8 mg/dl, direkt bilirubin 0.53 mg/dL, CRP 4.15 

mg/dL idi. Genel durumu belirgin düzelen ve oda havasında oksijen ihtiyacı olmayan hasta poliklinik 

kontrollerine gelmek üzere taburcu edildi. 

Sonuç: COVID-19’a bağlı gelişen solunum yetersizliği oksijen satürasyonu ile yakından takip 

edilebilmektedir. Ancak hasta tarafından ifade edilen ve karın ağrısı semptomu ile manifeste olan akut 

pankreatit tablosu, COVID-19 klinik takibi sırasında kolaylıkla atlanabilir. Bizim hastamızda olduğu gibi 

geriatrik veya kooperasyon sağlanamayan nörolojik hastalarda ancak serum amilaz ve lipaz düzeylerinin 

takibi ile akut pankreatit tanısı konulabilmektedir. Bu nedenle özellikle bu grup hastalarda veya genel 

durumu bozulan tüm hastalarda mutlaka amilaz ve lipaz düzeyi takibi yapılmalıdır. 

  



~ 282 ~ 
 

SB077 - 168 

 

COVID-19, Prostat Spesifik Antijen Düzeyini Etkiler mi? 
1Soner Çoban, 1Anıl Erkan                                                                                                                       
1Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Koronavirüs, anjiotensin dönüştürücü enzim 2 reseptörü yardımı ile vücuda girmekte ve bu 

reseptörün bulunduğu birçok organı hedef alabilmektedir. Bu organlardan bir tanesi de prostat olup 

etkilenmesi durumunda prostat spesifik antijen düzeyi (PSA) değişebilmektedir. Çalışmamızda aktif 

COVID-19 enfeksiyonu olan hastalarda PSA düzeyinin nasıl etkilendiğinin ortaya konulması 

amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Nisan 2021-Haziran 2021 tarihleri arasında Covid-19 servisinde yatan hastalarda yatış 

günü total PSA, serbest PSA, uluslar arası prostat semptom skoru (IPSS) ve nokturi sayısı kaydedildi. 

Taburcu olduktan 3 ay sonra üroloji polikliniğinde kontrole çağırılan hastaların total ve serbest PSA düzeyi, 

suprapubik prostat hacmi incelendi. İki grubun total ve serbest PSA değerleri karşılaştırıldı. 

Bulgular: Çalışmaya katılan 33 hastanın ortalama yaşı 61.7±10.7 yıl, IPSS 14.9±.8, noktüri sayısı 2.6±1.6, 

prostat volümü 47.7±27.3 g olarak bulundu. On sekiz hasta (%55) alfa bloker ilaç tedavisi almakta idi. 

COVID-19 nedeniyle yatan hastaların total ve serbest PSA değerleri sırası ile 2.05±2.3 ve 0.47±0.61 iken 

3. ay kontrolünde sırası ile 1.99±2.1 ve 0.57±0.67 olarak hesaplandı. Taburculuk sonrası bakılan total PSA 

değerinde gruplar arası istatistiksel fark saptanmaz iken, serbest PSA kontrol grubunda istatistiksel açıdan 

anlamlı düzeyde yüksek bulundu (sırasıyla p=0.371, p<0.001). 

Sonuç: Üroloji polikliniğine alt üriner sistem semptomları nedeniyle başvuran bir hastada son 3 ay içerisine 

geçirilmiş COVID-19 enfeksiyonu total PSA düzeyini etkilemezken, serbest PSA düzeyini yükseltebileceği 

konusunda dikkatli olunmalıdır. Bu değişim prostat kanserinin bir belirteci olarak kullanılabilen 

serbest/total PSA oranını etkileyerek malign bir oluşumun geç tanı almasına neden olabilir. 
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COVID-19 Sonrası Gelişen Multiinflamatuvar Sendrom Adult Vakası 
1Mehmet Emin Dağtekin, 2Mehmet Sezen, 2Mahmut Yavuz, 2Kamil Dilek, 2Mustafa Güllülü, 2Ayşegül 

Oruç, 2Abdulmecit Yıldız, 2Alparslan Ersoy, 3Belkıs Nihan Coşkun, 3Yavuz Pehlivan 1Bursa Uludağ 

Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
3Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Multiinflamatuvar sendrom-adult (MIS-A), COVID-19 enfeksiyonu geçirdikten haftalar 

sonra, COVID-19 ile ilişkili olup birden fazla sistemi etkileyen inflamatuvar bir sendrom olarak kabul 

edilmektedir. İlk olarak çocuklarda COVID-19 ile ilişkili multiinflamatuvar sendrom – child (MIS-C) olarak 

bildirilen bu durum Haziran 2020’de erişkin olgularda da benzer bulgular saptanması üzerine bu yeni gelişen 

durum MIS-A olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Bu vakamızda COVID-19 geçirdikten 3 hafta sonra 

ayaklarda ağrı ile başlayıp tetraplejik şekilde tarafımıza başvuran 48 yaş kadın hasta olgusu bildirdik. 

Vaka Sunumu: 48 yaşında bir kadın hasta, COVID-19 geçirdikten 3 hafta sonra başlayan ayaklarda ağrı, 

halsizlik şikayetiyle dış merkeze başvurmuş. Dış merkezde yapılan tetkiklerde tanı konulamayan ve 4 

ekstremitede de güçsüzlüğü giderek artan ve tetraplejik olan hasta ileri tetkiklerin yapılması amacıyla 

kliniğimize interne edildi. Kreatin kinaz 17.020 U/L olan hastadan dermatomiyozit ön tanısıyla deltoid 

kastan biyopsi yapıldı. Kas biyopsisi sonucunda dermatomiyozit bulgusuna rastlanmayan ve romatolojik 

tetkiklerinde ve romatolojik sistem sorgusunda anormal bir bulgu saptanmayan hastanın COVID-19 

geçirme öyküsü olması sebebiyle; covıd sonrası gelişen polimiyozit veya MIS-A olabileceği düşünüldü. 

MIS-A kriterlerinde olan; ateş, enflamasyonun laboratuvar bulguları, hastane yatışı gerektiren ciddi hastalık, 

iki veya daha fazla organ tulumu ve yakın zamanlı COVID-19 enfeksiyonu geçirme hikayesi olan hasta 

MIS-A kriterlerini karşılıyordu. Buna yönelik olarak hastaya 3 gün 1.000 mg metilprednizolon yüklemesi 

yapılması ardından 1 mg/kg metilprednizolon ile idame tedavisi başlandı. Tedavisinin 20. gününde kas 

gücünün %50 oranın arttığı görülen hasta ayaktan takip edilmek üzere taburcu edildi. Ayaktan takiplerinde 

hastanın kas gücünün tamamen geri geldiği gözlendi. 

Sonuç: COVID-19 vakalarında gecikmiş immün yanıta bağlı olarak gelişen multiinflamatuvar yanıtın 

sadece çocuklarda değil erişkinlerde de görülebileceği ve bu bulguların şiddetli olabileceği buna karşın 

erken tanı ve tedavinin sürecin kontrol altına alınmasında önemli bir basamak olduğu unutulmamalıdır. 
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Tiroid Kanseri Cerrahisi Sonrası Hipoparatiroidizm Sıklığının ve Hipoparatiroidizm Risk 

Faktörlerinin Değerlendirilmesi 
2Merve Çatak, 1Derya Köseoğlu, 3Zeynep Çetin, 4Özden Özdemir Başer                                                
1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Çorum 
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Tokat, 

Türkiye 
3Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Amasya, 

Türkiye 
4Yozgat Şehir Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Yozgat, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Postoperatif hipoparatiroidizm, tiroid operasyonlarından sonra görülebilen önemli bir 

komplikasyondur. Bu çalışmanın amacı üçüncü basamak referans merkezi olan bir merkezdeki postoperatif 

geçici ve kalıcı hipoparatiroidizm sıklığını ve bunların risk faktörlerini belirlemektir.  

Gereç ve Yöntem: Tiroidektomi yapılmış olan 252 hastanın verisine ulaşıldı. Bunlar içinden postoperatif 

hipoparatiroidizm verisine ulaşılabilen 195 hasta çalışmaya dahil edildi. Postoperatif hipoparatirodizm 

saptanan ve saptanmayan hastaların preoperatif klinik ve laboratuvar değerleri, operasyon patoloji sonuçları 

ve postoperatif bazı laboratuvar değerleri kıyaslandı. Aynı parametreler geçici ve kalıcı hipoparatiroidi 

saptanan hastalar arasında da kıyaslandı. 

Bulgular: Opere olan 195 hastanın 78’inde postoperatif hipoparatiroidizm izlenirken 117 hasta normal idi. 

Hasta popülasyonumuzda postoperatif hipoparatiroidizm oranı %40 idi. Geçici hipoparatiroidizm %27.7 

iken kalıcı hipoparatiroidizm %12.3 oranında idi. Postoperatif hipoparatiroidizm saptanan ve saptanmayan 

hastaların parametrelerinin kıyaslanması Tablo 1’de gösterilmiştir. Buna göre yaş, cinsiyet, tümör boyutu, 

tümör lokalizasyonu ve tümörün patolojik özelliklerinin postoperatif hipoparatiroidizm için bir risk faktörü 

olmadığı saptanmıştır. İlginç olarak insülin kullanımı ve HbA1c yüksekliği postoperatif hipoparatiroidiizm 

için risk faktörü olarak saptanmıştır. Kalıcı ve geçici postoperatif hipoparatiroidiizm olan hastaların 

kıyaslaması Tablo 2’de verilmiştir. Postoperatif kalsiyum ve paratiroid hormon değerleri postoperatif 

hipoparatiroidiizm gelişen hastalarda daha düşük saptanmış olup kalıcı postoperatif hipoparatiroidizm olan 

hastalarda geçici olanlara kıyasla kalsiyum değeri düşük, ancak PTH benzer saptanmıştır. Cinsiyet, yaş, 

tümör boyutu gibi faktörler postoperatif kalıcı hipoparatiroidizm için risk faktörü olarak saptanmamıştır. 

Ancak buna rağmen tümör odağının multiple olması, ekstratiroidal yayılım varlığı kalıcı hipotiroidizm için 

risk faktörü olarak saptanmıştır. 

Sonuç: Lezyonun multipl olması, ekstratiroidal yayılım varlığı ve kalsiyum değerinin belirgin düşük olması 

kalıcı hipotiroidizm için risk faktör olarak saptanmıştır. Bu parametreler olan hastaların kalıcı postoperatif 

hipoparatiroidizm açısından daha yakın takibi önem arz etmektedir. 
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COVID-19 Sürecinde Sağlık Çalışanlarının Yaşadığı Sorunlar 
1Hicran Yıldız, 1Semure Zengi, 1Nuran Adalı, 1Erdem Çubukçu                                                                  
1Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye 
 

Giriş ve Amaç: Salgın hastalıklar, sağlığı olumsuz yönde etkileyen, hatta ölümlere neden olan, sosyal ve 

ekonomik sorunlara yol açan küresel bir sorundur (Fernandez ve ark., 2020). Günümüzde bu salgınlardan 

biri olan COVID-19 salgını görülmektedir. Sağlık çalışanları, hastanın hastaneye yatışından taburcu olana 

kadarki süreçte hastalarla sürekli temas halindedir ve buna bağlı olarak büyük bir kontaminasyon riski ile 

karşı karşıya kalmaktadır (Egnabali ve ark., 2020).  

Tartışma: Salgın sürecinde, COVID-19 tanılı vaka sayılarının sürekli artış göstermesi, çalışma saatlerinin 

uzun olması, kişisel koruyucu ekipmanlarla zorlu çalışma koşulları, iş yükü artışı, yeterli dinlenme ve 

toparlanma zamanının olmaması, görev kapsamının belirsizliği, sağlık personeli sayısının yetersizliği, 

kişisel koruyucu ekipman yetersizliği, kalitesiz kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı nedeniyle tam 

korunmanın sağlanamaması, hastalığa özgü tedavini henüz netleşmemiş olması, COVID-19 tanısı alan ekip 

arkadaşlarının sağlık durumu konusunda endişelenme, enfekte olma ve başkalarına bulaştırma korkusu, aile 

bireylerini korumak için onlardan ayrı evlerde kalma ve/veya onlarla görüşememe, personel eksikliği 

nedeniyle eve gidememe, damgalanma gibi çok sayıda sorun yaşamaktadır (Okuyan ve ark., 2020; Xiong 

ve Peng, 2020; Billings ve ark., 2021, Esin ve ark., 2021). Ayrıca, bu sorunlara bağlı olarak rutin olarak 

sağlanan hizmetlerin sunumunda aksamalar ve eksiklikler yaşanabilmekte, bazı hizmetlerin sunumu 

ertelenirken bazılarının ise yapılamadığı görülmektedir. Bu durum etik sorunların da ortaya çıkmasına ve 

sağlık çalışanının etik sorunlarla da karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır (Esin ve ark., 2021; Turale 

ve ark., 2020). Sağlık çalışanları, stres, anksiyete, depresyon, uykusuzluk, inkar, öfke ve korku gibi ruhsal 

sağlık sorunları da yaşayabilmektedir (Lee ve ark., 2018; Liu ve ark. 2020; Xiong ve Peng, 2020). Bu durum 

sağlık personelinde tükenmişliğe neden olmakta, hatta sağlık personeli işten ayrılmayı düşünür hale 

gelmektedir (Okuyan ve ark., 2020; Esin ve ark., 2021). Tüm bunlar göz önüne alındığında pandeminin 

ciddi bir krize neden olduğu görülmektedir (Xiong ve Peng, 2020).  

Sonuç: Sağlık çalışanlarının yeterli ve kaliteyi bir tedavi ve bakım sürecini gerçekleştirmeleri için, pandemi 

süresince maddi ve manevi desteklerin sağlanması gerekmektedir. Pandemi gibi kriz durumlarına hazırlıklı 

olabilmeleri, bu durumu etkin ve başarılı bir şekilde yönetebilmeleri için sağlık çalışanlarına kriz yönetimi 

konusunda eğitim verilmesi önerilmektedir. 
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Primer Hiperparatiroidizm Tanılı Geriatrik Yaş Grubu Hastaların Klinik Özelliklerinin 65 Yaş Altı 

Primer Hiperparatiroidizm Tanılı Hastalar ile Kıyaslanması 
1Derya Köseoğlu                                                                                                                                        
1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Çorum, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Primer Hiperparatiroidi (PHPT), artmış parathormon (PTH) seviyeleri sonucu oluşan 

hiperkalsemi ve buna sekonder gelişen komplikasyonlar ile seyreden bir hastalıktır.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2017 ile 2021 yılları arasında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve 

Araştırma Hastanesinde PHPT tanısı konulan hastalar dahil edildi. Hastalar 65 yaşından küçük hastalar ve 

65 yaş ve üzeri hastalar olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Hastalardan başvuru sırasında bakılan serum kalsiyum, 

fosfor, PTH, 25 hidroksi vitamin D, kreatinin, Alkalen fosfataz ile 24 saat idrarda kalsiyum düzeyleri iki 

grup arasında kıyaslanmıştır. Ayrıca gruplar arası osteoporoz ve böbrek taşı varlığı da karşılaştırılmıştır. 

Ultrasonografide saptanan adenomun boyutları kullanılarak adenom hacmi hesaplanmış ve gruplar arasında 

kıyaslanmıştır. SPSS 20.0 programı ile uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak istatistiksel analiz 

yapılmıştır. 

Bulgular: Merkezimizde PHPT saptanan 174 hastanın 62’si (%35.6) geriatrik yaş grubunda idi. İki grubun 

laboratuvar ve klinik kıyaslaması Tablo 1’de gösterilmiştir. Buna göre her iki grupta da PTH ve kalsiyum 

seviyesi yüksek olup iki grup arasında istatistiksel olarak farklılık saptanmadı. 25-OH vitamin D düzeyinin 

65 yaş üstü grupta diğer gruba göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. İdrar kalsiyum atılımında ve 

adenom volümünde iki grup arasında istatistiksel olarak farklılık saptanmadı. Ulaşılabilen patoloji sonuçları 

değerlendirildiğinde 2 grup arasında farklılık saptanmadı, ancak 65 yaş üstü grupta 1 hastanın patoloji 

sonucu karsinom ile uyumlu olarak tespit edildi. Hipertansiyon varlığı 65 yaş üstü grupta anlamlı olarak 

daha yüksek saptandı. Osteoporoz 65 yaş üstü hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlı yüksek oranda 

saptandı, nefrolitiyazis ve böbrek kisti sıklığında ise 2 grup arasında anlamlı farklılık saptanmadı. 

Tartışma ve Sonuç: PHPT, kalsiyum metabolizmasının yaygın bir endokrin bozukluğu olup, hiperkalsemi 

ve yüksek veya uygunsuz şekilde normal PTH konsantrasyonları ile karakterizedir . PHPT hastalığının 

nedenleri arasında, paratiroid adenomu (%85-90), paratiroid hiperplazisi (%10-15) ve paratiroid karsinomu 

(%1-2) yer almaktadır. PHPT klinik belirti ve bulguları kronik hiperkalseminin ve yüksek seviyede seyreden 

PTH’nin hedef organlar üzerindeki etkileriyle meydana gelir. PHPT hastalarında sadece iskelet sistemi 

üzerine komplikasyonlar değil ayrıca nöromuskuler sistem ve böbrek üzerine de olumsuz yönde etkiler 

görülebilmektedir. Hastalar tespit edildiğinde bu yönden hastaların değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Çalışmamızda 65 yaş üstü grupta, 65 yaş altı gruba göre osteoporoz sıklığının daha fazla olduğu görüldü. 

Bu etki yaşla birlikte olan ilave kemik kitlesindeki azalmayla açıklanabilir. Yaşlı olan grupta 25-OH vitamin 

D seviyesinin yüksek olması bu grubun daha fazla replasman tedavisi alması ile açıklanabilir. Ancak diğer 

parametreler yaş grubuna göre değişmemekte olup PHPT tespit edilmiş olan hastalar yaştan bağımsız olarak 

olası komplikasyonlar açısından değerlendirilip tedavi edilmelidir. 
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Dünya’da 2019 ve 2020 Yıllarında Yapılan Böbrek Nakillerinin Dağılımında COVID-19 

Pandemisinin Etkisinin Değerlendirilmesi 
2Ersin Elgin, 1Mehmet Sezen, 1Abdülmecid Yıldız, 1Ayşegül Oruç, 1Saide Elif Güllülü Boz, 3Mehmet 

Çağatay Çiçek, 3Kadir Ömür Günseven, 2Kerem Selimoğlu, 2Rafet Oflaz, 1Alparslan Ersoy                
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi, Bursa, Türkiye 
3Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
 

Giriş ve Amaç: 2020 yılında Dünyada SARS-CoV-2 tanısı alan hasta sayısı 83.999.379’dur. Bu hastalardan 

WHO (Word Health Organization) verilerine göre, 2020 yılı SARS-CoV-2 tanısı alıp ölen hasta sayısı 

1.937.987’dir. Bu da SARS-CoV-2 tanısı alan hastaların %2.3’ünü oluşturmaktadır. SARS-CoV-2 virüsüne 

bağlı dünyada gelişen COVID-19 pandemisi her alanı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu etkilenen alanların 

başında organ temini ve nakli gelmektedir. Çalışmamızda dünyada 40 milyon ve üstü nüfusa sahip ülkelerin 

2019 ile 2020 böbrek nakillerinin değişiminin, dünyadaki COVID-19 pandemisi etkisinin değerlendirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: GODT (Global Observatory on Donation and Transplantation) verilerine göre, 40 

milyon ve üstü nüfusu bulunan ülkelerin 2019 ile 2020 yıllarında bildirilen canlı ve kadavra böbrek 

nakillerinin dağılımında COVID-19 pandemisinin ne ölçüde etkili olduğu retrospektif olarak 

değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Dünya’da 40 milyon ve üstü nüfusa sahip GODT’a veri gönderen ülkelerin 2019 ve 2020 

yıllarında yapılan böbrek nakil sayıları sırasıyla şu şekildedir: Sudan 313;139, Cezayir 270;91, Arjantin 

1.675;854, İspanya 3.423;2.702, Kolombiya 947;526, Güney Kore 2.293;2.280, İtalya 2.139;1.907, Fransa 

3.643;2.595, İngiltere 3.649;2.567, Tayland 679;712, Almanya 2.132;1.909, İran 2.101;1.240, Türkiye 

3.863;2.498, Filipinler 300;132, Etiyopya 35;8, Japonya 1.913;1.697, Meksika 2.976;913, Rusya 

1.473;1.124, Bangladeş 205;155, Nijerya 164;165, Pakistan 1.306;129, Brezilya 6.298;4.830, ABD 

24.273;23.644, Hindistan 9.751;5.486, Çin 12.124;11.037’dir. 2020 yılında sadece Tayland’ın canlı, 

kadavra ve toplam böbrek nakil sayıları artmıştır. Diğer ülkelerde ise, dünyada SARS-CoV-2 virüsünün 

artmasıyla böbrek nakil sayıları azalmıştır. Kadavra böbrek nakil sayısı 2019’a göre yükselen ülkeler; 

Tayland, Güney Kore ve ABD’dır. Türkiye’deki toplam böbrek nakilleri 2019 yılına göre %35.4 oranında 

düşmüştür. Türkiye’de canlı böbrek nakil sayısı 2019 yılında %79.02 iken, 2020 yılında %90.03’lar 

düzeyine çıkmıştır. Kadavra oranları da bu ölçüde azalmıştır. 

Tartışma ve Sonuç: GODT verilerine göre, 40 milyon ve üstü nüfusu bulunan ülkelerin 2019 ile 2020 

yıllarında bildirilen canlı ve kadavra böbrek nakillerinin dağılımında COVID-19 pandemisinin ne ölçüde 

etkili olduğu retrospektif olarak değerlendirildiğinde, sadece Tayland’ın canlı ve kadavra böbrek nakil 

sayıları artmıştır. Diğer ülkelerde organ nakli 2019 yıllına göre azalmıştır. Türkiye’de 2020 yılında, toplam 

böbrek nakilleri 2019 yılına göre %35.4 oranında düşmüştür. Türkiye’de kadavra böbrek nakli sayısı 2019 

yılında %20.92 iken, 2020 yıllında %9.97’ler düzeyine gerilemiştir. Ancak SARS-CoV-2 virüsünün yoğun 

olduğu ABD’de böbrek nakillerinde 2019 yılına göre %2.6 düşüş olmasına karşın, kadavra organ naklinde 

%5.7 oranında artış görülmüştür. Bu, organ temininde OPT-IN sistemini kullanan ABD’de UNOS (United 

Network for Organ Sharing) ağına bağlı eyaletlerde konuşlu OPO (Organ Procurement Organization) 

tarafından organ sağlanması organ temininin SARS-CoV-2 virüs nedeniyle düşmesini engellemiş olabilir. 

OPT-IN sistemi kullanan Türkiye gibi ülkelerin organ temini için, ABD’de kullanılan yöntemin uygulaması 

organ temini daha fazla arttırabilir. 



~ 291 ~ 
 

SB083 - 174 

 

Sağlıklı Erişkinlerde Aortik Elastisite Parametrelerinin Transtorasik Ekokardiyografi Ölçümleri ve 

Koşu Bandı Egzersiz Testi Verileri ile Karşılaştırılması 
1Betül Cengiz Elçioğlu, 1Saide Aytekin                                                                                                           
1Koç Üniversitesi Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Aortun elastik özellikleri yaş, hipertansiyon (HT), diabetes mellitus (DM), dislipidemi ve 

sigara kullanımı gibi birçok durumdan etkilenir. Çalışmalar, aort damar duvarındaki artan sertliğin, çeşitli 

hasta gruplarında artmış kardiyovasküler (CV) mortalite ve morbidite ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu 

çalışmada; bilinen KV hastalığı olmayan bireylerde aort elastisite parametrelerinin transtorasik 

ekokardiyografi (TTE) ölçümleri ve treadmill egzersiz testi (TET) verileri ile karşılaştırılması amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Kardiyoloji polikliniğine çeşitli şikayetlerle veya check-up için başvuran, bilinen KV 

hastalığı olmayan, TTE ve TET planlanan 105 (ortalama yaş 40.19±9.06, %49.5 erkek) katılımcı çalışmaya 

dahil edildi (Tablo 1). Bilinen DM, HT, orta ve yüksek dereceli kalp kapak hastalığı, konjenital aort kapağı 

veya vasküler anomalisi, aort dilatasyonu, sinüs dışındaki ritimleri ve elektrokardiyografide iletim 

anormalliği olan hastalar ve TET pozitif olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. TTE ile konvansiyonel 

ölçümlere ek olarak çıkan aorttan alınan M-mode görüntülerden ilgili formüller ile aort elastisite 

parametreleri (aortik gerilme, sertlik ve esneyebilirlik) hesaplandı (Tablo 2). Bu parametreler TET’ten elde 

edilen verilerle (metabolik eşdeğerler, maksimum kalp hızı, egzersiz testi süresi, maksimum sistolik ve 

diyastolik kan basıncı, öngörülen maksimum kalp hızı yüzdesi, iyileşme süresi) karşılaştırıldı. 
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Bulgular: Yaş ile aort gerilimi ve esneyebilirlik arasında anlamlı bir negatif korelasyon (sırasıyla r: -0.561, 

p<0.001; r: -0.553, p<0.001) ve aort sertliği ile anlamlı bir pozitif korelasyon vardı (r: 0.555, p<0.001). 

Egzersiz kapasitesini yansıtan aort gerilimi ve metabolik eşdeğerler (METs), egzersiz testi sırasında ulaşılan 

maksimum kalp hızı (MHR) ve egzersiz testi süresi (ETD) arasında anlamlı bir pozitif korelasyon gözlendi 

(sırasıyla r: 0.238, p=0.016; r: 0.373, p<0.001; r: 0.227, p=0.022). Aort sertliği ile METs ve MHR arasında 

anlamlı bir negatif korelasyon bulundu (sırasıyla r: -0.201, p=0.043; r: -0.396, p<0.001). Ayrıca aort gerilimi 

ile esneyebilirlik ve septum kalınlığı, sol atriyum çapı ve E/A değerleri arasında negatif, aort sertliği ile aynı 

parametreler arasında ise anlamlı pozitif korelasyon gözlendi (Tablo 3). Çok değişkenli lineer regresyon 

analizinde her üç parametrenin de yaş ile bağımsız bir korelasyon gösterdiği belirlendi. 

Sonuç: Çalışmamızda sağlıklı erişkinlerde aort sertliği ve zorlanma değerleri ile yaş, egzersiz kapasitesi ve 

sol ventrikül (LV) diyastolik parametreleri arasında anlamlı bir ilişki gözlendi. Elde ettiğimiz veriler, yaşın 

aort elastisite parametrelerini etkileyen en önemli faktör olduğunu ve bu parametreler ile diyastolik 
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fonksiyonlar ve kardiyak yapısal değişiklikler arasında bir ilişki olduğunu gösterdi. Düşük egzersiz 

kapasitesi de aort elastikiyetini etkileyerek KV riskini artırabilir. 

 

Tablo 3. Parametreler arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyonlar 

Parametre r değeri p değeri 

Yaş 

Aortik strain 

Aortik sertlik 

Aortik elastisite 

LDL 

Total kolesterol 

E/A oranı 

A dalga hızı 

e’ dalga hızı 

IVRZ 

Sol atriyum çapı 

Sistolik kan basıncı 

Septum kalınlığı 

Maksimum kalp hızı 

 

-0.561 

0.555 

-0.553 

0.247 

0.252 

-0.462 

0.355 

-0.380 

0.388 

0.213 

0.217 

0.296 

-0.323 

 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

0.021 

0.019 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

0.029 

0.026 

0.002 

0.001 

Aortik strain 

Yaş 

VYA 

E/A roranı 

A dalga hızı 

e’ dalga hızı 

IVRZ 

Septum kalınlığı 

Sol atriyum çapı 

METs 

Maksimum kalp hızı 

Egzersiz test süresi 

 

-0.561 

-0.279 

0.357 

-0.277 

0.279 

-0.338 

-0.394 

-0.274 

0.238 

0.373 

0.227 

 

<0.001 

0.028 

<0.001 

0.006 

0.008 

0.001 

<0.001 

0.005 

0.016 

<0.001 

0.022 

Aortic sertlik 

Yaş 

E/A oranı 

e’ dalga hızı 

IVRZ 

Septum kalınlığı 

Sol atriyum çapı 

METs 

Maksimum kalp hızı 

 

0.555 

-0.200 

-0.264 

0.281 

0.239 

0.211 

-0.201 

-0.396 

 

<0.001 

0.048 

0.013 

0.05 

0.016 

0.034 

0.043 

<0.001 

Aortik elastisite 

Yaş 

VYA                                           

e’ dalga hızı 

A dalga hızı 

E/A oranı 

IVRZ 

Septum kalınlığı 

Sol atriyum çapı 

Maksimum kalp hızı 

 

-0.553 

-0.250 

0.263 

-0.265 

0.273 

-0.320 

-0.319 

-0.329 

0.298 

 

<0.001 

0.012 

0.013 

0.008 

0.006 

0.001 

0.001 

0.001 

0.002 

VYA: vücut yüzey alanı. LDL: düşük yoğunluklu lipoprotein, IVRZ: izovolemik relaksasyon zamanı, METs: 

metabolik eşdeğer. 
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SB084 - 175 

 

Diyaliz Hastalarının Tedavi Sürecinde Aile Desteğinin Önemi 
1Hüsne Hilal Katırcı, 1Hicran Yıldız                                                                                                         
1Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Her kronik hastalıkta olduğu gibi böbrek yetmezliği de uzun süre devam eden ve kötüye 

gitme ihtimali olan bir hastalıktır. Bu durum, hastaların yaşamını fiziksel, psikolojik, ruhsal, bilişsel ve 

sosyal açıdan etkilemekte ve bedensel, ruhsal, cinsel ve sosyo-ekonomik çok sayıda sorunun yaşamasına 

neden olabilmektedir. 

Tartışma: Özellikle haftanın belirli günlerinde kliniğe gelme zorunluluğu, tedavinin ömür boyu sürmesi, 

bu nedenle yaşanan iş gücü kayıpları, başkalarına bağımlı hale gelme durumu, bu sorunların ortaya 

çıkmasını kolaylaştırmakta, hastanın kişisel, toplumsal ve mesleki amaçlarını yeniden gözden geçirmek 

durumunda bırakmaktadır. Diğer taraftan, çalışamama, sosyal çevreden kopma, içe kapanma, yeterli sosyal 

desteğin olmaması gibi durumlar, hastalarda psikolojik sorunların gelişimi için zemin hazırlamaktadır. En 

sık karşılaşılan ruhsal sorunlar; anksiyete, depresyon, gelecek hakkında belirsizlik, sosyal yaşamın 

kısıtlanması, rol değişiklikleri, bağımsızlığını kaybetme düşüncesi, üzüntü ve umutsuzluktur. Ailenin 

hastaya vermiş olduğu sosyal destek, hastanın hastalık, tedavi ve diyete uyumu olumlu yönde 

etkilemektedir. Diyaliz tedavisi, hastaların yanı sıra hasta ailelerini de sosyal, ekonomik, psikolojik 

boyutlarda etkileyebilmektedir. Aile üyelerinden birinde ciddi bir hastalık olduğunda, ailenin homeostatik 

dengesinde bir değişim meydana gelmektedir. Böyle bir durumunda, sistem yeni duruma uyum sağlama 

eğilimine girmekte ve ailenin duygusal enerjisi, sistemin dengesini yeniden kurmaya yönlendirilmektedir. 

Bu durum, aile üyelerinin rollerinin ve sorumluluklarının hastalık sürecinden olumsuz yönde etkilenmesi 

ile sonuçlanmaktadır. Hastalık durumu, aile üyelerinin sağlık durumlarını ve yaşam kalitesini bozabilmekte, 

aile/evlilik yaşantısı başta olmak üzere iş ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkilemekte ve tüm aile 

üyelerinin yaşam tarzlarının değişimine neden olabilmektedir. Hastada ve ailede çaresizlik, umutsuzluk, 

suçluluk duygusu ve kaygıyla birlikte seyreden depresyon görülebilmektedir. Bakım veren kişinin 

sorumlulukları arttıkça, hastaya bakım veren kişi sosyal yaşama dahil olamamaktadır. Ailede, günlük yaşam 

ve aile üyeleri arasındaki etkileşim başkalaşmakta, yeni duruma alışma sürecinde zorluklar yaşanmaktadır. 

Sonuç: Hastalara aile desteğinin sağlanması ve sürdürülmesi için öncelikle ailenin yaşadığı sorunların 

belirlenmesi, bu sorunların çözümünde aileye destek olunması gerekmektedir. 
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SB085 - 178 

 
Genel Dahiliye Polikliniğine Başvuran Yaşlılarda STOPP Kriterlerine Göre Potansiyel Uygunsuz 

İlaç Kullanımı 
1Celaleddin Demircan, 1Ulviyya Hasanzade, 1Mustafa Tatar                                                                            
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Yaşlılarda kullanılan ilaç sayısı ve ilaç kullanımı ile ilişkili sağlık riskleri yüksektir. Bu 

çalışmada Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi Genel Dahiliye Polikliniğine başvuran yaşlı hastalarda 

STOPP version 2 Kriterlerine göre potansiyel uygunsuz ilaç kullanımının (PUİK) araştırılması 

amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışma prospektif kesitsel olarak planlandı. Önceden hazırlanmış olan anket formuna 

hastalarla yüz yüze yapılan görüşmelerle sosyodemografik özellikleri, tanıları, eşlik eden kronik hastalıkları 

ve kullandıkları ilaçlar ayrıntılı olarak kaydedildi. Daha sonra STOPP version2 Kriterlerine göre PUİK 

belirlendi. Verilerin analizi için SPSS 21 paket programı kullanıldı. Kategorik değişkenlerin 

karşılaştırılmasında; Pearson x2 ve Fisher’in kesin x2 testleri, ikiden fazla bağımsız grubu karşılaştırmak 

için Kruskal-Wellis testi, iki bağımsız grubu karşılaştırmak için Mann-Whitney U testi kullanıldı. 

Bulgular: 1 Mart- 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çalışmaya katılmayı kabul eden 65 yaş ve üzeri 411 

(%61.8’i kadın, %38.2’si erkek) hastayla görüşüldü, dosyaları incelenerek hastalık ve ilaç bilgileri teyit 

edildi. Hastaların yaş ortalaması: 71.5±5.9 idi (kadınlarda 71, erkeklerde 72.3). Hastalarda en sık eşlik eden 

kronik hastalıklar hipertansiyon (%67.1) ve diabetes mellitus (%39.8) idi. Hastaların %93.7’si günlük en az 

1 ilaç kullanmaktaydı. Polifarmasi (günlük ≥5 ilaç kullanımı) oranı %55 ve aşırı polifarmasi (günlük ≥10 

ilaç kullanımı) oranı %11.2 idi. Toplam 198 (%48.2) hastada STOPP version 2 kriterlerine göre PUİK 

gözlendi (Tablo 1). En sık PUİK tipi proton pompa inhibitörlerinin (PPI) uygunsuz kullanımı idi (%13.4). 

 

Tablo 1. Hastalarda kullanılan ilaç sayıları ve STOPP version 2 kriterlerine göre potansiyel uygunsuz ilaç 

kullanımının cinsiyet ve yaş gruplarına göre dağılımı 

 Cinsiyet  

Toplam 

Yaş grupları 

Kadın Erkek 65-74 yaş ≥75 yaş 

Hasta sayısı 254(%61.8)* 157(%38.2) 411 306(%74.5)* 105(%25.5) 

Kullanılan ilaç sayısı 

İlaç kullanmayan 13(%5.1) 13(%8.3) 26(%6.3) 21(%6.9) 5(%4.8) 

1-4 ilaç 90(%35.4) 69(%43.9) 159(%38.7) 118(%38.6) 41(%39) 

5-9 ilaç  120(%47.2) 60(%38.2) 180(%43.8) 138(%45.1) 42(%40) 

≥10 ilaç 31(%12.2) 15(%9.6) 46(%11.2) 29(%9.5) 17(%16.2) 

Potansiyel uygunsuz ilaç kullanımı 

STOPP v2 130(%51.2) 68(%43.3) 198(%48.2) 140(%45.8) 58(%55.2) 

 

Sonuç: Bu çalışmada yaşlılarda polifarmasi ve PUİK oranlarının yüksek olduğu ve en sık olarak PPI grubu 

ilaçların uygunsuz kullanıldığı görüldü. Bu nedenle yaşlılarda ilaç nedenli oluşabilecek olası riskleri 

azaltmak için hastalarda çok yönlü geriatrik değerlendirme yapılmalı, akılcı ilaç kullanım önerilerine uygun 

olarak ilaçlar reçete edilmeli, potansiyel uygunsuz ilaç kullanımı açısından kullandığı ilaçlar gözden 

geçirilmeli ve ilaç advers etkileri açısından dikkatli bir şekilde sorgulanmalıdır. 
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SB086 - 179 

 

Bir Üniversite Hastanesi Genel Dahiliye Polikliniğine Başvuran Yaşlı Hastalarda İlaç Kullanım 

Hataları ve Potansiyel Uygunsuz İlaç Kullanımı 
1Ercan Pesen, 1Celaleddin Demircan, 2Deniz Sığırlı                                                                                    
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Yaşlılarda kronik hastalıklar, kullanılan ilaç sayısı ve ilaç kullanım hatalarının görülme 

sıklığı artmıştır. Bu çalışmada bir üniversite hastanesi Genel Dahiliye Polikliniğine başvuran yaşlı 

hastalardaki uygunsuz ilaç kullanımı ve hastaya ait ilaç kullanım hatalarının belirlenmesi ve etkileyen 

faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Prospektif kesitsel bir çalışma olarak planlandı. Etik kurul onayı alındıktan sonra anket 

formuna sosyodemografik özellikleri, eşlik eden kronik hastalıkları, ilaç kullanım özellikleri ve son 1 aydaki 

hastanın kendisine ait ilaç kullanım hataları ayrıntılı olarak kaydedildi. Daha sonra Beers 2015 kriterlerine 

göre potansiyel uygunsuz ilaç kullanımı belirlendi.   

Bulgular: Çalışmaya 721 (%60.9 kadın, %39.1 erkek) yaşlı hasta alındı. Yaş ortalaması: 70.9±5.1 idi. 

Hastaların %94.9’unda eşlik eden en az bir kronik hastalık vardı ve en sık eşlik eden kronik hastalıklar 

hipertansiyon ve diabetes mellitustu. Hastaların günlük ortalama kullandıkları ilaç sayısı 4.6±2.8, 

polifarmasi oranı %49.4 idi ve kadınlarda daha fazlaydı. Hastaların %54.2’sinde ilaç kullanım hatası, 

%30.1’inde uygunsuz ilaç kullanımı ve %22.5’inde ilaca bağlı advers etki gözlendi ve bu oranlar polifarmasi 

alanlarda daha fazlaydı. En sık ilaç kullanım hatası; günlük doz atlama hatası (%36.5), en sık potansiyel 

uygunsuz ilaç kullanımı; proton pompa inhibitörlerinin uygunsuz kullanımı (%10) ve en sık görülen advers 

etki ise gastrointestinal sistem ilişkili semptomlardı (%7.7) (Tablo 1). Eşlik eden kronik hastalıklardan 

diabetes mellitus ve depresyon ilaç kullanım hatası ile ilişkili bağımsız faktörler olarak bulundu. 

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışmada polifarmasi alan yaşlı hastalarda uygunsuz ilaç kullanımı, hastaya ait 

ilaç kullanım hataları ve ilaç advers etkileri daha sık görülmüştür. Ayrıca polifarmasi alan, hipertansiyon ve 

depresyonu olan yaşlılarda hastaya ait ilaç kullanım hataları daha sık görülmüştür. Bu nedenle yaşlılarda 

oluşabilecek olası riskleri azaltmak için hastalar çok yönlü değerlendirilmeli, ilaçlar akılcı ilaç kullanım 

önerilerine göre reçete edilmeli ve hastalara ilaçlarını nasıl kullanacakları ayrıntılı olarak anlatılmalıdır. 

Daha sonra her ziyarette ilaçları nasıl kullandıkları ve ilaç advers etkileri açısından dikkatli bir şekilde 

sorgulanmalıdır. 
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Tablo 1. Hastalarda kullanılan ilaç sayıları, potansiyel uygunsuz ilaç kullanımı ve hastanın kendisine ait ilaç kullanım 

hatalarının cinsiyet ve geriatrik yaş gruplarına göre dağılımı 

 

 Cinsiyet  

Toplam 

Yaş grubu 

Kadın Erkek 65 - 74 yaş ≥75 yaş 

Kullanılan ilaç sayısı  

- 1-4 ilaç 178(%40.5) 152(%53.9) 330(%45.8) 255(%44.7) 75(%50) 

- 5-9 ilaç 222(%50.5)* 91(%32.3) 313(%43.4) 251(%44) 62(%41.3) 

- 10 ilaç 25(%5.7) 18(%6.4) 43(%6) 32(%5.6) 11(%7.3) 

İlaç kullanım hataları 

Doz atlama 

hatası   

165(%37.6) 98(%34.8) 263(%36.5) 206(%36.1) 57(%38) 

Yanlış zaman 

hatası 

137(%31.2) 69(%24.5) 206(%28.6) 163(%28.5) 43(%28.7) 

Yanlış doz 

hatası 

29(%6.6) 22(%7.8) 51(%7.1) 35(%6.2) 16(%10.6) 

Yanlış ilaç 

hatası 

4(%0.9) 4(%1.4) 8(%1.1) 7(%1.2) 1(%0.6) 

Toplam** 250(%56.9) 141(%50) 391(%54.2) 314(%55) 77(%51.3) 

Potansiyel Uygunsuz İlaç Kullanımı 

Tablo 2 ilişkili 

PUİK   

121(%27.6) 70(%24.8) 191(%26.5) 122(%21.3) 69(%46.0)* 

Tablo 3 ilişkili 

PUİK   

12(%2.7) 7(%2.5) 19(%2.6) 12(%2.5) 5(%3.3) 

Tablo 4 ilişkili 

PUİK 

14(%3.2) 8(%2.8) 22(%3.1) 3(%0.5) 19(%12.7)* 

Tablo 5 ilişkili 

PUİK     

18(%4.1) 10(%3.5) 28(%3.9) 20(%3.5) 7(%5.3) 

Tablo 6 ilişkili 

PUİK   

3(%0.7) 1(%0.4) 4(%0.6) 3(%0.5) 1(%0.7) 

Toplam*** 136(%31.0) 81(%28.7) 217(%28.3) 127(%20.8) 90(%56.7) 

* p<0.001. 

** Bazı hastalarda birden fazla ilaç kullanım hatası vardı. 

*** Bazı hastalarda birden fazla potansiyel uygunsuz ilaç kullanımı vardı.  
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PB001 - 7 

 

Düşük Renin ve Düşük Aldosteron Düzeyinin Eşlik Ettiği Nadir Bir Sekonder Hipertansiyon 

Olgusu: Meyan Kökü İçeren Besin Takviyesinin Kronik Tüketimi 
1Fikriye Esra Gürses                                                                                                                             
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Samsun, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Burada alışılmadık bir şekilde meyan kökü alımının neden olduğu nadir bir ikincil 

hipertansiyon vakası sunulmuştur. 

Vaka Sunumu: Seksenüç yaşında kadın hasta hipokalemi ve dirençli hipertansiyon nedeniyle bölümümüze 

konsülte edildi. İlk değerlendirmede mevcut tabloyu açıklayacak ilaç kullanım öyküsü yoktu. Detaylı 

anamnez alınarak hastanın kullandığı tüm ilaçlar tekrar sorgulandı ve hastanın uzun süredir yüksek miktarda 

takviye aldığı öğrenildi. Bu takviyelerin bazıları meyan özü içeriyordu. Meyan kökü içeren takviyelerin 

kullanımı durduruldu. Destekleyici tedavi hastanın semptomlarını hafifletti. Erken teşhis sayesinde ölümcül 

komplikasyonların önüne geçildi.  

Sonuç: Vakamızı paylaşmaktaki amacımız, tüm hastalara bitkisel ilaçlar hakkında soru sormanın ve 

ayrıntılı tıbbi öykü almanın önemini hatırlatmaktır. 
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PB002 - 10 

 

Atipik Göğüs Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Tietze Sendromu 
1Uğur Ergün                                                                                                                                            
1Manisa Demirci Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü, Manisa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Tietze sendromu (TS), göğüs ön duvarında ağrı, hassasiyet ve nonpürülan şişlik ile seyreden 

kostosternal, kostokondral ve sternoklaviküler eklemlerin inflasmasyonu ile karakterize bir sendromdur. 

Olguların %80’inde kostosternal eklem tutulmuştur. Çoğunlukla etiyopatojenezi çoğunlukla idiyopatik olup 

mikrotravma teoriside etkili olduğu düşünülen benign karakterli bir sendromdur. Klinikte karşımızı daha 

çok ağrılı ve ele gelen şişlik şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu yazımızda göğüs ağrısı ile acil servisine 

başvuran sonrasında tarafımızca değerlendirilen kostokondritli olguyu sunuyoruz. 

Vaka Sunumu: 20 yaşında kadın hasta 3 gündür devam eden göğüs ağrısı şikayeti ile acil servise başvurup 

sonrasında iç hastalıkları polikliniğimize yönlendirildi. Sigara ve alkol tüketimi olmayan hastanın 

anamnezinde 1 ay öncesine kadar sürekli düzenli koşu sporu yaptığı öğrenildi. Vital bulgularında kan 

basıncı 120/80 mmHg, nabız 75 vuru/dak, solunum sayısı 18/dak, vücut sıcaklığı 36.6 °C, oda havasında 

oksijen satürasyonu %100 olarak tespit edildi. Fizik muayenesinde sol 2. kostokondral alanda palpasyonla 

hissedilen yaklaşık 2x2 cm çapında yumuşak kıvamda şişlik ve hassasiyet saptandı (Resim 1).  

 

 

 

 

 

 

Resim 1. Hastanın sol 2. kostokondral alanda hafif eritemli, ödematöz ve palpasyon ile hassasiyeti olan 

lezyonun görünümü. 

 

Diğer sistemik muayeneleri olağandı. Laboratuvar sonuçlarında ise biyokimya, hemogram, sedimentasyon, 

C-reaktif protein ve romatoid faktör normaldi. Çekilen akciğer grafisi ve elektrokardiyografisi (EKG) 

normal saptanmış olup patolojik bulgu görülmedi. O bölgeye yapılan yüzeysel ultrasonografi (USG) 

incelemesinde ise sol kostokondral bileşke düzeyinde çevre planlarında ödem ve kapsülde gerilme izlenmiş 

olup kostakondrit ile uyumlu raporlandı. Tedavide öncelikle nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar ile 

konservatif tedavi başlandı ancak 1 hafta sonraki poliklinik kontrolünde klinik regresyon görülmeyen 

hastaya intrakapsüler 20 mg metil prednizolon lokal enjeksiyon uygulandı. Enjeksiyon sonrası 1 hafta 

sonraki takiplerinde anlamlı bir şekilde iyileşme durumu gözlendi. Tedavinin 2. ayında ise klinik tam 

düzelmişti. 

Tartışma ve Sonuç: TS, kostokondral eklemlerin ağrı ve hassasiyeti ile karakterize bir tablodur. TS nadir 

görülmekte olup prevelansı net bilinmemektedir. Bazı çalışmalarda TS, seronegatif atropatilerde komponet 

olarak karşımıza çıkabileceği bildirilse de net olarak aydınlatılmamıştır. Bizim olgumuz romatoid faktör 



~ 301 ~ 
 

negatif olup ve başka bir eklem tutulumu olmaması nedeniyle diğer seronegatif atropati klinikleri ile uyum 

görülmemiştir. Bir çalışmada kadınlarda daha sık olduğu ve genellikle tek taraf eklemi tuttuğunu 

bildirmişlerdir. Olgumuzda tek taraflı tutulum ve kadın hasta olması bu çalışmayı destekler nitelikteydi. 

Hastalar tipik ya da atipik, keskin ağrı şekilde bazen omuza ya da kolun proksimal düzeyine kadar yansıyan 

göğüs ağrısı ile başvurabilirler. Hastanın şiddetli öksürmesi ya da pozisyonel bir şekilde ağrının şiddetini 

artırabilir. Tanıda anamnez ve fizik muayene önemli bir yer alırken laboratuvar testlerinin sonuçları çok 

spesifik değildir. Görüntülemede ise USG tanıda en değerli yöntemdir. Bir çalışmada USG ile tanı koymuş 

oldukları ve USG eşliğinde kortikosteroid enjeksiyonu ile tedavi etmiş oldukları TS olgusunu sunmuşlar ve 

hem tanı hem tedavide USG’nin önemini vurgulamışlardır. Tedavide öncelikle oral ya da topikal anti 

inflamatuvar ajanlar verilmektedir. Konvansiyonel tedaviye cevap vermeyen olgularda human kalsitonin 

denenebilir. Kronik olgularda, interkostal sinir blokları başarı ile kullanılabilir, ancak rekürrens sıktır. 

Genellikle tedaviye bağlı komplikasyonlar görülebilir. Şikayetlerini artırabileceği ve düzelmeyi 

geciktirebileceği için hastalara 1-2 hafta boyunca yorucu aktivitelerden kaçınmaları tavsiye edilmelidir. 

Sonuç olarak, hastanın fiziksel rahatsızlığını, hastalığın hasta üzerinde bıraktığı psikolojik etkiyi, boşa 

harcanan zamanı ve masrafları azaltmak için, dahili branş başta olmak üzere tüm hekimler bu klinik 

durumun farkında olmalı ve durumu tanımalıdır. 
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Atipik Prezentasyonlu Paratiroid Karsinomu 
1Coşkun Ateş, 1Ensar Aydemir, 1Filiz Mercan Sarıdaş, 1Erhan Hocaoğlu, 1Özen Öz Gül, 1Soner 

Cander, 1Canan Ersoy, 1Erdinç Ertürk                                                                                                     
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa, 

Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Paratiroid karsinomu, genellikle paratiroid adenomunun nadiren de primer paratiroid 

hiperplazisinin neden olduğu, primer hiperparatiroidizmin az görülen bir nedenidir. Sıklığı %0.3-2.1 

arasında değişmektedir. Hastalar sıklıkla (%90) semptomatik olup belirgin hiperkalsemi, kemik ve böbrek 

hastalığı, boyunda kitle ve belirgin paratiroid hormon düzeylerine sahiptirler. Yapılan çalışmalarda 

hastaların ortalama 14.6-15.9 mg/dL kalsiyum düzeyine sahip oldukları gösterilmiştir. Biz de sizlere 

normokalsemik ve asemptomatik bir vakayı sunmayı amaçladık. 

Vaka Sunumu: Yirmi iki yaşında bilinen herhangi bir komorbiditesi olmayan hasta düşmesi sonrası acil 

servise başvurmuş. Çekilen sol diz grafisinde litik lezyonlar olması üzerine sol diz manyetik rezonans 

görüntüleme yapılmış. Tibia proksimalinde anterior kesimde yaklaşık 30x10 mm boyutlarında ve femur 

distal metafizinde posterior kesimde yaklaşık 11x5 mm boyutlarında kortekste incelmeye ve konturdan 

taşmaya neden olan lezyonlar tespit edilmiş. Ön planda Langerhans hücreli histiositoz, metastaz ya da 

multipl myelom gibi patolojiler düşünülmüş. Bunun üzerine çekilen PET BT’sinde birçok kemikte litik 

lezyonları olan hasta tarafımıza yönlendirilmiş. Aktif şikayeti olmayan hastada bakılan kalsiyum 10 mg/dL, 

fosfor 2.1 mg/dL, parathormon 2.172 ng/L, 25-OH vitamin D düzeyi <3 ng/mL, ALP kemik izoenzim 636 

(3-14) ng/mL iken üre ve kreatinin normaldi. Paratiroid patolojisi düşünülen hastanın yapılan boyun 

ultrasonografisinde sol tiroid lobu alt polü arkasında özefagus komşuluğunda 10x15 mm olan kitle lezyonu 

izlendi. Protein elektoforezi normaldi. 24 saatlik idrarda kalsiyum düzeyi 526 mg olarak geldi. Kemik 

dansitometresi yapıldı ve hasta yaşı için beklenenden daha düşük kemik mineral yoğunluğuna sahipti. 

Üriner ultrasonografisinde nefrolitiyazis saptanmadı. Hastaya sol hemitroidektomi ve sol alt üst 

paratroidektomi yapıldı. Patolojisi paratroid karsinomu olarak (Kİ67 %25 GATA3 [+]) raporlandı. 

Postoperatif bakılan parathormon düzeyi 43.8 ng/L ve kalsiyumu 7.2 mg/dL, fosfor 1.4 mg/dL olan hastada 

aç kemik sendromu düşünüldü, kalsiyum verildi ve vitamin D replasmanına devam edildi. MEN açısından 

tetkikleri gönderildi. Genetik analiz için cd73 (HRPT-2) mutasyonu gönderildi. Hasta halen parathormon 

ve kalsiyum düzeyleri ölçülerek düzenli aralıklar ile takip edilmektdir. 

Sonuç: Paratiroid karsinomu %90’dan fazla hastada hiperkalsemiye neden olarak birçok semptoma yol 

açabilir. Bizim vakamızda ise eşlik eden vitamin D düşüklüğü mevcuttu. Hasta normokalsemik ve 

asemptomatikti. Hiperparatroidizmi taramak için bakılan kalsiyum düzeylerinin eşlik eden vitamin D 

eksikliğine bağlı olarak normal olabileceği unutulmamalı ve kemikte litik lezyonu, sekonder osteoporozu, 

nefrolitiazisi, renal yetmezliği olan hastalarda parathormon düzeylerine bakılmalıdır. 
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Sheehan Sendromu ve Santral Hipotiroidi 
1Sümeyye Memet, 1Elif Güneş                                                                                                                    
1Bursa Tıp Fakültesi, Bursa Şehir Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, 

Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Sheehan sendromu (SS), çeşitli derecelerde hipopituitarizm ile karakterizedir ve doğum 

sonu şiddetli kanamaya bağlı iskemik hipofiz nekrozu sonucu gelişir. Hastalarda izole hipofiz hormon 

yetersizliğinden total hipopitüitarizme kadar değişen hormonal yetersizlikler gözlenir. Hormon kaybının 

sıklık sıralaması genel olarak büyüme hormonu ve prolaktin, gonadotropinler, ACTH ve tirotropin olarak 

bulunmuştur. Sheehan sendromlu kadınlar, adet görmeme, genital ve aksiller tüylenme kaybı ve sıklıkla 

doğumdan uzun süre sonra ortaya çıkan santral hipotiroidizm ve sekonder adrenal yetmezliğin klinik 

belirtilerini içeren çeşitli belirti ve semptomlar sergiler. Sheehan sendromu sekonder empty sella 

sendromunun nedenlerinde biridir. Sheehan sendromu gelişen hastalarda hormon replasman 

(glukokortikoid, tiroksin ve ostrojen/progesteron) tedavisi uygulanır. Olgumuzda, üçüncü doğumunda 

şiddetli vajinal kanama öyküsü olup devamında adet görememe şikayeti olan, yavaş bir şekilde gelişen ve 

yıllar sonra tanısı konulan, öncelikle santral hipotiroidi gelişen kronik Sheehan sendromu tanısı alan hastayı 

değerlendirdik. 

Vaka Sunumu: Otuz iki yaşında normal vajinal yolla doğum yapan, üçüncü doğumundan sonra aşırı 

kanama öyküsü olan, amenore ile izlenen, aralıklı OKS tedavisi alan hasta, 46 yaşında tip 2 DM ve halsizlik 

şikayeti ile değerlendirildi. Soygeçmişinde özellik yoktu. Hastanın fizik muayenesinde; bilinç açık, 

oryantasyon ve kooperasyon tam, kan basıncı 125/80 mmHg NDS 70 vuru/dak, vücut sıcaklığı 36.6 °C idi. 

Diğer sistem bulguları normal sınırlarda idi. Tetkiklerinde hemogram ve biyokimya normal, TSH 0.6 (0.27-

4.20 mIU/L)) sT4 0.49 (0.93-1.71) sT3 1.75 (2.04-4.44 ng/L) tespit edildi. Dosyası incelendiğinde önceki 

tetkiklerinde 2 yıldır sT3, sT4 düzeyi bakılmadığı, bakılan TSH düzeyinin de alt sınıra yakın olduğu 

saptandı. Ön hipofiz hormon paneli değerlendirildiğinde kortizol 11.8, ACTH 28 ng/L (7.2-63.3), prolaktin 

7.74 (5.18-26.53), LH 1.5, FSH 2, estradiol <5, GH <0.05 (0.06-5), IGF-1 54 (74-196) ve tiroid fonksiyon 

testlerinin santral hipotiroidi ile uyumlu olduğu saptandı. Hastanın yapılan tiroid ultrasonografisinde 

anormal bulgu saptanmadı. Yapılan sella MRG’de empty sella bulgusu saptanmadı. Hipofiz parankimi 

minimal heterojen izlendi. Geç faz alınan görüntülerde hipofiz glandı orta kesim inferiorunda 2 mm çapında 

kontrastlanmayan bir alan tespit edildi. Hipotalamik, suprasellar ya da parasellar bölgelerde herhangi bir 

patoloji tesbit edilmedi. 

Tartışma ve Sonuç: Sheehan sendromu nadir de olsa postpartum hemorajiden aylar hatta yıllar sonra da 

ortaya çıkabilir. Yavaş gelişimi nedeniyle tanı atlanabilir. Hastalarda sadece TSH düzeyine bakılarak santral 

hipotiroidi tanısı gecikebilir. Olgumuzda, Sheehan sendromunun yavaş gelişimli olması, alışılmışın dışında 

öncelikle santral hipotiroidi ile prezente olması, sadece TSH düzeyi bakıldığı için tanısının geciktiği, santral 

hipotiroidi ve sheehan sendromlu hastalarda uzun dönemde hipofizer hormon defisiti gelişebileceğinden 

mutlaka takip edilmesi gerektiği görüldü. 
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Nadir Görülen Bir Olgu: Kemik İliği Tutulumu ile Prezente Olan IgG4-ilişkili Hastalık 
1Merve Buldu, 2Bedrettin Orhan, 2Tuba Ersal, 2Vildan Özkocaman, 2Fahir Özkalemkaş                        
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa, 

Türkiye 
 

Giriş ve Amaç: İmmünglobulin G4 ile ilişkili hastalık (IgG4-İH), birçok organda lenfoplazmositik hücre 

infiltrasyonu ile karakterizedir ve bu hücreler esas olarak IgG4 pozitif plazma hücreleridir. Bu durum ilk 

kez Sarles ve ark. tarafından bir pankreatit vakasında tanımlanmıştır. Daha sonra 2003’te, Kamisawa ve ark. 

otoimmün pankreatitli hastalarda IgG4-İH hastalarında ekstrapankreatik tutulumları tanımlamıştırlar. IgG4-

İH’larda erkek predominansı ve orta yaşlı bireyleri etkileme söz konusudur. IgG4-İH vakalarındaki fibrotik 

lezyon ve periferal kan hücrelerindeki klonal CD4+ T lenfosit proliferasyonunun, hastalık patogenezindeki 

merkezi rol oynayan hücreler oldukları düşünülmektedir. IgG4-İH tek ya da multiple organ tutulumu ile 

seyredebilmesinin yanı sıra, hastalık semptomlarının neredeyse tüm sistemlerde belirti verebileceği 

gösterilmiştir. Ancak kemik ve kemik iliği tutulumu sadece birkaç vakada gösterilmiş olmakla birlikte, bu 

konuda var olan bilgiler sınırlıdır. Biz bu çalışmada, 18F-fluorodeoksiglukoz pozitron emisyon 

tomografi/bilgisayarlı tomografi (FDG-PET/BT) ve/veya kemik iliği biyopsisi ile teşhis konulan orbital, 

akciğer, parotis ve kemik iliği tutulumu olan IgG4-İH vakasını sunmaktayız. 

Vaka Sunumu: Altmışbir yaşında kadın hasta, hematoloji bölümümüze artmış IgG düzeyi ve bronş 

mukozasından alınan biyopside lenfoplazmositik hücre infiltrasyon raporu ile başvurdu. 2014 ve 2015 

yıllarında üçüncü ventrikülde (kordoid glioma) ve sol orbitada (lenfoplazmositik hücre infiltrasyonu) kitle 

lezyonları ile iki kez intrakraniyal operasyon öyküsü mevcuttu (Resim 1). Hasta 2019’da orbital kitle 

nedeniyle baş ve boyun bölgesine radyoterapi aldı. Radyoterapi sonrası FDG-PET/BT görüntülemede, 

mediyastende bilateral hipermetabolik lenf nodları (SUVmax: 4.5), boyunda (SUVmax: 7.3), bilateral 

parotis bezinde hipermetabolik aktivite ve sağ iliak kemikte fokal metabolik aktivite bulunmuştur 

(SUVmax: 10.4) (Resim 2).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1. T2-sekansında MRG’de sol orbitadaki masif kitle görünümü. 
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Resim 2. FDG-PET/BT’de multipl organ tutulumu. 
 

Başvuru anındaki laboratuvar incelemesinde; hemoglobin 13.2 g/dL, total protein 92 g/L, albümin 44.2 g/L, 

serum kalsiyumu (albümin ile düzeltilmiş) 9.0 mg/dL, kreatinin 0.65 mg/dL idi ve serum protein 

elektroforezinde poliklonal gamopati görüldü. Serum IgG seviyeleri 44.2 g/L idi. Serum 

immünelektroforezinde monoklonal bant oluşumu yoktu ancak idrar immünelektroforezinde hem kappa 

hem de lambda hafif zincir bant oluşumu gözlendi (Tablo 1). IgG4’ün subgrup analizinde IgG4 seviyesinde 

anlamlı bir artış gözlendi (40.4 g/L). Kemik iliği biyopsi ve aspirasyonu yapıldı. Tüm biyopsi örnekleri 

(orbital, bronşiyal ve kemik iliği) IgG4-İH ön tanısıyla yeniden değerlendirildi. Kemik iliği biyopsisi ve 

orbital biyopsi örneklerindeki plazma hücrelerinde artmış IgG4 ekspresyonu (%80) gösterildi ve sistemik 

IgG4-İH tanısı doğrulandı. 
 

Tablo 1. Tanı anında hastanın laboratuvar verileri

 
Tartışma ve Sonuç: Hastamızın IgG düzeyi 44.2 g/L, IgG4 düzeyi 40.4 g/L, ve IgG4/IgG oranı %90 

üzerindeydi. Umehara ve ark. IgG4-İH için birkaç kriter tanımlamıştır ve bunlardan biri de IgG4/IgG 

oranının %40 üzerinde olmasıdır. Serumda artmış IgG4 seviyeleri zayıf bir tanısal özellik olmasına rağmen 

(IgG4-İH hastaların %50’sine kadarında normal seviyelerdedir.), artmış IgG4 seviyesi multiorgan tutulumlu 

hastalık ile ilişkilendirilir. Olgumuzda, hem IgG4/IgG oranında artış, hem de çoklu FDG-PET/BT tutulumu 

izlendi. Olgumuzda 2014’teki ilk başvurusundan 2020’deki tanıya kadar sitopeni görülmedi. Bu bize kemik 

iliği tutulumunu saptamak için FDG-PET taramalarının ne kadar önemli olduğunu gösterir. IgG4-İH’ta 

kemik iliği tutulumu ile ilgili bildirilen üç vakada da çeşitli tiplerde sitopeni mevcuttu. Olgumuz kemik iliği 

tutulumu ile birlikte sitopenisi olmayan nadir vakalardan birisidir.  
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İndometazin İlişkili Toksik Hepatit 
1Orkun Sakar, 2Tufan Teker, 2Selim Giray Nak, 3Nesrin Uğraş                                                              
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
3Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: İndometazin sıklıkla artrit tedavisinde kullanılan güçlü bir nonsteroid antiinflamatuvar 

ilaçtır. Literatürde indometazine bağlı az sayıda idiyosenkratik toksik hepatit tablosu bildirilmiştir. Biz de 

indometazine bağlı toksik hepatit görülen; destek ve metilprednizolon tedavisiyle düzelen bir vaka 

sunuyoruz. 

Vaka Sunumu: Yirmi üç yaşında kadın hasta polikliniğimize sarılık, idrar renginde koyulaşma, akolik 

gayta ve kaşıntı şikayetiyle başvurdu. Hastanın bel ağrısı nedeniyle beş gündür indometazin 25 mg/gün ve 

hipotiroidi nedeniyle 14 yıldır levotiroksin 100 mcg/gün kullandığı öğrenildi. Akut viral hepatit açısından 

dış merkezde anti HAV-IgM ve anti HBV-IgM, HBsAg negatif saptanan ve polikliniğimize sevk edilen 

hasta; etiyoloji araştırılmak üzere yatırıldı. Hepatoselüler paternde (R indeksi: 11.5) karaciğer hasarı olan 

hastanın, laboratuvar değerlerinin seyri Tablo 1’de verilmiştir.  

 

Tablo 1. Hastanın laboratuvar değerlerinin seyri 
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Hastanın hikayesinde alkol ve bitkisel ilaç kullanımı yoktu. Mantar yeme öyküsü bulunmamaktaydı. Hepatit 

A, B, C, E serolojisi negatifti. EBV IgM, CMV IgM, HSV IgM ve brusella aglütinasyon testi negatif 

sonuçlandı. Seruloplazmin, 24 saatlik idrarda bakır, ferritin, transferrin saturasyonu ve alfa-1-antitripsin 

değerleri normal sınırlardaydı. Göz muayenesinde Kayser-Fleischer halkasına rastlanmadı. ANA, AMA, 

ASMA, LC-1, SLA/LP, LKM-1, c-ANCA, p-ANCA, PR3, MPO negatifti. IgM ve IgG düzeyleri normal 

sınırlaydaydı. Anti-doku transglutaminaz IgA negatifti. Abdominal ultrasonografik görüntülemesinde 

karaciğer parankim ve ekojenitesi normal saptandı. Safra yolları ve safra kesesi normaldi. INR yüksekliği 

olmayan ve ensefalopati gelişmeyen hastada King’s College kriterlerine göre (Resim1) karaciğer nakil 

endikasyonu yoktu. İlaç alımından sonra hepatit tablosunun ortaya çıkması üzerine ilaca bağlı toksik hepatit 

düşünüldü. RUCAM skoru (Resim 2) 15 olarak hesaplandı. Karaciğer biyopsisi yapıldı. Biyopsi sonucu 

(Resim 3) toksik kolanjiyopati/hepatit ile uyumlu gelen hastaya metilprednizolon 1x60 mg/gün başlandı. 

On gün boyunca klinikte takip edilen hasta INR değerinde uzama olmaması ve enfesefalopati gelişmemesi 

üzerine taburcu edildi. Poliklinik kontrollerinde INR’si artmayan, bilirubin ve transaminaz düzeyleri 

normale gelen hastanın metilprednizolon tedavisi üç ay içinde azaltılarak kesildi. 

 

 

 

 

 

 

Resim 1. Acil karaciğer nakli alıcısı seçiminde kullanılan kötü prognoz belirleyicileri (King’s College 

kriterleri). 
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Resim 2.  RUCAM skoru.  
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Resim 3. Karaciğer biyopsi materyali morfolojik değerlendirmesi; A: portal alanda genişleme, polimorf 

nüveli ve eozinofil lökositleri (ince ok) içeren mikst iltihabi infiltrasyon, safra duktus epitel hücrelerinde 

(kalın ok) dejeneratif değişiklikler (HE x200), B: lobüler alanda hepatokanaliküler bilirubinositoz (ince ok) 

ve hepatositlerde hidropik dejenerasyon (HE x200). 

 

Tartışma ve Sonuç: Toksik hepatit sıklıkla ilaç ve bitkisel maddelerin kullanımına bağlı olarak ortaya 

çıkan, hafif biyokimyasal anormallikten akut karaciğer yetmezliğine kadar değişen tabloya sebep olabilen 

bir hastalıktır. İndometazin alan hastaların %15 kadarında serum transaminaz seviyelerinde hafif ve geçici 

yükselmeler bulunur. İndometazine bağlı ciddi karaciğer hasarı ve ikter nadirdir. Hasar mekanizması 

bilinmemektedir. Semptomlar genellikle ilk sekiz hafta içinde başlar. Hastalar sıklıkla kaşıntı, bulantı-

kusmayı takiben sarılık ile başvururlar. Sıklıkla hepatosellüler paternde hasar görülür. Genellikle karaciğer 

hasarı kendini sınırlar ve üç ay içinde düzelir fakat fatal vakalar bildirilmiştir. Serum bilirubin değerlerinin 

normalin iki katı, aminotransferazların normal değerinin üç katı üzerinde olması kötü prognozla ilişkilidir. 

Re-challengedan, rekürrense neden olabileceğinden kaçınılmalıdır. Kortikosteroid tedavisinin faydalı 

olabileceğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Sunulan vaka da hepatosellüler paternde karaciğer hasarı 

mevcuttu. Şikayetleri ilaca başladıktan bir hafta sonra başlamıştı. İlacın kesilmesi ve kortikosteroid tedavisi 

ile hastanın karaciğer enzimleri iki ay içinde düzelmiştir. İndometazinin karaciğer hasarı yaptığı bilinmesine 

rağmen ciddi hasar nadir bir durumdur. Bu nedenle indometazin kullanan hastalarda; sarılık, idrar renginde 

koyulaşma gibi semptomlar gelişirse ilaç ilişkili toksik hepatit akla gelmelidir. 
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Sigara İçme, Metabolik Sendrom ve Nedensel Bileşenleri Arasındaki İlişki 
1Hakkı Hamid Doğru                                                                                                                              
1Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Samsun, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: İnsülin direnci metabolik sendromun ortak bir özelliğidir. Sigara içenler insülin direnci 

geliştirme açısından büyük risk altındadır. Teorik olarak sigara içme durumu metabolik sendromla 

ilişkilendirilmelidir. Bu çalışma, sigara içimi, metabolik sendrom ve nedensel bileşenleri arasındaki ilişkiyi 

araştırmayı amaçladı. 

Gereç ve Yöntem: Katılımcıların özgeçmişi ve o anki hastalıkları, aile öyküsü, sigara içme alışkanlıkları, 

alkol tüketimi, ve fiziksel aktivite durumu ile ilgili bilgileri, diyet ve yaşam tarzı anketlerinden toplandı. 

Her hastada açlık plazma glukozu, trigliserid düzeyi, HDL kolesterol düzeyi, kan basıncı değerleri ölçüldü. 

356 erkek deneğin verileri analiz edildi. 

Bulgular: Halen sigara içen bireylerde, hiç sigara içmemiş ve bırakmış olanlara göre metabolik sendrom 

prevalansı daha yüksekti. Mevcut sigara içme miktarının oranları, metabolik sendrom, yüksek trigliserid 

seviyesi ve düşük HDL kolesterol seviyesi ile istatistiksel olarak anlamlı bir doza bağlı ilişki göstermiştir. 

≥15 paket-yılı sigara içen mevcut sigara içenlerin metabolik sendrom, yüksek trigliserid düzeyi ve düşük 

HDL kolesterol düzeyi geliştirme riski önemli ölçüde artmıştır; bununla birlikte ≥15 paket-yıl sigara içen 

eski içicilerde sigarayı bıraktıktan sonraki yıl sayısı, bu üç risk faktörünü düşürme eğilimine sahipti, ancak 

sigarayı bıraktıktan ≥10 yıl sonra bile bu üç risk faktörünü ortadan kaldırmadı. 

Sonuç: Bu toplum destekli çalışma, sigara içmenin metabolik sendrom ve onun nedensel bileşenleri ile 

ilişkili olduğunu desteklemektedir. 
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Tiroid Metastazı Olan Skuamoz Hücreli Akciğer Kanseri Olgusu 
1Ali Akın, 2Faruk Kutlutürk, 3Reşit Doğan Köseoğlu                                                                         
1Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Şanlıurfa, Türkiye 
2Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Tokat, Türkiye 
3Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Tokat, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Akciğer kanserleri maligniteye bağlı ölümlerin en sık nedenidir. Akciğer kanserlerinin 

yaklaşık %85-90’ını küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) oluşturur. KHDAK alt tipi olan skuamöz 

hücreli kanser ülkemizde en sık görülen akciğer kanseri türüdür ve erkeklerde daha sık görülür. Akciğer 

kanserinde tiroid bezi metastazı nadiren görülmektedir. Tiroide metastaz yapan primer tümörler arasında 

meme, akciğer, böbrek ve mide karsinomları ilk sıraları oluşturmaktadır. Tiroid dokusunda görülen 

maligniteler iki grupta sınıflandırılabilir; birincisi tiroidin kendi primer malignitesinden kaynaklanan 

papiller, foliküler, anaplastik, medüller karsinomlar ve lenfomalar; ikincisi ise %2-4 civarında görülen tiroid 

dokusuna metastaz yapan durumlardır. Amacımız tiroide metastaz yapan primer skuamoz hücreli akciğer 

kanseri olgusunu sunmaktır. 

Vaka Sunumu: Kliniğimize nefes darlığı şikayeti ile başvuran 61 yaşında erkek hastanın özgeçmişinde ex-

smoker (30 paket/yıl) olup, kronik hastalık öyküsü ve ilaç kullanımı yoktu. Hastanın kontrastlı bilgisayarlı 

tomografisinde sağ akciğer üst lob anterior segmentte 59x60 mm boyutunda kitle lezyonu ile uyumlu 

olabilecek görünüm dikkati çekiyordu. Fiberoptik bronkoskopide alınan biyopsi patoloji sonucunda 

skuamoz hücreli karsinom tanısı konuldu. Pozitron emisyon tomografisinde (PET-CT) tiroid bezi sol lobda 

metabolik boyutu yaklaşık 3.7x2.8 cm olan nodüler lezyonda artmış (SUVmax:27.8) 18-FDG tutulumu 

izlenen hasta Endokrinoloji kliniğine yönlendirildi. Hastanın tiroid nodülüne yapılan ince iğne aspirasyon 

biyopsisi patoloji sonucunda; sitoplazmik keratinizasyon nedeniyle mavi renkte izlenen atipik skuamoz 

hücre kümeleri izlenmiş olup sitolojik bulgular skuamöz hücreli karsinoma ile uyumlu olduğu rapor edildi 

(Resim 1). Hastanın tiroid metastazı açısından Genel Cerrahi kliniği ile birlikte yapılan değerlendirmede 

hastalığın aktif olması sebebi ile hastaya cerrahi düşünülmedi. Hasta akciğer malignitesinin teşhisinden 

itibaren 19 ay süre ile Onkoloji kliniğimizce takip edilmektedir. Ayrıca tiroiddeki metastaz saptanmasından 

itibaren 7 ay süre geçmiştir. Hastanın takibine devam edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1. Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi yaymasında kalabalık gruplar yapan ve sitoplazmik 

keratinizasyon nedeniyle mavi renkte izlenen atipik skuamoz hücre kümeleri (MGG, ×20). 
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Tartışma ve Sonuç: Tiroid bezine metastaz, primer tiroid tümör sıklığı ile karşılaştırıldığında nadir görülen 

bir durumdur. Klinik açıdan tiroideki metastatik nodüller asemptomatik olabilir veya yetersiz semptomlarla 

ortaya çıkabilir. Tiroid fonksiyon testleri genellikle normaldir ve tanıda büyük ölçüde yardımcı değildir. 

Ultrasonografi genellikle fokal veya diffüz şekilde infiltre eden hipoekoik lezyonları gösterir. Tiroid bezinin 

metastatik tutulumunda cerrahi tedavi yönetimi ve kapsamı tek tip bir uluslararası konsensüs ile kesin olarak 

belirlenmemiştir. Yönetim orijinal tümörün primer bölgesine, diğer metastazların varlığına ve tiroid 

kitlesinin neden olduğu semptomlara bağlıdır. Tiroid metastazı nadir olarak görülmekle bereraber bilinen 

malignite öyküsü olan herhangi bir hastada yeni bir tiroid lezyonu ortaya çıkması potansiyel olarak 

metastatik olarak kabul edilmeli ve ince iğne aspirasyon biyopsi ile patolojik değerlendirilmesi yapılmalıdır. 
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Ağrılı Alt Ekstremite ile Gelen Diyabetik Ketoasidoz Hastası: Piyomyoziti Göz Önünde 

Bulundurun! 
1Esra Gülderen, 1Osman Nergiz, 2Ensar Aydemir, 2Filiz Mercan Saridas, 2Erhan Hocaoglu, 2Soner 

Cander, 2Özen Öz Gül, 2Canan Ersoy                                                                                                    
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma 

Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
 

Giriş ve Amaç: Diyabette, özellikle kontrolsüz hastalık durumunda enfeksiyon riski belirgin olarak artar. 

Bu enfeksiyonların nadir fakat son derece ciddi bir alt tipi olan piyomiyozit hekimlerin büyük dikkat ile göz 

önünde bulundurmasını gerektiren acil tanı gerektiren bir durumdur çünkü tanıda herhangi bir gecikme 

septik şok, endokardit, kraniyel apse, hatta ölüm ile sonuçlanabilmektedir. Piyomiyozit, iskelet kaslarının 

sık görülmeyen pürülan ve genellikle abse oluşumu ile klinikte kendini gösteren enfeksiyonudur. Ana 

predispozan faktörler; immün yetmezlik, sıcak iklimler, ilaç enjeksiyonu, malnütrisyondur. Ayrıca hastalar 

kliniğe tamamen belirsiz, osteomiyelit, septik artrit, kas yırtılması gibi iskelet-kas sisteminin problemlerini 

taklit eden ya da derin ven trombozunun belirti ve bulgular ile başvurur. Burada diyabetik ketoasidoz tanısı 

alan ve ağrılı alt ekstremite ile başvuran ve piyomiyozit tanısı koyduğumuz bir hastayı sunmaktayız. 

Vaka Sunumu: 45 yaşında kadın hasta acil servise anlamsız konuşma şikayeti ile başvurdu. Hasta 

dehidrateydi ve sağ uyluğunda ısı artışı ve hafif eritematöz görünüm mevcuttu. Özgeçmişinde 3 yıl önce 

diyabet hastalığı tanısı almıştı ancak reçete edilen oral antidiyabetik ilaçlara uyumu son derece azdı. Travma 

ya da enjeksiyon hikayesi yoktu. Yapılan ilk tetkiklerde kan glukoz düzeyi 523 mg/dL ölçüldü ve idrarda 

keton pozitifliği saptandı. Kan gazı değerlendirmesi metabolik asidoz varlığını teyit etti. Hastanın ateşi 

olmamasına karşın C-reaktif protein düzeyi 344 mg/L ve lökosit sayımı 24.55 K/µL olarak bulundu. 

COVID-19 PCR testi negatifti ve diğer kan testleri normaldi. Bilinç bulanıklığı için yapılan kraniyal 

görüntülemede akut infarkt ve kanama dışlandı. Monitörizasyon, insülin infüzyonu, potasyum replasmanı, 

hidrasyon ve ampisilin-sulbaktam tedavisi hızlıca başlandıktan sonra hastanın diyabetik ketoasidoz ve 

selülit ön tanıları ile Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar Kliniğine yatışı yapıldı. HbA1c düzeyi 117.5 

mmol/mol Hb (%12.9) olarak görüldü. Alt ekstremitelerin doppler ultrasonografisinde olağan dışı bir kan 

akımı saptanmadı. Lumbosakral manyetik rezonans görüntülemede (MRG) 30x5 cm büyüklüğünde vastus 

lateralis ve quadratus femoris kasları boyunca uzanan abse saptandı. Bunun yanında sağ dirsek 

ultrasonografisinde 1 cm boyutunda anekoik sıvı da görüldü. Sağ uyluk bölgesindeki apsenin drenajı acil 

olarak planlandı. Kan kültürlerinde Staphylococcus aureus izole edilen hastada, apse drenaj kültüründe 

Staphylococcus aureus üremesi ampisilin dirençli ve teikoplanin duyarlı olduğundan teikoplanin tedavisine 

geçildi. Hasta HIV negatifti, immünglobulin düzeyleri normaldi. Ekokardiyografide enfektif endokardit 

bulgularına rastlanmadı. Kraniyal MRG’de görülen nazofaringeal kitlenin biyopsi ile kistik özellikte olduğu 

görüldü. Piyomiyozit drenaj ve teikoplanin tedavisi ile başarılı bir şekilde tedavi edildikten sonra, sağ 

dirsekteki ve uyluktaki apse görünümü herhangi bir sekel kalmaksızın kayboldu. Taburculukta hastanın 

prokalsitonin düzeyi negatifti, C-reaktif protein düzeyi 10 mg/L’nin altındaydı. Hastanın kliniğimizde yatış 

süresi 35 gündü.  

Sonuç: Kontrolsüz diyabetin nadir bir komplikasyonu, birtakım mortalite ve morbidite riskleri ile 

piyomiyozittir. Apse drenajı ve doğru antibiyotik tedavisi, MRG ile tanı konulmasının ardından diyabetik 

piyomiyozitin kontrolünde hayatidir. Uzun dönemde bu hastalarda enfektif ve diğer sistemik 

komplikasyonların en aza indirilmesinde diyabetin kontrol altına alınması zorunludur.  
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Kemoterapi Sonrası Pansitopeni Gelişen Hastada Hemşirelik Yönetimi-Olgu Sunumu 
1Nazime Akaltun, 1Ayşe Demir Kayabaşı, 1Saliha Macun, 1Semure Zengi, 1Erdem Çubukçu, 1Türkkan 

Evrensel, 2Ayfer Karadakovan                                                                                                                            
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Pansitopeni, kanın şekilli elemanlarının üç ana serisinde (eritrosit, trombosit ve lökosit) 

birden azalma olmasıdır. Pansitopeni çeşitli mekanizmalarla oluşabilir. Kanser tedavilerinde kullanılan 

kombine kemoterapiler kanser hücresine etki ederken kemik iliğine de etki ederek pansitopeniye neden 

olabilmektedir. Pansitopeni sonucu hastada anemi, kanama, enfeksiyon gelişebilir ve eğer iyi yönetilmezse 

yaşamı tehdit eden durumlar ortaya çıkabilir. Burada folfirinox kemoterapisi sonrası pansitopeni gelişen 

hastanın hemşirelik yönetimi sunulmuştur. 

Vaka Sunumu: Altmış bir yaşında, kadın hasta, hipertansiyon ve depresyon tanıları vardır. Fludex SR, 

esplus ve redepra kullanıyor. Kilo kaybı, karın ve sırt ağrısı yakınmaları nedeniyle 6 ay süresince incelmeleri 

yapılmış. Yapılan biyopsi sonrası metastatik pankreans adeno kanseri tanısı konmuş. Karaciğer, periton, 

ince bağırsak metastazları olan hasta konsey sonucu unrezaktabl kabul edilerek port kateter taktırılıp 

folfirinox (irrinotecan, oxaliplatin, calsiyum leucovorin ve 5-fluorouracil) kürünün ilki verilmiş. Ağrıları 

için durajezik 25 TTS başlanmış. Hasta kemoterapi tedavisi uygulanmasından 10 gün sonra acil servise 

vücut sıcaklığı 38.3 °C, kan basıncı 120/70 mmHg, nabız 98 vuru/dak, SpO2 %97 (O2’siz), günde 5 kez 

ishal ve grade 3 mukozit ile başvurdu. PCR testi negatif, öksürük, balgam yakınma ve bulgusu olmayan 

hastanın EKG’de özellik saptanmamış. Laboratuvar tahlillerine (kan, idrar, gaita fresh) bakılıp onkoloji 

kliniğine yatırıldı. Hastanın kan (periferik ve kateterden), idrar ve balgam kültürleri alınıp tedavisi başlandı. 

Acildeki laboratuvar sonuçları: lökosit 0.42 K/µL (4.5-11), nötrofil 0,010 K/µL (2-6.9), hemoglobin 7.8 

g/dL (11.5-15), hematokrit %25.2 (33-44), trombosit 6.5 K/µL (145-400) CRP 252.9 mg/L (<5), 

prokalsitonin 1.64 µg/L (<0.05), potasyum 3 mmol/L (3.5-5.1), sodyum:132 mmol/L (136-145), kreatinin 

2.52 mg/dL (0.56-0.85), BUN 42.1 mg/dL (9.8-20.1), üre 90 mg/dL (20.9-43) şeklindedir. İdrar 

sedimentinde lökosit 3, bakteri az görüldü, gaita fresh incelemede özellik yoktu. Hastaya G-CSF, antibiyotik 

ve antifungal tedavisi hızlıca başlandı. Gerekli sıvı, elektrolit ve kan ürünleri replasmanı yapıldı. Tantum, 

mikostatin, gaviscon/lidokain gargara, intravenöz TPN başlandı. Ağrı için durajezik dozu yükseltildi ve 

araya parol infüzyonla girildi. Yaşam bulguları, ağrı ve aldığı çıkardığı sıvı takibi, günlük laboratuvar takibi 

yapıldı. Hastaya ‘‘düşme riski, beslenmede dengesizlik (gereksinimden az), elektrolit dengesizliği, 

enfeksiyon riski, oral mukoz membranda bozulma, sıvı volüm eksikliği, hipertermi, bağırsak boşaltım 

alışkanlığında değişiklik (diyare), kanama riski, özbakım eksikliği sendromu, uyku örüntüsünde rahatsızlık, 

bilgi eksikliği, akut ağrı, anksiyete ve yorgunluk’’ hemşirelik bakım tanıları konulmuş, bunlara yönelik 

bakım uygulanarak süreç başarılı bir şekilde yönetilmiştir. 

Sonuç: Hastanın sadece balgam kültürünün direkt mikroskobik incelemesinde gram (+) kok, gram (+) basil 

görülmüştür, diğer kültürlerinde üreme olmamıştır. Tedavinin 6. günü nötropeni düzelmiştir. Mukoziti 

azalarak devam etmektedir (grade 2). Hastanın klinikte izlemine devam edilmektedir. Genel durumu 

düzelince kemoterapi rejiminin değiştirilmesi planlanmıştır. Kemoterapi sonrası gelişen pansitopeni 

özellikle yüksek riskli kemoterapi rejimleri alan hastalarda yakın izlemle, hasta ve yakınının kemoterapi ve 

semptom kontrolüne yönelik eğitimi ile önlenebilir veya erken dönemde fark edilip ciddi durumların önüne 

geçebilir. Bu gibi durumlarda onkoloji hemşireleri kilit roldedir. 
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Kemoterapiye Bağlı Grade 4 İnfüzyon Reaksiyonu Gelişen Hastada Hemşirelik Yönetimi: Olgu 

Sunumu 
1Nazime Akaltun, 1Filiz Güler Yiğit, 1Fatmagül Erdöl, 1Seda Sali, 1Burcu Caner, 2Ayfer Karadakovan       
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye 
 

Giriş ve Amaç: Sistemik kemoterapi uygulamalarında sıklıkla infüzyon reaksiyonları (IR) gelişebilir. 

Kemoterapötikler farklı ajanlar birlikte kullanıldığında IR insidans artabilir. IR, yabancı proteinlere karşı 

alerjik reaksiyon (genelde IgE aracılı yanıt) ya da immün aracılı olmayan reaksiyonlar olarak görülür. IR, 

özellikle taxanlar, platin türevleri, pegile lipozamal doxorubisin, monoklonal antikorlar ve immünoterapi 

nedenli görülebilmektedir. IR genellikle ilaç infüzyonu sırasında veya birkaç saat içinde meydana gelmekle 

birlikte, geç dönemde de görülebilmektedir. IR’lerin şiddeti çoğu zaman hafiftir ve titreme, ateş, bulantı, 

deri döküntüsü, kaşıntı gibi semptomlarla seyreder. Ancak bazıları da şiddetli ve ölümcül olabilir. Burada 

carboplatine bağlı grade 4 infüzyon reaksiyonu gelişen bir hastada hemşirelik yönetimi olgusu sunulmuştur. 

Vaka Sunumu: Altmış beş yaşında, erkek hasta, diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı (stent) ve KOAH 

tanıları vardır. Beloc, diaformin, karrum, monolong kullanıyor. Bilinen alerjik öyküsü yok. Sürekli nazal 

oksijen kullanıyor. Öksürük yakınmaları nedeniyle 6 ay süresince incelemeleri yapılmış. Aralık 2018’de sol 

akciğer alt lobdan yapılan biyopsi sonucu akciğer skuamöz hücreli karsinom (AC SCC) tanısı almış. 

Konseye sunulan hasta 6 kür neoadjuvan paclitaxel+carboplatin almış. Opere edildikten sonra mediyastene 

18 gün radyoterapi ve haftalık paclitaxel+carboplatin eş zamanlı almış. RT’den sonra 1, 8, 15 

paclitaxel+carboplatine devam edilmiş. Hasta 24 Kasım 2021’de 4. kür 15. gününde tekerlekli sandalyeyle 

O2 eşliğinde, bilinç açık, koopere şekilde üniteye geldi. İlk alınan yaşam bulguları normaldi (kan basıncı 

130/80 mmHg, NDS 88 vuru/dak, vücut sıcaklığı 36.5 °C, SpO2 %97 [O2 3 L/dak eşliğinde]). Hekim 

istemine göre göre premedikasyonu (100 cc izotonik içinde feniramin+16 mg dexamethazon+granisetron) 

uygulandıktan sonra paclitaxel infüzyonu 1 saatte uygulandı. Ara yıkaması yapılıp carboplatine geçildi. 

Carboplatin infüzyonunun 15. dakikasında yüzde, ellerde kızarıklık ve solunum sıkıntısı gelişmesi üzerine 

kemoterapi tedavisi durdurulup izotonik ile damar yolu açıklığı sağlanarak İV 80 mg metilprednisolon ve 

feniramin yapıldı. Kurtarma pozisyonuna getirilip, monitörize edildi ve hekime haber verildi. Kan basıncı 

100/60 mmHg, NDS 134 vuru/dak, vücut sıcaklığı 36.4 °C, SpO2 %75 (O2’li) idi. Oksijeni maskeye geçilip, 

10 L/dak’ya çıkartıldı. Hasta biraz rahatladı ancak tekrar satürasyonunun düşmesi SpO2 %60 (O2’li) ve 

bilincinin kapanması üzerine epinefrin 0.5 mg sağ uyluk lateraline İM olarak uygulandı ve ambu maskeye 

geçildi. 11.05’de kardiyak arrest gelişen hastaya mavi kod verildi. CPR’la 2. dakikada kalp tepe atımı alındı. 

Ağzından takma dişleri alınıp, direnç gösterdiği için sedasyon sağlanarak entübe edildi. Aspirasyonu 

sağlandı, kan gazı gönderildi ve ikinci bir damar yolu açıldı. Kan basıncı 110/70 mmHg, nabız 108 vuru/dak, 

vücut sıcaklığı 36.4 °C, SpO2 %98 (O2’li) iken hekim eşliğinde entübe şekilde acil servise teslim edildi. Acil 

servisten yoğun bakıma sevk edilen hasta 24 saat sonra ekstübe edilerek onkoloji kliniğine devredildi, 2 gün 

takip edilen hasta eve taburcu edildi. 

Sonuç: Platin türevlerinin birden fazla uygulanması ve eş zamanlı ilaç kullanımı IR riskini arttıran 

faktörlerdir. Hastanın KOAH ve kalp hastalığı gibi eşlik eden hastalıklarının olması IR geliştiğinde daha 

ağır hipoksi ve kardiyak arrest yaşamasına neden olmuştur. Bu reaksiyonların yönetimi için her zaman 

gerekli ekipman hazır ve kolay ulaşılır bir yerde bulundurulmalıdır. Saniyeler içinde gelişen ve yaşamı tehdit 

eden infüzyon reaksiyonları ekip olarak zamanında ve doğru müdahale ile etkin bir şekilde yönetilebilir. 

Konuyla ilgili hemşirelerin bilgi ve deneyimlerinin olması hasta sonuçlarını olumlu yönde etkilemede 

önemlidir.  
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Tirotoksik Hipokalemik Periyodik Paralizi: Olgu Sunumu 
1Şeyma Esenbuğa, 2Ensar Aydemir, 2Canan Ersoy                                                                                      
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma 

Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Tirotoksik hipokalemik periyodik paralizi (THPP) akut kas güçsüzlüğü ve düşük serum 

potasyum seviyesi ile karakterize, bilinç değişikliklerinin ve duyusal kusurun eşlik etmediği bir tablo olup 

hipertiroidizmin nadir görülen bir komplikasyonudur. Tirotoksikoza sekonder beta adrenerjik stimülasyon 

sonucu Na-K-ATPaz kanallarının aşırı aktivasyonu ve buna bağlı olarak hücre içi potasyum geçişinin artışı, 

kas hücresinde hiperpolarizasyon ve uyarılabilirliğin azalması ile meydana gelmektedir. 

Vaka Sunumu: Üç yıl önce Graves hastalığı tanısı alan 22 yaşında erkek hasta ekstremitelerde güçsüzlük 

şikayetleri ile acil servise başvurdu. Yaklaşık sekiz aydır antitiroid tedavisini almadığı öğrenildi. Fizik 

muayenesinde dört ekstremitede kas gücü 1/5 olarak değerlendirdi, duyu kusuru izlenmedi. Vücut sıcaklığı 

36.9 °C, kan basıncı 100/80 mmHg, nabız 110 vuru/dak idi. EKG’de sinüs taşikardisi mevcuttu. 

Tetkiklerinde potasyum 2.2 mmol/L (3.5–5.5), tiroid stimulan hormon <0.01 mU/L (0.35-4.94), tiroksin 

2.92 ng/dL (0.7-1.47), tri-iyodotironin 14.31 ng/L görüldü. Venöz kan gazı dahil diğer biyokimyasal 

parametreler normaldi. Tirotoksik hipokalemik periyodik paralizi ön tanısı ile %0.9 NaCl çözeltisi içinde 

30 mEq KCl replasmanı 10 mEq/sa. hızında intravenöz yoldan başlandı. 6 saatte bir oral propranolol 40 mg 

ve metimazol 30 mg/gün tedavisine eklendi. Potasyum replasmanı sonrasında potasyum düzeyi 4.2 

mmol/L’ye yükselen hastanın kas güçsüzlüğü geriledi. 

Sonuç: Aile öyküsünün bulunmadığı hastalarda periyodik paralizinin en sık sebebi tirotoksikoz olup ayırıcı 

tanıda renal tübüler asidozlar da düşünülmelidir. Hipertiroidi bulgularının her hastada belirgin 

olmayabileceği veya hastanın ilk başvurusunun paralizi şeklinde olabileceği unutulmamalıdır. Mortal 

seyredebilen bu atakların önlenmesinde en önemli basamak ötiroidinin sağlanmasıdır. 
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Nadir Görülen Primer Kutanöz Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfoma Olgusu 
1Merve Nur Akyol, 2Cumali Yalçın, 2Vildan Özkocaman, 2Tuba Ersal, 2Fahir Özkalemkaş                     
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Primer kutanöz B hücreli lenfoma (PCBCL) Hodgkin dışı lenfomanın sistemik tutulum 

olmaksızın ciltten köken alarak prezente olan formudur. Temel olarak 3 alt tipe ayrılır; primer kutanöz 

marjinal zon lenfoma, primer kutanöz folliküler lenfoma ve primer kutanöz diffüz büyük B-hücreli lenfoma 

(PCLBCL), bacak tipi. PCLBCL, bacak tipi tüm kutanöz lenfomaların yaklaşık %4’ünü ve tüm PCBCL’nin 

%20’sini oluşturur. Ortalama 70’li yaşların sonuna doğru ortaya çıkar ve kadınlarda erkeklere oranla 3 kat 

daha fazla görülür. Olgunun bacak tipi lenfoma olarak tanımlanması için, tanının histopatolojik olarak 

doğrulanması gerekmektedir. Burada oldukça nadir görülen PCBCL bacak tipi olgusu anlatacağız. 

Vaka Sunumu: Doksan üç yaşında erkek hasta, bilinen komorbid hastalığı veya düzenli ilaç kullanımı 

yoktu. Sol bacak alt-ön yüzünde giderek büyüyen, ciltten kabarık, akıntılı, üzerinde ülserasyon izlenen bir 

lezyon ile başvurdu. B semptomu olarak gece terlemesi mevcuttu, kilo kaybı ve ateş yüksekliği yoktu. Fizik 

muayenesinde vitalleri normal idi. Traube açık, dalak kot altı palpe edilmedi. Periferik lenfadenopati 

saptanmadı. ECOG skoru 3 olarak değerlendirildi. Sol bacak alt-ön yüzünde cilde invaze yaklaşık 7x4 cm 

çapında üzeri ülsere kırmızı nodüler mobil lezyon ve bunun çevresinde cilt altı 1-2 cm arasında değişen 

büyüklükte multiple nodüler lezyonlar izlendi (Resim 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1. Sol bacak alt-ön yüzünde ciltteki lezyonlar. 

 

Lezyondan alınan lokal eksizyonel biyopsi primer kutanöz diffüz büyük B hücreli lenfoma bacak tipi olarak 

sonuçlandı. İmmünohistokimyasal boyamada neoplastik lenfoid hücreler CD20(+), BCL2(+), BCL6(+), 

IgM(+), MUM1(+), CD10(-), CD30(-), IgD(-) ve MYD88(-) immünfenotipi sergilemekte idi. Laboratuvar 

tetkiklerinde; lökosit 5.000, nötrofil 3.360, lenfosit 70, Hgb 9.3 g/dL, trombosit 331.000, LDH 174, beta-2 

mikroglobulin 2.31 olarak saptandı. Sistemik tutulum açısından çekilen onkolojik PET-BT’de sol bacak 

tibia anteromedialine komşu yaklaşık 48x27x105 mm boyutlu (SUVmax 23.3) ve bu lezyonun çevresinde 

en büyüğü 20x25 mm boyutlu (SUVmax 15.7) cilt altı yumuşak doku kitlelerinde artmış FDG tutulumu 
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mevcuttu. Diğer tüm vücut bölgelerinde patolojik FDG tutulumu saptanmadı. ECOG performans skoru 3 

olarak değerlendirilen hastaya ileri yaş göz önüne alınarak R-mini-CHOP protokolü içeren kemoterapi 

tedavisi başlandı. 

Sonuç: Bacak tipi PCBCL, diğer kutanöz lenfoma türlerinin aksine oldukça agresif davranışlı ve 

ekstrakutanöz yayılım gösterebilen bir lenfoma türüdür. Tedavi rejiminde rituksimab kullanımının 

başlamasından sonra sağkalım oranlarının arttığı bildirilmektedir. Tam remisyon elde edilse dahi, lenf nodu 

tutulumu olsun ya da olmasın, lezyonun ilk geliştiği bacakta tekrarlama oranı %50’nin üzerindedir. Bu 

nedenle hastalar yakın takibe alınmalıdır. 
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Bilateral Görme Keskinliği Kaybı ile Prezente Olan Akut Lenfoblastik Lösemi: Olgu Sunumu 
1Mete Yaşar, 2Ömer Candar, 2Fahir Özkalemkaş, 2Tuba Ersal, 2Vildan Özkocaman                             
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
 

Giriş ve Amaç: Akut lenfoblastik lösemi (ALL) lenfoid blastların kan, kemik iliği ve diğer organlarda 

ekspansiyonu ile oluşan agresif bir hastalıktır. İlk pikini 4-5 yaşlarında ikincisini ise 50 yaşlarında yapar. 

Olguların %5’ten azında genetik sendromlar etiyolojide rol oynamaktadır. Diğer risk faktörleri arasında ileri 

yaş (>70 yaş) ve radyasyon maruziyeti mevcuttur. Hastalar nonspesifik semptom ve bulgular ile başvurabilir 

(ateş, gece terlemesi, kilo kaybı). Enfeksiyon, kolay morarma/kanama, dispne, halsizlik gibi diğer 

semptomlar başvurular arasındadır. Fizik muayenede solukluk, peteşi, purpura, ekimozlar olabilir. Olguların 

%20’sinde hepatosplenomegali mevcuttur. Diğer ekstramedüller tutulum alanları testis, deri veya 

mediyastinum (özellikle T-hücreli ALL’de) şeklinde sıralanabilir. Tanı anında MSS tutulumu (kraniyal 

nöropatiler ve meninjeal infiltrasyon) %8 olguda bulunur. Hastaların %30’undan fazlasında göz ile ilgili 

yakınmalar vardır. Ancak belirgin göz tutulumu nadirdir. Orbital tutulum çocuklara özgüdür. Genelde tek 

taraflı, 10 yaş altında saptanır ve erişkin hastalarda çok nadirdir. Bilateral görme keskinliği kaybı ile 

prezentasyon son derece nadirdir. Burada bilateral görme keskinliği kaybı ile başvuran ve eksudatif seröz 

retina dekolmanı saptanıp Common B ALL tanısı alan olguyu sunduk. 

Vaka Sunumu: Meme kanseri tanısıyla kemoterapi, radyoterapi öyküsü bulunan ve 5 yıldır remisyonda 

olan 49 yaş kadın hasta son iki gündür her iki gözde bulanık görme ile göz hastalıkları polikliniğine 

başvurdu. Göz hastalıkları polikliniğinde yapılan fundus fluoresein anjiyografisinde koryokapillaris 

tutulumuna bağlı yaygın fluoresein kaçaklar (pinpoint sızıntılar) ve eksüdatif seröz retina dekolmanı (SRD) 

saptandı. Bunun üzerine ALL ve Vogt Kayanagi Harada hastalığı ön tanılarıyla hematoloji polikliniğine 

yönlendirildi. Hasta hematoloji polikliniğinde değerlendirildi. Fizik muayenesinde kan basıncı, nabız ve 

vücut sıcaklığı normal aralıktaydı. Hastanın son 15 gündür halsizlik, iştahsızlık, gece terlemesi ve istemsiz 

kilo kaybı (5 kg) vardı. Her iki gözde görme keskinliğinde azalma mevcuttu. Periferik lenfadenopati ve 

hepatosplenomegali saptanmadı. Diğer sistem muayeneleri olağandı. Başvurudan 10 gün önce farklı bir 

sebeple istenen tam kan sayımı tetkikinde ALL lehine bulgu yoktu. Başvuru sırasında yapılan tetkiklerinde 

lökosit 58.200, nötrofil 36.400, lenfosit 14.000, monosit 2.830, eozinofil 20, Hgb 12.9 g/dL, trombosit 

198.000 K/µL, D-dimer 3.61 mg/dL, fibrinojen 342 mg/dL, sedimentasyon hızı 21 mm/sa., üre 19 mg/dL, 

kreatinin 0.7 mg/dL, ürik asit 7.4 mg/dL, AST 48 U/L, ALT 41 U/L, ferritin 1070 µg/L idi. Periferik kan 

yaymasında granülositer öncül hücreler ve blastik hücreler görüldü. Kemik iliği aspirat, imprint ve flow 

sitometri ile birlikte değerlendirilerek hastaya Common B ALL tanısı konuldu. Beyin omurilik sıvısı flow 

sitometri incelemesinde %10.7 blastik hücre görüldü. CD10, CD19, CD22, CD33 ve HLA-DR pozitif 

saptandı. Hastalık yayılımını değerlendirmek ve kemoterapi planlamak amacıyla hematoloji kliniğine 

yatırıldı. HyperCVAD kemoterapi protokolü başlanan hastanın takibinde Philadelphia kromozomu t(9;22) 

pozitif olarak saptandı. Sitopeni nedeniyle doz modifikasyonu yapılarak, tedavisine tirozin kinaz inhibitörü 

olan Imatinib (400 mg) eklendi. 

Sonuç: Olgumuzda olduğu gibi ALL nadir görülen klinik bulgular ile prezente olabilir. Bilateral görme 

keskinliği kaybı ile başvuran hasta mutlaka ALL ön tanısı ile de incelenmelidir. SRD ALL’nin nadir görülen 

bir bulgusudur. 2021 Eylül ayında Amerikan Oftalmoloji Derneğinde yayınlanan bir olgu sunumunda 

kapsamlı bir literatür taraması yapılmış, dünya çapında bildirilen diğer 11 SRD ile prezente ALL 

gösterilmiştir. Bu hematolojik malignitenin erken tanınması, hayat kurtaran tedavinin hemen başlatılması 

için çok önemlidir.  
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Diyabetik Ketoasidoza Eşlik Eden Tiroid Fırtınası 
1N. Gül Ada, 2Coşkun Ateş, 2Ensar Aydemir, 2Filiz Mercan, 2Erhan Hocaoğlu, 2Soner Cander, 2Özen 

Özgül, 2Erdinç Ertürk, 2Canan Ersoy                                                                                                         
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, 

Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Tip 1 diyabet hem genetik hem immünolojik faktörlerin rol oynadığı otoimmün bir 

hastalıktır. Yetişkin hastalarda diyabetin %5-10 kadarı tip 1 diyabettir. Tip 1 diyabete Graves hastalığı, 

Çölyak, primer adrenal yetmezlik gibi otoimmün hastalıklar eşlik edebilir. Otoimmün tiroid hastalıkları, bu 

hastalarda en sık görülen immünolojik hastalıktır. Hastaların yaklaşık %1-2’sinde hipertiroidi izlenir. Biz 

de tip 1 diyabeti olup tiroid fırtınasının eşlik ettiği diyabetik ketoasidozlu bir vakayı sunmayı amaçladık.  

Vaka Sunumu: Yirmi iki yaşında kadın hasta acil servise bulantı, kusma, çarpıntı ve nefes darlığı 

şikayetleri ile başvurdu. 9 yaşından beri tip 1 diyabet tanısı mevcut olup insülin pompası kullanıyordu. 

Başvuru sırasında hastanın bilinci konfü, ve uykuya meyilliydi. Vücut sıcaklığı 38.3 °C, nabız 156 vuru/dak, 

kan basıncı 110/70 mmHg idi. Akciğer muayenesinde ralleri mevcuttu. Kardiyovasküler sistem 

muayenesinde ek ses ve üfürüm yoktu. Laboratuvarında kapiller kan glukozu 308 mg/dL iken elektrolit 

imbalansı yok ve böbrek fonksiyon testleri normaldi. Karaciğer fonksiyon testlerinden ALT ve AST 

yaklaşık 2 kat yüksekti. İndirekt bilirubin hakimiyetinde bilirubin yüksekliği saptanmıştı (total bilirubin 2.4 

mg/dL, direk bilirubin 0.33 mg/dL). Hemogramında nötrofilik lökositozu mevcuttu (lökosit 14.100, nötrofil 

9.470) ve CRP negatifti. Hastanın arteriyel kan gazında dekompanse metabolik asidozu vardı (pH: 7.19, 

PCO2: 34, PO2: 78, SpO2: 91, HCO3: 13.5). Tam idrar tetkikinde glukoz 4+, keton ise 2+ idi. Çekilen toraks 

bilgisayarlı tomografisinde pulmoner ödem saptandı. Acil servis takibi sırasında şikayetleri artan ve asidozu 

derinleşen hasta yoğun bakım ünitesine alındı. Elektif entübe edildi. Akut faz reaktanlarının artması üzerine 

geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi başlandı (piperasilin/tazobaktam, teikoplanin, oseltamivir). Hastanın 

yatışı sırasında gönderilen TSH 0 mU/L, sT4 5 ng/dL, sT3 20 pg/mL olarak saptandı. Hastada tiroid fırtınası 

düşünerek propiltiyourasil, hidrokortizon 4x50 mg ve propranalol başlandı. 1 hafta sonra bakılan TSH 0.01 

mU/L, sT4 2.22 ng/dL, sT3 10.78 pg/mL izlendi. Çekilen boyun ultrasonografisinde tiroid parankimi 

heterojen hipoekoik görünümde, bez vaskülarizasyonu artmıştı. Takipleri sırasında bakılan ALT değeri 10 

kat yüksekti, bu yüzden propiltiyourasil ve steroid tedavisi kesildi. Hastaya toplam 8 kez plazmaferez 

yapıldı. Endokrinoloji konseyinde değerlendirilen hastaya total tiroidektomi planlandı. Operasyon öncesi 

hastaya 3x10 damla lugol solüsyonu tedavisi başlandı. Total tiroidektomi yapıldı.  

Tartışma ve Sonuç: Otoimmün hastalık tanısı alan bireylerde başka bir otoimmün hastalığın daha eşlik 

etmesine sık rastlanır. Tip 1 diyabet en sık görülen otoimmün hastalık olup tiroid hastalıkları ile yakın ilişki 

içindedir. Bu yüzden tip 1 diyabet hastalarında tiroid fonksiyon testlerinin bakılması önerilmektedir. 
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COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Bilateral Gut Artriti: Olgu Sunumu 
1Şeyma Handan Akyön, 2Dilara Gökçe Turan                                                                                          
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye 
2Ankara Şehir Hastanesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye 
 

Giriş ve Amaç: SARS-CoV-2; 2019 yılında Çin’in Wuhan eyaletinde başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı 

etkisi altına alarak COVID-19 pandemisine neden olan bir virüstür. Genellikle pnömoniye neden olmakla 

birlikte birçok sistemde hastalık oluşturabilmektedir. Artralji, COVID-19 enfeksiyonu sonrası görülebilen 

semptomlardan biri olup vakaların %14.9’unda görülebilmektedir. Bununla birlikte, artrit gibi romatizmal 

ve inflamatuvar belirtilere ilişkin veriler azdır. Viral enfeksiyonlar, akut artralji ve artritin bilinen bir 

nedenidir. Literatürde COVID-19 enfeksiyonu sonrası gelişen birçok reaktif artrit vaka örneği mevcuttur. 

COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaç etkenlerinden biri olan favipravirin yan etkilerinden birisi de kan ürik 

asit seviyesini arttırmasıdır ancak literatürde favipravir kullanımı sırasında gut atağı olguları nadirdir. 

İnflamatuvar artritin en yaygın şekli olan gut artriti, ayakta ilk metatarsofalangeal eklemi tutar. Gut artritinde 

tutulum monoartiküler olmakla birlikte yaklaşık %20 vakada ilk bulgu poliartiküler olup bu oran daha 

sonraki ataklarda ve hastanede yatan hastalarda artış göstermektedir. 

Vaka Sunumu: Kronik böbrek hastalığı, hipertansiyon tanıları olan ve 12 yıl önce her iki bacak safen ven 

kullanılarak koroner arter bypass öyküsü olan 76 yaşında erkek hasta, göğüs ağrısı ve artan halsizlik ile acil 

servise başvurmuştur. Hastanın düzenli kullandığı ilaçlar isosorbid mononitrat, metoprolol tartarat, 

valsartan, asetilsalisilik asit ve trimetazidin dihidrokloriddir. Göğüs ağrısına ek başka bir semptomu 

olmayan hasta kardiyoloji tarafından kan sonuçları ve EKG’si ile değerlendirilmiş ve acil kardiyolojik 

patoloji düşünmemiştir. Hastanın çekilen Toraks BT’si “radyolojik olarak COVID-19 pnömonisi için 

yüksek şüphelidir.” şeklinde raporlanmıştır. COVID-19 PCR sonucu pozitif gelmesi üzerine servise 

yatırılmıştır. Servise yatışında vitalleri  vücut sıcaklığı 36.2 °C, 4 L’dak nazal oksijen desteği ile kan oksijen 

doygunluğu (SpO2) %97, kan basıncı 130/80 mmHg ve NDS 85 vuru/dak olarak ölçülmüştür. Hastanın yatış 

kanlarında üre 98 mg/dL, serum kreatinin 1.84 mg/dL, D-dimer 0.44 mg/L, prokalsitonin 0.03 μg/L, ferritin 

normal, beyaz küre 4.710, hemoglobin 14.5 g/dL, C-reaktif protein (CRP) 0.0515 g/L olarak tespit 

edilmiştir. Hastaya yatışında metilprednizolon 80 mg/gün başlanıp 12 günde azaltılarak kesilmiştir. Oksijen 

desteği ihtiyacı zamanla azalan hastanın oksijen desteği olmadan SpO2 %92 ve üzeri seyretmiştir. Hasta 

yatışının 14. gününde gece ani başlayıp sabaha şiddetlenen her iki ayak baş parmakları etrafında ağrı şikayeti 

olmuştur. Hasta öyküsünde son 3 senede bir yıl ara ile birkaç defa tamamen benzer şikayetleri olup 10-15 

günde kendiliğinden düzeldiğin ifade etmiştir. Fizik muayenesinde bilateral ayak metatarsofalangeal 

eklemlerinde sınırlı kızarıklık, şişlik ve hassasiyet mevcut olup bilateral distal nabızlar açık olarak palpe 

edilmiştir. Hematüri, malar rash, raynaud öyküsü, ağız burun yarası, hemoptizi eşlik etmiyor. Hastanın kan 

tetkiklerinde ürik asit 9.8 mg/dL, serum kreatinin 1.67 mg/dL, prokalsitonin 0.13 μg/L, beyaz küre 12.460, 

CRP 0.086 g/L olarak tespit edilmiştir. Selülit düşünülmeyen hasta 2015 gut klasifikasyon kriterlerine 

(ACR/EULAR) göre bilateral gut artriti olarak değerlendirilen hastaya kolşisin 3x0.5 mg ve 

metilprednizolon 8 mg/gün tedavisi başlanmıştır. Tedavi ile birlikte şikayetlerinde azalma olan hastanın, 6 

günün sonunda fizik muayenesindeki bulgular düzelmeye başlamış ve şikayeti azalmıştır. Yaklaşık 14. 

günün sonunda tamamen düzelme sağlanmıştır.  

Sonuç: Bu olgumuzda, hastamızda gelişen gut artriti etiyolojisi net olmamakla birlikte COVID-19 

enfeksiyonu sonrasında gelişmesi nedeniyle enfeksiyona sekonder bir durum olabileceği düşünülmektedir. 

Hastamızda öncelikli olarak COVID-19 ile tetiklenen bilateral gut artriti düşünülmüştür. Bu konuda sınırlı 

çalışma olması nedeniyle bu konu ile ilgili literatüre daha fazla sayıda vaka raporu eklenmesi gerekmektedir. 
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DPP-4 (Dipeptidyl Peptidase 4) İnhibitörü, GLP-1 (Glucagon Like Peptide 1) Analogu veya SGLT-2 

(Sodium Glucose Cotrasnporter 2) İnhibitörü Kullanan Diyabetik Hastaların Mikroalbüminüri ve 

GFR Düzeylerindeki Değişimlerin Retrospektif Olarak İncelenmesi 
1Bahriye Gültaş, 2Soner Cander, 2Özen Öz Gül                                                                                      
1Bursa Uludağ Üniversite Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa, Uludağ Üniversite Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa, 

Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Diabetes mellitus tanılı hastalarda uygulanan tedavilerin kan şekerini regüle etmesinin yanı 

sıra diyabetin getirdiği komplikasyonlardan koruyucu etkileri de önem arz etmektedir. Biz yapmış 

olduğumuz çalışma ile DPP-4 inhibitörü (linagliptin), GLP-1 analogu (eksenatid) ve SGLT-2 inhibitörü 

(empagliflozin) kullanan hastalarımızda diyabetik nefropati açısından takip edilen mikroalbüminüri ve 

glomerüler filtrasyon hızı (GFR) değerlerinin tedaviye başladıktan sonra 1 yıl içerisindeki değişimlerini 

inceledik. 

Gereç ve Yöntem: Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları polikliniğine Mart 2017-Şubat 2019 tarihleri 

arasında başvuran ve linagliptin (DPP-4 inhibitörü), eksenatid (GLP-1 analogu), empagliflozin (SGLT-2 

inhibitörü) tedavilerinden birisi başlanmış olan hastalarımızın 0. ve 12. ay vizitlerini değerlendirdik. Her 

ilaç grubunda tedaviye başlandıktan sonra 1 yıl boyunca nefropati açısından takipleri yapılmış olan hastaları 

çalışmaya dahil ettik. 

Bulgular: Linagliptin başlanan 98 hastamızın 0. ve 12. ay GFR değerleri karşılaştırıldığında %4.57 artış 

tespit edildi (p<0.01). Bu grupta 12. ay mikroalbuminüri takibi yapılabilen 55 hastamız mevcuttu ve anlamlı 

bir değişiklik tespit edilmedi (p>0.05). Eksenatid kullanan 97 hastamızın 0. ve 12. aydaki GFR takiplerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmazken (p>0.05); bu grupta mikroalbüminüri açısından takibi 

yapılabilen 33 hastamızın 12. ayda anlamlı şekilde mikroalbüminürisinin azaldığı tespit edildi (p<0.05). 

Empagliflozin kullanan 99 hastamızın 0. ve 12. ay GFR takiplerinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

değişiklik gözlenmedi (p>0.05); fakat bu grupta mikroalbüminüri açısından takibi yapılabilen 79 hastamızda 

1 yılın sonunda anlamlı şekilde mikroalbuminürinin azaldığı tespit edildi (p<0.05). 

Sonuç: Linagliptin kullanan hastalarımızda mikroalbüminüri düzeyinde iyileşme olmasa da GFR düzeyinde 

artış olduğu görülmüş; fakat bu durumun hastaların diyabet tedavisi için kullanmakta oldukları nefrotoksik 

ajanların kesilerek linagliptine geçilmesi ile ilişkili olduğu gözlenmiştir. Eksenatid ve empagliflozin 

kullanan hastalarımızda ise GFR değerinde anlamlı bir değişiklik tespit edilmemesine rağmen 

mikroalbüminürinin azaldığı gözlenmiştir; bu da erken dönemde nefropatinin ilerlemesini engelleyebilmek 

adına önem arz etmektedir. Çalışmamızdan elde ettiğimiz sonuçlar diyabetik hastalarda GLP-1 analogu ve 

SGLT-2 inhibitörü kullanmanın nefroprotektif etki sağlayacağını düşündürmektedir. 
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Setuksimaba Bağlı Gelişen Akneiform Erüpsiyon: Olgu Sunumu 
1Büşra Güner, 2Sibel Oyucu Orhan, 2Türkkan Evrensel                                                                          
1Bursa Uludağ Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Kolorektal kanser dünyada görülen kanserlerde üçüncü sıradadır. Yaklaşık dörtte biri tanı 

anı metastatiktir ve erken evre kanserlerde %40-50 oranında ilerleyen dönemde metastaz gelişir. Ras 

mutasyonu bulunmayan metastatik kolorektal kanser tedavisinde epidermal büyüme faktörü reseptör 

(EGFR) monoklonal antikor inhibitörlerinin kullanılmasının sağ kalımı uzattığı gösterilmiştir. Setuksimab, 

metastatik kolorektal kanser ve baş ve boyun kanseri tedavisinde kullanılan bir EGFR inhibitörü ilaçtır. 

Setuksimab EGFR’ye bağlanarak onu inhibe eden, intravenöz infüzyonla verilen kimerik (fare/insan) yapıda 

bir monoklonal antikordur. İlk defa 2009 yılında, kras mutasyonu olan kolon kanserli hastalarda etkili 

olmadığı görüldükten sonra kras mutasyonu olmayan metastatik kolon kanseri tedavisinde FDA onayı 

almıştır. Bu durum kanser tedavisi yönetimine giren ilk genetik test olma özelliği taşımaktadır. EGFR 

inhibitörlerinin spesifik moleküler yolakları hedef alması nedeni ile sitotoksik kemoterapilerde görülen 

ciddi sistemik yan etkiler görülmemektedir. Geleneksel antineoplastik ajanlarla karşılaştırıldığında daha az 

sistemik toksisite göstermesiyle birlikte; setuksimab tedavisi sırasında kutanöz yan etkiler sık bildirilmiştir. 

Setuksimab tedavisinin ciddi yan etkilerinden biri olan akneiform döküntüler genellikle geri dönüşümlü 

olmakla beraber nadiren doz redüksiyonu ya da tedaviyi bırakmaya neden olmaktadır. Bu yazımızda 

setuksimaba bağlı gelişen akneiform erüpsiyonu olan bir olgu sunulmuştur. 

Vaka Sunumu: Bilinen komorbid hastalığı olmayan 54 yaşındaki erkek hasta Mart 2020’de obstrüksiyon 

nedeniyle acil operasyona alınıp sol hemikolektomi operasyonu sonucunda kolon adenokarsinom tanısı 

almış. Tanı anı sistemik değerlendirilmesi sonucu multiple karaciğer metastazı mevcutmuş. Operasyon 

sonrası Tıbbi Onkoloji polikliniğimize başvuran, metastatik sol kolon adenokarsinom tanısı olan hastada 

kras/nras/braf mutasyonları saptanmaması üzerine hastaya Nisan 2020’de mFOLFOX ( folinik asit + 

fluorourasil + oksaliplatin ) + setuksimab başlandı. Özgeçmişinde herhangi bir döküntü öyküsü olmayan 

(akneiform) ve yakın zamanda sistemik steroid kullanmamış olan hastanın dokuzuncu kür kemoterapi 

sonrasında burun üzerinde ve burun kenarlarında, nazolabial oluklarda kaşıntılı papül ve püstüler lezyonlar 

gelişti. Lezyon dışı tüm vücut deri ve mukoza değerlendirilmesinde patoloji saptanmadı. Lezyonlara 

komedonlar eşlik etmemekteydi. Laboratuvar tetkiklerinde özellik yoktu. Mevcut klinik bulgularla hastaya 

setuksimaba bağlı gelişen akneiform erüpsiyon tanısı koyularak klindamisin + %10 sodyum sülfasetamid 

krem tedavisi günde bir kez başlandı ve güneş ışınlarından korunması önerildi. Tedavinin 7. günündeki 

kontrolünde cilt lezyonlarının tama yakın gerilediği görüldü. Hastanın tedavisine mevcut dozdan devam 

edildi. Poliklinik takiplerinde ek bir sorun ve/veya nüks gözlenmedi. 

Tartışma ve Sonuç: Setuksimabın etki mekanizması EGFR’yi inhibe ederek tümör proliferasyonunu 

engellemektir, ancak bu etkinin yanında deride bulunan EGFR yolunu da inhibe ederek keratinosit 

proliferasyonunu, farklılaşmasını, kıl folikülünün gelişimini bozarak çeşitli dermatolojik yan etkilere neden 

olur. Setuksimab kullanan hastalarda sistemik yan etki az görülmekle beraber kutanöz yan etki sıklığı 

artmıştır. EGFR inhibitörlerine bağlı görülen bu dermatolojik yan etkiler içinde en sık ve en erken görüleni 

akneiform erüpsiyondur. Papülopüstüler döküntü, tırnak ve saç bozukluğu ve kserosis, telenjiektazi, 

hiperpigmentasyon, seboreik dermatit diğer kutanöz yan etkilerdir. Akneiform lezyonlar genellikle yüz, 

saçlı deri, gövde ve sırtın üst kesimlerinde görülür. Akneden farklı olarak komedon görülmez. Hafif şiddetli 
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olgularda topikal metronidazol, klindamisin, salisilik asit; orta ve şiddetli lezyonlarda sistemik tetrasiklinler 

kullanılabilir. Hastaların setuksimab tedavisi sırasında ve tedavi bitiminden 2 ay sonrasına kadar güneş 

ışınlarından korunması ve güneş koruyucular önerilir. Sonuç olarak, setuksimab kullanan hastalarda gelişen 

deri döküntülerinin tedaviye bağlı olabileceği akılda bulundurulmalıdır. Lezyonların tanınması ve tedavi 

edilmesi hastanın setuksimab tedavisine devam etmesi açısından önemlidir.  
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Anemi Etiyolojisinde Nadir Bir Neden: Gastrointestinal Stromal Tümörü 
1Hacer Şen, 1Ali Kırık, 2Erdoğan Bülbül, 3Teoman Doğru                                                                  
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Genel Dahiliye Bilim Dalı, Balıkesir, 

Türkiye 
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Balıkesir, Türkiye 
3Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, 

Balıkesir, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Gastrointestinal stromal tümörleri (GIST), gastrointestinal sistemdeki interstisyel Cajal 

hücresinden kaynaklanan nadir neoplazmalardır. Gastrointrestinal sistem tümörlerinin %1-2’sini 

oluştururlar. Bu tümörlerin en yaygın yerleşim yerleri mide ve ince bağırsaktır, ancak sindirim sisteminin 

herhangi bir seviyesinde ve bazen de omentum, mezenter ve peritonda ortaya çıkabilirler. Vakaların %18’i 

asemptomatik olup BT taramaları, endoskopik işlemler veya cerrahi işlemler sırasında tanı alırlar. Bulantı, 

kusma, erken doyma, karın ağrısı, nadiren ele gelen kitle gibi semptomlar görülebilir. GIST’ler karının 

ultrasonografisi incelemesinde, bilgiayarlı tomografi (BT) taramasında, manyetik rezonans görüntüleme 

(MRG) ve pozitron emisyonu tomografisinde (PET) tanımlanabilir. GIST’in kesin tanısı histopatolojik 

inceleme ve immünokimya ile konulur. GIST’in tedavisi; cerrahi, endoskopik tedavi ve kemoterapiyi içerir. 

Burada demir eksikliği anemisi etiyolojisini araştırdığımız ve GIST saptadığımız vaka sunulmuştur. 

Vaka Sunumu: Elli bir yaşında erkek hasta 8 ay önce sağ üst karında ağrı şikayeti ile başvurduğu dış 

merkezde karın ultrasonografisi ile değerlendirilmiş, kolelitiyazis saptanan hasta laporoskopik 

kolesistektomi operasyonu olmuştur. Halsizlik, çabuk yorulma, sağ üst karında devam eden şişkinlik ve son 

6 ayda 12 kg kilo kaybı şikayetleri ile dış merkezde tekrar değerlendirilen hastanın yapılan tetkiklerinde 

demir eksikliği anemisi görülmüş, hastaya üst gastrointestinal sistem endoskopisi ve kolonoskopi yapılmış. 

Endoskopik işlemlerde anormal bulgu görülmemiş. Kontrastsız karın BT’de duedenum duvar kalınlaşması 

saptanmış. 2 ünite eritrosit süspansiyonu transfüzyonu sonrası demir tedavisi verilmiş. Şikayetleri artarak 

devam eden hastanın polikliniğimize başvurusu sırasında yapılan fizik muayenesinde vital bulguları normal 

olup konjoktivaları soluk ve epigastrik bölgede dolgunluk mevcuttu. Hemoglobin değeri 7.5 mg/dL, olup 

demir eksikliği anemisi ile uyumluydu. Hastanın endoskopik değerlendirmeleri normal olması nedeniyle, 

ince bağırsak hastalıkların araştırılmasına yönelik MR enterografi planlandı. Duedonum 2. ve 3. kısmı 

mediyal komşuluğunda, pankreas kaudal komşuluğunda, yaklaşık 13.5x15.5x16 cm boyutunda, duedonum 

3.-4. kısmı düzeyinde barsak lümeni ile bağlantısı izlenen, santralinde hava ve sıvı seviyesinin izlendiği 

kitle lezyonu saptandı. Kontrastlı karın BT çekildi. Duodenum distal kesiminde 14 cm’lik bir segmentte 

difüz duvar kalınlaşması, egzofitik ve yaklaşık 14x8 cm boyutlarda santralinde kavitasyon bulunan kitle 

izlendi. MRG ve BT birlikte değerlendirmeleri, tariflenen kitle lezyonun malign GIST ile uyumlu olduğunu 

bildirdi. Hasta genel cerrahi bölümüne yönlendirildi. Hasta operasyona alındı ve kitleden biyopsi yapıldı. 

Patoloji inceleme sonucu; yüksek grade malign mezenkimal tümör, morfolojik ve immünohistokimyasal 

bulgular GIST ile uyumlu olarak yorumlandı. Hasta onkolojiye yönlendirildi ve operasyon öncesi 

kemoterapi olarak imatinib başlandı.  

Sonuç: Demir eksikliği anemisi etiyolojisinin mutlaka bulunması gereken bir bulgudur. Altta yatan 

gastrointestinal sistem kayıpları mutlaka araştırılmalıdır. Yapılan endoskopik işlemlerin normal olması 

gastrointestinal hastalık olmadığı anlamına gelmemektedir. Nadir görülen GIST gibi diğer ince bağırsak 

hastalıkları da mutlaka araştırılmalıdır.  
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Asemptomatik Bir Feokromasitoma Olgusu 
1Ensar Aydemir, 1Coşkun Ateş, 1Filiz Mercan Sarıdaş, 1Erhan Hocaoğlu, 1Soner Cander, 1Özen Öz 

Gül, 1Canan Ersoy, 1Erdinç Ertürk                                                                                                           
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Endokrinoloji Bilim 

Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Adrenal insidentalomalar, adrenal bez dışı hastalıklar nedeni ile yapılan görüntülemeler 

esnasında rastlantısal olarak tespit edilen kitlesel lezyonlar olarak tanımlanmaktadırlar. Farklı çalışmalarda 

sıkılığı %1-8 arasında gösterilmiştir. En sık olarak fonksiyonel olmayan surrenal adenom olarak tespit edilen 

olguların %1.5-14’ünde feokromasitoma ve %0-18’inde metastaz olduğu raporlanmıştır. 

Vaka Sunumu: Elli yaşında, opere meme kanseri nedeni ile takipli kadın hasta yapılan kontrollerinde 

surrenal adenom tespit edilmesi üzerine endokrinolojiye sevk edilmiş. Hastanın baş ağrısı, çarpıntı, kilo 

kaybı, terleme, tremor, flushing yakınmaları yoktu. Fizik muayenesinde kan basıncı, nabız, ateş değerleri 

normaldi. Ek patolojik bir bulgu saptanmadı. Kontrastlı üst batın magnetik rezonans görüntülemesinde sol 

surrenalde 31x30 mm boyutunda hipodens nodüler lezyon mevcuttu. Hastanın yapılan tetkiklerinde 1 mg 

deksametazon baskılama testi sonucu <0.8 mg/dL, plazma aldosteron düzeyi 24.03 ng/dL, plazma renin 

aktivitesi 2.41 ng/ml/sa., plazma aldosteron/renin oranı 9.97, plazma metanefrin 0.12 ng/L (0.08-0.51), 

plazma normetanefrin 0.51 ng/L (0.12-1.18), 24 saatlik idrar metanefrin ve normetanefrin düzeyleri sırasıyla 

84 mcg/gün (30-180) ve 272 mcg/gün (128-484), HbA1c düzeyi 42.1 mmol/molHb (%6.0), glukoz 107 

mg/dL ve diğer tetkikleri normaldi. Takipli olduğu onkoloji kliniği ve üroloji kliniği tarafından da 

değerlendirilen hastanın fonksiyonel olmayan surrenal noduler lezyonun primer malignite veya metastaz 

şüphesi nedeni ile opere edilmesine karar verildi. Sol surrenalektomi uygulanan hastanın patoloji sonucu 

45x35x30 mm boyutlarında, Ki67 indeksi %70 olan, sinaptofizin, kromogranin ve S100 boyanması gösteren 

agresif seyirli ve metastaz potansiyeli yüksek olabilecek feokromasitoma olarak raporlandı. Cerrahi sonrası 

değerlendirmelerinde ek olarak adrenalin, noradrenalin, dopamin düzeyleri de normal olarak tespit edildi. 

Hastanın takiplerinde ek tedaviye gerek olmadı. 

Sonuç: Surrenal insidentalomalar tespit edildiklerinde ilk olarak görüntü özellikleri ile malignite riski ve 

sonrasında hormonal değerlendirmeleri yapılarak fonksiyonellik durumları değerlendirilir. Otonom kortizol 

sekresyonu ve feokromasitoma için rutin olarak, endikasyon mevcutsa da primer hiperaldosteronizm 

açısından tarama testleri yapılır. Feokromasitoma için yapılan plazma ve/veya idrar katekolamin 

metabolitlerinin duyarlılık ve özgüllükleri oldukça yüksektir. Feokromasitoma tespit edilen hastalarda 

koruyucu yaklaşımlar uygulanmazsa intraoperatif dönemde hayatı tehdit edici hipertansif kriz meydana 

gelebilmektedir. Feokromasitoma olgularının ise %10-17’lik oranda biyokimyasal ve klinik olarak sessiz 

seyredebileceği bazı yayınlarda bildirilmiştir. 
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Tekrarlayan Hatalı Laboratuvar Testleri ile Waldenström Makroglobulinemisi Tanısı Alan Olgu 
1Ayşenur Öztürk Arı, 2Vildan Özkocaman, 2Bedrettin Orhan, 2Fahir Özkalemkaş                                    
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa, 

Türkiye 
 

Giriş ve Amaç: Waldenström makroglobulinemisi (WM), Hodgkin dışı lenfomanın nadir görülen bir 

türüdür. Hastalık asemptomatik olup tedavisiz izlenebildiği gibi hastalığın seyri sırasında anemi, nöropati 

ve hiperviskozite semptomları ile prezente olup, tedavi gerektirebilir. Alkilleyici ajanlar, proteazom 

inhibitörleri, anti-CD20 monoklonal antikorları ve bruton tirozin kinaz inhibitörleri tedavide kullanılabilen 

seçeneklerdendir. Burada tekrarlayan hatalı laboratuvar testleri ile tanı alan bir WM hastası sunulmuştur. 

Vaka Sunumu: Yetmiş dört yaşında erkek hasta, dış merkezde bakılan rutin laboratuvar tetkiklerinde 

sonuçlarının birkaç kez hemolizli numune olarak gelmesi nedeniyle tarafımıza başvurdu. Hasta 2008 yılında 

koroner arter baypas grefti operasyonu geçirmişti, düzenli aspirin ve proton pompa inhibitörü kullanıyordu. 

Son bir yıl içerisinde 2 kere senkop geçirme anamnezi vardı. Baş ağrısı şikayeti olan hasta bu nedenle 

nörolojiye konsulte edildi. Kraniyal görüntülemelerinde senkop etiyolojisini açıklayacak bir patoloji 

saptanmadı. Hastanemizde, başvurudan itibaren farklı tarihlerde yapılan kan tetkiklerinde anlamsız 

laboratuvar sonuçları ile karşılaşıldı. Bir aylık süre içinde farklı günlerde, çoklu kez bakılan kan 

tetkiklerinde; laktat dehidrogenaz (LDH), üre, kreatinin, total bilirubin, direkt bilirubin, hemogram, alkalen 

fosfotaz (ALP), kalsiyum, ürik asit, aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT) ve 

glukoz sonuçlarının lipemik, yetersiz veya hemolizli numune açıklamaları ile red numune olarak 

raporlandığı görüldü. Hastanın nadir çalışılabilen tetkiklerinde ise total protein 114 gr/L, albümin 29 gr/L, 

hemoglobin 9.2 g/dL ve immünglobulin M (IgM) 84.40 g/L olarak saptandı. Monoklonal gamapati 

düşünülerek serum protein elektroforezi, periferik yayma, serum ve idrar immün elektroforez çalışıldı. 

Serum immün elektroforezinde monoklonal IgM-kappa bandı oluştu. İdrar immün elektroforezinde hafif 

zincir bandı görülmedi. Periferik yaymasında atipik, blastik karakterde hücreye rastlanmadı. WM ön tanısı 

ile kemik iliği biyopsisi yapılan hastanın kemik iliği biyopsisi ‘neoplastik B hücreli lenfoid infiltrasyon 

gösteren hipersellüler kemik iliği’ olarak raporlanıp, hasta WM olarak kabul edildi. Baş ağrısı şikayeti ve 

senkop öyküsü gibi hiperviskozite düşündüren bulgular olması nedeniyle, hastaya 3 seans plazmaferez 

uygulandı. Rituksimab, bendamustin protokolü ile kemoterapi başlandı. Plazmaferezden dört ay sonra 

çalışılan kan tetkiklerinde red numune sonucu alınmadan, başarılı bir şekilde sonuçlar raporlandı. Ürik asit 

7.2 mg/dl, LDH 284 U/L, total bilirubin 0.36 mg/dL, ALT 12 U/L, ALP 74U/L, LDH 284 U/L, kalsiyum 

10.1 mg/dL, magnezyum 1.9 mg/dL değerindeydi. 

Tartışma ve Sonuç: Plazma hücre diskrazilerinde, özellikle de WM’de hiperviskozite sık görülen 

bulgulardandır. Hiperviskoziteye bağlı retinal venlerde dilatasyon ve retinal hemoraji, böbrek yetmezliği, 

kanama, hipoksemi ve hipotansiyon gibi kardiyopulmoner semptomlar ile, baş ağrısı, nistagmus, senkop ve 

konvülsiyon görülebilmektedir. WM’deki yüksek kan viskozitesinin nedeni, dolaşımda artan serum 

IgM’dir. Artan IgM, hastaların kan tetkiklerinde anlamsız sonuçlara neden olabilir. Bahsedilen olgunun tanı 

öncesi yapılan kan tetkiklerinin, laboratuvar tarafından red, hemolizli veya lipemik olarak 

sonuçlandırılması; paraproteinlerin kimyasal ve immünolojik tepkimeler ile laboratuvar test sonuçlarını 

etkileyebilmesinin bir göstergesidir. Plazmaferez sonrası yapılan rutin kan tetkiklerinin uygun şekilde 

değerlendirilmiş olması ise bu görüşü desteklemektedir. Tekrarlayan hatalı numune örnekleri, bazı 

olgularda paraproteinemi varlığı ile ilgili olabilir. Bu olguda sunulduğu gibi, bu hastalarda WM de akla 

getirilmelidir.  
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Nadir Bir Olgu: Retroperitoneal Fibrozis 
1Mehmet Usta, 1Büşra Karadavut, 1Emre Albayrak, 1Hatice Kübra Altun, 1Eslem Baykan, 1Elif 

Torun, 1Ayça Adıacar Sezer, 1Ersin Musluk, 1Muhammet İlker Kaya                                                         
1Bursa Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
 

Giriş ve Amaç: Retroperitoneal fibrozis (RPF), retroperitonda inflamatuvar ve fibröz doku varlığı ile 

karakterize nadir görülen bir durumdur. Sıklıkla abdominal aortanın infrarenal kısmı ile iliyak arterler 

etrafında görülür. RPF primer (idiyopatik) veya sekonder nedenlere bağlı olabilir. İdiyopatik hastalık, 

vakaların %70’ini oluşturur. IgG4 ile ilişkili olabilir veya olmayabilir. Böbrek yetmezliği ve hidronefroz ile 

başvuran ve RPF teşhisi konulan bir hastayı sunmayı uygun gördük. 

Vaka Sunumu: Anamnezinde bilinen bir hastalığı olmayan hasta, bulantı, ishal şikayeti nedeniyle 

polikliniğimize başvurdu. Yapılan muayene ve tetkik incelemesi sonucu böbrek hasarı teşhisi konuldu. 

Kliniğe interne edildi. Hastanın geliş laboratuvar tetkiklerinde; glukoz 135 mg/dL, üre 110.6 mg/dL, 

kreatinin 6.47 mg/dL, albümin 38.4 g/L, ürik asit 6.4 mg/dL, kalsiyum 8.8 mg/dL, magnezyum 1.69 mg/dL, 

fosfor 5.8 mg/dL, sodyum 132 mmol/L, potasyum 5.3 mmol/L, hemoglobin 9.8 g/dL, lökosit 6.230, nötrofil 

4.280, MCV 83.4 fL, trombosit 222.000, sedimentasyon hızı 63 mm/sa., parathormon 105 ng/L, CRP 32.1 

mg/L, tam idrar tahlilinde 10 lökosit bulunmaktaydı. Çekilen abdomen bilgisayarlı tomografide (BT), her 

iki böbrek toplayıcı sistemde dilatasyon izlenmekteydi. Olguda dikkat çekici bulgu olarak renal düzeyde 

abdominal aortanın çapı 8 cm olup duvar kalınlığında artış, cidar kalsifikasyonu, iç yapısında yoğun içerik 

mevcuttu. Bu düzeyden itibaren her iki iliyak artere kadar dilate ve tortuöz görünüm izlenmekte olup sağ 

iliyak arter çapı 4c m, sol iliyak arter çapı 5 cm olarak ölçülmüştü. Aorta çevresinde üretere basıya neden 

olan en kalın yerinde 2 cm’ye ulaşan, iliyak arterler boyunca izlenen heterojen yumuşak doku yoğunluğu 

dikkati çekmekteydi. Hastanın, klinik, laboratuvar ve radyoloji tetkikler sonucu RPF ile uyumu görüldü. 

Hastaya 1 mg/kg prednizolon başlandı. Üroloji konsültasyonu istendi. Bilateral nefrostomi yapıldı. Hastanın 

değerleri belirgin düzeyde geriledi. İdrarı arttı. Nefrostomileri çekildi. Hasta kontrollere gelmek üzere 

tabucu edildi. Son laboratuvar değerlerinde baktığımızda; glukoz 143 mg/dL, üre 57.8 mg/dL, kreatinin 1.21 

mg/dL’ye kadar geriledi. Kalsiyum 8.9 mg/dL, sodyum 139 mmol/L, CRP 2.2 mg/L, sedimentasyon hızı 31 

mm/sa., tam idrar tahlilinde lökosit bulunmamaktaydı. Son ultrasonografisinde hidronefrozun gerilediği 

saptandı. 

Tartışma ve Sonuç: RPF’li hastaların çoğu bel, karın veya yanlarda ağrı şikayeti ile başvururlar. 

Glomerüler filtrasyon hızı üriner sistem obstrüksiyonuna bağlı olarak gelişir. GFR sıklıkla başvuru anında 

azalmıştır. Diğer yaygın semptomlar arasında halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş, bulantı, kusma ve alt 

ekstremite ödemi olur. Ödem, inferior vena kava veya lenfatik kompresyona bağlı olabilir. Diğer bulgular 

arasında yeni başlayan hipertansiyon da bulunabilir. RPF tanısı batının BT veya manyetik rezonans 

görüntülemesi (MRG) ile konur. İdiyopatik RPF’nin tipik bulguları arasında, aortun ön ve yan taraflarını 

saran, vena kava inferioru çevreleyen ve sıkıştıran ve sıklıkla medial deviyasyona neden olan retroperitoneal 

kitlenin varlığı yer alır. Aynı zamanda kesitsel görüntülemeler bazen RPF’nin sekonder bir nedenini (örn.; 

malignite, geçirilmiş cerrahi, radyoterapi öyküsü olması) ortaya çıkartabilir.  Glukokortikoidler, idiyopatik 

RPF’de temel tedavidir. Bununla birlikte, glukokortikoidlere göreceli kontrendikasyonları olan hastalarda, 

diğer immünsüpresif ilaçlarla kombinasyon halinde mümkün olan en kısa süre boyunca ve daha düşük dozda 

kullanılmaları gerekir. Hastamızda görülen bulgular, literatürlerde görülenler ile uyumluydu. Altta sekonder 

bir neden tespit edilmedi. İdiyopatik olarak değerlendirildi. RPF, akut böbrek hasarı ile gelebilen görüntüme 

yöntemleri sonrasında postrenal bir hasarın varlığıyla karakterize olan, tedavide glukokortikoidler 

ve metotreksat, rituksimab, mikofenolat mofetil gibi ajanların kullanılabildiği nadir bir hastalıktır. 
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Önlenebilir, Hafifletilebilir ve Tedavi Edilebilir: Oral Mukozit 
1Kardelen Çeliktutan, 1Ayşe Kayabaşı, 1Nazime Akaltun                                                                        
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
 

Giriş ve Amaç: Mukozit, radyoterapi (RT), kemoterapi (KT), RT ve KT kombinasyonu ve hematopoetik 

kök hücre transplantasyonunun (HSCT) yaygın bir komplikasyonudur. Eritem ve ülserasyon ile 

karakterizedir. Oral mukozit (OM), ağrı, yutma güçlüğü, enteral veya parenteral beslenme ihtiyacı, opioid 

ilaç tüketiminin artması ve kanser tedavisinin kesintiye uğraması ile sonuçlanabilir. Bağışıklık sistemi 

baskılanmış hastalarda OM, bakteriyemi ile ilişkili olarak hastanede yatış süresinin uzamasına ve 

mortalitenin artışına neden olarak, tedavi maliyetlerini de arttırabilmektedir. Bütün bu komplikasyonlar 

hasta ve ailesinin yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.  

Gereç ve Yöntem: Kansere bağlı ortaya çıkan mukozit semptomlarını önlemek, hafifletmek ve tedavi 

etmek için birçok çalışma yapılarak kanıta dayalı uygulama rehberleri oluşturulmuştur. Çok Uluslu 

Kanserde Destekleyici Bakım Derneği ve Uluslararası Oral Onkoloji Derneği (MASSC/ISOO) ilk 

kılavuzunu 2004’de yayınlamış, ardından 2009 ve 2013’de güncellemiştir. Son olarak 2020’de 1.197 

yayından derlenerek alınan kanıtları bir makalede toplayarak güncellemiştir.  

Bulgular: Buna göre;  

Temel Ağız Bakımı; Tüm kanser tedavi yöntemlerinde önerilmektedir. Temel ağız bakımı, diş temizliği, 

gargara, durulama ve nemlendirmeyi içerir. Lokal ve sistemik enfeksiyon riskini azaltmak için kanser 

tedavisinden önce diş değerlendirmesi ve tedavisinin yapılması önerilir. Ağız hijyeninin sağlanması için 

temel ağız hijyeni eğitimi verilmesi önerilir (Kanıt düzeyi 3). Uzman görüşü olarak hem salin hem de 

sodyum bikarbonat için ağız temizliğini artıran, ağız hijyenini sürdürmek ve hasta konforunu iyileştirmek 

için yardımcı olabilecek yumuşak durulamalar olduğu kabul edilir. Bu konuda veriler sınırlıdır ve yeterli 

kanıt yoktur (Kanıt düzeyi 3). Kriyoterapi; 5-FU ve yüksek doz melphelan alan hastalarda oral 30 dakika 

buz kullanımı önerilir (Kanıt düzeyi 2). Klorheksidin; Baş-boyun kanserlerinde RT uygulanan hastalarda 

OM’nin önlenmesinde klorheksidinin kullanılmamasını önerilir (Kanıt düzeyi 3). Benzidamin hidroklorid; 

Baş-boyun kanserinde orta düzey RT (<50 GY) alanlarda (Kanıt düzeyi 1) ve baş-boyun kanserinde RT ve 

KT kombinasyonlarında (Kanıt düzeyi 2) OM’in önlenmesinde benzidamin hidroklorür kullanımı önerilir. 

Düşük seviyeli lazer tedavisi; HSCT alan yetişkin hastalarda OM’nin önlenmesi için düşük seviyeli lazer 

tedavisi kullanılmasını önerilir. Rekombinant İnsan Keratinosit Büyüme Faktörü-1 (KGF-1); Otolog HSCT 

uygulanan hematolojik kanserlerde OM’nin önlenmesi için KGF-1’in intravenöz olarak kullanılması 

önerilir (Kanıt düzeyi 1). 

• Granülosit-makrofaj koloni uyarıcı faktör (GM-CSF); HSCT uygulanan hastalarda OM’nin önlenmesi için 

topikal GM-CSF’nin kullanılmaması önerilir (Kanıt düzeyi 2). Analjezik İlaçlar; RT-KT alan baş-boyun 

kanserli hastalarda OM ile ilişkili ağrının tedavisi için topikal morfin %0.2 gargara önerilir (Kanıt düzeyi 

3). KT alan solid kanserli hastalarda ve RT alan baş-boyun kanserli hastalarda OM ile ilişkili ağrının 

önlenmesi ve tedavisi için sukralfat (kombine topikal ve sistemik) önerilmez (Kanıt düzeyi 2). 

• Doğal Ürünler; RT-KT alan baş-boyun kanserli hastalarda OM’nin önlenmesi için oral glutamin önerilir 

(Kanıt düzeyi 2). RT veya RT-KT ile tedavi gören baş-boyun kanserli hastalarda OM’nin önlenmesi için 

bal önerilir (Kanıt düzeyi 2). 

Onkoloji hemşireleri Ağız Değerlendirme Rehberi’ni kullanarak mukozit açısından hastalarını 

değerlendirmeli ve aldığı puana göre klinik kanıtlar doğrultusunda ağız bakım sıklığını ve kullanılacak ağız 

bakım protokolünü belirlemelidir. 

Sonuç: Mukozit ile mücadelede temel amaç; risk faktörlerinin belirlenmesi, koruyucu önlemlerin alınması 

ve tedavi sürecinde oluşabilecek aksaklıkları engellemektir. Bu amaç doğrultusunda, hastaların ağız 

bakımından ve konuyla ilgili eğitiminden sorumlu olan onkoloji hemşirelerinin kanıta dayalı uygulamaları 

ve rehberleri kullanması ile oral mukozit önemli ölçüde önlenebilir, hafifletilebilir ve tedavi edilebilir bir 

sorun haline gelecektir.  
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Talasemi Majör Nedeniyle Kronik Kan Transfüzyonu Alan Hastada Hipofiz Bezinde Demir 

Birikimi 
1Yasin Can Topçu, 2Ensar Aydemir, 2Coşkun Ateş, 2Filiz Mercan Sarıdaş, 2Erhan Hocaoğlu, 2Özen Öz 

Gül, 2Soner Cander, 2Erdinç Ertürk, 2Canan Ersoy                                                                               
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma 

Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Talasemi otozomal resesif geçiş gösteren kronik anemi ile seyreden bir bozukluktur. 

Tedavisinde aralıklı eritrosit süspansiyon replasmanı ve bu replasmanlara bağlı demir birikimini önlemek 

amacı ile demir şelatörleri kullanılır. Farklı organ sistemlerinde demir birikimine bağlı olarak çeşitli 

endokrinolojik bozukluklar meydana gelebilmektedir. Burada kronik transfüzyona bağlı hipofizde demir 

birikimi saptanan nadir bir olgu sunulmuştur. 

Vaka Sunumu: Otuz yaşında erkek, 3 aylık iken tanı konulup, talasemi majör tanısı ile hematoloji 

bölümünden takipli erkek hasta hipogonadizm şikayetleri ile endokrinolojiye sevk edildi. Aralıklı eritrosit 

süspansiyonu replasmanı ve oral defarosiroks 1.750 mg/gün tedavisi almaktaydı. Fizik muayenesinde testis 

boyutları 5 mL idi. Tetkiklerinde hemoglobin 7.6 gr/dL, hematokrit %22.1, glukoz 96 mg/dL, HbA1c %6.1, 

kreatinin 0.86 mg/dL, TSH 1.78 mU/L (0.35-4.94), sT4 0.91 ng/dL (0.7-1.48), prolaktin 5.5 µg/L, total 

testosteron <0.14 µg/L (2.4-8.7), LH 0.56 IU/L (0.57-12.07) idi. Yapılan hipofiz MRG’de kemik yapılarda 

ve hipofizde demir birikimini yansıtan T2A hipointensitesi ve azalmış kontrast tutulumu bulguları saptandı. 

Hastada kronik kan transfüzyonuna bağlı hipofizde demir birikimi teşhisi konuldu. Testosteron propiyonat 

+ testosteron fenilpropiyonat tedavisi başlandı. Farmakoloji tedavi sonrasında şikayetleri düzeldi. 

Tartışma ve Sonuç: Kronik kan transfüzyonu alan hastalarda kalpte, karaciğerde, pankreasta, hipofizde 

demir birikimi olabilmektedir. Bu birikim yıllar içinde olduğu için semptomlar sinsidir. Talasemi nedeni ile 

takip edilen olgularda endokrin sistem değerlendirmesi klinik ve biyokimyasal olarak yapılmalı ve 

şüphelenildiği takdirde MRG ile ileri inceleme yapılmalıdır. 
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Polikistik Over Sendromu Olan Hastalarda Dihidroepiandrosteron Sülfat-Total Testosteron Oranı 

ile Metabolik Parametreler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 
1Özen Öz Gül, 1Soner Cander                                                                                                                 
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa, 

Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Polikistik over sendromu (PKOS) insülin direnci, dislipidemi, obezite, diyabet gelişme riski 

ile kardiyovasküler hastalık risklerinin arttığı üreme çağındaki kadınlarda oldukça sık görülen bir hastalıktır. 

PKOS’da klinik veya biyokimyasal hiperandrojenemi görülmekte ve tanı kriterleri arasında yer almaktadır. 

PKOS olan hastalarda adrenal kaynaklı olan dihidroepiandrosteron sülfat (DHEAS) düzeyleri de yüksek 

saptanabilmektedir. DHEAS düzeylerinin artmış olması testosteron artışından farklı olarak daha iyi 

metabolik kontrol ile ilişkili bulunmuştur. Çalışmamızda PKOS olan hastalarda dihidroepiandrosteron 

sülfat-total testosteron (DHEAS/TT) oranı ile insülin direnci, glisemik ve lipid parametreleri arasındaki 

ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalında yeniden gözden 

geçirilmiş Rotterdam kriterlerine göre tanı konulmuş 40 PKOS tanısı olan ve 40 sağlıklı gönüllü dahil edildi. 

Tüm hastaların antropometrik, glisemik, lipid ve hormonal değerlendirmeleri yapıldı. Hastalarda 

DHEAS/TT oranı hesaplandı. PKOS olan hastalar ile kontrol grubunun DHEAS/TT oranı ile metabolik 

parametreleri karşılaştırıldı. 

Bulgular: Sağlıklı gönüllüler ile PKOS hasta grubunun yaşları benzerdi (27.57±3.50 ve 26.47±4.21 yıl, 

p=0.133). PKOS olan hastaların FGS’larının ve vücut kitle indekslerinin (VKİ) kontrol grubuna göre 

belirgin daha yüksek olduğu (p<0.001) saptandı. VKİ’leri ile benzer şekilde bel çevresi, kalça çevresi, bel 

çevresi/kalça çevresi oranı, vücut yağ oranı PKOS olan hasta grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel 

olarak anlamlı daha yüksek bulunurken, sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı ve nabız atımları her iki 

grupta benzer olarak bulundu. PKOS olan hastalarda kontrol grubuna göre açlık kan glukozu (AKG), 

HOMA-IR, total kolesterol, LDL-K, trigliserid daha yüksek iken HDL-K daha düşük idi. Hastaların 

hormonal değerlendirmesinde total testosteron, serbest testosteron, FSH, LH, prolaktin, DHEAS, TT 

düzeyleri açısından her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. DHEAS/TT oranı 

PKOS olan hastalarda daha yüksek idi (p=0.049). DHEAS/TT oranı ile VKİ, HOMA-IR, lipid profili 

arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptanmadı.  

Sonuç: PKOS olan hastalarda kontrol grubuna göre glisemik, lipid parametreleri, HOMA ve DHEAS 

düzeylerinin daha yüksek olduğu görülürken, DHEAS/TT oranı PKOS olan grupta daha yüksek saptandı. 

DHEAS/TT oranının PKOS olan hastalarda metabolik durumu ön görmede kullanılabilecek uygun bir 

yöntem olduğu düşünülmemiştir. 
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Görünce Altından Ne Çıkacağı Belli Olmayan Bulgu: Hipoalbüminemi 
1Ertunç Şimdi, 1Ender İğneci, 1Miraç Vural Keskinler                                                                        
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Ana 

Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Hipoalbüminemi; kronik böbrek hasarı, nefrotik sendrom, kronik karaciğer hastalıkları, 

malnütrisyon ve dermatolojik kayıplar gibi birçok farklı sebepten meydana gelebilir. Protein kaybının 

gastrointestinal sistemden kaynaklandığının gösterilmesinde gastroskopi, kolonoskopi ve bazı durumlarda 

enteroskopi kullanılabilir. Protein kaybettiren enteropatiye; mukozal yüzey hasarlanmasına bağlı olarak 

inflamatuvar barsak hastalığı, gastrointestinal maligniteler, lenfoma, erozif gastrit, multipl ülserasyonlar, 

lenfatik obstrüksiyona bağlı olarak primer intestinal lenfenjektazi ve multisistemik birçok sebep yol açabilir. 

Genel olarak kanama, obstrüksiyon, dışkılama alışkanlıklarında değişiklik ile seyreden gastrointestinal 

maligniteler nadir olarak hipoalbüminemiye bağlı semptomlar ile de karşımıza çıkabilir. Burada 

hipoalbüminemi, elde ve bacakta ödem gibi semptomlarla başvuran gastrointestinal maligniteye bağlı 

protein kaybettiren enteropati vakası sunulmuştur. 

Vaka Sunumu: 67 yaşında erkek hasta acil servise son bir haftadır artan, yumuşak, gode bırakan her iki 

bacakta şişlikte artış ile gelmişti. Her iki el ve bacakta şişlik şikayeti ile başvurdu. Hastanın kan 

tetkiklerinde, albümin düzeyi 19.7 g/L görülerek; hipoalbüminemi tetkik amaçlı iç hastalıkları kliniğimize 

yatırıldı. Hipoalbüminemi yapabilecek sebepler incelendiğinde olası bir karaciğer hastalığına yönelik 

istenen abdomen ultrasonografisi ve abdomen tomografisi ve karaciğer fonksiyon testleri doğaldı. Albümin 

kaybı renal sebeplere bağlı mı diye incelendiğinde üre, kreatinin düzeyi normaldi (üre 32 mg/dL, kreatinin 

0.73 mg/dL). 24 saatlik idrar protein düzeyi 0.03 mg/gün olarak görülmüştü. Hipoalbüminemi sebeplerinden 

olabilecek malnutrisyona yönelik araştırmamızda malnütrisyon bulguları yoktu. Hastanın malnütrisyon 

değerlendirmesinde Nütrisyonel Risk Taraması 2002’de düşük risk (0 olarak) görülmüştü. Hastanın mevcut 

protein kaybının gastrointestinal sistemden olabileceğine yönelik kontrastlı abdomen tomografisinde 

hepatik fleksuradan transvers kolon orta sağ yarısına dek uzanım gösteren yaklaşık 12 cm'lik segmentte 

diffüz asimetrik duvar kalınlık artışı görülmesi üzerine 2 ay önce yapılan kolonoskopi tekrarlandı. 

Kolonoskopisinde ise transvers kolonda lümeni tama yakın tıkayan ülserovejetan kitle saptandı. Daha sonra 

çekilen PET-BT’de uzak organ metastazı görülmemesi üzerine hasta genel cerrahi servisine operasyon 

amacıyla devredildi.  

Tartışma ve Sonuç: Hipoalbüminemi bir dedektif perspektifinde incelenmesi gereken ve önemli bir klinik 

durumdur. İki ay önce kolonoskopisi yapılmış bu olguda sistematik olarak hipoalbüminemi sebeplerinin 

irdelenmesi ve diğer nedenlerin dışlanması, olayın gastarointestinal kaynaklı olduğu fikrinin savunulması 

hastanın kolon taramasının yenilenmesine ve malignitenin erken dönemde saptanmasına sebep olmuştur. 
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Ektopik ACTH Bağımlı Cushing’e Sekonder Gelişen Posterior Reverzibl Ensefalopati Sendrom 

Vakası 
1Ahmet Görünen, 2Ensar Aydemir, 2Filiz Mercan Sarıdaş, 2Özen Öz Gül, 2Coşkun Ateş, 2Erdinç 

Ertürk, 2Canan Ersoy                                                                                                                              
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, 

Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Endojen kaynaklı CS, ACTH-bağımlı veya ACTH-bağımsız olmak üzere sınıflandırılır. 

Endojen Cushing vakalarının %80-85 gibi büyük bir çoğunluğunu ACTH-bağımlı Cushing oluşturmaktadır. 

Cushing hastalığının %9-18’de ACTH ektopik bir odaktan salgılanmaktadır. Bu vakaların %20-30’unda 

gelişmiş görüntüleme yöntemlerine ragmen odak saptanamamaktadır. Glukokortikoid üretiminin çok fazla 

arttığı ektopik ACTH sendromunda ortaya çıkan klinik ve biyokimyasal bulgular hayatı tehtid edici acil 

durumlara neden olabilmektedir. Vakamızda ön planda hiperkortizolizmin sebep olduğu hipertansif 

ensefalopatiye bağlı meydana gelen nadir karşılaştığımız posterior reverzibl ensefalopati sendromu (PRES) 

birlikteliğine dikkat çekmek istedik. 

Vaka Sunumu: Altmış dokuz yaşında meme kanseri ve tiroid papiller kanseri nedeniyle opere olan ve tam 

kür elde edilmiş diabetes mellitus ile takipli kadın hasta ateş, halsizlik ve ödem şikayetleri ile başvurdu. 

Muayenesinde aydede yüze, pretibial ödem mevcuttu ilk başvuruda bakılan tansiyonu 130/80 mmHg, NDS 

84 vuru/dak olarak saptandı. Takiplerinde antiepileptik ilaçlara yanıtsız dirençli jeneralize tonik-klonik 

nöbet gelişmesi üzerine entübe edilen hasta 3 gün yoğun bakım ünitesinde takip edildi. Manyetik rezonans 

görüntülemesinde (MRG) bilateral oksipital ve frontoparietal bölgelerde PRES ile ilişkili beyaz cevherde 

nodüler lezyonlar saptandı. Dirençli hipokalemisi bulunan hastadan gönderilen serum kortizol seviyesi 157 

μg/dL (normal aralığı 5-46 μg/dL) ölçüldü. Serum ACTH seviyesinin 888 pg/mL (normal aralığı: 3.7-19.4 

pg/mL) olması nedeniyle ACTH-bağımlı Cushing sendromu düşünüldü. Renin, aldosteron, plazma 

metanefrinleri, CA15-3, tiroglobulin, anti-tiroglobulin ve kalsitonin seviyeleri normaldi. Hipofiz MRG 

normal saptandı. Tüm vücut BT, 18F-FDG pozitron emisyon tomografi (PET-BT) ve Ga-68 DOTATATE 

PET-BT görüntülemelerinde ektopik odak saptanmadı. Şiddetli semptomları olan hastaya bilateral 

adrenalektomi uygulandı. Operasyon sonrasında hastanın klinik semptomları düzeldi. Çekilen kontrol 

kraniyal MRG’de PRES düşündüren nodüler lezyonların gerilediği görüldü. 

Tartışma ve Sonuç: Ektopik ACTH nedenli hiperkortizolizm, hipertansiyon, hiperglisemi, enfeksiyon, 

hipokalemi, tromboembolizm, pneumocystosis, steroid psikozu gibi birçok komplikasyona neden olabilen 

geç kalındığında mortal olabilen endokrin acil durumlardan biridir. Cushing olgularının büyük 

çoğunluğunda hipertansiyon eşlik etmektedir. Malign hipertansiyon hiperkortizolizm bir sonucu olabilir. 

Kortizol sıvı retansiyonu, mineralokortikoid reseptör üzerindeki etkileri nedeniyle hipertansiyona neden 

olabilmektedir. Vakamızda ektopik ACTH sekonder gelişen malign hipertansiyonun PRES’e neden 

olduğunu düşünmekteyiz. PRES tanısı konduğu anda komplikasyonlar açısından hızlıca değerlendirip 

gerekli tedavilerin başlanması gerekmektedir. Hipertansiyon antihipertansiflerle kontrol altına alınmalı ve 

hiperkortizolizm tedavisi başlanmalıdır. Tedavide geç kalındığı süre boyunca kalıcı beyin hasarı riski 

artmaktadır. Hiperkortizolizm açısından medikal tedavi başlanmalı ve hastanın durumuna göre bilateral 

adrenalektomi planlanmalıdır. 
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Sistemik Lupus Eritematozus Hastasında Brusella Artriti 
1Yeliz Zahiroğlu                                                                                                                                         
1Özel Samsun Medicana Hastanesi Romatoloji Kliniği, Samsun, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Sistemik lupus eritematozus (SLE) etiyolojisi bilinmeyen, doku ve hücrelerin otoantikorlar 

ve immün komplekslerin depolanması sonucu zarar gördüğü kronik bir hastalıktır. Eklem tutulumu ve deri 

bulgularından multisistemik tutuluma kadar geniş bir klinik dağılımı vardır. SLE’de görülen artrit kliniği, 

diğer otoimmün hastalıklarda ve enfeksiyon hastalıklarında görülen artrit kliniği benzerlik gösterebilir. 

Vaka Sunumu: Kırkiki yaşında kadın hasta 2.5 yıl önce poliartrit, oral aft, malar raş ile başvurdu. ANA 

1/320 pozitif ve anti-dsDNA 356 IU olarak tespit edildi. 2 yıldır deri, eklem tutulumu ile seyreden SLE 

tanısı ile takipli ve 2 yıldır methotreksat 15 mg/hafta subkutan, folik asit 10 mg/hafta, hidroksiklorokin 

2x200 mg/gün tedavisi altındaydı. 3 ay ara ile yapılan düzenli takiplerinde ilaçla remisyonda olduğu ilacı 

düzensiz aldığında ise artralji ve deri döküntüleri olduğu anlaşılmıştır. Hasta 2 yıl takip sonrasında 

polikliniğe el bileklerde, metakarpafalengeal eklemlerde, ayak bilek eklemlerinde şişlik, ağrı, sabah 

tutukluğu, 39 °C ateş, halsizlik yakınmaları ile başvurdu. Fizik muayene ve ultrasonografi 

değerlendirmesinde el bileklerde, metakarpafalengeal eklemlerde, ayak bilek eklemlerinde artrit tespit 

edildi. Diğer sistemik muayenesi doğaldı. Sedimentasyon hızı 65 mm/sa., CRP 16 mg/dL idi. Artrit 

etiyolojisi ayırıcı tanısı için bakılan Brusella Rose Bengal testi pozitifti. Hasta Brusella artriti olarak 

değerlendirildi. İlaçları stoplanarak enfeksiyon hastalıkları kliniğine yönlendirildi. 3 ay trimetoprim-

sulfametaksazol ve siprofloksasin tedavisi aldıktan sonra poliartriti geriledi ve Brusella testi negatifleşti. 1 

ay sonra kontrolünde hastada tekrar poliartrit, malar raş gelişti. Sedimentasyon hızı 36 mm/sa., Brusella 

negatif, anti-dsDNA negatif olan hastaya methotreksat 15 mg/hafta subkutan, folik asit 10 mg/hafta, 

hidroksiklorokin 2x200 mg/gün tedavileri tekrar başlandı. Takiplerinde ilaçla remisyona girdi. 

Sonuç: SLE’de konstitüsyonel semptomlar eklem tutulumu ve deri bulgularından multisistemik tutuluma 

kadar geniş bir klinik dağılım vardır. Bu klinik bulgular Brusella gibi enfeksiyon hastalıklarında da 

gözlenebilir. İnflamatuvar romatolojik hastalıkların alevlenme dönemlerinde enfeksiyon hastalıklarını da 

ayırıcı tanıda düşünmek gereklidir. 
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Opere Edilmiş Olan Dev Prolaktinoma ve Makroprolaktinomalı Hastalarda Ki67 İndeks 

Değerlerinin Karşılaştırılması 
1Soner Cander, 1Özen Öz Gül                                                                                                                 
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa, 

Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Prolaktinomalar hipofiz tümörleri içinde en sık görünen tümörlerdir. Çoğunlukla 1 cm’den 

küçük mikroadenomlar şeklinde rastlanırken 1 cm’den büyük olan makroprolaktinomalar daha az sıklıkta 

görülür. En uzun çapı 4 cm’den büyük ve serum prolaktin düzeyinin 2.000 ng/mL’nin üzerinde olması ile 

tanınan dev prolaktinomalar ise nadir görülür. Mikroprolaktinomalar daha çok kadınlarda görülürken 

genelde çok spesifik bulgulara neden olmamasına bağlı olarak erkeklerde daha büyük boyutlara ulaşarak 

makroprolaktinoma veya dev prolaktinomalar şeklinde gözlenirler. Tüm prolaktinomalarda tedavide ilk 

seçenek dopamin agonistleri ile medikal tedavi seçeneği olmakla birlikte dev prolaktinomalarda bu tedavi 

ile iyileşme düzeyleri daha küçük olan adenomlarla karşılaştırıldığında bir miktar daha azdır. Bu nedenle 

dev prolaktinomalar ve daha küçük boyutta saptanan prolaktinomalar arasında histopatolojik hücresel 

özelliklerde fark bulunup bulunmadığı konusundaki veriler tam olarak netleşmemiştir. Çalışmamızda 

makroprolaktinoma ve dev prolaktinoma tanıları ile takip edilmiş ve farklı nedenlerle opere edilmiş olan 

hastalarımızda tümör büyüme davranışı ile ilgili göstergelerden biri olan tümör dokusuna ait olan Ki67 

endeks değerlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız retrospektif bir çalışmadır ve opere olmuş olan prolaktinomalı hastalarımız 

taranmış olup histopatolojik incelemede Ki67 endeksi bakılmış olan 15 dev prolaktinomalı ve 16 

makroprolaktinomalı hastanın verileri çalışmaya dahil edilmiştir.  

Bulgular: Çalışmamıza alınan hastaların yaş ortalaması 43.0, cinsiyet; erkek %54.8, makroprolaktinoma 

grubunda yaş ortalamsı 37.4, erkek %31.3, dev prolaktinoma grubunda yaş ortalaması 49.0, erkek %80 

bulunmuştur. Gruplar arasında tanı yaşı açısından fark saptanmamışken erkek cinsiyet ve yaş ortalaması 

dev prolaktinoma grubunda daha yüksek saptandı. Dev prolaktinoma grubunda en uzun tümör çapı 

ortalaması 47.0 ve ilk prolaktin düzeyi 5.513 ng/mL saptandı. Makroprolaktinomalarda ise en uzun tümör 

çapı ortalaması 18.1, ilk prolaktin düzeyi 4.534.9 bulundu. Ki67 endeks değerleri dev prolaktinoma 

grubunda 1.000’de 31.6, makroprolaktinoma grubunda ise 1.000’de 31.0 bulundu. Her iki grupta Ki67 

değerleri oldukça benzer ortalamada idi.  

Tartışma ve Sonuç: Ki-67 proteini (MKI67 olarak da bilinir) proliferasyon için hücresel bir belirteçtir ve 

immünohistokimyada kullanılabilir. Hücre proliferasyonunun birçok fazında eksprese olan protein mitozda 

kromozm yüzeyine doğru yer değiştirir. Bu nedenle tümörlerde mitotik aktivite için iyi bir belirteçtir. Birçok 

tümör tipinde tümörün biyolojik davranışı ile ilişkili bulunmuştur. Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlara 

göre ise prolaktinomalarda büyüme davranışının belirlenmesinde belirleyici bir gösterge olmadığını 

söyleyebiliriz. Prolaktinomalar açısından bakıldığında tümörün biyolojik davranışı ve büyüme özellikleri 

üzerinde mitotik aktiviteden daha farklı özelliklerin etkili olduğu ileri sürülebilir.  
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Nazal Kavite Nöroendokrin Karsinomu ve Senkron Tespit Edilen Meme Kanseri: Olgu Sunumu 
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Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Baş boyun kanserleri içinde nasal kavitenin ve paranasal sinüslerin primer maligniteleri 

nadirdir. Çoğu hasta 6. dekat veya sonrasında tanı alır. En sık görülen nazal kavite tümörleri skuamöz hücreli 

karsinom ve adenokarsinomdur. Bunları nöroendokrin tümör ve mukozal melanom takip etmektedir. 

Vaka Sunumu: Kırk dört yaşında kadın hasta sol burunda tıkanıklık, kitle şikâyeti ile Kulak Burun Boğaz 

bölümüne başvurmuş. Nazal kaviteden yapılan biyopsi sonucu nöroendokrin karsinom (küçük hücreli tipte) 

olarak raporlanınca tarafımıza yönlendirildi. Hastanın çekilen PET-BT’si: ‘Sol nazal kaviteyi dolduran, 

maksiller sinüse, orbita boşluğu posteromedialine ve süperiorda etmoid hücrelere uzanan 53 mm çaplı kitle 

lezyonu mevcuttu. Sol parafarengeal, sol üst servikal 2A’da ve 2B’de irili ufaklı lenf nodları izlenmekteydi. 

Sağ memede üst dış kadranda yaklaşık olarak 11 mm uzun çaplı bir nodül mevcuttu.’ şeklinde raporlanmıştı. 

Nöroendokrin karsinom tanısı alan hastaya 3 kür kemoterapi sonrası cerrahi planlandı. Bu sırada sağ 

memede bulunan lezyona biyopsi planlandı. Kontrol PET-BT’de sol maksiller sinüs, sol nazal kavite ve 

orbita posterior yerleşimli kitlesel lezyonun aktivitesinde gerileme, sol parafarengeal alanda ve seviye 

2A’daki hipermetabolik lenf nodlarının boyutlarında küçülme ve metabolik aktivitesinde gerileme görüldü. 

Sağ meme üst dış kadranda izlenmiş olan nodül benzer boyutlardaydı ve metabolik aktivitesinde gerileme 

mevcuttu. Bu sırada hastanın meme biyopsisi; invasiv meme karsinomu (C-ERBB2: negatif, ER/PR: 

kuvvetli pozitif) olarak sonuçlandı.  

Senkron meme kanseri tespit edilen hastaya meme koruyucu cerrahi ve sentinel lenf nodu diseksiyonu 

planlandı. Sol nazal kavitedeki kitleye ise endoskopik eksizyonel debulking biyopsi planlandı. Nazal kavite 

biyopsi sonucu; ‘hyalinize fibrotik doku parçaları ve iltihabi granülasyon dokusu’ şeklinde raporlandı. 

Kemoterapi yanıtı iyi olan hastaya tekrar ek cerrahi girişim düşünülmedi. Sağ meme operasyon materyali 

invazif meme karsinomu olarak raporlandı ve operasyon sonucu lenf nodu pozitif geldi. Hastaya, sağkalımı 

öncelikli etkilemesi nedenli, nöroendokrin karsinom tedavisi bitiminden sonra adjuvan meme kanseri 

tedavisi planlandı. Kemoterapi sonrası; öncelikle nazal bölgeye, sonrasında meme kanserine yönelik 

radyoterapi planlandı. Hormon reseptör pozitif meme karsinomu olması nedenli tamoksifen başlandı. Hasta 

halen radyoterapisine devam etmektedir (Resim 1 ve 2). 
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Resim 1. Sağ memede 11 mm çaplı nodül. 

 

Resim 2. Sol nazal kavitede artmış tutulum gösteren kitle lezyonu. 
 

Tartışma ve Sonuç: ‘Çoklu Primer Malign Tümör’ tanımı 1889 yılında Billroth tarafından belirtilmiştir. 

Bu tanıma göre öncelikle tümörlerin histolojik olarak farklı olduğunun gösterilmesi ve farklı organlarda 

ortaya çıkmış olmaları gerekmektedir. Son olarak bu iki tümörün birbirinin metastazı olma olasılığının 

dışlanması gerekir. Çoklu primer malign tümör; senkron ve metokron tümör olarak ikiye ayrılır. Senkron 

tümörler ikinci primer kanserin ilk kanser tanısından sonraki 6 aylık süre içinde tespit edilmesidir. Metokron 

tümörlerde ikinci primer kanser ile ilk primer kanser arasındaki tanı süresi 6 aydan uzundur. Vakamızdaki 

hastada nazal nöroendokrin küçük hücreli karsinom ve senkron olarak meme kanseri tespit edilmiştir. 

Hastada tespit edilen T1N1miM0 ve Evre 1B meme kanseridir. Amerikan Joint Committee on Cancer 

(AJCC)’ye göre, 5 yıllık sağkalım oranı evre 1 hastalık için %98 olarak belirtilmiştir. Nazal kavitedeki 

T3N1M0 ve Evre 3, küçük hücreli nöroendokrin karsinom için hastalığa özgü 5 yıllık sağkalım oranı %54-

81 arasıdır. Bu vakada, sağkalıma öncelikli etki eden kanserin nasal kavitedeki nöroendokrin karsinom 

olması nedenli öncelikle nazal kavite kanserinin tedavisi planlandı. Buna yönelik tedavinin bitiminden sonra 

da, adjuvan meme kanseri tedavisinden önce nazal kavite nöroendokrin karsinomu için radyoterapiye 

yönlendirildi. 
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Azatioprin ve Allopürinol: Böbrek Nakilli Hastalarda Anemiye Sebep Olan Kombinasyon 
1Merve Caba, 1Resul Akduman, 2Mehmet Sezen, 2Abdülmecit Yıldız, 2Ayşegül Oruç, 2Mahmut 
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1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Bursa, 

Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Solid organ transplantasyonlu hastalarda hiperürisemi gelişme riski artmıştır. Böbrek 

transplantasyonu sonrası hiperürisemi geliştiğinde, azatioprin ve allopürinol etkileşime girerek sitopeniye 

sebep olması nedeniyle bu iki ilacın birlikte kullanımından kaçınılması gerekir. Burada azatioprin kullanan 

böbrek nakilli hastaya hiperürisemi nedeniyle allopürinol başlanması sonrası gelişen sitopeni olgusu 

sunulmuştur. 

Vaka Sunumu: Elli yedi yaşında erkek hasta, 1997 yılında Alport sendromuna sekonder kronik böbrek 

yetmezliği gelişmesi nedeniyle canlıdan böbrek transplantasyonu yapılmış. Siklosporin 125 mg ve 

azatioprin 100 mg kullanmaktayken gut gelişmesi üzerine romatoloji bölümüne başvurmuş. Gut profilaksisi 

için allopürinol kullanımına başlandıktan 1 ay sonra halsizlik şikayeti ile hastaneye başvurması üzerine 

yapılan tetkiklerinde hemoglobin düşüklüğü fak edilmiş. Hasta anemi etiyolojisi araştırılmak amacıyla 

yatırıldı. Demir 263 mcg/dL, demir bağlama kapasitesi 285 mcg/dL, ferritin 519 mcg/L, vitamin B12 281 

ng/L olarak sonuçlandı. Periferik yaymasında 50 hücre sayıldı. 20 parçalı, 5 çomak, 15 lenfosit, 5 atipik 

lenfosit, 3 monosit, 2 eozinofil görüldü. Blast görülmedi. Trombosit sayısı tam kan sayımı ile uyumlu idi. 

Eritroid seri normokrom normositer idi. Şiztosit, fragmente eritrosit görülmedi. Malignite ekartasyonu için 

sorgulamasında B semptomları saptanmadı. Boyun ve abdomen USG’de malignite lehine bulgu saptanmadı. 

Ön planda azatioprin ve allopürinol kombinasyonuna bağlı anemi geliştiği düşünüldü. Azatioprin kesilerek 

bir hafta aralıklarla hemogram takibi yapıldı. Hemoglobin değeri 13.3 g/dL’ye yükseldi. 

Tartışma ve Sonuç: Solid organ nakli alıcılarının %28’inde gut bildirilmiştir. Potansiyel ilaç etkileşimleri 

nedeniyle solid organ alıcılarında gut hastalığı zorlayıcı bir klinik probleme dönüşebilir. Bulantı, kusma ve 

anemi, lökopeni, trombositopeniye neden olan geri dönüşümlü kemik iliği süpresyonu azatioprin 

toksisitesinde görülen ayırt edici bulgulardır. İki ilacın birlikte kullanılması ilaç etkileşimleri nedeni ile 

aslında mümkün değildir, ancak allopürinol ile birlikte uygulandığında azatioprin dozlarının %66-75 

oranında azaltılması önerilir. Allopürinol ile birlikte uygulandığında azatioprin dozunun azaltılması 

myelosüpresyon riskinde nispi bir azalmaya yol açsa da, riski tamamen ortadan kaldırmaz. Bu vakamızda 

azatioprin ve allopürinolün birlikte kullanımı nedeniyle yapılan tetkiklerinde anemi saptandı. Azatioprin 

kesildikten sonra ise anemisinin düzeldiği görüldü. Bu nedenle bu iki ilaç tercihen bir arada 

kullanılmamalıdır. Fakat gerekli ise sık tam kan sayımı ile takip edilmelidir. 
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Döküntü ve Ateş Birlikteliğinde Akla Gelmesi Gereken Nadir Bir Tanı: Erişkin Still Hastalığı 
1Ahmet Emin Yayla, 2Burcu Yağız                                                                                                  
1Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Dahiliye Polikliniği, Afyon, Türkiye 
2Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Romatoloji Polikliniği, Afyon, Türkiye 
 

Giriş ve Amaç: Erişkin Still hastalığı (ESH) ateş, artrit, döküntü, hiperferritinemi, lökositoz, sedimantasyon 

yüksekliği ile karakterize bir hastalıktır. Etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Tanısı enfeksiyon, 

malignite ve bahsedilen belirti ve bulgulara neden olabilecek diğer romatolojik hastalıkların dışlanması ile 

konur. Ateş ve artralji en sık görülen semptomlardır. Döküntünün de hastaların yarısından çoğunda 

görüldüğünü belirten klinik seriler mevcuttur.  

Vaka Sunumu: Yirmi üç yaşında kadın hasta, kronik hastalık öyküsü yok, bekar, seksüel ilişkisi yok, ailede 

özellik yok. 5 gündür olan eklem ağrısı, boğaz ağrısı, gece terlemesi ve döküntü (Resim 1) şikayeti ile 

dahiliye polikliniğine geldi. Sorgusunda 5 gün önce üst solunum yolu enfeksiyonu düşünülerek 

semptomatik tedavi verildiği öğrenildi. Şikayetlerinde gerileme olmaması üzerine bize başvuran hastanın 

ölçülen ateşi yoktu ama gece olan üşüme titremesi mevcuttu. Döküntüleri 2 gündür bulunan hastanın yaygın 

eklem ve boğaz ağrısı vardı. Romatolojik sorgulamasında ilave özellik yoktu. Fizik muayenesinde 

orofarinks doğaldı, solunum sistemi, kardiyovasküler sistem, batın ve lenfadenopati muayenesinde özellik 

yoktu. Sağ dirsekte, dizlerin üstünde somon rengi döküntüleri vardı. Sol dirsek, bilateral el ve el bilek, 

dizlerinde artriti saptandı. Tetkiklerinde CRP 326, ESR 94 mm/sa., ferritin 2.000, lökosit 16.740, ANS 

14.620 (nötrofil %87) yüksek bulundu; karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, trigliserid normaldi, Brusella, 

hepatit paneli ve anti-HIV negatifti, idrarda enfeksiyon ve proteinüri yoktu, RF ve ANA negatifti. Hastanın 

yapılan torakoabdominal BT’sinde özellik yoktu. Hastanın kliniği, laboratuvar bulguları neticesinde 

romatolojik patoloji düşünülerek romatoloji polikliniğine yönlendirildi. Hastada ön planda ESH düşünüldü, 

metilprednizolon 80 mg iv uygulandı ve azaltılan dozda steroid ve nonsteroid antiinflamatuvar ilaç başlandı. 

1 hafta sonra poliklinik kontrolüne gelen hastanın döküntüleri ve artriti gerilemişti. Labaratuvar olarak ESR 

ve CRP değerleri normale geldi. Tedavisine metotreksat eklenerek poliklinik kontrolüne çağrıldı. 

 

 

 

 

 

 

Resim 1. Hastanın sağ bacağındaki döküntülerin görünümü. 
 

Sonuç: ESH eklem ağrısı, ateş, döküntü ile seyreden nadir bir hastalıktır. Tanı için enfeksiyon, malignite 

ve diğer romatolojik hastalıkların dışlanması gerekmektedir. ESH seyrinde ateş, döküntü ve artralji birçok 

hastada görülmekte olup başlangıçta tüm semptomlar bir arada olmayabilir. Döküntü hastalığın 

başlangıcında yüksek ateşe eşlik edebilir ya da hastamızda olduğu gibi ateş, poliartralji şikayetlerinden sonra 

da ortaya çıkabilir. Ayrıca nedeni bilinmeyen ateş etiyolojisi araştırılan hastalar sıkı takip altında tutulmalı 

ve ESH açısından yeni gelişen bulgulara dikkat edilmelidir.  
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Trombotik Trombositopenik Purpurada Proflaktik Plazmaferez 
1Naciye Kahya, 2Ömer Candar, 2Fahir Özkalemkaş, 2Tuba Ersal, 2Vildan Özkocaman                               
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Trombotik trombositopenik purpura (TTP) mikroanjiyopatik hemolitik anemi, 

trombositopeni, böbrek ve merkezi sinir sisteminde çoklu küçük damar trombüsleri gibi bileşenlerle 

seyreden bir semptom kompleksidir. Ailesel formda von Willebrand Faktörü (vWF) multimerlerini yıkan 

ADAMTS13 metalloproteazın eksikliği sonucu, edinsel formda dolaşımdaki antikora bağlı proteaz 

etkinliğindeki azalma sonucu meydana gelir. Anemi, trombositopeni, şistositoz ve LDH yüksekliği tanıda 

önemlidir. Ailesel TTP, TDP infüzyonları ile tedavi edilebilirken edinsel TTP’de proteaz inhibitörünü 

uzaklaştırmak için plazmaferez yapılmaktadır. Bu yazıda gebe hastamızda yapılan proflaktik plazmaferez 

uygulamasını anlatmayı amaçladık. 

Vaka Sunumu: Yirmi sekiz yaşında kadın hastanın TTP hastalığına bağlı ilk gebeliğinin 21. haftasında 

intrauterin eksitus öyküsü vardı. Hastanın 2. gebelik başvurusunda (12. haftasında) laboratuvar 

(hemoglobin, trombosit, total/indirekt bilirubin, LDH normal aralıkta, direkt coombs negatif) ve klinik 

bulgusu yoktu. Hastadan yüksek risk nedeni ile ADAMTS13 aktivitesi ve inhibitör düzeyi çalışıldı. 

ADAMTS13 aktivitesi <0.20, inhibitör düzeyi 39.56 geldi. Düzey sonuçları ile değerlendirilen hasta edinsel 

TTP olarak kabul edildi. Terminasyon istemeyen hastaya iki haftada bir plazmaferez yapılması, 

metilprednizolon 1 mg/kg ve asetilsalisilik asit 100 mg başlanması planlandı. 20. gebelik haftasında 

dördüncü plazmaferez sonrası bakılan ADAMTS13 >94, biyokimya ve hemogram tetkikleri normal olan 

hastada plazmaferez sıklığı doğuma kadar üç haftada bire düşürüldü, steroid doz azaltım şeması ile devam 

edildi. Toplam 9 kez plazmaferez yapıldı, 32. gebelik haftasında patent duktus arteriyozus riski nedeni ile 

asetilsalisilik asit kesildi. Gebelik ve doğumda komplikasyon gelişmedi. 38. gebelik haftasında sezaryan ile 

doğumu olan hastanın sağlıklı çocuğu dünyaya geldi. 

Sonuç: Proflaktik plazmaferez daha önce TTP’si olan yüksek riskli hastalarda gebelik sırasında TTP’yi 

önlemek için terapötik bir seçenek olarak düşünülmelidir. 

  



~ 342 ~ 
 

PB036 - 95 

 

Sistemik Lupus Eritematozus Tedavisi Esnasında Zona Zoster ile Prezente Olan Yaygın Değişken 

İmmün Yetmezlik Semdromu: Olgu Sunumu 
1Çiğdem Akdemir, 2Nihal Lermi, 2Belkıs Nihan Coşkun, 2Yavuz Pehlivan, 2Hüseyin Ediz Dalkılıç                 
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Bursa, 

Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Yaygın değişken immün yetmezlik (CVID), bozulmuş B lenfosit farklılaşmasının neden 

olduğu immünglobulin sentezinde yetersizlik ile karakterize olan, yetişkinlerde en sık görülen primer 

immün yetmezlik hastalığıdır. Rekürren enfeksiyonlar, kronik akciğer hastalığı, otoimmün ve granülomatöz 

hastalıklar, gastrointestinal sistem bozuklukları ve lenfoma gibi hastalıkların eşlik ettiği heterojen bir kliniği 

vardır. Bu yazıda, sistemik lupus eritematozus hastalığı olup zona zoster sonrası yaygın değişken immün 

yetmezlik tanısı alan olgumuzu sunmayı amaçladık. 

Vaka Sunumu: Tekrarlayan gebelik kayıpları (12. ve 28. haftalarda) olan, fizik muayenede livedo 

retikülaris ve reynaud fenomeni izlenmesi üzerine tetkik edilen 26 yaş kadın hasta, tetkiklerinde ANA, anti-

dsDNA, lupus antikoagülan pozitifliği, C3-C4 düşüklüğü, tam kan tetkikinde sitopenileri (anemi, lenfopeni) 

olması üzerine sistemik lupus eritematozus tanısı almış. Takiplerinde tam idrar tetkikinde aktif idrar 

sedimenti ve 24 saat idrar proteini tetkikinde 1.7 g proteinürisi gelişmesi üzerine lupus nefriti olarak kabul 

edilmiş; pulse steroid, plazmaferez, intravenöz immünglobulin, mikofenolat mofetil tedavilerine dirençli 

olması üzerine Eurolupus protokolüyle siklofosfamid ve pulse steroid (500 mg metil prednizolon) 

başlanmış. 2 haftada bir olacak şekilde 6 küre tamamlanması planlanmış. 2. kür siklofosfamid tedavisi 

sonrası meme altından sırta uzanan deri bütünlüğünün bozulduğu eritemli zeminde ağrılı veziküler lezyonlar 

gelişmesi şikayetiyle romatoloji polikliniğine başvuran hastanın romatoloji servisine yatışı yapıldı. 

Enfeksiyon hastalıklarına danışılan hastada zona zoster düşünülerek asiklovir 3x500 mg/gün intravenöz 

olarak başlandı. Yara yerinden alınan sürüntü kültüründe Stafilococcus aureus üremesi nedeniyle linezolid 

2x600 mg/gün intravenöz olarak eklendi. Zonanın neden olduğu postherpetik nevralji nedeniyle pregabalin 

2x150 mg/gün oral başlandı. Tetkiklerinde hipogamaglobulinemisi [IgG: 2.48 g/L (7-16), IgA: 0.32 g/L 

(0.7-4), IgM: 0.19 g/L (0.4-2.3)] olan hastada anti-HBs ve tetanoz IgG negatif olarak saptanması üzerine 

hasta primer immün yetmezlik açısından immünolojiye danışıldı. Hastada yaygın değişken immün 

yetmezlik düşünüldü. 400 mg/kg/doz intravenöz immünglobulin tedavisi 21 günde bir olacak şekilde 

verilmesi planlandı. Lezyonları gerileyen, postherpetik nevraljisi pregabalinle kontrol altına alınan hasta 

intravenöz immünglobülin tedavisinin ilk dozunu almak için immünoloji polikliniğine başvurmak üzere 

linezolid antibiyoterapisi oral klindamisine geçilerek taburcu edildi. Hasta tekrarlayıcı enfeksiyonlar 

açısından uyarıldı. 

Tartışma ve Sonuç: Yetişkinlerde en sık görülen primer immün yetmezlik hastalığı yaygın değişken 

immün yetmezlik olup bu hastalar üst ve alt solunum yolları ve gastrointestinal sistem olmak başta olmak 

üzere üzere farklı organ sistemlerini etkileyen tekrarlayan enfeksiyonlarla başvurabilir. Ayrıca bu hastaların 

yaklaşık %25’inde otoimmün hastalıklar görülebilmektedir. Otoimmün hastalıklarda görülen tekrarlayıcı 

enfeksiyonlarda immünsüpresif ilişkili sekonder immün yetmezlik tablosu dışında primer immün 

yetmezlikler de ayırıcı tanıda akılda bulundurulmalı, hastalar serum immünglobülin düzeyleri ile primer 

immün yetmezlik açısından değerlendirilmelidir. 
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Oral Kontraseptif İlişkili Renal Ven Trombozuna Sekonder Gelişen Proteinüri 
1Ahmet Görünen, 2Mehmet Sezen, 2Abdülmecit Yıldız, 2Kamil Dilek, 2Mustafa Güllülü, 2Mahmut 

Yavuz, 2Alparslan Ersoy                                                                                                                           
1Bursa Uludağ Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Renal ven trombuzu (RVT) genellikle yan ağrısı, hematüri ve akut böbrek hasarı (ABH) 

ile karşımıza çıkmaktadır. Ön planda nefrotik sendrom, renal hücreli karsinom, travma, renal 

transplantasyon, hipovolemi, kalıtsal prokoagülan kusurlar ve son zamanlardada COVID-19 enfeksiyonu 

seyrinde karşılaştığımız bir komplikasyondur. Oral kontraseptifler nadir nedenler arasında sayılabilir. 

Nefrotik sendrom seyrinde oluşan hiperkoagülan durum nedenli RVT sık karşılaşılan bir durumdur. 

Genellikle bilateral RVT olarak görülmektedir. Vakamızda oral kontraseptiflere sekonder gelişen tek taraflı 

RVT’de subnefrotik düzeyde proteinüriye neden olabileceğini göstermek istedik. 

Vaka Sunumu: Yirmi dokuz yaşında trigeminal nevralji ile takipli kadın hasta 2 gündür olan sol yan ağrısı 

ve bulantı-kusma şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenede sol kostovertebral açı hassasiyeti pozitif, pretibial 

ödem +/+ saptandı. İlaç sorgusunda nonsteroid antiinflamatuvar ve oral kontraseptif kullandığı öğrenildi. 

Bakılan tam idrar analizinde protein: 2+ eritrosit: 38, lökosit: 15 olarak saptandı. Biyokimyada kreatinin 

0.92 mg/dL, üre 10 mg/dL, albümin 31 g/L, D-dimer 13 mg/L, LDH 351 U/L, trigliserid 334 mg/dL saptanan 

hastada akut karın açısından çekilen kontrastlı bilgisayarlı tomografide sol renal ven orjin düzeyinden vena 

kava inferiora uzanan ve sol renal ven içerisinde total oklüzyona neden olan trombüs saptandı. Hastada akut 

RVT düşünülerek girişimsel radyoloji tarafından trombolitik+trombektomi ve balon anjiyoplasti işlemi 

uygulandı. Kontrol doppler USG’de her iki renal vende akım kodlanmaktaydı. Trombozun etiyoloji 

açısından gönderilen ANA, ANA profili, antikardiyolipin IgM ve IgG, beta 2 glikoprotein IgM, IgG, negatif 

olarak raporlandı. Trombofili paneli PAİ 4g/5g, MTHFR heterozigot, F13 normal, protrombin gen 

mutasyonu negatif, FV Leiden mutasyonu negatif olarak sonuçlandı. Hastada ön planda kullanılan oral 

kontraseptife sekonder tromboz geliştiği düşünüldü. İşlem öncesinde 24 saatlik idrarda proteini 2.562 

mg/gün saptanan hasta işlem sonrasında antikoagülan tedavi ile takip edilmiş olup nefrotik sendrom 

açısından başka tedavi almamaktaydı. Taburculuktan 5 ay sonraki kontrolünde 24 saatlik idrarda 

proteinürisi 150 mg/gün’e geriledi ve böbrek fonksiyonları normaldi. 

Tartışma ve Sonuç: Oral kontraseptif kullanan hastalar yan ağrısı ve hematüri ile başvurduklarında akut 

RVT ayırıcı tanılar arasında düşünülmelidir. Tedavi hastalığın prognozuna ve hastanın kliniğine göre 

değişebilmektedir. ABH gelişmeyen hastalar genellikle antikoagülan tedavi ile izlenmelidir. ABH 

tablosunda olanlar, transplante böbreklerde, bilateral RVT veya unilateral olup trombüs yükü fazla olan 

hastalarda ön planda trombolitik tedavi ve trombektomi düşünülmelidir. 
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Hashimoto Orbitopatisi 
1Erman Şahin Acar, 2Coşkun Ateş, 2Ensar Aydemir, 2Erhan Hocaoğlu, 2Filiz Mercan Sarıdaş, 2Özen Öz 

Gül, 2Soner Cander, 2Canan Ersoy, 2Erdinç Ertürk                                                                                   
1Bursa Uludağ Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Endokrinoloji Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Tiroid orbitopati, tiroid sitimüle edici hormon reseptörlerine (TSH-R) karşı otoantikor 

gelişimiyle karakterize orbital ve periorbital dokuların inflamatuvar ve otoimmün bir hastalığıdır. Tiroid 

orbitopatisinin en önemli klinik belirtileri yumuşak doku tutulumu, göz kapağı retraksiyonu, proptozis, optik 

nöropati ve restriktif miyopatidir. Graves hastalığı olanların %25-50’sinde, Hashimoto tiroiditi olanların 

%2’sinde oftalmopati geliştiği bildirilmiştir. Biz de orbitopatinin nadir bir nedeni olarak Hashimoto 

orbitopatisini sunmayı amaçladık. 

Vaka Sunumu: Otuz sekiz yaşında erkek, bilinen komorbiditesi ve düzenli kullandığı ilacı olmayan hasta, 

yaklaşık 2 yıl önce sağ göz mediyal kesiminde olan kızarıklık şikayetinin artması üzerine göz hastalıklarına 

başvurmuş. Yapılan göz muayenesinde bilateral propitozis saptanmış. Çift görme durumunun olmadığı 

belirtilmiş. Sklerit ön tanısıyla romatoloji polikliniğine yönlendirilmiş. Yapılan romatolojik muayenesinde 

göz kuruluğu, ağız kuruluğu, sabahları yorgun uyanma, sabah 10-15 dak. süren bel ağrısı dışında ek özellik 

saptanmamış. Endokrinolojik muayenesi yapılan hastanın laboratuvarı TSH 6.98 mU/L (N: 0.3-4.94 mU/L), 

sT4 0.69 ng/dL (N: 0.7-1.48 ng/dL), sT3 2.88 ng/L (N: 1.71-3.71 ng/L), anti-TPO >1.000 KU/L (N: 5.61 

KU/L), anti-TG >1.000 IU/mL (N: üst sınır 4.11 IU/mL), TSH-RAB 1.4 IU/L (N: üst sınır 1.5 IU/L). 

Çekilen Orbita MRG’de her iki orbitada grade I-II propitozis ve retroorbital yağ planlarında hafif 

belirginleşme görülmüş, tiroid orbitopatinin bir bulgusu olabileceği belirtilmiş. Oküler kaslar normal 

kalınlıkta ve normal sinyal özelliği gösterdiği, kas tutulumunun saptanmadığı belirtilmiştir. Tiroid USG’de 

her iki tiroid lobu parankimi belirgin heterojen görülmüş. Parankimal septaların hafif belirginleştiği, 

kapsüler çekintilerin yer yer izlendiği, yer yer psödonodüllerin var olduğu, yapılan Doppler incelemede 

vaskülaritede belirgin artış saptandığı belirtilmiştir. Hipertiroid safhada Hashimoto tiroiditi olabileceği 

belirtilmiştir. Hasta tarafımızca değerlendirildikten sonra Hashimoto orbitopatisi olarak değerlendirilmiştir. 

Klinik aktivite skoru 2 (konjonktivada kızarıklık ve propitozis) olan hastaya steroid verilmesi 

düşünülmemiştir. Levotiroksin 25 mcg ve selenyum 200 mg tedavisi başlanmıştır. Hasta aylık olarak klinik 

aktivite skoru ile tarafımızca takibe alınmıştır ve aynı zamanda göz Hastalıklarına yeniden cerrahi olmak 

amacıyla başvurmuş ve eksplorasyon planlanmıştır. 

Tartışma ve Sonuç: Tiroid orbitopatisi ile başvuran olgularda ilk akla gelen hastalık Graves orbitopatisidir. 

Ancak yapılan çalışmalarda %2 hastada Hashimotoya bağlı olarak orbitopati gelişebildiği görülmüştür. 

Orbitopati gelişen hastaların göz hastalıkları ile birlikte değerlendirilmesi, orbitopati yapan diğer 

patolojilerin dışlanması, Graves orbitopatisi dışında gelişebilecek endokrinolojik hastalıklar açısından 

dikkatli olmamız gerekmektedir. 

  



~ 345 ~ 
 

PB039 - 104 

 

COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Ortaya Çıkan Ülseratif Kolit 
1İsmet Kızılkaya, 1Ergin Turgut, 2Emin Oğuz                                                                                            
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye 
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Romatoloji Bölümü, Van, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: 2019 yılının sonlarına doğru görülmeye başlanan ve halen dünyada salgını devam eden 

COVID-19, özellikle üst ve alt solunum yollarını etkileyen bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalık seyrinde 

çoğunlukla vaskülit tarzında diğer organ tutulumları da gözlenmiştir. Bunların başında koroner olaylar ve 

serebrovasküler olaylar gelmektedir. Diğer viral enfeksiyonlar gibi nadiren miyokardit, perikardit, ensefalit 

gibi farklı tutulumlar da gözlenmiştir. Farklı organ ve doku tutulumları vaka bazında bildirilmiştir. Ülseratif 

kolit; inflamatuvar barsak hastalığı olup çoğunlukla sadece kolon tutulumu izlenmektedir. Otoimmün 

zeminde geliştiği düşünülmektedir. Biz hastanemizde COVID-19 tedavisi sonrası başlayan kanlı ishal ile 

başvuran ve ülseratif kolit tanısı koyduğumuz bir vakamızı sunduk. 

Vaka Sunumu: Otuz beş yaşında erkek hasta bir aydır devam eden günde 10 defadan fazla olan kanlı ishal 

şikâyeti ile polikliniğimize başvurdu. Şikâyetleri son bir aydır devam etmekte olup başvurduğu dış 

merkezde reçete edilen motilite düzenleyici ve antibiyotik tedavileri ile herhangi bir düzelme olmamış. Fizik 

muayenesinde vücut sıcaklığı 36.8 °C, kan basıncı 110/60 mmHg, NDS 67 vuru/dak ölçüldü. Akciğer ve 

kalp sesleri doğaldı. Karında minimal hassasiyet mevcuttu. Diğer sistemik muayenesi normaldi. 

Özgeçmişinde hastanın kronik bir hastalığı olmadığı ancak 2 ay önce COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle 

tedavi aldığı öğrenildi. Tedavide hastaya parasetamol, enoksaparin, metilprednisolon, moksifloksasin 

başlanmış. Tedavi bir ay devam edip sonra ilaçlar kesilmiş. Tedavi kesildikten 2 gün sonra kanlı ishal 

şikâyeti başlamış. Soygeçmişinde özellik yoktu. Laboratuvar bulgularında lökosit 12.500/mL, hemoglobin 

13.2 g/dL, hematokrit %40.1, trombosit 326.000/mL, kreatinin 0.92 mg/dL, AST 56 U/L, ALT 42 U/L, 

BUN 36 mg/dL, CRP 19 mg/dL (0-5), sedimantasyon hızı 26 mm/sa. (0-12) saptandı. Batın USG’de belirgin 

özellik saptanmadı. Hastaya çekilen batın BT’de rektosigmoid bölge duvarı kalın ve ödemli görüldü. 

Kolonoskopi yapılan hastanın terminal ileumu normaldi. Sigmoid kolon distali ve rektumda mukozada 

yaygın ülserasyonlar izlendi. Transvers kolon, sigmoid kolon ve rektumdan çoklu biyopsiler alındı. 

Hastanın patoloji sonucunda rektum ve sigmoid kolondan alınan biyopsilerde ülseratif kolit saptandı. Bu 

hastanın yaklaşık bir yıl öncesinde benzer şikâyetler ile yapılmış olan kolonoskopisi normaldi. Hastanın 

COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle aldığı steroid tedavisi kesildikten sonra şikâyetlerin başladığı düşünüldü. 

Hastaya bu sonuca göre mesalazin lavman 1x1, mesalazin 500 mg tb 3x2 başlandı. Takibinde hastanın 

şikâyetleri ikinci haftada tamamiyle düzeldi. 2 yıllık takipte tekrar kanlı ishal atağı olmadı.  

Sonuç: Steroid kullanımı olan tıbbi durumlarda tedavi sonrası başlayan kanlı ishal, gastroenterit ve motilite 

bozukluğu için başlanan semptomatik tedaviler ile düzelmiyorsa mutlaka endoskopik olarak inceleme 

yapılmalıdır. Nadir de olsa inflamatuvar barsak hastalığı bu vakalarda akla gelmelidir.  
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Kolonoskopi Hazırlığı Sonrası Gelişen Akut Böbrek Hasarı: Fosfat Nefropatisi 
1İsmet Kızılkaya, 1Ergin Turgut, 2Emin Oğuz                                                                                            
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye 
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Romatoloji Bölümü, Van, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Pürgatif amaçlı kullanılan oral sodyum fosfat, kullanımı kolay ve düşük maliyetli 

olduğundan sıkça tercih edilmektedir. Kolonoskopi öncesi yapılan barsak temizliğinde çoğunlukla 

kullanılmaktadır. İçerdiği fosfatın barsaktan emilimi sonrası hiperfosfatemi ve hipokalsemi 

gelişebilmektedir. Çoğunlukla klinik olarak belirti verecek düzeyde bir patoloji gözlenmemektedir. Ancak 

bazı hastalarda fazla emilim olduğundan ciddi hiperfosfatemi, klinik olarak belirti verecek şekilde 

hipokalsemi ve diğer elektrolit bozuklukları yapabilmektedir. Bazı hastalarda anyon açıklı metabolik asidoz 

ve akut böbrek hasarı görülebilmektedir. Biz de kliniğimizde takip ettiğimiz kolonoskopi hazırlığı 

yapıldıktan sonra gelişen akut böbrek hasarı gelişen fosfat nefropatisi vakamızı sunduk. 

Vaka Sunumu: Altmış iki yaşında bayan hasta son bir haftadır giderek artan bulantı ve kusma şikâyetleri 

olması üzerine yakınları tarafından acil servise getirildi. Anamnezinde bir hafta önce kabızlık nedeniyle 

kolonoskopi yapılması dışında özellik yoktu. İlk muayenesinde hastanın vital bulgularının normal olduğunu 

gördük. Solunum sesleri ve kalp sesleri olağandı. Cilt turgoru normaldi. Dehidrate değildi. Periferik ödemi 

yoktu. Nörolojik muayenesi doğaldı. Kronik hastalığı ve sürekli kullandığı ilacı yoktu. EKG normal sinüs 

ritmindeydi. Hastanın semptomatik tedaviye yanıt vermeyen ve hastanede de devam eden şikâyetleri olunca 

laboratuvar tetkikleri istendi. Hemogramda özellik yoktu. Biyokimyasında kreatinin 9.5 mg/dL, BUN 157 

mg/dL, glukoz 78 mg/dL, AST 36 U/L, ALT 29 U/L, CRP 2 mg/dL saptandı. Elektrolitleri normaldi. Kan 

gazında asidozu yoktu. İdrar tetkiki normaldi. İdrar çıkışında azalma tariflemiyordu. Hastanın bir hafta 

öncesinde yapılmış kolonoskopi için fosfatlı pürgatif kullandığı sistemdeki reçete bilgilerinden görüldü. 

Başka etiyolojik bir neden bulunamadığından hasta fosfatlı pürgatif kullanımına bağlı akut renal hasar 

düşünülerek yatırıldı. Hastanın asidozu olmaması, hipertansif olmaması, yüklenme bulgularının olmaması 

nedeniyle hemodiyalize alınmadan hidrasyon ve idrar çıkışı takibi ile tedavisine başlandı. İzotonik ve 

dengeli elektrolit solüsyonu ile hidrasyonu yapılan hastada kreatinin değerlerinin yavaş seyirli bir düşüşü 

olduğu görüldü. Kreatinin değerleri 3.5-4.5 mg/dL aralığına kadar düştü. Sonrasında bu değerlerde seyretti. 

Poliüri gözlenmedi. Takibinde elektrolit değerleri normal seyretti. Tansiyon takibinde hipertansif bir 

ölçümü olmadı. Aldığı çıkardığı takibi genelde dengede seyretti. Nefroloji ile konsülte edilen hastada 

hidrasyon ve aldığı çıkardığı takibi dışında tedavi ve takip önerisi olmadı. Hasta hidrasyonun oral devam 

edilmesi planlanarak haftalık takiplerine gelmesi istenerek taburcu edildi. Haftalık kontrollerde kreatinin 

düzeyleri progresif olarak düştü ve normal seviyelerde seyretti. Yaklaşık 4 aydır takip edilen hastada klinik 

ve laboratuvar bulguları değişkenlik göstermedi.  

Sonuç: Akut renal hasar düşünülen hastalarda gastrointestinal sisteme yönelik yapılan incelemeler sonrası 

gelişen vakalarda nadir bir etiyolojik sebep olan fosfat nefropatisi gözden kaçırılmamalıdır.  
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Kolonoskopi Esnasında Perforasyon ile Prezente Olan Kolon Kanseri 
1Ergin Turgut, 1İsmet Kızılkaya, 2Emin Oğuz                                                                                            
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye 
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Romatoloji Bölümü, Van, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Kolon kanseri tarama programlarının gelişmesiyle önlenebilir bir kanserdir. Kolon kanseri 

erkekler ve kadınlar arasında en yaygın görülen üçüncü kanserdir. Gelişmiş ülkelerde kolon kanseri 

taramasının yaygınlaşması ile hedeflenen popülasyonda kolon kanseri insidansı ve mortalitesi azalmıştır. 

Azalan kolon kanseri insidansı ve mortalitesi, muhtemelen kolon kanseri taramasının benimsenmesi, 

adenomatöz kolon poliplerinin çıkarılması, kolon kanserinin erken tespiti nedeniyledir. Kolon kanserlerinin 

çoğu şüpheli belirti ve semptomlar (%80), asemptomatik, rutin tarama (%11) veya akut karınla acile başvuru 

(%7) sonrası yapılan kolonsokopi ile tespit edilmektedir. Tanısal kolonoskopi için alarm semptomları rektal 

kanama, karın ağrısı, yeni başlayan kabızlık ve anemidir. Acil cerrahinin en yaygın endikasyonları 

obstrüksiyon (%57), peritonit (%25) ve perforasyondur (%18). Kolonoskopi, kolon hastalığının teşhis ve 

tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Kolonoskopiye bağlı yan etkiler nadiren ortaya çıksa da 

kolonoskopi ihtiyacı artmaktadır. Kolon perforasyonu, nispeten yüksek ölüm oranına sahip ciddi bir 

komplikasyondur. Amerikan Gastrointestinal Endoskopi Derneğine (ASGE) göre perforasyon insidansı tüm 

muayeneler için <1:500 ve taramalar için <1:1.000’dir. Biz de kolonoskopi esnasında perfore olan hastayı 

sunmak istedik. 

Vaka Sunumu: Altmış iki yaşında kadın hasta gastroenteroloji polikliniğine kilo kaybı (6 ayda 8 kg), 

kabızlık ve dışkılama alışkanlıklarında değişiklik nedeniyle başvurdu. Özgeçmişinde hipertansiyonu 

mevcuttu. Soygeçmişinde bir özellik yoktu. Sigara ve alkol kullanımı yoktu. Fizik muayenesinde genel 

durumu iyi vitalleri normaldi. Diğer sistem muayenesinde patolojik bulguya rastlanmadı. Vücut kitle indeksi 

ise 24 kg/m2 idi. Tetkiklerinde lökosit 6.180x109/L, hemoglobin 13.7 g/dL, trombosit 340.000, glukoz 90 

mg/dL, kreatinin 0.72 mg/dL, AST 26 U/L, ALT 22 U/L, total/direkt bilirubin 0.3/0.1 mg/dL, GGT 39 U/L, 

ALP 56 U/L idi. Hastanın şikâyetlerine yönelik yapılan endoskopisinde erozif antral gastrit saptandı. 

Kolonoskopi de ise kolon lümeninde kitle saptanmazken, sigmoid kolon seviyesindeki açılanma nedeniyle 

darlık geçilmek istenirken perforasyon gerçekleşti. Hasta genel cerrahi tarafından acil olarak operasyona 

alındı. Operasyon esnasında sigmoid kolonda perfore olan alanın yaklaşık 1 cm proksimalinde lümeni tama 

yakın dolduran ve kısmen serozayı infiltre eden malign görünümlü kitle görüldü. Karaciğer, kolonun diğer 

kısımlarında ve lenf nodlarında tümör yayılımına dair bulgu izlenmedi. Karın içinde asit sıvısı yoktu. 

Hastaya radikal sigmoid kolektomi ve primer kolorektostomi yapıldı. Patoloji raporu orta diferansiye kolon 

adenokarsinomu olarak raporlandı. Çıkarılan 20 adet lenf nodunda invazyon görülmedi. Postoperatif 5. 

gününde komplikasyon yaşanmayan hasta onkoloji poliklinik kontrolü önerisiyle taburcu edildi.  

Sonuç: Kolon kanseri hem erkek hem de kadınlarda en sık görülen 3. kanserdir. Özellikle rektal kanama, 

karın ağrısı, anemi, dışkılamadaki değişiklikler, yeni başlangıçlı kabızlık gibi alarm semptomu olan 

hastalara ivedilikle kolonoskopi yapılmalıdır. 
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Disfaji ile Başvuran İnlet Patch Vakası 
1Ergin Turgut, 1İsmet Kızılkaya, 2Emin Oğuz                                                                                            
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye 
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Romatoloji Bölümü, Van, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: İnlet patch; mide mukozasının heterotopik olarak özofagus lümeninde yerleşmesidir. 

Konjenital olarak geliştiği düşünülmektedir. Hastalarda özofagusta yer alan heterotopik mide dokusu 

sekresyon yapmakta ve bu sekresyonlara bağlı olarak yakınmalar gelişmektedir. Pirozis, regürjitasyon, 

halitozis gibi dispeptik yakınmalar ile kendini gösterir. Endoskopik olarak incelendiğinde sekresyonlara 

bağlı mukozal hiperemi ve ülserasyonlar görülebilmektedir. Nadir de olsa malign adenokarsinoma 

transformasyon gösterebilir. Takibinde 1-2 yıl aralıklı endoskopik inceleme önerilmektedir. Biz kliniğimize 

disfaji yakınması ile başvuran bir hastamızda saptadığımız uzun segment inlet patch vakamızı sunduk.  

Vaka Sunumu: Otuz sekiz yaşında erkek hasta bir yıldır devam eden ve yemek yeme sonrası olan göğüs 

orta kısmında ağrı ve yutma güçlüğü şikâyeti ile polikliniğimize başvurdu. Şikâyetleri bir yıldır devam 

etmekte ve başvurduğu dış merkezde reçete edilen motilite düzenleyiciler ve proton pompa inhibitörleri ile 

herhangi bir düzelme olmamış. Fizik muayenesinde vücut sıcaklığı 36.8 °C, kan basıncı 110/60 mmHg, 

NDS 65 vuru/dak ölçüldü. Akciğer ve kalp sesleri doğaldı. Karında epigastrik bölgede minimal hassasiyet 

mevcuttu. Diğer sistemik muayeneleri normaldi. Özgeçmişinde hastanın kronik bir hastalığı olmadığı 

öğrenildi. Soygeçmişinde özellik yoktu. Laboratuvar bulgularında lökosit 6.500/mL, hemoglobin 15.8 g/dL, 

hematokrit %49, trombosit 320.000/mL, AST 25 U/L, ALT 29 U/L, BUN 29 mg/dL, kreatinin 0.82 mg/dL, 

CRP 3 mg/dL (0-5), ESR 10 mm/sa. (0-12) saptandı. Dış merkezde bakılan batın USG’de ve toraks BT’de 

belirgin özellik saptanmadı. Hastaya tedaviye yanıtsız dispepsi ve disfaji tariflediği için endoskopik 

inceleme planlandı. Yapılan gastroskopik incelemede özofagus 20-37 cm arasında özofagus mukoza 

yapısının tamamen kaybolduğu, mide mukozası görünümü izlendi. İnlet patch olduğu görülen vakanın 

mukozal ülsere alanları da mevcuttu. Mide mukozasında hiperemik alanlar dışında başka özellik yoktu. 

Hasta inlet patch tanısı ile takibe alındı. 2 yıl aralıklı endoskopi kontrolleri planlandı. Çift doz proton pompa 

inhibitörü başlanan ve Helicobakter pylori eradikasyon tedavisi verilen hastanın takiplerinde özofagustaki 

ülserlerin iyileştiği gözlendi. Sonrasında tek doz proton pompa inhibitörü tedavisi ile takip edildi. 6 aylık 

takibinde şikâyetleri azaldı. Aralıklı endoskopik takibine devam edilmektedir.  

Sonuç: Disfaji ve tedaviye yanıtsız dispepsi mutlaka endoskopik inceleme gerektirir. Endoskopik 

incelemede rastlanabilecek nadir bir neden olan inlet patch gözden kaçırılmamalıdır.  
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Karaciğer Biyopsi Sonucunda Hepatik Fibrozis Saptanan Joubert Sendromu Tanılı Hasta 
1Emin Oğuz, 2Ergin Turgut, 2İsmet Kızılkaya                                                                                              
1Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Romatoloji Bölümü, Van, Türkiye 
2Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Joubert sendromu (JS), nadir saptanan, otozomal resesif kalıtılan, hepatik fibroz, hipotoni, 

ataksi, anormal solunum paterni ve göz hareketleri, serebellum ve beyin sapının nöropatolojik anomalileri 

ile birlikte gelişimsel geriliğin olduğu bir sendromdur. JS; klinik, radyolojik ve genetik olarak heterojenite 

gösteren bir bozukluktur. JS, kötü prognoz ile birlikte nadir görülen ve muhtemelen olduğundan daha az 

oranda tanı alan bir sendromdur. İlk olarak 1969’da Marie Joubert ve ark., 4 kardeş ve 1 sporadik olguda; 

epizodik hiperpne, anormal göz hareketleri, serebellar vermis agenezisi ile birlikte ataksi ve mental 

retardasyon bulgularını içeren bu sendromu tanımladılar. Bu olguların %50’sinde retinal kolobom ve retinal 

distrofi, %30’un üzerinde dilde protrüzyon ve %15’den fazla polidaktili görüldüğü ve ayrıca retinal 

displastik özellikleri olan hastaların %30’unda multikistik böbrek hastalığının eşlik ettiği belirtilmektedir. 

JS’nin kalıtım olarak otozomal resesif olduğu düşünülmektedir. Biz vakamızda JS tanısı ile takip edilen ve 

hepatik fibroz saptanan 18 yaşındaki erkek hastamızı bildirdik.  

Vaka Sunumu: On sekiz yaşında, bilinen Joubert tanılı hastanın rutin bakılan kan tahlillerinde ve batın 

ultrasonograsifinde karaciğer parankiminde düzensizlik saptanması üzerine yapılan karaciğer biyopsisi 

hepatik fibroz olarak raporlandı. Nörolojik muayenesinde; hipotonisite, sol göz kapağında pitozis, gibi 

mental motor bulguları tespit edildi. Pupilleri eşit olup, ışığa yanıt veriyordu.  

Sonuç: Karaciğer görüntülemesinde veya karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk saptanan hastalarda, 

nöropsikiyatrik veya mental semptomlar ve bulgular eşlik ediyorsa JS ayırıcı tanıda düşünülmelidir.  
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Gastroskopide Saptanan Midede Malign Melanom Metastazı 
1Emin Oğuz, 2Ergin Turgut, 2İsmet Kızılkaya                                                                                              
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Romatoloji Bölümü, Van, Türkiye 
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Malign melanom, melanositlerden köken alan ve melanositlerin bulunduğu, epidermiş başta 

olmak üzere oküler doku, mukozal membranlar ve leptomeningsler gibi diğer dokuların ve çok nadir olmak 

üzere özefagus, anorektal bölge gibi gastointestinal trakt mukozasında gelişebilen, son yıllarda insidansı 

artmakta olan, tüm malign tümörlerin yaklaşık %1-3’ünü oluşturan, bazı populasyonlarda ise yıllık insidansı 

%4-6’lara kadar çıkabilen günümüzde halen en agresif tümörlerden biridir. Primer gastrik melanom ise 

oldukça nadirdir. Midede tanımlanan melanomların çoğunluğu deri kaynaklıdır. Kütanöz melanomdan 

farklı olarak ekstra kütanöz melanomlar daha sıklıkla kadınlarda, genellikle 7. dekatta ve Kafkas 

populasyonunda Afrika-Amerika toplumundan daha sık karşılaşılmaktadır. Biz vakamızda, 65 yaşında 

yorgunluk şikayeti ile başvuran, rutin tetkiklerinde anemi saptanan, midesinde büyük kurvaturda büyük, 

ülsere bir kitle saptanan ve kitle biyopsisi sonucunda malign melanom bildirilen bir kadın hastamızı 

bildirdik. 

Vaka Sunumu: Altmış beş yaşında kadın hasta iç hastalıkları polikliniğine yorgunluk ve halsizlik 

şikayetleri ile başvurdu. Fizik muayenesinde taşikardi saptanan (NDS 105 vuru/dak) hastada solukluk 

mevcut iken yapılan tahlillerinde demir eksikliği anemisi saptandı. Üst gastrointestinal sistem 

endoskopisinde midede büyük kurvaturda 5x6 cm büyüklüğünde ülsere kitle saptandı. Endoskopik biyopsi 

sonucu malign melanom olarak raporlandı. Detaylı dermatolojik muayenede herhangi bir kütanöz lezyon 

saptanmadı. Tüm vücut PET/BT sonucunda yalnızca gastrik FDG tutulumu saptandı. Bunun sonucunda 

primer gastrik malign melanomu olduğu sonucuna ulaşıldı. Total gastrektomi yapılan hastada mide büyük 

kurvaturda büyük pigmente bir ülsere kitle saptandı.  

Sonuç: Malign melanom, sıklıkla melanositlerin bulunduğu deri, gözler, meninksler ve anal bölgede oluşan 

agresif bir kanserdir. Daha az sıklıkla da olsa gastrointestinal sistemde de gelişebilecekleri akılda 

tutulmalıdır 
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Nörolojik Bulgularla Prezente Olan Bir Trombositopenik Trombotik Pupura Olgusu 
1Yağmur Çakır, 2Bedrettin Orhan, 2Vildan Özkocaman, 2Fahir Özkalemkaş                                          
1Bursa Uludağ Üniveristesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniveristesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Trombotik trombositopenik purpura (TTP), von Willebrand faktör parçalayıcı bir 

metalloproteaz olan ADAMTS13'ün ciddi şekilde azalmış aktivitesinin neden olduğu bir trombotik 

mikroanjiyopatidir (TMA). Klasik pentadı; trombositopeni, mikroanjiyopatik hemolitik anemi (MAHA), 

ateş, nörolojik bulgu ve böbrek yetmezliğidir. Ancak çoğu hastada klasik pentad saptanmayabilir. Bu 

yazımızda atipik semptomlarla başvuran bir TTP olgusu sunmayı amaçladık. 

Vaka Sunumu: Elliüç yaş erkek hasta, dilde peltekleşme, baş ağrısı ve halsizlik şikayetleri ile acil servise 

başvurdu. Hastanın başvuru anında vücut sıcaklığı 36.2 °C idi. Nörolojik ve sistemik muayenesinde belirgin 

patoloji saptanmayan hastanın kraniyal BT ve MRG normal olarak saptandı. Hastanın hemogramında anemi 

ve trombositopeni (lökosit 6.070/mm3, nötrofil 4.220/mm3, hemoglobin 8.9 mg/dL, trombosit 20.300/mm3), 

tetkiklerinde hemoliz lehine bulgular (LDH 821 U/L, totl bilirubin 2.9 mg/dL) saptandı. Biyokimyasal 

parametrelerinde kreatinin 1.17 mg/dL, üre 35 mg/dL normal olarak bulundu. Bakılan periferik yaymada; 

3-4 alanda şistosit, 1 tane ortokromatofil hücre görüldü, trombosit sayı ve sıklığı hemogram ile uyumlu 

izlendi. Bu bulgularla değerlendirilen hasta TTP ön tanısı ile hematoloji kliniğine yatırıldı. Hastanın 

yatışında ADAMTS13 düzeyi için kan -80 °C’de saklandı. Plazmaferez tedavisi ve 1 mg/kg’dan 

metilprednizolon başlandı. 15 seans plazmaferez tedavisi ile trombosit sayısı 154.400/mm3’e yükseldi, LDH 

seviyeleri 207 U/L’ye geriledi. Dilde peltekleşme ve baş ağrısı şikayetleri düzeldi. Hasta 19 seans 

plazmaferez aldıktan sonra trombosit değerlerinin 183.500/ mm3 olması ve LDH seviyelerinin normal 

aralıkta seyretmesi üzerine plazmaferez seanslarının aralarının açılmasına karar verildi. ADAMTS13 

aktivitesi %6.84 (düşük), ADAMTS13 antijen 0.096 (düşük), ADAMTS13 inhibitör 16.07 (yüksek) olarak 

raporlanması üzerine hastanın TTP tanısı kesinleşti. 3 hafta boyunca haftada 2 gün plazmafereze alındı. 

Takiben vitalleri ve hemodinamisi stabil seyreden taburcu edildi. Taburculuk sonrasında haftada 1 gün 

toplam 5 hafta plazmafereze alındı. Metil prednisolon tedavisi azaltılarak kesildi. Hastanın takibine devam 

edilmektedir. 

Tartışma ve Sonuç: TTP olgularında ADAMTS13 eksikliği %90-95 olguda görülür. Tanıda MAHA ve 

trombositopeni olmazsa olmazdır. Nörolojik semptomlar olguların %39-80’inde, ateş %27-42’sinde, böbrek 

yetmezliği %10-75’inde görülürken klasik pentad yalnızca %7’sinde görülür. Hastamızın ilk 

prezentasyonunda nörolojik bulgular, mikroanjiyopati ve trombositopeni mevcuttu ancak ateş ve kreatinin 

yüksekliği yoktu. Yapılan çalışmalarda klasik pentadın sadece %7 hastada görüldüğü göz önünde 

bulundurulduğunda MAHA bulguları ve trombositopeni ile başvuran her hasta, aksi ispat edilene kadar TTP 

kabul edilmelidir. 
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Atlantoaksiyel Subluksasyon ile Komplike Olan Bir Juvenil İdiyopatik Artrit Olgusu 
1Yağmur Çakır, 2Belkıs Nihan Coşkun, 2Nihal Lermi, 2Zeynep Yılmaz Bozkurt, 2Ali Ekin, 2Ediz 

Dalkılıç, 2Yavuz Pehlivan                                                                                                                         
1Bursa Uludağ Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Jüvenil idiyopatik artrit (JİA), 16 yaş altında başlayan, 6 haftadan uzun süren, başka bir 

nedenle açıklanamayan, bir veya birden fazla eklemi tutan artritin yanı sıra üveit ile seyredebilen bir 

hastalıktır. Romatoid faktör (RF) ve antinükleer antikor (ANA) pozitifliğinin olabildiği, genetik yatkınlığın 

(HLA-B27 veya HLA-DR4) saptanabildiği bilinmektedir. Pediatrik romatolojide tanı alıp erişkin 

romatolojide takibi devam eden, atlantoaksiyel subluksasyonla komplike olan olgumuzu sunmayı 

amaçladık. 

Vaka Sunumu: On dört yıldır JİA tanısı ile takipli olan, 25 yaş erkek hasta, erişkin romatoloji poliklinik 

kontrolünde baş dönmesi şikâyeti tarifledi. Öyküsünde 11 yaşındayken kendi ülkesinde diz ve ayak 

eklemlerinde şişlik şikâyeti ile tetkik edildikten sonra JİA tanısı alıp steroid, metotreksat ve nonsteroid 

antiinflamatuvar ilaç (NSAİİ) tedavisi verilen yabancı uyruklu hasta, tarafımıza 19 yaşındayken çocuk 

romatolojisi tarafından devredildi. Çocuk romatolojisinde yapılan tetkiklerinde HLA B27 (+), FMF gen testi 

M694V VE E148Q (+) olarak saptanmıştı. Tedavisi anti-TNF ajan olarak planlanan hasta, sosyal 

sebeplerinden dolayı düzensiz ilaç kullanım öyküsü mevcuttu. Belirgin mobilizasyon kısıtlılığı olan 

hastanın her iki diz ve kalça ekleminde artroz bulguları görüldü. Tarafımıza devir sonrasında romatoloji 

konseyinde değerlendirilen hasta, her iki kalça ekleminde artroz olması nedeni ile ortopediye yönlendirildi, 

anti-TNF başlanması planlanarak takibe alındı. 5 yıldır etanercept kullanan hastanın poliklinik kontrolünde 

yapılan sistemik ve nörolojik muayenesinde 2/5 paraparazi (bilateral donuk kalça nedeni ile eklem harekleri 

tümüyle kısıtlıydı.) olması dışında özellik saptanmadı. Hastaya kraniyal MRG çekildi ve ‘’kafa tabanı 

düzeyinden geçen kesitlerde, C2 vertebra odontoid proçesi kraniale doğru 4.9 mm yer değişikliği 

göstermektedir (baziler invajinasyon). Her iki kavernözal segment hafif dolikoektaziktir.’’ şeklinde 

yorumlanması üzerine hasta, atlantoaksiyel subluksasyon ön tanısı ile beyin ve sinir cerrahisi bilim dalına 

konsülte edildi. Beyin ve sinir cerrahisi tarafından nörolojik semptomu olmayan hastaya cerrahi müdahale 

düşünülmedi, 6 ay sonra kontrol önerildi. Hasta, anti-TNF tedavisi ile polikliniğimizden takip edilmekte 

olup atlantoaksiyel subluksasyon açısından periyodik olarak beyin ve sinir cerrahisi kontrolü önerildi. 

Tartışma ve Sonuç: Romatoid artrit (RA) ve JİA seyrinde ağrı, nörolojik defisit ve deformite ile sonuçlanan 

atlantoaksiyal eklem tutulumu görülebilir. Semptomu olmayan hastalarda da görüntüleme ile atlantoaksiyel 

subluksasyon bulguları tespit edilebileceği unutulmamalıdır. Hastaların yaşının genç olması, 

gerçekleşebilecek cerrahi işlemler öncesinde dikkatli olunması açısından önemlidir. Asemptomatik 

hastalarda rutin görüntüleme gerekmese de boyun manipülasyonu gerektirecek bir elektif cerrahi öncesi 

servikal vertebra görüntülemesi önerilmektedir. 
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Nadir Bir Akut Myeloid Lösemi Prezantasyon Şekli: Kemik İliği Nekrozu 
1Esranur Dikici, 2Fahir Özkalemkaş, 2Bedrettin Orhan, 1Büşra Güner                                                  
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Hematoloji Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Kemik iliği nekrozu, eozinofilik arka plan ve nekrotik hücrelerin olduğu, kortikal kemiğin 

korunduğu, medüller stroma enfarktüsü ile karakterize bir antitedir. Şiddetli kemik iliği nekrozu tanısı 

genellikle otopsi sırasında konulurken, yaşayan hastalarda tanı konulma sıklığı %0.3 ila %2 arasında 

değişmektedir. Kemik iliği nekrozu, hematolojik malignitelere, solid organ tümörlerine, enfeksiyöz 

hastalıklara, kimyasal maruziyete, radyasyona, orak hücre hastalığna, antifosfolipid sendromuna ve 

dissemine intravasküler koagulasyona bağlı görülebilir. Hematolojik malignitelerden en sık olarak akut 

lenfositik lösemi (ALL) ile görülmekle birlikte; lenfoma tanılı hastalarında sıklığı daha azdır ve myeloid 

lösemilerde (AML) nadiren tanımlanmıştır. Hastalar ateş ve kemik ağrısı kliniği ile başvurur. Kemik iliği 

nekrozunun eşlik ettiği hematolojik malignitelerin prognozu kötüdür. Bu olgu sunumunda kemik iliği 

nekrozu ile prezente olan bir AML-M5 hastası sunulmuştur. 

Vaka Sunumu: Bilinen komorbid hastalığı olmayan 47 yaşındaki erkek hasta haziran 2021’de ateş, 

epistaksis, halsizlik, yaygın kemik ve karın ağrısı şikayetleriyle acil servise başvurdu. Gece terlemesi, kilo 

kaybı tariflemeyen hastanın fizik muayenesinde hepatosplenomegali, periferik lenfadenopati saptanmadı. 

Tetkiklerinde; lökosit 8.920 mm3, nötrofil 2.770 mm3, lenfosit 2.610 mm3, hemoglobin 10.8 g/dL, MCV 

94fL, trombosit 34.900 mm3; C-reaktif protein 157 mg/L, prokalsitonin 0.36 mcg/L, D-dimer 48 mg/L, 

fibrinogen 429 mg/dL, ferritin 6.850 mcg/L, INR 1.1, laktat dehidrogenaz 3.652 U/L saptandı. Diğer kan 

biyokimyasal parametreleri normal sınırlardaydı. Periferik kanında %36 parçalı, %11 çomak, %17 lenfosit, 

%11 metamyelosit, %25 atipik karakterli blastik özellikte hücre saptanması üzerine kemik İliği aspirasyon 

ve biyopsisi yapıldı. Kemik iliği aspirasyon yaymasında %70-80 oranda nükleolu olan ancak tam 

tanımlanamayan blastik hücre saptanırken, imprint yaymasında hücrelerin çoğu tanımlanamadı (Resim1). 

Değerlendirilebildiği kadarıyla blastik hücre infiltrasyonu olduğu düşünüldü. Kemik iliği patolojik 

incelemesinde yaygın koagülasyon nekrozu gösteren ve az sayıda hücreden oluşan blastik hücre 

infiltrasyonu izlendi. Periferik yayma bulguları ve flow sitometri sonuçları ile hasta AML-M5 kabul edildi 

ve 3/7 remisyon indüksiyon (daunorubisin, sitozin arabinozid) tedavisine başlandı. Kemik iliği nekrozunu 

gösterme amaçlı çekilen pelvik manyetik rezonans görüntülemede (MRG) sağ ve sol iliyak kemikte ve 

görüntüleme alanına giren her iki femurda T1 ağırlıklı ve T2 ağırlıklı görüntülemede, heterojen yamalı 

sinyal alanları gözlemlendi ve kemik iliği nekrozu lehine yorumlandı (Resim 2). Hasta yatışında febril 

nötropeni, invazif pulmoner aspergilloz ve mukomikozis ile komplike oldu ve meropenem, trimetoprim-

sülfametoksazol, klaritromisin, kaspofungin, asiklovir ve amfoterisin-B antibiyoterapileri verildi. 

Mukormikozis tanısı nazal biyopsi ile konuldu. Yatışı boyunca 3 kez mukormikozis nedenli KBB tarafından 

opere edildi. Hastanın 3/7 remisyon indüksiyonu tedavisi sonrası 60. güne kadar sitopenileri düzelmedi ve 

kemoterapinin 60.günü mantar septisemisi nedenli eksitus oldu. 
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Resim 1. Düzensiz hücre zarları ve belirsiz nükleer özellikleri olan “hayalet benzeri” hematopoetik 

hücrelerin görüldüğü eozinofilik boyanan kemik iliği aspirasyon materyali. 

Resim 2. Pelvik MRG T2 sekansta heterojen yamalı sinyal alanları okla gösterilmiştir. 

 

Tartışma ve Sonuç: Kemik iliği nekrozu sıklıkla malignitelerle ilişkilidir. Yapılan çalışmalarda kemik iliği 

nekrozunun en sık görüldüğü AML tipi AML-M5 olarak bulunmuştur. Kemik iliği nekrozu olan hastalarda; 

ateş, kemik ağrısı, sitopeni ve yüksek LDH gibi hematolojik malignitelerde görülen ortak bulgular 

görülmesi ve kemik iliği aspirasyonunda ‘dry tap’, çamursu ve jöle benzeri bir örnek elde edilmesi nedeniyle 

aspirasyon ile altta yatan hematolojik maligniteye tanı koymak zordur. Bu nedenle tanıda MRG’den 

yararlanılabilir. Bizim olgumuzda da olduğu gibi kemik iliği nekrozu MRG’de T1 ve T2 ağırlıklı 

görüntülemede heterojen yamalı sinyal alanları gözlenir.  

Sonuç olarak kemik iliği nekrozu tanısında kemik iliği aspirasyonu ve MRG beraber kullanılır ve 

hematolojik malignite alt tip tayini yapmak zordur. Fakat tanı konulan AML olgularında alt gruplardan en 

sık AML M5 de görülür ve prognozu kötüdür. Bizim olgumuzda da toplam sağlım 2 ay olmuştur. Sonuç 

olarak nadir bir prezentasyon şekli olmakla birlikte akut lösemi olguları KİN ile gelebilirler, bu olgularda 

tanı zor konur ve prognoz kötüdür. 
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Nadir Görülen Lenfadenopati Nedenlerinden Dermatopatik Lenfadenopati 
1İsmet Kızılkaya, 1Ergin Turgut, 2Emin Oğuz                                                                                               
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye 
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Romatoloji Bölümü, Van, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Dermatopatik lenfadenopati, Pautrier ve Woringer tarafından tanımlanmış olup, iyi huylu 

bir lenfatik dishiperplazidir. Hastalığın etyolojisinde EBV (Ebstein Barr virüs), HPV (human papilloma 

virüs) gibi virüs enfeksiyonları sonrasında, cildin herhangi bir nedenle inflamasyonun rol aldığına dair 

yapılan çalışmalar olsa da herhangi bir cilt enfeksiyonu olmadan da görülebilmektedir. Bu çalışmamızda 

aksiller ve inguinal bölgede lenfadenopatisi olup dermatopatik lenfadenit saptanan 19 yaşında erkek hasta 

sunulmuştur. 

Vaka Sunumu: 19 yaşında erkek hasta 5 gündür var olan halsizlik, boğaz ağrısı, ateş şikâyeti ile kliniğimize 

yatırıldı. Özgeçmişinde ve soygeçmişinde patoloji olmadığı öğrenildi. Hastanın yapılan muayenesinde 

kriptik tonsilit, inguıinal ve aksiller bölgede lenfadeopati saptandı. Kriptik tonsilit için dış merkezde tedavi 

başlanmış, intramüsküler deposilin yapıldığı öğrenildi ve kliniğimizde antibiyotik tedavisine devam edildi. 

Başvuru esnasında tetkiklerinde lökosit 17.400x109/L, hemoglobin 13.4 g/dL, trombosit 182.000/L, CRP 

23 mg/dL (0-5), ALT 501 U/L, AST 453 U/L saptandı. Görüntüleme tetkiklerinde aksiller bölgede 23x13 

mm, inguinal bölgede 30x20 mm lenfadenopati saptandı. Bunun üzerine inguinal bölgede ele gelen 

lenfadenopatiden eksizyonel biyopsi yapılması planlandı. Tedavi sonrası hastanın CRP, ALT, AST, lökosit 

değerleri normal aralığa geriledi. Eksizyonel lenf nodu biyopsisi yapıldı ve histopatolojik inceleme sonucu 

lenf nodunda parakortikal hiperplazi, melanin pigment kaçışı, parakortikal lenfositoz ve parakortikal dentrik 

hücre hiperplazisi gösteren dermatopatik lenfadenopati ile uyumlu bulgular saptandı. Hasta dermatoloji 

tarafından olası aktif cilt hastalıkları açısından değerlendirildi ancak patoloji saptanmadı. Olgu poliklinik 

kontrolleri önerilerek tabucu edildi. 

Sonuç: Aksiller ve inguinal bölgede ortaya çıkan lenfadenopatilerin ayırıcı tanısında nadir görülen 

dermatopatik lenfadenopatinin de olduğu unutulmamalıdır. 
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HbA1c Yüksek Saptanan Hasta 
1İsmet Kızılkaya, 1Ergin Turgut, 2Emin Oğuz                                                                                            
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye 
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Romatoloji Bölümü, Van, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Glikolize hemoglobin A1c (HbA1c) plazma glikozunun ortalama konsantrasyonunu ölçüm 

tarihinden itibaren ortalama üç ay öncesini gösteren bir hemoglobin formudur. HbA1c testi özel bir hazırlık 

gerektirmeden, günün herhangi bir saatinde yapılabilir. HbA1c seviyeleri yeni diyabetli hastaları 

tanımlamada kullanılabildiği gibi tanılı diyabet hastalarının tedavi takibinde de kullanılmaktadır. Biz tedavi 

uyumu kötü olan, buna bağlı olarak sık görülmeyen düzeyde anormal HbA1c seviyesi tespit edilen diabetes 

mellitus tanılı hastamızı sunduk. 

Vaka Sunumu: 65 yaşında kadın hasta halsizlik yorgunluk şikayetleri ile acil servisimize başvurmuş. 

Burada bakılan kan şekeri 750 mg/dL saptanmış. Hastada ketoasidoz tablosu ve hiperosmolar nonketotik 

koma hali olmayınca kan glukozu regülasyonu için servisimize yatırıldı. Özgeçmişinde hipertansiyon ve 

diabetes mellitus hastalıkları mevcuttu. Muayenesinde mukozalar kuru bitkin görünüm dışında anlamlı 

bulgu yoktu, vital bulgular stabildi. Tetkiklerinde hemogramda lökosit 9.200x109/L, hemoglobin 15 g/dL, 

trombosit 320.000/L, biyokimyasında kreatinin 1.2 mg/dL, sodyum 128 mmol/L, potasyum 4 mmol/L, kan 

gazında pH 7.35, HC03 19 mEq/L idi. Tam idrar analizinde keton negatifdi. Hasta metformin 1000 mg 2x1, 

gliklazid 30 mg 1x1, amlodipin 5 mg 1x1 tedavisi almaktaydı. Alınan anamnezde ilaç kullanımının ve diyet 

tedavisinin düzgün yapılmadığı öğrenildi. Hastadan HbA1c düzeyi, insülin, c-peptit çalışıldı. HbA1c %27 

saptandı, insülin ve c-peptid düzeyleri normal aralıktaydı. Hastaya hidrasyon tedavisi, bazal bolus insülin 

tedavisi başlandı, diyetisyen eşliğinde diyet tedavisi anlatıldı. Kan glukoz takiplerinde regülasyon sağlanıp, 

hidrasyon sonrası biyokimya parametreleri düzelen hasta 4’lü insülin tedavisi, metformın, vildagliptin 

tedavisi düzenlenerek 15 gün sonra kan şeker takipleriyle poliklinik kontrolüne çağrılarak taburcu edildi. 

Sonuç: HbA1c düzeyleri diyabet hastalarının tanısında ve tedavi takibinde önemli bir belirteçtir. Kullanılan 

ölçüm yöntemine bağlı olarak bu değerlerde düşük ya da yüksek sonuçlar elde edilebilmekte olup, tedaviye 

uyumsuz hastalarda bu değerde anormal yükseklikler olabileceği unutulmamalıdır. 
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Kolonoskopi Sonrası Gelişen Akut Apandisit 
1Ergin Turgut, 1İsmet Kızılkaya, 2Emin Oğuz                                                                                            
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye 
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Romatoloji Bölümü, Van, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Kolonoskopi gastrointestinal sistem hastalıklarının tanı ve tedavisinde yaygın olarak 

kullanılan güvenli endoskopik bir işlemdir. İşlemin kanama, perforasyon, divertikülit ve postpolipektomi 

sendromu gibi komplikasyonları olabilmektedir. Kolonoskopi sonrası akut apandisit oldukça nadir görülen 

önemli bir komplikasyondur. Biz kolonoskopi işlemi sonrası gelişen akut apandisit vakamızı sunduk. 

Vaka Sunumu: 45 yaşında erkek hastaya gaitada gizli kan pozitifliği olması üzerine tarama amaçlı 

kolonoskopi planlandı. Özgeçmişinde hastalık öyküsü yoktu, muayenesinde anlamlı bir patoloji saptanmadı. 

Kolonoskopi hazırlığı yapıldıktan sonra işlem yapıldı. Kolonoskopide çekuma kadar gidildi; çekum tabanı, 

apendiks, ilioçekalvalv, çıkan kolon, hepatikfleksura, transvers kolon, splenik fleksura,inen kolon, sigmoid 

kolon ve rektum mukoza ve lümen normaldi. Kolonoskopisinde patoloji saptanmayan hasta işlem sonrası 

taburcu edildi. Hasta, kolonoskopi işleminden 32 sa. sonra sağ alt kadrana lokalize karın ağrısı bulantı 

kusma şikâyetleri ile başvurdu. Fizik muayenesinde batın sağ alt kadranda hassasiyet, defans vardı ve 

rebound pozitifti. Tetkiklerinde beyaz küre 13.200/mm3, nötrofil oranı %82, C-reaktif protein (CRP) 80 

mg/dL (N: 0-0.5) idi. Abdominal bilgisayarlı tomografi (BT) çekildi. BT’de akut apandisit ile uyumlu 

görünüm izlendi; apendiks çapı 14 mm, içi hava sıvı ile distandü idi, periapendiküler yağ dokusunda 

inflamasyon, ödem ve dansite artışı mevcuttu. Hastaya laparoskopik olarak apendektomi yapıldı. Operasyon 

materyalinin patolojik incelenmesi sonucu ‘akut flegmenöz apandisit’ olarak rapor edildi. 

Sonuç: Kolonoskopi işlemi sonrası karın ağrısı, bulantı, kusma, barsak spazmı sık görülebilen minör 

komplikasyonlardır. Kolonoskopi sonrası hayatı tehdit eden ve nadir görülen komplikasyonlar arasında akut 

apandisit olabileceği unutulmamalıdır. 
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Sinuzoidal Obstrüksiyon Sendromu mu, Sepsis mi? Allojeneik Hematopoietik Kök Hücre Nakilli 

Bir Olgu 
1Kübra Vurat Acar, 1Müge Şahin, 2Bedrettin Orhan, 2Tuba Ersal, 2Vildan Özkocaman, 2Fahir Özkalemkaş                                                                                                                                          
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa, 

Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) malign ve benign hematolojik hastalıklarda yaygın 

olarak kullanılan küratif bir tedavidir. Sinüzoidal obstrüksiyon sendromu (VOD/SOS) olarak da bilinen 

veno-oklüzif hastalık, sıklıkla yüksek yoğunluklu kemoterapilerle ilişkili allojenik hematopoietik kök hücre 

transplantasyonunun (HSCT) bir komplikasyonudur. Allogenik hematopoietik kök hücre naklini (Allo-

HKHN) takiben SOS, ortalama %13.7 oranında görülür. Burada, Allo-HKHN sonrası SOS ve SOS’ye 

sekonder sol kalp yetmezliği gelişen bir AML-M3 olgusu sunduk. 

Vaka Sunumu: Yirmi dört yaşında kadın hasta Mayıs 2015 tarihinde AML-M3 tanısı alıp indüksiyon ve 

konsolidasyon tedavileri sonrası iyi risk faktörleri nedeniyle nakli nükse bırakılmış. Haziran 2021 tarihinde 

bacaklarda ekimoz şikayetiyle başvuran hastanın hemogramında lökosit 1.140/mm3, nötrofil 390 mm3, 

hemoglobin 11.9 g/dL, trombosit 77.200/mm3 olması üzerine yapılan kemik iliği biyopsisinde 

promiyelositik infiltrasyon (%80) ile FAB-AML-M3 ile uyumlu morfolojik bulgular görülmesi ve t(15:17) 

pozitif olması üzerine hastaya önce indüksiyon kemoterapisi, remisyona girmesi üzerine de konsolidasyon 

tedavisi verildi. Hastanın HLA tam uyumlu erkek kardeşi de olması üzerine Bu-Cy (busulfan-siklofosfamid) 

hazırlık rejimi ile Ekim 2021 tarihinde Allo-HKHN gerçekleştirildi. Nakil sonrası 22. güne kadar CMV 

aktivasyonu ile komplike olup gansiklovir, febril nötropeni nedenli de tazobaktam, teikoplanin ve amikasin 

tedavileri aldı. Hastada naklin 22. günü nötrofil engraftmanı gerçekleşti. Engraftman sonrası sağ üst 

kadranda ağrı şikayeti başladı.Yapılan abdomen USG’de kolesistit ve batında serbest mayi ile uyumlu 

görünüm bulundu. Nakilin 23. günde hemoglobin düşüşü (8.8 g/dL’den 6.8 g/dL’ye) olması nedenli 

örnekleyici parasentez yapıldı. Parasentez sıvısı transüda vasfında izlendi. Tedrici bilirubin (total bilirubin 

9.2 mg/dL) yüksekliği olması nedeniyle hastaya çekilen MRCP’de periportal alanda ödem, bileteral plevral 

efüzyon ve batın içi yaygın asit formasyonu izlenmekle birlikte trombüs ve kolestit ile uyumlu görünüm 

izlenmedi. Nakilin 33. günde hastanın bilirubinleri 16.9 mg/dL iken solunum sıkıntısı, bilinç bulanıklığı 

şikayetleri başlaması üzerine çekilen akciğer grafisinde yaygın bilateral infiltaratif görünüm, fizik 

muayenede flapping tremor tespit edilmesi üzerine hasta bilirubin aferezine alındı. Aferez sonrası pembe 

renkte, hemoptiziyi düşündürür balgam şikayeti oldu. Sonrasında dispnesi olup desatüre olan hasta entübe 

edildi. Bronkoalveolar lavaj yapılan hastada ön planda alveolar hemoraji düşünülmedi. Nakilin 34. gününde 

BNP >5000 olması üzerine yapılan ekokardiyografide sol ventrikül global hipokinetik bulundu ve sol kalp 

yetmezliği düşünüldü. Dissemine intravasküler koagülasyon tablosunda ve çoklu organ yetmezliğinde olan 

hastada nakilin 37. gününde kardiyak arrest gelişti ve eksitus oldu. 

Tartışma ve Sonuç: SOS, nakil sonrası ilk 21 günde başlayan kilo artışı, asit gibi yüklenme bulguları, ağrılı 

hepatomegali, bilirubin değerinde artış (≥2 mg/dL) ile seyreden bir klinik tablodur. Engraftman sendromu 

(ES), nötrofil engraftmanı aşamasında ortaya çıkan proinflamatuvar sitokinlerin salınması ile enfeksiyöz 

olmayan ateş, döküntü, ishal ve sistemik kapiller permeabilite artışı ile karakterize bir nakil 

komplikasyonudur. Hastamızın şikayetleri nakilin ilk 21 gününde başlayıp SOS ile uyumlu klinik bulgular 

göstermektedir ve bu klinik bulguların takibinde gelişen renal, kardiyak ve pulmoner disfonksiyon, BNP 
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>5.000 ng/L ve ekokardiyografide sol ventrikül global hipokinetik olması, döküntü ve ishal şikayetlerinin 

olmamasıyla şiddetli SOS tablosunu akla getirmektedir. Allo-HKHN’li hastalarda, engraftman döneminde 

kilo artışı, bilirubin yüksekliği gibi yüklenme bulguları görüldüğünde SOS açısından dikkatli olunmalıdır 

ve ayırıcı tanıda ES, sepsis ve enfeksiyöz komplikasyonlar akılda tutulmalıdır. 
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PB052 - 118 

 
Pankreas Biliyer Birleşim Anomalisi 
1Ergin Turgut, 1İsmet Kızılkaya, 2Emin Oğuz                                                                                            
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye 
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Romatoloji Bölümü, Van, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Pankreas endokrin ve ekzokrin salgıları olan bir organdır. Ekzokrin salgıları sindirimde 

önemli görevlere sahiptir. Pankreasta üretilen enzimler Wirsung kanalı ile duodenuma taşınmaktadır. Safra, 

karaciğerde üretilen ve sindirimde, özellikle de yağlı gıdaların sindiriminde önemli rolü olan bir salgıdır. 

Karaciğerde üretilen safra, safra kesesinde bekletilerek konsantre edilmekte ve sistik kanal ile ana hepatik 

kanalın birleşimi olan koledoktan duodenuma aktarılmaktadır. Ancak embriyolojik zamanda kanal 

gelişiminde sorun olabildiği ve pankreatikobilyer sistemde anomalilerin gelişebildiği bilinmektedir. Biz de 

kliniğimizde ERCP yaptığımız ve koledok bileşim anomalisi olan hastamızı sunduk.  

Vaka Sunumu: 63 yaşında bayan hasta. Uzun yıllardır devam eden dispeptik yakınmaları nedeniyle 

başvurduğu dış merkezden tarafımıza sevk edilmiş. Başvuru şikâyetleri karın ağrısı, hazımsızlık, aralıklı 

bulantı ve kusmaydı. Fizik muayenesinde vücut sıcaklığı 36.8 °C, tansiyon arteriyel 110/60 mmHg, nabız 

85/dak ölçüldü. Akciğer ve kalp sesleri doğaldı. Karında minimal hassasiyet mevcuttu. Hassasiyet daha çok 

sağ üst kadranda gözlendi. Diğer sistemik muayenesi normaldi. Özgeçmişinde hastanın tip 2 diyabet hastası 

olduğu öğrenildi ve regüle seyretmekteydi. Soygeçmişinde baba trafik kazasında, anne de ileri yaşa bağlı 

geriatrik nedenler ile vefat etmişti. Laboratuvar bulgularında lökosit 7.500/mL, hemoglobin 14.2 g/dL, 

hematokrit %41.6, trombosit 260.000/mL, AST 25 U/L, ALT 39 U/L, BUN 29 mg/dL, kreatinin 0.82 

mg/dL, CRP 15 mg/dL (0-5), sedimentasyon hızı 29 mm/sa. (0-12) saptandı. Batın USG'de safra kesesinde 

multipl kalkül olduğu ve kese duvarının ödemli olduğu görülmüş. Koledok belirgin dilate izlenmiş ve distali 

net seçilememiş. Hastaya dış merkezde çekilen batın BT'de koledokta kalküller olduğu ve koledoğun dilate 

olduğu raporlanmış. Ayrıca koledok distalinde kitlesel lezyon ile uyumlu görünüm izlenmiş. Hastanemizde 

hastaya MRCP çekildi. MRCP'de hastanın koledok distalinin normalden geniş olduğu görüldü. ERCP 

yapılan hastada kolanjiografide koledok kanalında kalkül olmadığı ancak sistik kanalın koledok distali 

düzeyinde kanala katıldığı görüldü. Hastanın şikayetlerinin sistik kanalın seyrine bağlı olarak geliştiği 

düşünülerek hastanın koledok lümenine stent takıldı. Koledok seyrinde kitlesel bir lezyon veya buna bağlı 

bası izlenmedi. Kolesistektomi önerildi. Hasta kolesistektomi sonrası stenti çıkarılarak takip edildi. 

Takiplerinde aralıklı hafif dispeptik yakınmalarının olduğu ancak hiçbir zaman şiddetli olmadığı görüldü. 

Sonuç: Dispeptik yakınmaların pankreas veya safra kesesi hastalıkları ile yakından ilgili olduğu 

bilinmektedir. Tedavi ile düzelmeyen dispepsilerde mutlaka safra kesesi USG ile incelenmelidir. Nadir de 

olsa dispeptik yakınmalar safra yolu birleşim anomalilerine bağlı olabilmektedir.  

  



~ 361 ~ 
 

PB053 - 119 

 
Türkiye’de Görülen Loa Loa Vakası 
1Emin Oğuz, 2Ergin Turgut, 2İsmet Kızılkaya                                                                                            
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Romatoloji Bölümü, Van, Türkiye 
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Loa loa, hastalığın ilginç ve farklı oküler semptomu nedeniyle popüler olarak 'Afrika göz 

solucanı' olarak bilinen, filariasise neden olan filaryal bir nematoddur. Erişkin nematodlar, insanlarda 

subkutan dokuda serbest bir şekilde yaşar ve bazen oküler ağrı, kaşıntı, yırtılma ve yabancı cisim hissi gibi 

aşırı semptomlar ürettikleri subkonjonktival boşluğa göç edebilirler. Nematodun erişkin formu aynı 

zamanda gözün ön kamarası ve göz kapağının subkutan dokusunda da gösterilmiştir. Diğer yaygın 

semptomlar özellikle ekstremitelerde bulunan lokalize anjiyoödemdir. Nematod enfekte geyik sineği ısırığı 

ile insana geçmekte iken hem ajan hem vektör yalnızca Ekvatoryal bölgede bulunmakta, bu bölgelerde 

milyonlarca insanı etkilemekte iken diğer kıtalarda çok nadir olarak görülmekte, hastalık yıllarca 

asemptomatik olarak kalabileceğinden bu kıtalarda görülen vakalar genel olarak endemik bölgelerden göç 

eden hastalarda saptanmaktadır. Biz oküler semptomlar ile hastane başvurusu olan ve Loa loa saptanan 

hastamızı bildirdik.  

Vaka Sunumu: 28 yaşında erkek hasta sol oküler ağrı, kaşıntı ve gözde hareket eden bir canlı hissi 

şikayetleri ile başvurdu. Hasta Türkiye'de yaşamakla birlikte Afrika ülkelerine ticaret yapması sebebiyle 

farklı Afrika ülkelerinde bulunmuş, son olarak 2 yıl önce Kamerun’da bulunmuş. Öncesinde bilinen bir 

oküler hastalığı yoktu. Gözün genel fiziksel muayenesinde herhangi bir özellik olmamakla birlikte yarık 

lamba muayenesinde subkonjunktival bölgede hareket eden bir solucan görüldü ve topikal anestezi ile 

forseps yardımı ile solucan ekstrakte edildi. Parazitoloji tarafından incelenen nematod Loa Loa olarak 

tanımlandı. Tedavi olarak albendazol başlandı.  

Sonuç: Gerek ülkemize artan göç gerekse de ülkemizin göç yolu üzerinde bulunmasından dolayı endemik 

bölgelerden gelen insanların sayısının her geçen gün artışı sebebiyle ülkemizde de Loa Loa ile ilgili 

farkındalık arttırılmalı, tipik ve atipik klinik antititeleri bilinmelidir.  
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PB054 - 120 

 
Koledokoduodenostominin Uzun Dönem Nadir Bir Komplikasyonu: Sump Sendromu 
1Emin Oğuz, 2Ergin Turgut, 2İsmet Kızılkaya                                                                                            
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Romatoloji Bölümü, Van, Türkiye 
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Sump sendromu, endoskopik retrograd kolanjiyopankreotagrafi (ERCP) öncesi dönemde 

safra yolu hastalığı olan hastalarda yaygın bir cerrahi prosedür olan koledokoduodenostominin uzun 

dönemde görülen nadir bir komplikasyonudur. Sump sendromu, distal koledokta duodenal içeriğin 

birikmesine bağlı biliyer kolanjite ve/veya pankreas komplikasyonlarına yol açabilir. Biz de 30 sene önce 

koledok distalde taşı olması sebebiyle koledokoduodenostomi operasyonu geçiren hastamızda gelişen 

kolanjit sonrası yapılan ERCP’de Sump Sendromu tanısı alan hastamızı sunmak istiyoruz. 

Vaka Sunumu: 74 yaşında kadın hasta karın ağrısı ve ateş şikayeti ile başvurdu. Karın ağrısı yaklaşık 1 

aydan beri varmış ve son 3 gündür ateşi oluyormuş. Karın ağrısı özellikle yemeklerden sonra 

şiddetleniyormuş. Fizik muayenesinde sağ üst kadranda hassasiyeti olan hastanın vücut sıcaklığı 38.7 °C 

ölçüldü. Yaklaşık 20 yıldır hipertansiyonu olan hasta valsartan 80 mg/gün kullanıyordu. Soygeçmişinde 

özellik yoktu. 30 sene önce safra yollarında taş nedeniyle koledokoduodenostomi ve kolesistektomi 

operasyonları yapılmış. Hastanın laboratuvarında lökosit 16.500/mm3, hemoglobin 13.2 g/dL, trombosit 

285.000/mm3, ALT 123 U/L, AST 88 U/L, ALP 385 U/L, GGT 438 U/L, total bilirubin 5.4 mg/dL, direkt 

bilirubin 4.2 mg/dL, CRP 108 mg/L idi. Ultrasonografide ve manyetik rezonans kolanjiyopankreotagrafide 

(MRCP) intrahepatik safra yolları dilate ve koledok en geniş yerinde yaklaşık 18 mm ölçülüp koledok 

distalinde yoğun içerikli solid lezyon görüldü. Hasta ERCP işlemine alındı. Yan görüşlü duodenoskop ile 

bulbustan geçerken bulbusta koledokoduodenostomi ağzı görüldü. Papilla kanülasyonu sonrasında kontrast 

madde verildikten sonra koledok en geniş yerinde 20 mm ölçülüp distal yaklaşık 5 cm’lik alanda koledok 

boyanmadı. Kontrastın bulbusa doğru kaçtığı görüldü. Koledok balon ile süpürüldüğünde koledok içinden 

yoğun gıda içeriğinin geldiği görüldü. Koledok balonla temizlendikten sonra balon oklude alınan 

kolanjiyogramda koledok içinde patoloji saptanmadı. Hasta şifa ile taburcu edildi. 

Sonuç: Sump sendromu koledokoduodenostomi operasyonlarının uzun dönem nadir bir 

komplikasyonlarıdır. ERCP’nin yaygın kullanımından önce yapılan safra yolları cerrahilerine bağlı gelişen 

komplikasyonlar ERCP’nin yaygın kullanılmasıyla artık giderek azalmaktadır. 
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PB055 - 121 

 
Anoreksiya Nervozalı Hastada Gelişen Pnömomediyastinum 
1Nurjahan Musayeva, 2Bedrettin Orhan, 3Ayşenur Yalçıntaş Kambur                                                   
1Başkent Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye 
2Uludağ Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
3Başkent Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Adolesanlarda görülen anoreksiya nervoza, büyüyen ve gelişen vücuttaki her organ 

sisteminde önemli tıbbi komplikasyonlara neden olabilir. Komplikasyonlar kilo kaybının derecesi ve 

hastalığın kronikliğiyle ilişkilidir. Açlık, protein ve yağ katabolizmasını indükler, gelişen hücresel hacim 

kaybı kalp, beyin, karaciğer, bağırsaklar, böbrekler ve kasların atrofisine yol açar. Anoreksiya nervozalı 

hastalarda mortalite oranı yüksektir. Olgumuz anoreksiya nervozalı hastalarda nadiren görülen ve az sayıda 

rapor edilmiş pnömomediyastinum komplikasyonunu gösteriyor olduğundan paylaşmak istedik. 

Vaka Sunumu: 19 yaşında kadın hasta üşüme, halsizlik, her iki ayak bileğinde ödem ve morarma şikayetleri 

ile dahiliye polikliniğimize başvurdu. Anamnezinde yaklaşık 3 ay önce eğitim nedeni ile Mersin’den 

Ankara’ya geldiğini, yeme alışkanlığının değişmesi nedeni ile istemsiz aşırı kilo verdiğini belirtti. 3 gün 

önce okulda bayılmış ve acil servise getirilmiş. Acil serviste yapılan tetkiklerinde kraniyal BT’de senkop 

etiyolojisine yönelik patoloji saptanmamış ancak nazofarinks düzeyinde anterior paravertebral mesafede ve 

oksipital kemik anteriorunda yumuşak dokular içerisinde milimetrik hava görünümleri izlenmiş. Toraks BT 

yapılmış ve pnömomediyastinuma ait görünüm ve her iki servikal bölgede anteriorda cilt cilt altı yağ dokular 

ve yumuşak dokular arasında özefagus ve trakea komşuluğunda, larinks hava sütunu komşuluğunda 

süperiorda kafa tabanına kadar uzanan cilt altı amfizem görünümleri saptanmış. Göğüs cerrahisine konsulte 

edilen hastanın durumun ciddi anoreksiyaya bağlı olarak geliştiği öngörülerek yüksek akımlı oksijen 

verilmesi ve takip önerilmiş. Bilinen sistemik hastalığı, ilaç ve alkol kullanım öyküsü olmayan hasta, son 6 

ayda 2-3 adet/gün sigara kullanıyormuş. Fizik muayenesinde cilt rengi siyanotikti. Ayak bileklerinde ödem 

mevcuttu. Hipotansif ve bradikardikti. Tetkiklerinde; albümin 3.4 g/dL, ALP 52 U/L, ALT 209 U/L, AST 

119 U/L, GGT 40 U/L, LDH 669 U/L, ferritin 521 mcg/L, HDL kolesterol 43 mg/dL, trigliserid 82 mg/dL, 

glukoz (açlık) 73 mg/dL, insülin <0.4 mU/L, kreatinin 0.58 mg/dL, lipaz 209 U/L, serbest T3 <0.95 ng/L, 

serbest T4 0.63 ng/dL, TSH 2.72 mU/L, hemoglobin 15.6 g/dL, lökosit 3.94 bin/µL, trombosit 84 bin/µL 

olarak saptandı. Boyu 168 cm, vücut ağırlığı 31 kg olan hastanın vücut kitle indeksi (VKI) 10.9 kg/m2 olarak 

hesaplandı. Hasta ileri tetkik ve tedavi amaçlı dahiliye servisine yatırıldı. Karaciğer enzim yüksekliği olan 

hastadan otoimmun hepatit, viral hepatit, Wilson hastalığı ve olası Çölyak hastalığı araştırıldı. Yapılan 

abdomen USG’de patoloji saptanmadı. Karaciğer enzim yüksekliğini açıklayacak hastalık bulunamadı. 

Hastaya yapılan kontrol akciğer grafisinde pnömomediyastinumun gerilediği gözlendi. Hasta psikiyatri ve 

nütrisyon birimi önerileri ile taburcu edildi. 

Tartışma ve Sonuç: Anoreksiya nervoza, solunum kaslarında güçsüzlük ve zayıflama ile ilişkili nefes 

darlığına ve pulmoner kapasitede azalmaya yol açabilir. Bazı çalışmalar, anoreksiya nervozalı hastalarda 

solunum fonksiyon testlerinde bozulma olduğunu göstermiştir. Bozulma hastalığın süresine bağlı olarak 

giderek daha da kötüleşir. Klasik amfizemden farklı olarak, yaşlı erişkin hastalarda gözlenen alveolar septal 

yıkım olmaksızın, akciğer periferik bölgelerinin genişlenmesiyle oluşur. Anoreksiya nervozanın kusmayla 

seyreden alt tipine sahip hastalar, regürjite materyali aspire edebilir ve pnömoni gelişebilir. Spontan 

pnömotoraks, ciddi malnütrisyonlu hastalarda uzun süreli hava kaçağı ve akciğerin yeniden genişlemesinde 

güçlük ile birkaç vaka raporunda tanımlanmıştır. Ciddi anoreksiya nervoza vakalarında alveolar duvar 
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zayıflığı ve yırtılmasına bağlı olarak pnömomediyastinum ve bunun sonucunda mediyastene hava kaçağı 

bildirilmiştir. Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve anksiyete gözlenebilir, fizik muayenede cilt altı krepitasyon 

saptanır. Travmatik veya iyatrojenik olayların yokluğunda, pnömomediyastinum radyografik takip ile 

yönetilmeli ve cerrahi drenaj olmadan birkaç hafta içinde düzelmesi beklenmelidir.  
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PB056 - 122 

 
Tip 2 Diyabet Hastalarında Sitagliptin Tedavisinin Fibroblast Growth Factor-19 Düzeyleri Üzerine 

Etkisinin Değerlendirilmesi 
1Özen Gül, 1Soner Cander                                                                                                                         
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa, 

Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Tip 2 diabetes mellitus (T2D) toplumda çok yaygın görülen ve birçok morbidite ve 

mortaliteye neden olabilen kronik bir hastalıktır. Fibroblast büyüme faktörü 19 (FGF-19), safra asidi, glukoz 

ve lipid metabolizmasının düzenlenmesinde önemli rol oynamakta ve konsantrasyonundaki değişiklikler, 

tip 2 diyabet gelişimi ve komplikasyonları ile ilişkilendirilmektedir. Çalışmamızda diyabetik hastalarda 

sitagliptin tedavisinin FGF-19 düzeyleri üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, yeni tanı almış ve daha önce antidiyabetik tedavi almamış, 18 yaş üzerinde 

olan toplam 35 T2D’li hasta dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen tüm hastalara diyet ve yaşam tarzı 

değişiklikleri ile ilgili eğitimleri verildi. Tüm hastalara sitagliptin 100 mg/gün başlandı. Tüm hastaların 

başlangıçta ve tedavinin 3.ayında antropometrik ölçümleri, glisemik ve lipid parametreleri ile FGF-19 

düzeyleri değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmamıza yeni tanı diyabetik toplam 35 hasta dahil edildi. Çalışmamıza dahil edilen hastaların 

ortalama yaşı 53.3±8.0 yıl idi. Hastalarımızın 20’i (%57.1) kadın, 15’i (%42.9) erkekti. Hastaların üç ay 

sitagliptin tedavisi sonrası yapılan değerlendirmelerinde kilo ve vücut kitle indeksinde azalma gözlenirken, 

yağ yüzdesinde istatistiksel olarak anlamlı değişiklik saptanmadı. Hastaların glisemik parametrelerine 

bakıldığında üç ay sonra tokluk kan glukozu, ve HbA1c’de anlamlı azalma görülürken (p<0.01), açlık kan 

glukozundaki azalma istatistiksel olarak anlamlı değildi. Hastaların lipid profilleri değerlendirildiğinde total 

kolesterol, LDL-kolesterol, trigliserid düzeylerinde istatistiksel anlamlı olmayan azalma mevcuttu. Üç aylık 

sitagliptin tedavisi sonrası hastaların serum FGF-19 düzeylerinde başlangıca göre anlamlı farklılık 

saptanmadı.  

Sonuç: Çalışmamızda tip 2 diyabeti olan hastalarda sitagliptin tedavisi ile serum FGF-19 düzeylerinde 

değişiklik saptanmamıştır. 
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Hematolojik Hastalıkları Nedeni ile Splenektomi Yapılan Hastaların Klinik Analizi 
1Manolya Gökrem 
1Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Dalağın cerrahi hastalıklarının çoğunluğunu medikal tedaviye dirençli ve şiddetli seyreden 

hematolojik hastalıklar oluşturur. Bu çalışmada, kliniğimizde hematolojik nedenlerle tanı ve tedavi amaçlı 

splenektomi yapılan hastalar ve sonuçlarını sunmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Eylül 2005 ile Mayıs 2011 tarihleri arasında Samsun Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Tıp Fakültesinde splenektomi yapılan 184 hasta retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya, bu 

hastalardan Hematoloji Bilim Dalına başvuru yapan ve hematolojik hastalığı nedeni ile splenektomi yapılan 

54 hasta dahil edildi.  

Bulgular: Yaş ortalaması 43.93±16.9 yıl olup, %63 hasta kadın %37 hasta ise erkek idi. Splenektomi 

yapılan hematolojik hastalıklar; immün trombositopenik purpura, herediter sferositoz, otoimmün hemolitik 

anemi, hairy cell lösemi, Hodgkin lenfoma, kronik lenfositik lösemi idi. En sık splenektomi yapılan 

hematolojik hastalık İTP (%70.4) idi. İTP hastalarında K:E oranı 2 olarak tespit edildi. Hairy cell lösemi 

nedeniyle splenektomi yapılan 4 hastanın 3’ü erkek idi. Hastaların %70.4’ünde dalak boyutu normal 

saptandı. İTP nedeniyle splenektomi yapılan hastaların %92.1’inde dalak boyutu normal idi. Ameliyat 

sırasında %13 hastada aksesuar dalak tespit edildi. Hastaların hastaneye en sık başvuru semptomu cilt 

lezyonları (%35.19) ve kanama (%27.78) idi. Hastaların 3’ünde aile öyküsü mevcuttu. 3 hastada HS hastası 

idi. HS’li 2 hastaya safra taşı nedeniyle kolesistektomi de yapıldı. Gebe olan bir İTP hastasına splenektomi 

ile sezaryan eş zamanlı uygulandı. Hiç bir hastada operasyon sırasında komplikasyon ve ölüm görülmedi. 

Sonuç: Sonuç olarak; hematolojik hastalıklarda splenektomi endikasyonlarının günümüzdeki tanı 

yöntemleri ve teknolojinin gelişmeleri ışığı altında her geçen gün daha fazla önem kazandığı 

düşüncesindeyiz. 
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Posttransplant Lenfoproliferatif Hastalık: Bir Olgu Sunumu 
1Tuğçe Zor Turna, 2Ömer Candar, 2Fahir Özkalemkaş, 2Tuba Ersal, 2Vildan Özkocaman 
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Posttransplant lenfoproliferatif hastalıklar (PTLH) solid organ transplantasyonu sonrası 

değişen immünitenin önemli bir komplikasyonudur. Risk faktörleri immünsupresyon durumu, hastanın yaşı, 

canlı donör, erkek donör ve en önemlisi olan posttransplantasyonel primer EBV enfeksiyonudur (yani 

alıcının nakil öncesi EBV seronegatif olmasıdır). Renal transplantasyon sonrası PTLH çok sık 

görülmemekle birlikte, diğer solid organlara görece renal transplantasyonun sıklığı sebebiyle ön plana 

çıkmaktadır. 

Vaka Sunumu: Polikistik böbrek hastalığına sekonder kronik renal yetmezlik (KRY) ile takip edilen, 5 yıl 

hemodiyaliz öyküsü olan 26 yaş erkek hastaya Haziran 2020'de kadaverik renal trasplantasyon yapılmıştı. 

Renal rejeksiyonun önlenmesi amaçlı hastaya azatioprin (1x50 mg) ve takrolimus (2x4.5 mg) gibi 

immünsüpresif ilaçlar başlanmıştı. Transplantasyonun 10. ayında karın ağrısı, kilo kaybı yakınmaları ile 

hastaneye başvurması üzerine hastaya gastroskopi ve kolonoskopi işlemleri yapılmıştı. Sigmoid kolondan 

alınan biyopsi ile EBV pozitif difüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL) tanısı alması üzerine tarafımıza 

başvurdu. Çekilen PET-BT görüntülenmesinde tiroid bezinde, boyun sağ zon II'de, sağ akciğer alt lobda, 

karaciğer sağ lobda, sigmoid kolonda ve çekumda artmış metabolik aktivite saptanması üzerine hasta Evre 

4B hastalık olarak değerlendirildi. Hastaya ilk planda kemoterapi planlanmadı ve nakil yapan hekimi ile 

görüşüldü. Renal rejeksiyon olmaması ve DBBHL tedavisi açısından immünsüpresif ilaçların revizyonu 

için değerlendirildi. Kullanmakta olduğu azatiopirin tedavisinin stoplanması, kalsinörin inhibitörü olan 

takrolimus dozunun yarıya indirilmesi ve mTOR inhibitörü olan everolimus (2x1.25 mg) tedavisine 

başlanması kararlaştırıldı. İlaç reziyonundan 3 ay sonra bakılan kreatinin değerinde yükselme olmaması, 

çekilen PET-BT görüntülemesinde tama yakın regresyon saptanması ve karın ağrısı, kilo kaybı 

şikayetlerinin gerilemesi üzerine mevcut tedavisine devam edildi. İlaç revizyonunun 7. ayında çekilen PET-

BT görüntülemesinde malignite düzeyinde metabolik aktivite tutulumu olmayan, kreatinin değeri normal 

olan ve klinik şikayeti olmayan hasta, tam remisyon olarak kabul edildi. 

Tartışma ve Sonuç: PTLH insidansı transplante edilen solid organa göre değişmektedir, bu oran renal 

transplantasyon sonrası %1-3’dür. PTLH’lar herhangi bir organdaki fokal lezyonlar olarak prezente 

olabilirken, direkt allograftın tutulumu ile de karşımıza çıkabilir. PTLH’ların semptomatolojisi tutulan 

organa göre değişmektedir. Tüm PTLH’larda konstitüsyonel semptomlar, Lenfadenomegali, 

Hepatosplenomegali gibi bulgular bulunabilirken allograftın tutulumu mevcut ise organ spesifik semptomlar 

ile karşımıza çıkabilir. Güncel yaklaşımda birinci basamak tedavi olarak immünsupresif tedavisinin 

azaltılması yaklaşımı kullanılmaktadır. PTLH’ların büyük kısmı B hücre orijinlidir. Bu nedenle tedavide 2. 

basamak olarak monoklonal antikorlar kullanılmaktadır. Klasik kemoterapilerin de PTLH tedavisinde 

kullanımı mevcuttur. 
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İnatçı Hıçkırıkla Başvuran Nörofibramotozis Saptanan Nadir Bir Olgu 
1Burcu Almacan İnce, 2Fatih İnce 
1Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Manisa, Türkiye 
2Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Manisa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Nörofibromatozis (NF), en sık görülen nörokütanöz otozomal dominant sendromlardan 

biridir. Sıklığı 1/3.000-1/4.000 olarak bildirilmektedir. Çok sayıda sistemi etkileyebilen bir hastalık 

olduğundan bulguları değişkenlik göstermektedir. En sık karşımıza çıkan bulgular; sütlü kahverengi lekeler, 

Lisch nodülleri, nörofibromlar, koltukaltı ve kasık çillenmesi ve beyindeki hamartamatöz değişikliklerdir. 

Hıçkırık; diyafragma ve interkostal kasların istemsiz, intermittan ve spazmotik kontraksiyonudur. Nadiren 

uzun sürebilir ve bir takım istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bizde 3 aydır hıçkırıkla poliklinimize 

başvuran 27 yaşındaki bayan hastamıza yapılan fizik muayenesinde nörofibrom, çillenme, cafe au lait 

maküller saptamamız üzerine NF tanısını koyduk.  

Vaka Sunumu: Olgumuz, 27 yaşında bayan hasta 3 aydır devam eden yaşam kalıtesini bozmuş hıçkırıkla 

başvurdu. İnatçı hıçkırıkla; malnütrisyon, kilo kaybı, halsizlik, midede ekşime, yanma, kabızlık, 

dehidratasyon, insomnia ve mental stres eşlik ediyordu. Öncesinde nöroloji polikliğine başvuran hastaya 

nexstep, largactil başlanmış fayda görmemiş. Özgeçmişinde vücudundaki kahverengi lekelerin 

çocukluğundan beri bulunduğunu, çillenmelerin 14-15 yaşlarında başladığını ve son 6-7 yıldır giderek 

arttığını, kalçasındaki kabarık lezyonun çocukluğundan beri bulunduğunu, diğer bölgelerdekilerin ise daha 

sonra ortaya çıktığını öğrenildi. Annesi ve babası arasında akrabalık yoktu. Fizik muayenede; gövde, her iki 

koltuk altı ve kasık bölgesinde 1-7 mm arasında değişen ebatta, yaygın, açık kahverengi hiperpigmente 

maküler lezyonlar; sırt, karın, kollar ve bacaklarda 1.5x1-5x4 cm arasında değişen toplam 15 adet 

kahverengi, keskin sınırlı maküler lezyonlar (cafe au lait); sternum üzerinde dört adet deri renginde 1-3 mm 

çaplı, yumuşak kıvamlı papüler lezyon; sırtta çok sayıda 2-6 mm çaplı, saplı, yumuşak kıvamlı fibromatöz 

lezyonlar; sağ uyluk lateralinde 1x1, 2x2.5 cm, pubiste 1.5x1 cm ebadında deriden hafif koyu renkli 

yumuşak kıvamlı, deriden hafif kabarık, basmakla içeri çöken nodositeler mevcuttu. Olgumuzun göğüs, 

uyluk ve pupis bölgesindeki lezyonları eksize edildi. Histopatolojik inceleme sonucunda hepsi pleksiform 

nörofibrom olarak rapor edildi. Yapılan göz muayenesi sonucunda bilaterel iriste Lish nodülü saptandı. 

Nörolojik muayenesi normal idi ve kraniyal manyetik rezonans görüntülemesi (MRG) normal sınırlarda 

değerlendirildi. Dirençli hıçkırıklar, altta yatan ciddi bir hastalığın göstergesi olabilir. Batın USG’de 

suprarenal düzeyde aort anteriorunda 13x22 mm solid nodüler lezyon saptandı. Endoskopide; fundusta 

divertikül erozif gastrit, kolonoskopide terminal ileitle uyumlu kolonda erozyon saptandı. 

Sonuç: Tedavide ana prensip, altta yatan nedenin bulunup, o nedenin ortadan kaldırılmasıdır. Reflü hastalığı 

saptanırsa proton pompası inhibitörü (PPİ) tedavisi verilir; varsa enfeksiyonlar tedavi edilir. Hıçkırık 

tedavisinde ilk seçilecek ilaçlardan biri klorpromazindir. Bu ilacın etkinliği iyidir, düşük dozlarda genellikle 

iyi tolere edilir ve dünyada en yaygın kullanılan ilaçlardandır. Bir fenotiazin olan klorpromazin, hıçkırık 

(FDA) onayı olan tek ilaçtır. Etkisini hipotalamusta dopamin antagonizmi ile yapmaktadır. Başlangıç dozu 

günde 3 kez 25 mg’dır. Bizde hastamıza PPİ, H. pylori eradikasyon tedavisi ve klorpromazin başladık. 20 

gün içerisinde hıçkırık şiddeti azalan hastanın yaşam kalitesi ciddi olarak düzeldi. 
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Crest Sendromu ile Birlikte Nadir Bir Primer Biliyer Kolanjit Olgusu 
1Fatih İnce, 2Burcu Almacan İnce 
1Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Manisa, Türkiye 
2Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Manisa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Primer biliyer kolanjitis (PBK); çoğunlukla orta yaş kadınlarda interlobüler ve septal safra 

kanallarının lenfositik infiltrasyonu sonucu kolestaza neden olan otoimmün bir karaciğer hastalığıdır. 

Progresif kolestaz ve fibrozis, siroz ve hepatoselüler karaciğer kanserine (HCC) neden olabilir. PBK hepatik 

veya ekstrahepatik bulgularla karşımıza çıkabilir. PBK’li hastaların %73'ünde ekstrahepatik bulgular eşlik 

eder. Deri hastalıkları PBK ile birlikte sporadik olarak rapor edilir. Bizde 57 yaşında Crest sendromunun 

eşlik ettiği nadir bir primer biliyer kolanjit olgusu sunuyoruz. 

Vaka Sunumu: 57 yaşında bayan hasta 2 yıldır devam eden kaşıntı, halsizlik, yorgunluk, ellerde soyulma 

ile başvurdu. Şikayetleri son aylarda daha belirgin artmıştı. Özgeçmişinde 7 yıldır tip 2 diabetes mellitus 

mevcuttu. Metformin kullanım öyküsü vermekteydi. Soygeçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenesinde 

bilinci açık, koopere, oryante, boy 165 cm, 90 kg, VKİ 33.1 kg/m2, mukokutanöz telenjektazi, sklera ve 

ciltte ksantoma saptandı. Her iki elin distalinde ve gövdesinde deskuamasyon, raynoud fenomeni ve 

sklerodaktili mevcuttu. Laboratuvar incelemelerinde lökosit 8.060/mm3, hemoglobin 12 g/dL, hematokrit 

%36.2, trombosit 356.000/mm3, aspartat aminotransferaz 49 U/L (normal değerler: 0-35), alanin 

aminotransferaz 53 U/L (normal değerler: 0-35), alkalen fosfataz 1.026 U/L (normal değerler: 90-260), 

gama-glutamil-transferaz 263 U/L (normal değerler: 0-38), total bilirubin 0.36 mg/dL (normal değerler: 0.1-

1), albümin 3.9 g/dL (normal değerler: 3.5-5), globulin 3.2 g/dL (normal değerler: 2.5-3.5), demir 65 ug/dL 

(normal değerler: 60-180), demir bağlama kapasitesi 392 ug/dL (normal değerler: 250- 450), ferritin 27.8 

ng/mL (normal değerler: 11-306), sedimantasyon hızı 85 mm/sa. olarak saptandı. Serum üre, kreatinin, 

sodyum, potasyum ve kalsiyum değerleri normal sınırlarda saptandı. Otoimmün belirteçlerden antinükleer 

antikor (ANA) 1/100 sitoplazmik retüküler patern, anti mitokondriyal antikor AMA- uyumlu boyanma 

1/640 titrelerinde pozitif saptandı. Hepatit A, B, C ve E serolojileri negatifti. Koagülasyonda uzama yoktu. 

Batın ultrasonografisi ve MRCP’de kolestaz saptanmadı. ALP yüksekliği olan ekstrahepatik safra yollarında 

obstrüksiyonu olmayan kaşıntı, yorgunluk semptomları olan hastamıza PBK tanısı koyduk. Ursodeoksikolik 

asit 13 mg/kg dozunda başlandı. Tedavi sonrasında ALP, bilirubin, GGT düzeylerinde belirgin azalma oldu. 

Tartışma ve Sonuç: PBK kesin nedeni bilinmemektedir, genetik duyarlılık ve çevresel faktörlerle 

ilişkilidir. T lenfositler doğrudan bir rol oynar. Genellikle orta yaş kadınlarda görülür. Kadınlarda erkeklere 

göre 9 kat daha fazladır. Bizim olgumuzda orta yaş bayan hastaydı. PBK'lı hastaların yüzde 5'inden daha 

azında, ciltteki kolesterol birikintileri olan ksantomalar gelişir. Bizim olgumuzda da ksantoma mevcuttu. 

PBK hastalarında otoimmün hastalıkların görülme sıklığı artmıştır. PBK’ya %5-10 oranında kütanoz 

skleroderma eşlik edebilir. Bizim olgumuzda da Raynoud fenomeni, sklerodaktili, mukokutanöz 

telenjektazi, deskuamasyonların olması eşlik eden sınırlı kütanoz sistemik skleroz (Crest sendromu) 

düşündürdü. ALP yüksekliği olan ekstrahepatik safra yollarında obstrüksiyonu olmayan kaşıntı, yorgunluk 

semptomları olan hastalarda PBK düşünülmeli ve eşlik eden diğer otoimmün hastalıklar açısından 

sorgulanmalıdır. 
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Çölyak ve Normokalsemik Hiperparatiroidi Tanılı Bir Erkek Osteoporoz Olgusu 
1Resul Akduman, 1Merve Caba, 2Ensar Aydemir, 2Erdinç Ertürk 
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Endokrinoloji Bilim 

Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Normokalsemik hiperparatiroidi başka bir nedene bağlanamayan PTH yüksekliği ile 

birlikte, normal serum kalsiyum düzeyi, düşük veya normal fosfor düzeyi ile karakterizedir. Nadiren 

otoimmün hastalıklarla ilişkilidir. Bu yazımızda Çölyak hastalığı ile birliktelik gösteren osteoporotik 

fraktürün eşlik ettiği bir normokalsemik hiperparatiroidi olgusu sunulmuştur. 

Vaka sunumu: 66 yaşında erkek hasta, hipotiroidi, Çölyak hastalığı tanılı hastanın takiplerinde 

hiperparatiroidi saptanması üzerine endokrinoloji polikliniğine yönlendirilmiş. Hastanın sorgulamasında 

toksik multinodüler guatr nedeni ile total tiroidektomize olduğu, glütensiz diyetine uyum gösterdiği 

öğrenildi. Sigara ve alkol kullanımı yok. Fizik muayenesinde vücut sıcaklığı 36.5 °C, kan basıncı 125/65 

mmHg, nabız 75/dak idi. Diğer muayene bulgularında özellik saptanmadı. Tetkiklerinde PTH 147 ng/L 

(normal aralık: 20-50), 25-OH vitamin D 20 mcg/L (normal aralık: 20-50), kalsiyum (Ca) 8.7 mg/dL 

(normal aralık: 8.5-10.5), fosfor (PO4) 3.0 mg/dL (normal aralık: 2.3-4.0), kreatinin 0.99 mg/dL (normal 

aralık: 0.7-1.1), eGFR 79 mL/dak/1.73 m2 idi. Normokalsemik hiperparatiroidi olarak değerlendirilen 

hastanın fraktür, böbrek taşı öyküsü yoktu. Boyun USG’de: total tiroidektomili olguda nüks-rezidü ile 

uyumlu USG bulgusu saptanmadı. DXA’da T skorları Lomber1: -2.4, Lomber2: -2.8, Lomber3: -2.8, 

Lomber4: -2.5, Lomber total: -2.6, Femur neck: -2.4, Z skorları Lomber1: -1.8, Lomber2: -2.1, Lomber3: -

2.1, Lomber4: -1.8, Lomber total: -2.4, Femur neck: -1.4 olarak raporlandı. İki yönlü torakolomber grafide 

L1 seviyesinde grade 2 çökme fraktürü tespit edildi. Osteoporoz tanısı alan hastaya kalsiyum, vitamin D ve 

bifosfonat tedavisi verildi. Normokalsemik hiperparatiroidi ve Çölyak hastalığına sekonder osteoporoz 

tanısı konulan hasta bifosfonat tedavisi sonrasında Kalsiyum karbonat (günlük 1.000 mg), kolekalsiferol 

(haftalık 40.000 Ü), levotiroksin (günlük 100 mcg) ve glutensiz diyet ile takip edilmesi planlandı. 
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Tartışma ve Sonuç: Erkek osteoporozu sıklığı %3-6 civarında olup kadınlardaki osteoporoz sıklığının 

yaklaşık 1/3'i kadardır. Erkeklerde görülen osteoporozun yaklaşık %60'ı sekonder nedenlerden 

kaynaklanmaktadır. Çölyak hastalığı, mukozal inflamasyon, villöz atrofi ve kript hiperplazisi ile karakterize 

otoimmün bir ince bağırsak hastalığıdır. Diyetten glutenin çıkarılması ile patolojik ve klinik bulgular 

düzelme gösterir. Tip 1 diabetes mellitus, Addison hastalığı gibi diğer otoimmün nedenlerle birliktelik 

gösterebilmektedir. Normokalsemik hiperparatiroidi ise sekonder parathormon yüksekliklerinin ekarte 

edildiği kalsiyum düzeylerinin normal seyretmesi ile karakterize bir hiperparatiroidi durumudur. Hastaların 

nefrokalsinozis, osteoporoz gibi hiperparatiroidi komplikasyonları açısından taranması önerilmektedir. Her 

iki durum da erkeklerde osteoporoz gelişimine katkıda bulunabileceğinden osteoporoz tespit edilen 

hastalarda klinik gereklilik halinde değerlendirilmeleri uygun olacaktır. 
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Genç Fazla Kilolu ve Normal Kilolu Bayanlarda Serum Neprilisin Düzeylerinin İncelenmesi 
1Soner Cander, 1Özen Öz Gül 
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa, 

Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Obezite günümüzde en önemli global halk sağlığı sorunlarından birini oluşturmaktadır. 

Obezite sıklığı kadınlarda daha fazla olmak üzere son yıllarda giderek artmaktadır. Fazla kilolu ve obez 

bireylerde insülin direnci ve bunun sonucunda metabolik sendrom riskinin arttığı bilinmektedir. Neprilisin 

(NEP, nötr endopeptidaz), pankreas adacık hücrelerinden ve mezenterik yağ dokusu, endotelyal, epitelyal, 

düz kas hücreleri ve fibroblastlar gibi adacık dışı dokulardan eksprese edilen bir plazma membran 

proteinidir. Neprilisin, endotelin, bradikinin, atriyal (ANP) ve beyin (BNP) natriüretik peptit, anjiyotensin 

I ve II gibi birçok küçük vazoaktif peptitte bozulmaya ve inhibisyona yol açar ayrıca pankreas β hücrelerinde 

insülin reseptör yolaklarında düzenleyici bir rol oynayabilir. Çalışmamızda fazla kilolu ve obez genç 

bayanlarda normal kilolulara göre neprilisin düzeylerinin farklı olup olmadığının incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 22-34 yaşları arasında yaş açısından eşleştirilmiş 34 normal kilolu ve 28 fazla 

kilolu/obez gönüllü dahil edilmiştir. Normal ve fazla kilolu bireylerin sistemik muayeneleri ve 

antropometrik ölçümleri yapıldıktan sonra, hormon profilleri, glisemik parametreleri ve insülin direnci ve 

serum neprilisin düzeyleri değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmamızda normal kilolu bireylerde yaş ortalaması 27.7 yıl, vücut kitle indeksi (VKİ) 21.4 

kg/m2, açlık kan glukozu ortalaması 81.8 mg/dL, HOMA değeri 1.6, serum neprilisin düzeyi ortalaması ise 

1.123.4 pg/mL bulunmuştur. Fazla kilolu/obez bireylerde ise yaş ortalaması 27.4 yıl, vücut kitle indeksi 

31.9 kg/m2, açlık kan glukozu ortalaması 89 mg/dL, HOMA değeri 3.1, serum neprilisin düzeyi ortalaması 

ise 1.229.4 pg/mL bulunmuştur. Fazla kilolu/obez bireylerde bekleneceği gibi glisemik ve lipid 

parametreleri ve HOMA-IR değerleri anlamlı derecede daha yüksek saptanmıştır. Buna karşın neprilisin 

düzeyleri fazla kilolu/obez bireylerde daha yüksek bulunmuş olmasına karşın istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık saptanmamıştır. Obez bireylerde glisemik ve lipid parametreleri ile VKİ arasında korelasyon 

mevcut olmasına karşın neprilisin düzeyleri ile VKİ değerleri arasında herhangi bir korelasyon 

saptanmamıştır. 

Sonuç: Çalışmamızda normal kilolu ve fazla kilolu/obez genç bayanlarda serum neprilisin düzeylerinde 

anlamlı bir değişiklik tesbit edilmemiştir. Bu sonuçlar serum neprilisin düzeylerinin obezite insülin direnci 

veya diyabet patojenezinde rol oynamadığını düşündürmektedir. 
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Vaka Sunumu: COVID-19 mRNA Aşı Sonrası Gelişen Subakut Tiroidit 
1Ayşen Akkurt Kocaeli 
1Bursa Şehir Hastanesi, Endokrinoloji Bölümü, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: COVID-19, grip benzeri bir sendromdan akut solunum sıkıntısı sendromu ve ölüm gibi 

daha ciddi durumlara kadar çeşitli klinik senaryolara neden olur. Son zamanlarda yapılan araştırmalar 

sonucunda COVID-19 hastalarında endokrin sistem ile ilgili birçok komplikasyon geliştiği bilinmektedir. 

COVID-19 enfeksiyonu, tiroid bezinin yıkımı ve bağışıklık aracılı mekanizmalar yoluyla tiroid fonksiyon 

bozukluğuna neden olur. COVID-19'a karşı etkili bir aşının bulunması, salgınla mücadelede önemli bir 

adımdır. Üst solunum yolu virüsleri ile subakut tiroidit arasındaki ilişki iyi bilinmesine rağmen, inaktive 

aşılar veya influenza gibi canlı atenüe aşılar ile nadir vakalar bildirilmiştir. COVID-19 aşısını takiben 

subakut tiroidit hakkında çok sınırlı veri bulunmaktadır. Bugüne kadar literatürde mRNA COVID-19 

aşılamasından sonra sadece birkaç subakut tiroidit vakası bildirilmiştir. Burada COVID-19 mRNA aşısı 

(Pfizer/BioNTech®) uygulaması sonrası subakut tiroidit tanısı alan bir olgu sunulmaktadır. 

Vaka Sunumu: 44 yaşında beyaz kadın hasta yaklaşık 2 aydır boyun önü ağrısı, baş ağrısı, çarpıntı, terleme 

ve titreme şikayetleri ile endokrinoloji kliniğimize başvurdu. Düzenli olarak herhangi bir ilaç 

kullanmıyordu, ancak ağrının arttığı dönemlerde nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar kullandığında ağrıları 

hafifliyordu. 22 Temmuz 2021 ve 20 Ağustos 2021'de iki doz COVID-19 mRNA aşısı (Pfizer/BioNTech®) 

olmuştu. İlk doz aşıdan sonra semptomlarının başladığını ve ikinci dozdan sonra giderek arttığını belirtti. 

Yakın zamanda geçirdiği bir üst solunum yolu enfeksiyonu veya COVID-19 enfeksiyonu yoktu. Fizik 

muayenesinde kalp hızı 88 vuru/dak; vücut sıcaklığı 38.5 °C; kan basıncı 110/70 mmHg idi; solunum hızı 

14/dak idi. Tiroid bezi hassas, ağrılı ve büyümüştür. Laboratuvar incelemesinde yüksek fT4 ve fT3 

seviyelerinin yanı sıra baskılanmış TSH ortaya çıktı. Anti-TPO 362 IU/mL (Normal aralığı: 0-75 IU/mL) 

saptandı. Eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) ve C-reaktif protein (CRP) seviyeleri yüksekti. Tiroid 

USG'sinde yaygın heterojenite ve hipoekoik alanlar izlendi. Doppler USG'de tiroid kan akımı azalmıştı. 

Tc99 perteknetat radyonüklid tiroid taraması zayıf tiroid alımı gösterdi. Hastada COVID-19 mRNA aşısı 

(Pfizer/BioNTech®) ile ilişkili subakut tiroidit düşünüldü. İbuprofen 600 mg/8 sa. tedavisi başlandı. Sonraki 

haftalarda semptomlar tamamen düzeldi. İlk ay kontrolünde TSH, sT3 ve sT4 normal sınırlarda ve akut faz 

reaktanları normaldi. Böylece ibuprofen tedavisi sonlandırıldı. Hasta subakut tiroidit sonrası hipotiroidi 

gelişme riski açısından 1 ay sonra poliklinik takibine çağrıldı. 

Sonuç: COVID-19 enfeksiyonuna karşı aşı oranları tüm dünyada hızla artmaktadır. COVID-19 

enfeksiyonuna karşı aşı önerileri dikkate alındığında artan immünolojik reaksiyonlar sonucunda daha fazla 

vaka göreceğimizi düşünüyoruz. Bu nedenle klinisyenler aşının olası yan etkilerinin farkında olmalıdır. 
 

Kaynaklar  
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Psoriazisli Bir Hastada AA Amiloidoz Gelişimi: Olgu Sunumu 
1Mehmet Sezen, 2Müge Şahin, 1Abdülmecit Yıldız, 1Ayşegül Oruç, 1Saide Elif Güllülü Boz, 1Mahmut 

Yavuz, 1Mustafa Güllülü, 1Kamil Dilek, 1Alparslan Ersoy 
1Uludağ Üniversitesi Uludağ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, Bursa, 

Türkiye 
2Uludağ Üniversitesi Uludağ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Amiloidoz normalde çözünür olan plazma proteinlerinin, çözünmeyen anormal fibriler 

formda hücre dışı boşlukta biriktiği heterojen bir hastalık grubu olarak tanımlanır. Tanı doku örneğinde bu 

proteinlerin birikiminin gösterilmesiyle konulur. Klinik temelde birikim, sistemik veya jenaralize tip bir 

monoklonal plazma hücre proliferasyonu ile birlikte olursa primer amiloidoz, altta yatan kronik bir hastalığa 

bağlı meydana gelirse sekonder (reaktif) amiloidoz olarak sınıflandırılır. Amiloidozların yaklaşık %45’i 

reaktif amiloidozdur. Reaktif amiloidoz nedenleri arasında ön planda inflamatuvar hastalıklar karşımıza 

çıkmaktadır. Psoriazis sık görülen inflamatuvar bir deri hastalığı olmasına karşın, amiloidozun gelişmesi 

nadir görülen bir durumdur. Burada psoriazis tanısına eşlik eden AA tipi amiloidoz vakası sunulmuştur. 

Vaka Sunumu: 64 yaşında kadın hasta 2 yıldır saçlı deride ve eklem ekstansör yüzlerde plak tipi psöriazis 

tanısı mevcut. Halsizlik ve ağız kuruluğu şikayetleriyle dış merkeze başvurmuş, bakılan laboratuvar 

tetkiklerinde kreatin yüksekliği olması üzerine acil servisimize yönlendirilmiş. Acil serviste değerlendirilen 

hastanın laboratuvar tetkiklerinde; hemoglobin 8.9 g/dL, kreatinin 6.4 mg/dL, üre 195 mg/dL, potasyum 7.2 

mmol/L ve kan gazında metabolik asidozu olması üzerine hasta acil 2 sa. hemodiyaliz (HD) tedavisine 

alındıktan sonra akut böbrek hasarı tanısı ile ileri tetkik ve araştırma açısından nefroloji kliniğine yatırıldı. 

Tam idrar tetkikinde protein (+) ve hematürisi mevcuttu. Serum albümin 2.6 g/L ve 24 saatlik idrar 

tetkikinde 3.300 mg proteinüri saptanması üzerine etiyolojiye yönelik renal biyopsi yapıldı: patoloji sonucu 

AA tipi amiloidoz ile uyumlu geldi. Hastamızın Azerbaycan doğumlu idi ancak öyküsünde çocukluğunda 

karın ağrısı ve ateş atakları olmadığı aynı zamanda ailesinde FMF öyküsü yoktu. FMF düşünülmedi. AA 

Amiloidoz etiyolojisine yönelik antinükleer antikor (ANA), anti-dsDNA, anti-Sm, anti-Ro, anti-La, 

romatoid faktör (RF), anti-CCP, HLA B27 istendi ve negatif sonuçlandılar. Serum immünglobulin 

düzeyleri, serum kompleman düzeyleri normal aralıkta görüldü. Sakroiliyak eklem grafisinde her iki 

sakroiliyak eklem normal genişlikte bulundu. Göz muayenesinde üveit saptanmadı. Hasta toplamda 4 seans 

HD aldı ve sonrasında HD ihtiyacı kalmadı. Kolşisin 0.5 mg 2x1 başlandı ve tabucu edildi. 

Tartışma ve Sonuç: Psoriazis ilişkili amiloidozis vakası ilk olarak 1965 yılında rapor edilmiştir. Bugüne 

kadar psoriazis ve amiloidozun birlikte olduğu az sayıda olgu bildirilmiştir. Bu yüzden psoriazis tanısı 

dışında bilinen başka komorbiditesi olmayan hastamızda öncelikle amiloidoza eşlik eden diğer tanılar ekarte 

edilmeye çalışıldı. Psoriazise eşlik eden amiloid birikimi nadir görülen bir komplikasyon olup amiloidozun 

eşlik ettiği diğer hastalıklara göre daha geç saptanılmaktadır. Ancak olgumuzda bu durumun her zaman geç 

olmadığı, amiloid birikiminin daha erken gözlenebileceği görülmüştür. 
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Sjögren Sendromu ile Beraber Görülen Sweet Sendromlu COVID-19 Vakası 
1Beyza Nur Ercan, 1Selin İldemir, 2Ali Ekin, 2Belkıs Nihan Coşkun,  2Yavuz Pehlivan, 2 Hüseyin Ediz 

Dalkılıç                                                                                                                                                         
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Bursa, 

Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Sweet sendromu 1964 yılında tanımlanmış ağrılı papül ve nodüllerden oluşan, eritemli 

plaklar ve ateş ile karakterize; dermiste yoğun nötrofilik infiltrasyonunun görüldüğü ‘akut febril nötrofilik 

dermatoz’ olarak da bilinen sistemik enflamatuvar bir hastalıktır. Hastalığın genetik yatkınlık, hipersensitive 

reaksiyonu ve sitokinlerin bozulmuş regülasyonu ile ilişkili olabileceğine yönelik teoriler bulunmaktadır. 

Klasik (idiyopatik), malignite ilişkili ve ilaç ilişkili olmak üzere üç alt tipi vardır. Klasik (idiyopatik) alt tipi 

%70 oranla en sık gördüğümüz tip olup üst solunum yolu veya gastrointestinal enfeksiyonlar, gebelik, 

enflamatuvar barsak hastalıkları, otoimmün hastalıklar ile ilişkilendirilmektedir. Bu olgu sunumunda 75 yaş 

kadın hastanın COVID-19 enfeksiyonu sonrası şiddetlenen cilt döküntüleri ile Sweet sendromu tanısı alması 

ile tanı ve tedavi süreci incelendi. 

Vaka Sunumu: 75 yaş kadın hastamız; sırt, meme ve göğüste gelişen döküntü ile ilk olarak Kasım 2021’de 

dermatoloji polikliniğine başvurmuştu. Sırttan yapılan cilt biyopsisi sistemik lupus eritematozusun (SLE) 

cilt tutulumu olarak sonuçlanan hasta romatolojiye yönlendirilmişti (Resim 1). Ancak bu süreçte kombine 

burun-boğaz sürüntü örneğinin incelenmesiyle, COVID-19 RT-PCR sonucu pozitif saptanan hastanın evde 

takibi uygun görülüp karantina sürecine alınmış.  

 
Resim 1. COVID-19 öncesi cilt döküntüleri. 

 

Karantinadayken var olan döküntülerin agreve olması ve yayılması ile acil servise başvuran hasta 

değerlendirilerek kliniğimize yatışı yapıldı (Resim 2). Hastanın öyküsü derinleştirildiğinde 10 yıldır ara ara 

olan güneşle tetiklenen döküntülerinin olduğu, son 6 yıldır göz kuruluğu ile göz hastalıkları tarafından 

takipli olduğu, kronik atriyal fibrilasyonu, hipertansiyonu ve hipotiroidisi olduğu öğrenildi. Hastanın 

kliniğimize meme, saçlı deri ve sırt bölgesindeki döküntülerinden deri punch biyopsileri tekrarlandı. Göz 

ve ağız kuruluğu olan romatolojik otoantikorlarından ANA 1/1.000 E.P, SS-A, Pm-Scl, Ro-52 pozitif olan, 

anti-dsDNA, anti-Smith antikorları negatif olan hastaya Sjögren sendromu düşünülerek 200 mg/gün 
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hidroksiklorokin başlandı. Memedeki cilt lezyonları meme malignitesi düşündürdüğünden genel cerrahi 

görüşü alınarak meme USG ve mamografi çekildi ancak malignite düşündürür bulgu saptanmadı. Hastanın 

deri punch biyopsisi Sweet sendromu olarak sonuçlandı. Ön planda Sjögren sendromuna eşlik eden COVID-

19 ile tetiklenen Sweet sendromu olarak değerlendirilse de ilaç ilişkili ve malignite ilişkili Sweet sendromu 

ekartasyonu için hastanın yaşına uyumlu malignite taramaları ve ilaç sorgulaması yapıldı. Malignite 

açısından taramalar negatif sonuçlandı. İlaç sorgulamasında özellik olmayan COVID-19 enfeksiyonu ile 

ilişkili Sweet sendromu düşünülen laboratuvar parametrelerinde lökosit 16.360/mm3, nötrofil 14.420/mm3, 

lenfosit 1.090/mm3, sedimentasyon hızı 35 mm/sa., CRP 63 mg/dL olan hastaya 40 mg prednol ve topikal 

metilprednisolon tedavileri uygulandı. 2 hafta 40 mg prednol alan hastaya doz azaltma şeması uygulandı. 

Hastanın 2 hafta sonunda döküntülerinde belirgin azalma gerçekleşti. 

 
Resim 2. COVID-19 sonrası agreve olan başvuru anı döküntüleri. 

 

Tartışma ve Sonuç: Fatima-Zahra ve ark. Ekim 2021 de COVID-19 sonrası Sweet sendromu gelişen 61 

yaşındaki kadın hastayı sunmuşlar ve çalışmalarında literatürde benzer sadece iki vakanın daha olduğunu 

belirtmişlerdir. Sundukları hastada malignite veya otoinflamatuvar hastalık tanısı koymadıklarını 

belirtmişlerdir. Bizim sunduğumuz olguda ise Sjögren sendromu tanısı koyduğumuz hastanın var olan cilt 

lezyonlarının COVID-19 sonrası agreve olması, yapılan punch biyopsi ile Sweet sendromu tanısı alması ve 

sistemik steroid tedavisi ile döküntülerin gerilemesi incelenmiştir. 

 

Kaynaklar 
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Post-COVID ANCA İlişkili Vaskülit Vaka Sunumu 
1Kübra Özerik, 2Mehmet Sezen, 2Abdülmecit Yıldız, 2Kamil Dilek, 2Mustafa Güllülü, 2Mahmut 

Yavuz, 2Ayşegül Oruç, 2Saide Elif Güllülü Boz, 2Alparslan Ersoy 
1Uludağ Üniversitesi Uludağ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Uludağ Üniversitesi Uludağ Tıp Fakültesi, Nefroloji Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: COVID-19 hastalığı, şiddetli akut solunum sendromu koronavirüsü-2’nin (SARS-coV-2) 

neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. İlk vakanın ortaya çıktığı 1 Aralık 2019 tarihinden 28 Ocak 2022 

tarihine kadar tüm Dünya’da yaklaşık 366 milyon onaylanmış vaka ve 5.6 milyon ölüm bildirilmiştir. 

Hastalığın neden olduğu ölümler kadar yol açtığı komplikasyonlar da önemli sorun teşkil etmekte ve halen 

araştırmalar devam etmektedir. Anti-nötrofil sitoplazmik antikor (ANCA) ilişkili vaskülitler ise küçük ve 

orta boyutlu damarların mononükleer hücre infiltrasyonu ve böbrek biyopsisinde glomerülonefrit bulguları 

içeren, nekrotizan hızlı ilerleyici kresentrik glomerülonefritlerin sıklıkla eşlik ettiği, hayatı tehdit edici 

boyutta seyredebilen otoimmün hastalıklardır. COVID-19 hastalığı öyküsü olan vakalarda uzun bir döneme 

yayılmış çeşitli komplikasyonlar ve semptomlar tanımlanmıştır. Biz de literatürde oldukça sınırlı sayıda 

bildirilmiş olan COVID-19 sonrası ANCA ilişkili vaskülit vakasını sunuyoruz. 

Vaka Sunumu: 51 yaşında erkek hasta KOAH VE DM tanıları mevcut olup COVID-19 tedavisi 

tamamlandıktan yaklaşık 1 ay sonra nefes darlığı şikayetiyle post-COVID pnömoni tanısı ile göğüs 

hastalıkları kliniğinde takip ediliyor. Hastanın fizik muayenesinde akciğerde dinlemekle bilateral bazallerde 

ral mevcuttu, kardiyovasküler sistem ve batın muayenesinde özellik yoktu, pretibial ödem negatif idi. 

Yatışında kreatin ve üre yüksekliği sebebiyle nefrolojiye konsulte edildiğinde akut böbrek hasarı 

düşünülerek aralıklı olarak hemodiyaliz (HD) tedavisine alındı. Takiplerinde tam idrar tetkikinde 

hematürisinin görülmesi ve 24 saatlik idrar tetkikinde 2 g proteinüri eşilik etmesi üzerine hızlı ilerleyen 

glomerülonefrit ön tanısıyla etiyolojiye yönelik laboratuvar tetkikleri istenerek 3 gün 1.000 mg 

metilprednisolon tedavisi verildi. ANA, ANA profil, anti-GBM negatif, C-ANCA ve P-ANCA 1/10 E.P. 

pozitif, MPO 1/10 E.P. pozitif, PR3 negatif görüldü. C3 ve C4 komplemanlar normal, immünoglobin G, A 

ve M normal aralıktaydı. Hepatit markerları negatifti. Antibiyoterapisi tamamlandıktan sonra çekilen toraks 

bilgisayarlı tomografisinde (BT): bilateral pulmoner infiltrasyon ve nodüler kaviter lezyonlar izlenmesi 

üzerine ANCA ilişkili vaskülit olarak değerlendirilip 500 mg siklofosfamid tedavisi verilip 

metilprednizolon 0.5 mg/kg idame doz olarak devam edildi. Hasta haftada 2 HD programına alınarak 

taburcu edildi. 

Sonuç: COVID-19 hastalığı ile akut böbrek hasarı arasındaki ilişki iyi bilinmektedir ancak literatürde 

COVID-19 ile ANCA ilişkili vaskülit birlikteliği gösterilen vaka sayısı azdır. Detaylı anamnez, fizik 

muayene, görüntüleme bulguları, laboratuvar parametreleri ve özellikle de seçilmiş vakalarda böbrek 

biyopsisi ile ayrıcı tanıya gidebilmek mümkündür. Biz de bu olgumuzda COVID-19 sonrası gelişen akut 

böbrek hasarı etiyolojisinde ANCA ilişkili vaskülitin de akılda tutulması ve zaman kaybetmeden uygun 

tedaviye başlanması gerektiğini vurgulamak istedik. 
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Olgularla İlaç Erüpsiyonları: Fiks İlaç Erüpsiyonu ve DRESS Sendromu 
1Şeyma Handan Akyön, 2Yeşer Genç 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Ankara, Türkiye 
2Ankara Şehir Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye 
 

Giriş ve Amaç: Advers ilaç reaksiyonları, rutinde kullanılan ya da yeni başlanan ilaçlara bağlı olarak ortaya 

çıkan istenmeyen yan etkilerdir ve bu yan etkilerin en çok görüldüğü organ deridir. Kutanöz ilaç 

reaksiyonları (KİR) sık görülmektedir ve genellikle hafif, kendini sınırlayan lezyonlarla seyretmesinin yanı 

sıra bazı şiddetli formları yaşam tehdit edici olabilmektedir. 30’a yakın deri ilaç reaksiyonu mevcut olup en 

fazla görülen formları ekzantematöz ilaç erüpsiyonları ve ürtikerlerdir. Deri dekolmanı veya vücudun geniş 

yüzeylerinde nekroz ile seyredebilen ölümcül deri reaksiyonları arasında Steven-Johnson sendromu (SJS), 

toksik epidermal nekroliz (TEN), akut jeneralize ekzantematöz püstüloz (AGEP) ve eozinofili ve sistemik 

semptomların eşlik ettiği ilaç reaksiyonu (DRESS) bulunur. Deri ilaç reaksiyonuna en çok neden olan ilaç 

grupları nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ), antibiyotikler ve antikonvülzanlardır. Bizim 

çalışmamızda immünolojik ilaç reaksiyonlarından hafif ve lokalize seyreden fiks ilaç erüpsiyonu ile birlikte 

daha ağır ve generalize seyir gösteren DRESS sendromu iki ayrı olgu olarak sunulmaktadır. 

Vaka Sunumu: İlk olgumuz olan 56 yaşında kadın hastanın bilinen ankilozan spondilit tanısı mevcut olup 

3 yıldır 2 haftada bir 40 mg adalimumab tedavisi almaktadır. Son bir yıldır zaman zaman yaşadığı eklem 

ağrıları nedeniyle diklofenak sodyum 50 mg oral tablet kullanımı ile birlikte bazen de diklofenak sodyum 

ve tiyokolşikosid intramusküler enjeksiyon yaptırdığını belirtmektedir. Kullandığı başka ek ilacı ve sigara 

kullanımı mevcut değildir. Hastamız sol el dorsal yüzünde keskin sınırlı, oval, hiperpigmente makül 

görünümlü lezyon ile polikliniğe başvurmuştur. Son 1 yıldır zaman zaman aynı bölgede lezyon çıktığını ve 

ilk çıktığında daha canlı mora çalan bir renkte olup zamanla renginin kahverengimsi bir hal aldığını ve 

kaşıntı, yanma gibi yakınmaların eşlik ettiğini belirtmiştir. Hastanın kan tetkiklerinde herhangi bir patolojik 

bulguya rastlanmamıştır. Hastamızda diklofenak sodyum ilaç kullanımı öyküsü ve lezyon özellikleri 

sebebiyle fiks ilaç erüpsiyonu düşünülmüştür. Şüpheli diklofenak sodyum ilacı kesilerek, topikal 

kortikosteroid tedavisi verilmiştir. İkinci olgumuz olan 35 yaşında kadın hastaya 1 ay önce nöbet öyküsü ile 

acil servise başvuru sonrası epilepsi tanısıyla karbamezepin 400 mg/gün tedavisi başlanmış olup ek hastalığı 

ve düzenli kullandığı başka bir ilaç yoktur. Hasta 3 gün önce başlayan ve gittikçe şiddetlenen vücutta yaygın 

eritemli makülopapüller döküntü ve kaşıntı şikayeti ile başvurmuştur. Zaman zaman 38 dereceyi bulan ateş 

yüksekliği tarifleyen hastanın dermatolojik muayenesinde oral ve genital mukozada herhangi bir bulgu 

saptanmamıştır. Lenf nodu muayenesinde bilateral servikal lenfadenopati saptanmıştır. Kan tetkiklerinde 

karaciğer fonksiyon testinde AST ve ALT değerlerinin 10 kattan fazla artış gösterdiği tespit edilmiştir. Tam 

kan sayımı değerleri normal olarak saptanmıştır. Hastamız mevcut tablosu ile muhtemel DRESS sendromu 

olarak değerlendirilmiş olup karbamezepin ilacı kesilip ileri tetkik ve sistemik steroid tedavi başlanması 

amacıyla dermatoloji servisine yatışı yapılmıştır.  

Tartışma ve Sonuç: Tüm branş hekimleri erken tanı ve tedavi açısından günlük pratiğinde sık 

karşılaşabileceği kutanöz ilaç reaksiyonlarına aşina olmalıdırlar. Kütanöz ilaç reaksiyonundan 

şüphelenildiğinde hastada bütüncül ve sistematik yaklaşım gerekir. Öncelikle birincil lezyonun özelliği 

tanımlanmalı ve dağılımı belirlenmelidir. Hastanın son 3 ay içerisinde reçeteli/reçetesiz kullandığı tüm 

ilaçlar sorgulanmalı, mukozal tutulum, ateş, lenfadenopati, iç organ tutulumu açısından hasta 

değerlendirilmelidir. Tüm kutanöz ilaç reaksiyonlarında ilk etapta bilinen/şüpheli ajanın kesilmesi esas olup 

şiddetli kutanöz ilaç reaksiyonu varlığında vakit kaybetmeden ileri merkeze sevki veya ilgili branşa 

konsültasyonu gerekmektedir.  
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Hemodiyaliz Hastasında Gelişen Metotreksat Toksisitesi 
1Tuğçe Yüksel, 2Mehmet Refik Göktuğ, 3Mehmet Sezen, 3Abdulmecit Yıldız, 3Alparslan Ersoy 
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Muş Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Muş, Türkiye 
3Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Metotreksat (MTX) çeşitli malignite ve kronik inflamatuvar hastalıkların tedavisinde 

yaygın olarak kullanılan; dihidrofolat redüktaz enzimini yarışmalı olarak inhibe ederek DNA sentezini 

bozan antimetabolit bir ajandır. MTX’ın yüksek dozda alınması, eliminasyonunda azalma ve polifarmasiye 

bağlı olarak bulantı, stomatit, miyelosupresyon, hepatik,renal ve pulmoner toksisite gibi yan etkiler 

görülebilir. Primer atılım yeri (%90) böbrekler olduğundan, böbrek fonksiyonları bozuk olgularda birikime 

uğrayarak toksisite gelişebilmektedir. Burada hemodiyaliz (HD) programında olan ve psoriazis tedavisi için 

düşük doz MTX kullanımı sonucu pansitopeni ve mukozit gelişen bir olgu sunulmuştur. 

Vaka Sunumu: 30 yaşında kadın hasta acil servise karın ağrısı ve kanlı diyare şikayetiyle başvurdu. 

Membranoproliferatif glomerülonefrite sekonder kronik böbrek yetmezliği nedeniyle rutin HD’e 

girmekteydi, aynı zamanda psoriazis ve hipertansiyon tanıları mevcuttu (Resim 1). Kullanmakta olduğu 

ilaçlar; ramipril, amlodipin, karvedilol, doksazosin ve moksonidin idi. İki hafta önce psoriazis tedavisi için 

dermatoloji tarafından MTX 7.5 mg/hafta subkutan başlanan hastada ilk dozdan dört gün sonra diyare 

başlamış. 

 

Resim 1. Hastanın psöriyatik lezyonlarının görünümü. 

 

İkinci MTX uygulamasından sonra ise diyaresi artmış ve iki gün sonra şiddetli yaygın karın ağrısı gelişmiş. 

Fizik muayenede oral mukozada plaklar, dudaklarda krutlu ülserasyonlar, vücutta yaygın eritemli plaklar 

izlenmekteydi (Resim 2). Batında yaygın hassasiyet, istemli defans ve rebound mevcuttu, diğer sistem 

muayeneleri olağandı. Cerrahi acilleri dışlamak amaçlı çekilen abdominal BT anjiyografide kolonik 

anslarda, çıkan kolon ve çekumda daha belirgin izlenen difüz ödematöz duvar kalınlaşması, mukozal 

boyanma artışı ve vaza rektalarda belirginleşme izlendi. Laboratuvar incelemesinde periferik kanda lökosit 

1.910/mm³, nötrofil 1360/mm³, hemoglobin 8.7 g/dL, trombosit 76.000/mm³, CRP 207 mg/L, vitamin B12 

düzeyi 125 ng/L idi. Kan MTX düzeyi 0.03 mcmol/L idi. Kan CMV-DNA PCR negatifti. Dışkıda parazit 
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saptanmadı. Periferik yaymada bir adet atipik karakterde hücre görülmesi üzerine kemik iliği biyopsisi 

yapıldı. Kemik iliği imprint materyalinde erken myeloid elemanlarda artış ve duraksama izlendi. MTX’ın 

serum yarılanma ömrü 6-8 sa. olması nedeniyle kan MTX düzeyi düşük olmasına rağmen yakın dönemde 

MTX tedavisi alan, pansitopeni ve mukoziti bulunan hastada MTX toksisitesi düşünüldü ve kliniğe yatışı 

yapıldı. Folinik asit 3x50 mg, granülosit koloni uyarıcı faktör 5 mcg/kg/gün, vitamin B12 replasmanı ve 

mukozite bağlı oral alamaması nedeniyle total paranteral nütrisyon başlandı. Pansitopeninin derinleşmesi 

üzerine eritrosit ve trombosit süspansiyonları replase edildi. Yatışının 8. gününde nötropeniden çıktı. 

Hastanın rutin HD programına devam edildi. Siprofloksasin ve metronidazol tedavisi 10 güne tamamlandı. 

On beş günlük yatış sonrası kliniği düzelen hasta taburcu edildi. 

  

Resim 2. Hastanın oral lezyonlarının görünümü. 

 

Sonuç: Plazma proteinlerine sıkı bağlanması ve metabolitlerinin hücre içinde birikebilmesi, MTX'ın 

diyalizle yeterince atılamamasının nedenlerinden biridir. Normal koşullarda HD hastalarında MTX tedavisi 

önerilmezken, alternatif tedavisi bulunmayan özellikle malign hastalıklarda doz azaltılarak 

uygulanabilmektedir. Sekukinumaba yanıt alınamamış olması nedeniyle psoriazis tedavisi için MTX 

başlanan bu vakada; HD hastalarında düşük doz MTX kullanılmasıyla dahi toksisite gelişebileceği 

vurgulanmak istenmiştir. 
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Diyabetik Ketoasidoz ile Prezente Olan Pankreas Adenokanseri Olgusu 
1Elif Özge Kuş, 2Ensar Aydemir, 2Coşkun Ateş, 2Filiz Mercan, 2Erhan Hocaoğlu, 2Soner Cander, 2Özen Öz 

Gül, 2Erdinç Ertürk, 2Canan Ersoy 
1Bursa Uludağ Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Pankreas hastalıklarına sekonder diabetes mellitusta en sık görülen neden olan kronik 

pankreatit ve ikinci en yaygın neden olan pankreas kanseri vakaların en büyük bölümünü oluşturur. Çok 

sayıda epidemiyolojik çalışma, diabetes mellitus ile pankreas kanseri arasındaki ilişkiyi göstermektedir. 

Örneğin, yeni teşhis edilmiş pankreas kanseri olan 512 hasta ve benzer yaştaki 933 kişilik kontrol grubunun 

karşılaştırıldığı bir çalışmada diyabetin pankreas kanseri vakalarında daha yaygın olduğu saptanmıştır 

(%47'ye karşılık %7). Bazı çalışmalarda ise diyabetin pankreas kanserinin bir nedeni olmaktan çok bir 

sonucu olabileceği öne sürülmüştür.  

Vaka Sunumu: 60 yaş erkek hasta bulantı, kusma, sarılık şikayetleri ile acil servise başvurdu. Hastanın 

yapılan anamnez sorgusunda kronik bir hastalığı veya ilaç kullanım öyküsü olmadığı ancak 40 yıldır düzenli 

alkol kullanımı (son iki yıldır günde 70 cl rakı, 1.000 cc bira kullanımı mevcut) ve 50 paket/yıl sigara öyküsü 

olduğu öğrenildi. Başvuru sırasında bakılan tansiyon arteriyel 190/90 mmHg, nabız 103/dak ateş: 36,7 

olarak saptandı. Fizik muayenesinde herhangi bir patolojik bir bulgu yoktu. Yapılan tetkiklerinde açlık kan 

şekeri: 397 mg/dL kan gazında pH 7.23, SpO2 %25, pCO2 %31, HCO3 13 mEq/L, laktat 26 idi. Tam idrar 

analizinde: glukoz ++++ keton +++ idi. AST 56 U/L, ALT 273 U/L, total bilirubin 1.0 mg/dL, direk bilirubin 

0.66 mg/dL, üre 36 mg/dL, kreatinin 1.37 mg/dL, sodyum 137 mmol/L, potasyum 5.2 mmol/L, CRP 10 

mg/L idi. Mevcut bulgularla diyabetik ketoasidoz olarak değerlendirilen hastaya 0.1 U/kg/sa. regüler insülin 

infüzyonu ve 30 cc/kg/sa. serum fizyolojikle hidrasyon başlandı. Tedavi sonrası diyabetik ketoasidoz 

tablosu düzelen ancak ALT, AST ve bilirubin yüksekliği devam eden hastaya alkolik hepatit tanısıyla 32 

mg metilprednizolon tedavisi başlandı. Çekilen MR kolanjiyopankreatografi; intrahepatik safra yolları difüz 

dilate görünüm, orta safra kanalındaki kalibrasyon artışı (11 mm), pankreas başı düzeyinde aniden 

sonlanmaktadır. Ayrıca pankreatik kanal boyun korpus ve kuyruk kesimlerinde dilate görünümde 

izlenmiştir şeklinde raporlandı. Pankreas başında kitle görünümü açısından şüpheli görünüm bulunan 

hastaya PET-BT çekildi. PET-BT’de; pankreas başından unsinatusa uzanan malignite derecesinde 

hipermetabolik (SUVmax: 6.7 çift zamanlı SUVmax: 10.0) kitle saptandı. Ayrıca inen kolon orta kesimde 

tutulum şüphesi olması nedeniyle hastaya kolonoskopi yapıldı. Kolonoskopide tespit edilen polip çıkarılarak 

patolojiye gönderildi. Patoloji sonucu pankreas adenokarsinomu ile uyumlu gelen hastaya Whipple 

operasyonu uygulandı ve sonrasında kemoterapi başlandı. Hastanın tıbbi onkoloji bölümünde takip ve 

tedavisi devam etmektedir. 

Sonuç: Yeni başlangıçlı tip 2 diyabetli hastalarında pankreas kanseri için rutin tarama önerilmemektedir. 

Ancak vakamızda da olduğu gibi özellikle ileri yaş ve kilo kaybı, karın ağrısı ve dispeptik yakınmaları 

bulunan ya da laboratuvar tetkiklerinde karaciğer testlerinde anormallik saptanan atipik hastalarda Pankreas 

kanseri akla getirilmeli ve tetkik edilmelidir. 
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Malabsorbsiyon Tablosundan Sistemik Amiloidozis Tanısına 
1Satı Burcu Çetin, 2Murat Kıyıcı, 2Macit Gülten, 2Selim Giray Nak, 2Enver Dolar, 2Selim Gürel 
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, 

Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Amiloidozis, anormal protein katlanması ile ilişkili olduğu düşünülen ve bazı formlarında 

immün sistem bileşenleri de ilgilendiren bir tablodur. Sistemik amiloidozis tek bir hastalık olmayıp protein 

yapıda fibriller içeren çözünmeyen bir maddenin hücre dışı dokuda birikmesi ile karakterize hastalıklara 

verilen genel addır. Sistemik amiloidozisin 5 ana tipi vardır, bizim bu olgu sunumunda bahsedeceğimiz 

sekonder veya reaktif amiloidozis (AA) inflamasyona yanıt olarak karaciğerde üretilen bir akut faz proteini 

olan serum amiloid proteinine bağlı olarak gelişir. Kronik infeksiyonlar, kronik inflamatuvar hastalıklar ve 

neoplazmlar sekonder amiloidozise neden olabilirler. Sistemik amiloidoziste gastrointestinal (GIS) tutulum 

sık görülmekte olup hastaların yaklaşık %60’ında GIS ilişkili semptomlar görülür. En sık görülen 

semptomlar; karın ağrısı, kilo kaybı, bulantı, kusma, ishal ve konstipasyondur. 

Vaka Sunumu: 64 yaş kadın hasta bilinen hipertansiyonu ve 6 ay önce tanı konmuş olan romatoid artrit 

hastalığı vardı. Hastanemize başvuru nedeni son 15 günde bulantı kusma şikayetlerinde artma ve kansız 

sulu ishalin de mevcut şikayetlerine eklenmesiydi. Anamnezi derinleştirildiğinde; hastanın henüz 6 ay önce 

romatoid artrit tanısı öğrenildi, ilk aşamada metotreksat ve leflunomid başlanan hastanın takibinde 

şikayetleri azalmayınca yaklaşık 2 ay önce tofasitinib tedavisine geçildiği, ancak hastanın ilacı kullanmaya 

başladıktan 3-4 doz sonra ilacı tolere edemediği, bulantı-kusma şikayetlerinin başladığı, bu yüzden bütün 

romatolojik ilaçlarını kestiği bilgisi öğrenildi. Şikayetlerinden dolayı oral beslenmesi oldukça azalan 

hastanın son 2 ayda 7 kg kaybetme öyküsü vardı, ateş ve gece terlemesi tariflemiyordu. Başvuru anında 

laboratuvar değerleri (patolojik bulgular) INR 4, direkt bilirubin 1.68 mg/dL, total bilirubin 2.07 mg/dL, 

kreatinin 1.47 mg/dL, üre 67 mg/dL, albümin 1.7 g/L idi. Tam idrar analizinde protein 2+ idi. Hastada 

hiperkalsemi, anemi yoktu, serum protein elektroforezi nefrotik sendrom ile uyumlu idi, proteinürisi için 24 

saatlik idrar toplanması planlandı ancak hastanın takibinde diürezi kısıtlandığı için tetkik çalışılamadı. 

Malabsorbsiyon etiyolojisi, hiv ve hepatit virüs enfeksiyonları, Çölyak enteropatisi, tüberküloz ve brusella 

açısından tetkik edildi, yapılan bu tetkiklerde özellik saptanmadı. İshal açısından rotavirus, adenovirus, 

Clostridium difficile için yapılan tetkiklerde özellik saptanmadı. Kolestaz enzim yüksekliği, INR ve 

bilirubin yüksekliği olan hastadan gönderilen otoimmün hepatit açısından çalışılan immünolojik tetkiklerde 

özellik saptanmadı. 

Hastaya batın bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülemesi yapıldı. Yapılan görüntülemede hepatomegali 

mevcuttu, karaciğer konturu düzenliydi ve parankimi diffüz olarak dansite kaybetmişti. Böbrek boyutları 

doğaldı, batında yaygın serbest sıvı imajları ve iliyal anslarda pilikalarda sayıca artış ve belirginleşme 

mevcuttu, bu görünüm olası malabsorbsiyon ve/veya tüberküloz tablosu ile uyumlu değerlendirildi. Yapılan 

endoskopik kolonoskopik incelemede midede, duodenum bulbusta, terminal ileum ve kolonda hiperemik 

ödemli alanlar görüldü, biyopsiler alındı. Alınan biyopsilerde Kongo Red boyanma pozitif idi. Alt tipi AA 

olarak belirlendi. Çalışılan serum amiloid A tetkik sonucu 71.5 mg/L idi. Kolşisin başlanan hasta yatışının 

5. gününde Glaskow koma skorunda (GKS) gerileme sonucu entübe edildi, postentübasyon 2. gününde 

eksitus oldu. 
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Tartışma ve Sonuç: Literatürde genellikle 10 yıl üzerindeki romatoid artritli olgularda reaktif amiloidozis 

geliştiği bildirilmiştir, bizim olgumuzda da geç tanı almış bir romatoid artrit hastasının nefrotik sendrom ve 

bulantı, kusma, ishal gibi gastrointestinal semptomları içeren gürültülü bir tablo ile prezente olması 

vurgulanmak istenmiştir. Amiloidozisin henüz spesifik bir tedavisi olmamakla birlikte AA tip amiloidoziste; 

altta yatan hastalığın tedavisi ile kolşisin günümüzdeki tedavi yönetimini oluşturmaktadır.  
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Primer Mediyastinal Büyük B Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu 
1Ömer Candar, 1Fahir Özkalemkaş, 1Vildan Özkocaman, 1Sinem Çubukçu, 1Tuba Ersal 
1Bursa Uludağ Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Primer mediyastinal büyük B hücreli lenfoma (PMLBCL) dünya genelinde nadir görülen 

bir tümördür. Non-Hodgkin lenfomaların (NHL) %2-3'ünü ve difüz büyük B hücreli lenfomaların (DBBHL) 

%6-10'unu oluşturur. Beyaz ve genç kadınlarda daha sık görülür (3:1) ve mediyastinumda ortaya çıkar. Beş 

yıllık hayatta kalma oranı %85'tir ve beyazlar ile siyahlar arasında fark yoktur. İlerleyen yaşla birlikte 

prognoz daha kötüdür ve hayatta kalma oranı daha azdır. Diğer prognostik faktörler arasında 

sosyoekonomik durum, ileri evre saylabilir. Risk faktörleri arasında beyaz ırk, kadın cinsiyet, genetik 

yatkınlık, çevresel faktörler, diyet, mesleki maruziyetler, otoimmün hastalıklar ve sosyoekonomik durum 

gibi sebepler söylenebilir. Hastalarda klinik olarak dispne, öksürük, disfaji ve vena kava süperior sendromu 

(VCSS) bulguları bulunur (yüz ödemi, konjonktival şişlik ve bazen kol ödemi belirtileri). Bu da erken tanı 

ile sonuçlanır ve böylece tanıda çoğu hasta (%80 civarında) evre 1-2 olarak tespit edilir. PMLBCL’de ilk 

sıra tedavi konusunda halen tartışmalar mevcuttur. Rituksimab, siklofosfamid, doksorubisin, vinkristin ve 

metilprednizolon (R-CHOP) yaygın olarak kullanılmaktadır. Radyoterapinin (RT) konsolidasyon 

tedavisinde kullanımı tartışmalıdır. 

Vaka Sunumu: Bilinen bir hastalığı olmayan 19 yaşında erkek hasta, yaklaşık 1 aydır başlayan gece 

terlemesi, kilo kaybı (1 ayda 25 kg), öksürük ve boyunda ele gelen kitle nedeni ile çekilen toraks 

tomografisinde ön mediyasteni tamamen dolduran, her iki servikal alt zonlara kadar ulaşan pake yapmış 

lenf nodları (bulky kitle) tespit edilince hastaya göğüs cerrahisi tarafından tru-cut biyopsisi yapılmış, 

patolojiye gönderilen materyal sonucu PMLBCL gelince tarafımıza yönlendirilmiştir. Hastaya evreleme 

amaçlı PET-BT çekildi ve kemik iliği biyopsisi yapıldı. Evre 2B olarak kabul edilen hastaya R-CHOP 

tedavisi başlandı. Dört kür R-CHOP sonrası yetersiz yanıt olunca refrakter hastalık olarak kabul edildi ve 

hastaya kurtarma tedavisi olarak 2 kür R-DHAP (rituksimab, deksametazon, sitarabin, sisplatin) tedavisi 

verildi. Bu tedaviler esnasında trakea bası nedeni ile hastaya göğüs cerrahi tarafından trakeal stend takıldı. 

Tedavinin bitiminden 72 sa. sonra servikal lenf nodlarında progresyon olunca hasta radyasyon onkolojisine 

konsulte edildi ve 4 seans RT verildi. Hastaya hedefe yönelik olarak PD-1 blokeri olan nivolumumab ile 

birlikte anti-CD30 monoklonal antikoru olan brentuksimab tedavisi 3 haftada 1 olmak üzere en az 4 kür 

verilecek şekilde başlandı. Üç kür tedavi verildi. Hastanın, hastalığının 7. ayında evinde iken ani gelişen 

solunum durması nedenli eksitus olduğu öğrenildi. 

Tartışma ve Sonuç: Hastalık genellikle genç yaşta görülen ve kitlesel hastalık varlığı ile ortaya çıkan iyi 

prognostik özelliklere sahip nadir görülen agresif bir lenfomadır. R-CHOP tedavisi en sık kullanılan 

kemoterapi protokolüdür ve seçilmiş olgularda RT’nin prognozu olumlu etkilediği bildirilmektedir. Dirençli 

hastalarda R-DHAP ya da R-İCE (rituksimab, ifosfamid, karboplatin, etoposid) sonrası otolog kök hücre 

nakline ilerlenebilir. PD-1 blokerleri önemli bir tedavi alternatifi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastamızda 

erken ölüm sebebi net olarak anlaşılamamıştır. Her ne kadar 5 yıllık hayatta kalma oranı %85 olsada, agresif 

lenfoma olma sebebi ile oluşturduğu komplikasyonlardan dolayı erken ölüm olabilir.  
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Enfektif Endokardit Prezentasyonu ile Başvuran Renal Hücreli Karsinom 
1Oğuzhan Sertkaya, 2Şeyda Günay, 2Dilek Yeşilbursa 
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Enfektif endokardit (İE), nispeten nadir görülmesine rağmen tanı koymanın zor olması 

nedeniyle yüksek morbidite ve mortaliteyle seyreden bir hastalıktır. Modifiye Duke kriterlerine göre; 1 

major+1 minor veya 3 minor kriteri karşılaması halinde olası enfektif endokardit tanısı konulabilir. Ancak 

bizim çalışmamızda poliklinik başvuru bulguları ve yapılan ekokardiografik incelemede verrü saptanmış 

olması nedeniyle olası İE düşünülüp; antibiyoterapiye yanıt alınaması sonrası ileri tetkik ve inceleme ile 

tanı alan renal hücreli karsinoma (RCC: renal cell carcinoma) olgusu sunulmuştur. 

Vaka Sunumu: 69 yaşında diabetes mellitus ve koroner arter hastalığı ile takipli erkek hasta kardiyoloji 

polikliniğine ateş, titreme, gece terlemesi ve kilo kaybı şikayetleri ile başvurdu. Hastamızın başvurudan 1 

ay önce diş implantasyonu öyküsü mevcuttu. Fizik muayenede patolojik bulgu saptanmadı. Hemogramda 

lökositoz (13.860/mm3), nötrofili (9.700/mm3) ve akut faz reaktanlarının yüksekliği (CRP 196.5 mg/L, 

prokalsitonin 0.04 mcg/L, sedimantasyon hızı 74 mm/sa.) dikkat çekiyordu. Laboratuvar bulguları ve diş 

implantasyon öyküsü bulunan hastanın poliklinik şartlarında yapılan ekokardiyografisinde verrü görülmesi 

nedeniyle enfektif endokardit ön tanısı ile kliniğe yatışı yapıldı. Seftriakson ve gentamisin intravenöz 

başlanıldı. Hastane başvuru öncesi antibiyotik kullanım öyküsü bulunan hastadan alınan seri kan 

kültürlerinde üreme saptanmadı. Gece terlemesi şikayeti de olan hastada PPD yapıldı, idrar ve balgamda 

ARB bakıldı; negatif saptandı. PPD 15 mm olarak ölçüldü. Tüberküloz öyküsü ve şüphesi görülmeyen 

hastada göğüs hastalıkları tarafından takip önerildi. Baş ağrısı, çift görme ve sol gözde sol laterale bakışta 

kısıtlılık şikayeti gelişen hastada mikotik anevrizma ve diğer ek patolojiler açısından kranial BT, kraniyal 

MRG ve MR anjiyografi görüntülemeleri çekildi. Görüntülemelerde patoloji saptanmadı. Klinik seyrinde 

akut faz yanıtı alınamayan hastada gentamisin 21. günde, seftriakson 24. günde kesilerek, teikoplanin 2x800 

mg yükleme, 1x800 mg idame olacak şekilde ve meropenem 3x1 g intravenöz başlandı. Diğer olası 

hastalıkları ekartasyon amaçlı gönderilen COVID-19 PCR, Q fewer, Brusella agglütinasyon testleri, 

romatoid faktör (RF), anti-strüline protein antikoru (anti-CCP), antinükleer antikor (ANA) profili, anti 

mitokondriyal antikor (AMA-M2), antinötrofilik sitoplazmik antikor (ANCA) profili tetkikleri negatif 

sonuçlandı. Hasta transözofagial ekokardiyografi ile yeniden değerlendirildi. 9x6 mm boyutlarında aort 

kapağı nonkoroner kuspiste vejetasyon sebat eden hastanın tedavisine flukonazol eklendi. Klinik seyrinde 

ateş yükseklikleri devam eden hastada imipenem tedavisine geçildi. Hastada genel durumda düşkünlük ve 

kilo kaybı artması üzerine hastada malignite tetkik edilmek amaçlı torakoabdominopelvik BT çekildi. 

Hastada sol böbrek üst polde yaklaşık 4 cm boyutlarında infiltratif kitle lezyonu saptanması nedeniyle 

kitleye yönelik biyopsi işlemi uygulandı. Gönderilen renal biyopside RCC tanısı aldı. Görüntülemelerde 

karaciğerde, dalakta, akciğerde pulmoner vene bası oluşturan, sol adrenal bez ve sol femur boynunda multipl 

metastazla uyumlu görünüm saptandı. Saçlı deri üzerinde eş zamanlı saptanan 2x2 cm büyüklüğünde 

kanamalı lezyondan (Resim 1) gönderilen punch biyopsi materyalinde PAx8 pozitifliği üzerine RCC’nin 

deri metastazı olarak yorumlandı. Tirozin kinaz inhibitörü (sunitinib) başlanması planlanan hastadan alınan 

kontrol COVID-19 PCR testi pozitif sonuçlanması üzerine hasta pandemi kliniğine devredildi. Tedavi 

başlanamadan hasta eksitus oldu. 
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Resim 1. Saçlı deri üzerinde RCC’nin deri metastazı olan kanamalı lezyonun görünümü. 

 

Tartışma ve Sonuç: RCC tanılı hastalar bir dizi semptomla başvurabilirler. Hastaların büyük çoğunluğu 

asemptomatik seyredebilmekle birlikte %15'i uzak metastazlarla ya da ilerlemiş hastalık bulguları ile 

başvurabilmektedir. En sık başvuru semptomları hematüri, abdominal kitle, ağrı ve kilo kaybı olmasına 

rağmen bu olguda görüldüğü üzere literatürde nadir birliktelik göstermesine rağmen endokarditle klinik 

prezantasyonu da görülmektedir. 
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Sunitinib İlişkili Masif Proteinüri Vakası 
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Çubukçu, 1Türkkan Evrensel 
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Giriş ve Amaç: Sunitinib, gastrointestinal stromal tümörler ve renal hücreli karsinomda kullanılan, oral bir 

tirozin kinaz inhibitörüdür. VEGFR-2, PDGFR-β, C-KIT, FLT-3 tirozin kinaz reseptörlerine selektif 

etkinlik gösterir. Sunitinib, tedavide etkili bir ajan olmakla birlikte; diyare, bulantı, döküntü gibi yan etkiler 

ve halsizlik, hipertansiyon gibi doz kısıtlayıcı toksisitelere neden olabilmektedir. Sunitinib ilişkili proteinüri 

ve renal disfonksiyon da bilinen diğer toksisitelerdendir. Masif proteinüri ise daha az oranda görülmektedir. 

Burada metastatik renal hücreli karsinom tanılı, sunitinib tedavisi altında akut böbrek hasarı ve masif 

proteinüri (12 g/gün) gelişen bir vaka sunulmuştur. 

Vaka Sunumu: 54 yaşında erkek hasta Şubat 2021’de sol yan ağrısı ve kanlı idrar şikayetleriyle dış merkeze 

başvurmuş. Takibinde dış merkezden malignite şüphesiyle tarafımıza yönlendirilen hastanın Mart 2021 

tarihli sol böbrek tru-cut biyopsi sonucu renal hücreli karsinom (berrak hücreli tip) olarak gelmiş. Toraks 

ve Batın BT ile değerlendirilen hasta akciğer ve sürrenal tutulumlarının görülmesi üzerine metastatik renal 

hücreli karsinom olarak kabul edilmiş. Hasta için sunitinib ilaç başvurusu yapılmış. Onay gelmesi üzerine 

Nisan 2021’de sunitinib tedavisi başlanmış. Sunitinib tedavisi devam ederken akut böbrek hasarı gelişmesi 

üzerine 05.10.21’de poliklinik koşullarında sunitinib tedavisi kesilmiş. Üç gün oral hidrasyon ve ilacın 

kesilmesine rağmen akut böbrek hasarı gerilemeyen hasta acil servise yönlendirilmiş. Takibinde hasta tıbbi 

onkoloji servisimize interne edildi. Üre 122 mg/dL, kreatinin 5.82 mg/dL, venöz kan gazında pH 7.11, HCO3 

9.7 mEq/L saptanan hasta nefroloji kliniği tarafından 2 sa. heparinsiz hemodiyalize alındı. Acil serviste 

yapılan üriner USG ile üroloji kliniği tarafından değerlendirilen hastada ön planda postrenal akut böbrek 

hasarı düşünülmedi. Servis yatışı sırasında hidrasyon, paranteral nütrisyon ve renal dozdan antibiyoterapisi 

verildi. İlk 3 gün hemodiyalize alınan hasta furosemid infüzyon tedavisi verilerek, aldığı çıkardığı takibi ve 

günlük tetkik sonuçlarına göre hemodiyaliz ihtiyacı açısından nefroloji kliniğine danışıldı. İhtiyaç halinde 

hasta hemodiyalize alındı. 24 saatlik idrarda 12.384 mg proteinüri saptanan hasta nefroloji kliniğine 

konsülte edildi. Mevcut durumun malignite ve/veya ilaç (sunitinib) ilişkili nefrotik sendrom olduğu 

düşünüldü. 2 hafta sonra kontrol 24 saatlik idrar protein düzeyine göre böbrek biyopsisi açısından 

değerlendirilebileceği ifade edildi. Nefrotik düzeyde proteinürisi olan hastada, takiplerinde tübülopati 

gelişmesi üzerine test-terapötik metilprednizolon 40 mg/gün tedavisi başlandı. Fakat hastanın taburculuk 

isteği ve tedavi red formu imzalaması nedeniyle steroid tedavisi 1 hafta sonunda kesildi. Böbrek biyopsisi 

altta yatan progresif hastalık ve hastanın isteği nedeniyle düşünülmedi. Konservatif izlenmesi planlandı. 

Haftada 1 kez hemodiyaliz ihtiyacı olan hastaya hemodiyaliz raporu çıkarıldı. Takiplerinde üre 47 mg/dL, 

kreatinin 2.74 mg/dL düzeyine kadar geriledi. Hasta onkoloji ve nefroloji poliklinik kontrolü önerilerek 

taburcu edildi. Taburculuk sonrası kontrol 24 saatlik idrarda protein düzeyi 5.623 mg olarak geldi. 

Sonuç: Sunitinib, metastatik renal hücreli karsinomda önemli bir tedavi seçeneğidir. Fakat tedavi sırasında 

doz kısıtlayıcı toksisiteler açısından hastalar yakın takip edilmelidir. Hastalar böbrek fonksiyon testleri ve 

idrar tetkikleri ile değerlendirilmelidir. 
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Pfizer-BioNTech COVID-19 Aşısı Sonrası Gelişen Pitriazis Rosea: Olgu Sunumu 
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Giriş ve Amaç: SARS-CoV-2; 2019 yılında Çin’in Wuhan eyaletinde başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı 

etkisi altına alarak COVID-19 pandemisine neden olan bir virüstür. Birçok sistemde hastalık 

oluşturabilmekle birlikte deri yan etkileri de (%0.2) görülmektedir. COVID-19 enfeksiyonu sonrası görülen 

en sık deri lezyonları makülopapüller döküntü, eritamatöz döküntü ve ürtikerdir. Literatürde enfeksiyon 

sonrası pitriazis rosea gelişen az sayıda olgu mevcuttur. SARS-CoV-2’ye yönelik büyük bir hızla aşılar 

geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. COVID-19 aşılarının yaygın yan etkileri arasında enjeksiyon yerinde 

ağrı, halsizlik, baş ağrısı, miyalji, ateş yer almakta olup deri yan etkileri de mevcuttur. Bunlara örnek olarak 

enjeksiyon yerinde lokal reaksiyonlar, ürtiker, makulopapüller döküntü ve pitriazis rosea benzeri 

reaksiyonlar verilebilir. Pitriazis rosea, büyük olasılıkla HHV-6 veya HHV-7 tarafından tetiklenen ve 

kendini sınırlayan akut döküntülü bir hastalıktır. Pitriazis rosea benzeri döküntüler (PR-LE) ise aşı veya ilaç 

reaksiyonu olarak ortaya çıkabilmektedir. Pitriazis rosea, prodromal belirtilerin ve haberci yamanın olması 

ile pitriazis rosea benzeri döküntülerden ayırt edilebilir. Su çiçeği, tüberküloz, influenza, HPV, 

poliyomiyelit, difteri, pnömokok, tetanoz, hepatit B’ye yönelik birçok aşı nadiren de olsa pitriazis roseayı 

tetiklemekte olup COVID-19 aşısı sonrası pitriazis rosea gelişen vakalar da mevcuttur. Birçok aşıda olduğu 

gibi mRNA COVID-19 aşısı sonrası pitriazis rosea gelişmesini açıklayacak birkaç teori mevcuttur. Birincisi, 

literatürde yer alan inaktive COVID-19 aşısı sonrası herpes zoster virüs reaktivasyon mekanizmasına benzer 

olarak aşıya özgü partiküller immün düzensizliğe neden olarak pitriazis roseayı tetikleyebilir. Alternatif 

olarak aşılar, ilacın tetiklediği PR-LE benzeri bir mekanizma ile gecikmiş tipte aşırı duyarlılığa sebep 

olabilir. Bizim çalışmamızda Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısı sonrası pitriazis rosea gelişen bir hasta 

olgusu sunulacaktır.  

Vaka Sunumu: 31 yaşında kadın hastanın bilinen ek hastalık ve düzenli kullandığı ilaçlar mevcut değildir. 

Hasta, 3. doz Pfizer-BioNTech mRNA COVID-19 aşı uygulanmasından 5 gün sonra ilk etapta sırtta 2x3 cm 

çapında, oval, keskin sınırlı, soluk eritemli, periferde kepeksi (pitriazik) skuam izlenen madalyon plak 

(herald patch) ile başlayan lezyonların iki gün içinde daha küçük boyutlarda hızlı bir şekilde tüm vücuduna 

yayıldığını tarif etmektedir. Döküntülerinin hafif kaşıntılı olduğu ve kaşıntıya eşlik eden başka bir semptom 

olmadığını belirten hastanın deri muayenesinde döküntülerinin yüz dahil tüm vücutta yaygın olduğu ve 

lezyonların deri çizgilerine paralel olarak yerleşim gösterdiği izlenmiştir. Hasta madalyon plak varlığı, 

döküntü ve döküntünün dağılım karakteri, kaşıntı dışında semptom olmaması nedeniyle pitriazis rosea 

olarak değerlendirilmiş ve topikal steroid tedavisi verilmiştir. Topikal steroidden fayda görmeyen hastada 

sistemik steroid tedavisine geçilmiş ve 1 haftada tüm lezyonların gerilediği gözlenmiştir. 

Sonuç: Sonuç olarak bizim çalışmamızda Pfizer-BioNTech mRNA COVID-19 aşısının 3. doz 

uygulamanması sonrası pitriazis rosea gelişen bir vaka sunulmuştur. Günümüzde birçok aşı gibi COVID-

19 aşları sonrası gelişen pitriazis rosea vakaları mevcuttur. PR/PR-LE ile COVID-19 aşıları arasında 

nedensel bağlantıyı kurabilmek adına doku ve serolojik inceleme üzerine daha ileri çalışmalar yapılmalıdır. 
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Uyuz, Metforminin Neden Olduğu Düşünülen Döküntü ve Kaşıntılı Bir Olgu 
1Hasan Yasin Savuranoğlu 
1Sultanbeyli Devlet Hastanesi, İstanbul, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Diabetes mellitus; klinik pratikte ağız kuruluğu, polifaji veya iştahsızlık, polidipsi, poliüri, 

gece tuvalete kalkma, açıklanamayan kilo kaybı, bulanık görme, inatçı enfeksiyonlar, tekrarlayan mantar 

infeksiyonları, kaşıntı, halsizlik ve çabuk yorulma şikayetleri ile karşımıza çıkabilmektedir. TURDEP-II 

çalışması verilerine göre ülkemizde erişkin nüfusun %42’si diyabetik ya da prediyabetiktir. Bu nedenle, 

sağlık alanında yer alan tüm disiplinler bu hastalar ile sık karşılaşırlar. Biguanid analoğu olan metforminin; 

hipoglisemi riskinin düşüklüğü ve kilo açısından nötr olması ya da hafif kilo kaybı etkisinin olması, uzun 

süredir kullanımda bulunması, düşük maliyeti ve kardiyovasküler olay riskini azaltması nedeniyle geniş bir 

klinik deneyimi vardır. Gastrointestinal irritasyon, abdominal kramp, alerjik deri reaksiyonları, ishal, ağızda 

metalik tat, vitamin B12 eksikliği, laktik asidoz gibi yan etkileri mevcuttur. Biz bu olgumuzda metformin 

kullanımına bağlı ürtiker geliştiğini düşünülen bir hastamızı inceleyeceğiz.  

Vaka Sunumu: 54 yaşındaki kadın hasta, 10 gündür devam eden, genital bögelerinde, parmak araları ve 

bileklerinde var olan iğne başı büyüklüğünde kırmızı döküntüleri ve geceleri artan kaşıntı şikayetiyle 

başvuruyor. Özgeçmişinde tip 2 diabetes mellitus (20 gün önce tanı almış) mevcut olup 1.700 mg/gün 

metformin ve son 1 haftadır da kaşıntı nedeniyle setirizin 10 mg/gün kullanımı mevcut. Genel durum iyi, 

bilinç açık, koopere, oryante, kan basıncı 122/81 mmHg, nabız 88/dak, vücut sıcaklığı 36.4 °C, solunum 

sayısı 14/dak idi. Fizik muayenesinde; obez habitusta, el bilekleri, parmak araları ve genital bölgede yaygın 

eritematöz papüler döküntüleri dışında sistemik muayenesi doğaldı. Hastanın akciğer grafisi ve EKG’sinde 

de özellik saptanmadı. Hastanın laboratuvar parametreleri Tablo 1’dedir. 

 

Tablo 1. Hastanın başvuru anındaki laboratuvar parametreleri 

Glukoz (70-105 mg/dL) 154 Nötrofil (2-7x103/uL) 7.0 

Üre (17-43 mg/dL) 21 Eozinofil (0.0-0.5x103/uL) 0.7 

Kreatinin (0.67-1.17 mg/dL) 1 Trombosit (150-450x103/uL) 466 

ALT (0-50 I/L)  22 Hemoglobin (11-18 g/dL) 13.2 

AST (0-39 U/L)  28 Hematokrit (%35-55) 40 

Sodyum (135-150 mmol/L) 141 MCV (80-100 fL) 81 

Potasyum (3.5-5.2 mmol/L) 4.4 CRP (0-5 mg/L) 7 

Lökosit (4-11x103/uL) 11.2 Sedimentasyon (0-20 mm/sa.) 39 

 

Hastadan kaşıntı etyolojisine yönelik detaylı sorgulama yapıldı. 20 gün önce diabetes mellitus tanısı aldığı 

ve metformin 850 mg tb. 2x1 başlandığı, 10 gün sonrasında kaşıntının başladığı ve bunun için hekime 

başvurduğu ve metforminin yan etkisi olabileceği belirtilip setirizin 10 mg tb. 1x1 başlandığı, ilacını bir 

süre daha kullanarak kendini takip etmesini, diyabeti için tedavisinde metforminin önemli olduğu ve bu 

sebeple ilacına devam ettirildiği bilgisine ulaştık. Hastanın yaygın eritematöz papüler döküntüleri 

dermoskopi ile incelendiğinde tünel lezyon saptandı ve cildiye polikliniğine konsülte edildi. Cilt lezyonları 
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ve anamnez birleştirildiğinde hastaya uyuz tanısı ile %5 permetrin başlandı. 10 gün sonraki poliklinik 

kontrolünde şikayetlerinin gerilediği, son 5 gündür de kaşıntısının olmadığı değerlendirildi. 

Tartışma ve Sonuç: Dünya çapında yaklaşık 300 milyon kişinin uyuza yakalandığı bilinmektedir. Belirtiler 

bulaştan 3-6 hafta sonra ortaya çıkar. Uyuzun en belirgin özelliği şiddetli gece kaşıntısı olup, kaşıntı kişinin 

yatağa girip ısınmasıyla artmakta ve kişiyi uykudan uyandırabilecek kadar şiddetli olurken gündüzleri daha 

hafif, tolere edilebilen bir kaşıntı görülmektedir. Bazı hastalar yaygın ürtiker ile de gelebilir. Temel lezyon 

küçük, eritematöz, spesifik olmayan, sivilceye benzer papüldür. Patognomonik lezyon olan sillion, deriden 

biraz kabarık, kahverengimsi, pembe beyaz renkli, 2-15 mm boyundaki tünel lezyondur. Tünelin ucunda 

inci tanesine benzeyen, içinde dişi sarcoptes’lerin bulunduğu veziküller bulunmaktadır. Sillion en çok el 

bilekleri, parmak aralarında, aksilla, gluteal bölge ve peniste sık görülmekle birlikte, bel çevresi ve göbek 

etrafında da tutulumu sıktır. 

Döküntü ve kaşıntı şikayeti ile başvuran ve ürtiker düşünülen vakalarda, ilaca bağlı durumlar dışlandıktan 

sonra, kaşıntı etkeni olarak paraziter enfeksiyonların da göz önünde bulundurulması önem arzetmektedir.  
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PB076 - 177 

 

Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilip Sağlıkla Taburcu Edilen Kolşisin Zehirlenmesi: Olgu 

Sunumu 
1Mert Şahin, 2Müge Şahin, 3Aytül Coşar Ertem 
1S.B.Ü. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, 

Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
3S.B.Ü. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, Bursa, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Kolşisin intoksikasyonu, sık görülmemekle birlikte mortalitesi yüksek olup takibi önem arz 

eden bir kliniktir. Olgumuzda, kolşisin intoksikasyonu nedeniyle yoğun bakım ünitemizde yatırılan ve 

sağlıklı şekilde taburcu edilen hastayı sunmayı amaçladık. 

Vaka Sunumu: 34 yaş kadın hasta, ailevi Akdeniz ateşi (FMF) tanılı hasta; suicid amaçlı; 30 adet kolşisin, 

2 adet antibiyotik aldıktan sonra acil servise başvurdu. Acil servise başvurduğunda, karın ağrısı, kusma 

şikayetleri mevcuttu, bilinç açık/koopere idi. Başvurı vital bulguları: vücut sıcaklığı 36 °C, tansiyon arteriyel 

110/70 mmHg, nabız 80/dak, oksijen satürasyonu %100 (oda havasında) idi. Laboratuvar tetkiklerinde; 

venöz kangazında; pH 7.29,  paO2 126 mmHg, paCO2 245 mmHg, HCO3 20 mEq/L, laktat 4.6 mg/dL, baz 

eksisi: -4.3, kreatinin 0.43 mg/dL, BUN 8 mg/dL, potasyum 7 mmol/L, sodyum 136 mmol/L, kalsiyum 7.7 

mmol/L idi. Zehir danışmaya danışılarak; dahiliye yoğun bakıma yatırıldı. Hastaya ilaç alımının 4. saatinde, 

nazogastrik sondadan aktif kömür uygulandı. YBÜ’de yattığı süre boyunca; monitörize edilip, maske 

oksijenle (6 L/dak) takip edildi. Sıvı replasmanı (serum fizyolojik, 100 cc/sa.) baslandı, oral alımı kapatıldı, 

idrar çıkışı ve elektrolitleri yakın takip edildi. Hastanın laboratuvar değişiklikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Yattığı süre boyunca klinik olarak; aritmi veya solunumsal herhangi bir bozukluk olmadı, ikinci gün diyare 

gelişti. Yatışının 3. gününde kusma ve diyaresi kesilen hastanın AST-ALT değerleri de düşmeye başladı. 8. 

gününde genel durumu iyi, hemodinamisi stabil olan ve laboratuvar değerleri normale dönen hasta kliniğe 

devredildi. 

 

Tablo 1. Hastanın yoğun bakım ünitesinde yatışı sırasında günlere göre laboratuvar bulguları 
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Tartışma ve Sonuç: Kolşisin yağda çözünen bir alkaloiddir, hızla gastrointestinal sistemden absorbe olur 

ve biyolojik etkisi plazma konsantrasyon seviyesiyle ilgilidir. Bu etki için gerekli süre, 30-120 dak 

arasındadır (1). Plazma proteinlerine bağlandığından tedavisinde hemodiyaliz kullanımı kısıtlıdır, bilinen 

bir antidotu bulunmamaktadır. Oral aktif kömür, enterohepatik sirkülasyona girip, kolşisin emilimini 

azalttığı bilindiğinden; hastamıza oral aktif kömür uyguladık ve herhangi intoksikosyona yönelik spesifik 

ek tedavi vermedik (2). Kolşisin, doz/zamana bağlı olarak tübülin polimerizasyonu ve mitoz inhibisyonuyla 

etkisini gösterir. Düşük dozlarda (<0.5 mg/kg) ve erken evrede (<24 sa.) minör toksisite oluştururken; daha 

yüksek dozlarda (0.5-0.8 mg/kg) majör toksisite ve %10 mortalite; >0.8 mg/kg dozlarda ve geç dönemde 

(>24 sa.) kardiyojenik şok/disritmi ve yüksek mortalite oranına sahiptir (3). Ancak alınan ilaç miktarı ile 

klinik bulguların ciddiyet/prognozu doğru orantılı değildir. Kliniği; gastrointestinal (bulantı, diyare vb.) 

bulgularla başlayıp, multiorgan yetmezliği ve solunum depresyonu ile sonuçlanabilir. Ciddi 

granülositopeni/trombositopeni gibi hematolojik veya hipofosfatemi, hiponatremi, hipokalemi, 

hipokalsemi, metabolik asidoz gibi metabolik değişiklikler sıklıkla oluşur (4). Akut fazı atlatabilen hastalar 

genellikle iyileşir ve ilk haftadan sonra pekçok sistemde düzelme görülür. Vakamızda da yatışının 2. 

gününde ciddi elektrolit bozuklukları görüldü, gerekli replasmanları yapıldı ve herhangi bir komplikasyon 

gelişmeden, sağlıklı şekilde kliniğe devredildi. 

 

Kaynaklar 

1. Murray SS, Kramlinger KG, McMichan JC, Mohr DN. Acute toxicity after excessive ingestion of 

colchicine. Mayo Clin Proc. 1983;58(8):528-32. 

2. Baud FJ, Sabouraud A, Vicaut E, et al. Brief report: treatment of severe colchicine overdose with 

colchicine-specific Fab fragments. N Engl J Med. 1995;332(10):642-5. 

3. Weakley-Jones B, Gerber JE, Biggs G. Colchicine poisoning: Case report of two homicides. Am J 

Forensic Med Pathol. 2001;22:203-6. 

4. Simons RJ, Kingma DW. Fatal colchicine toxicity. Am J Med. 1989;86:356-7. 
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Vitamin D Eksikliği Olan Bireylerde γ(gama)-Glutamil Transferaz Düzeyleri (SB3) 
1Serhat Küçüker                                                                                                                                                                                 
1Günyüzü Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği, Eskişehir, Türkiye 

 

Giriş  

Eksik 25-hidroksivitamin D (25(OH)D) seviyeleri, dislipidemi ve kardiyovasküler hastalıklar ile 

ilişkilendirilmiştir ancak bu ilişkilerin altında yatan mekanizma belirsizdir.1 Epidemiyolojik çalışmalar, 

yüksek γ (gama)-glutamil transferaz (GGT) aktivite düzeyi ile koroner kalp hastalığı (KKH) veya KKH ile 

ilişkili ölüm riski arasında bir ilişki olduğunu düşündürmektedir.2 Yüksek GGT aktivite seviyesi, geleneksel 

kardiyovasküler risk faktörleri, metabolik sendrom, sistemik inflamasyon, oksidatif stres yükü; hastanın risk 

profili ve prognozu üzerinde olumsuz bir etkiye neden olan çeşitli komorbiditeler dahil olmak üzere çok 

sayıda kardiyometabolik risk faktörü ile ilişkilidir.3 Bu çalışmada vitamin D düzeyi eksik olan bireylerde 

GGT düzeyini, normal vitamin D seviyesi olan hastaların GGT düzeyleri ile karşılaştırmayı amaçladık. 

 

Gereç ve Yöntem   

Bu kesitsel çalışmada, 2020 ve 2021 yılları arasında bir genel hastane laboratuvarı veri tabanında rutin 

olarak toplanan veriler kullanılmıştır. Hastaların 25 hidroksi D vitamini [25(OH)D], GGT değerleri kayıt 

altına alınmıştır. Çalışmaya 18 yaş üzeri yetişkin bireyler dahil edilmiştir. Hipertansiyon, diabetes mellitus, 

kronik böbrek yetersizliği olan hastalar ile alkol kullananlar, karaciğer fonksiyon testleri normalin 3 katı 

yükseklikte olan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Öncesinde vitamin D eksikliği tanısı  ve tedavisi alan 

hastalar da çalışma dışı bırakılmıştır. Hastalar vitamin D eksikliği olan Grup 1 ve vitamin D düzeyleri 

normal olan Grup 2 (kontrol grubu) olarak değerlendirildi. Toplam 322 vitamin D düzeyi düşük hasta Grup 

1 (ortalama yaş 54.4 ± 12.2 yıl, 120 erkek, %37.2 ); toplam 343 vitamin D düzeyi normal Grup 2 (ortalama 

yaş 49±11.3, 125 erkek, %36.4) kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. 25(OH)D’nin klinik eşik 

seviyeleri; eksik (< 20 ng/ml), orta düzeyde eksik (≥ 20–30 ng/ml) ve optimal (≥ 30 ng/ml) olarak 

değerlendirildi. GGT ≥73 U/L üzerindeki değerler yüksek kabul edildi. 

 

Bulgular 

Çalışmaya dahil edilen toplam 322 vitamin D düşüklüğü olan hastanın 109 tanesi eksik, 213 tanesi orta 

düzeyde eksik olarak saptandı. Vitamin D düzeyi düşük olan hastalarda kontrol grubuna göre GGT düzeyleri 

anlamlı olarak daha yüksekti (Grup 1 ortalama GGT 81±11 U/L, Grup 2 ortalama GGT 43±18 U/L) 

(p=0.002). Vitamin D düzeyi eksik olan hasta grubu ile, orta düzeyde eksik  hasta grubu arasında GGT 

düzeyleri arasında anlamlı fark izlendi (GGT, vitamin D düzeyi eksik olan grupta 85±13 U/L; GGT, vitamin 

D düzeyi orta düzeyde eksik olan grupta: 75±12 U/L) (p<0.05). 

 

Tartışma ve Sonuç 

Vitamin D eksikliğinin, kardiyovasküler hastalıklar ile ilişkisi daha önce gösterilmiştir.1 Çalışmamızda hem 

vitamin D düzeyi eksik kişilerde GGT düzeyinin; normal vitamin D düzeyi olan kişilere göre daha yüksek 

olduğunu, hem de bu yüksekliğin vitamin D düzeyi düştükçe daha da arttığını gösterdik. Vitamin D 

eksikliğinin kardiyovasküler riski artırması ile mekanizmasının net anlaşılamamış olması, artan GGT 

düzeylerinin bu mekanizmada yeri olduğunu düşündürmektedir. Artmış oksidatif stres ve sistemik 

inflamasyona bağlı olarak vitamin D düzeyi düşük bireylerde, GGT kardiyovasküler risk öngördürücüsü 

olarak kullanılabilir. Bunun için randomize kontrollü geniş prospektif başka çalışmalara ihtiyaç vardır. 

 



~ 395 ~ 
 

Kaynaklar 

1. Faridi KF, Lupton JR, Martin SS, et al. Vitamin D deficiency and non-lipid biomarkers of cardiovascular 

risk. Arch Med Sci. 2017;13(4):732-7. 

2. Nakhl S, Sleilaty G, El Samad S, Saliba Y, Chahine R, Farès N. Association between vitamin D deficiency 

and lipid and non-lipid markers of cardiovascular diseases in the middle east region. Eur J Clin Nutr. 

2019;73(6):850-8. 

3. Whitfield JB. Gamma glutamyl transferase. Crit Rev Clin Lab Sci. 2001;38(4):263-355.  
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Megaloblastik Anemi Glikolize Hemoglobini Etkiler mi? (SB20) 
1Bünyamin Aydın                                                                                                                                       
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve 

Metabolizma Hastalıkları, Kütahya, Türkiye 

 

Giriş  

Glikolize hemoglobin (HbA1c) bir bireyin önceki üç aydaki kan şekeri seviyesinin klinik bir göstergesi 

olarak kullanılmaktadır. B12 vitamini eksikliği anemisi eritrosit (RBC) sağkalım süresinin uzamasına bağlı 

olarak yanlış yüksek HbA1c değerlerine neden olabilmektedir.1 Bu çalışmada vitamin B12 eksikliği 

anemisinin HbA1c üzerine bir etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. 

 

Gereç ve Yöntem 

Daha önceden diyabet tanısı almamış, herhangi bir antidiyabetik ilaç kullanmayan açlık plazma glukozu 

(APG) <100 mg/dL, HbA1c <%6.5 olan hastalar ile hemoglobin (Hgb) kadın: <12 g/dL, erkek: <13 g/dL, 

ortalama eritrosit hacmi (MCV) >100 (fL), vitamin B12 düzeyi <126 ng/L olan ve vitamin B12 eksikliği 

anemisi tanılı toplam 37 hasta çalışmaya alındı. Hastalara vitamin B12 eksikliği tedavisi için üç ay süre ile 

oral 1 mg/gün siyanokobalamin (vitamin B12) verildi. Hastaların Hgb, MCV, APG, HbA1c, vitamin B12 

ve vücut kitle indeksi (BMI) değerleri başlangıçta ve 3. ay sonunda ölçülerek karşılaştırıldı. 

 

Bulgular 

Çalışmaya alınan toplam 37 hasta 27 kadın (%72.98), 10 erkekten (%27.02) oluşmaktaydı. Ortalama yaşları 

kadınlarda 38.12±7.71 yıl, erkeklerde 46.62±8.52 yıl idi. Başlangıç HbA1c değerleri  %6.02±0.37 ve 3. ay 

HbA1c değerleri %5.56±0.46 idi ve istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde düşüktü (p<0.001). Başlangıç 

vitamin B12 112.43±7.18 ng/L, Hgb 11.31±0.28 g/dL iken, 3. ay vitamin B12 408.48±119.61 ng/L, Hgb 

12.26±0.33 g/dL olarak saptandı ve istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yüksekti (p<0.001). Başlangıç 

MCV 104.05±4.03 fL iken 3. ay 93.24±3.98 fL idi ve istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yüksekti 

(p<0.001). APG ve BMI değerlerinde başlangıç ve 3. ay değerleri arasında anlamlı bir farklılık yoktu 

(p>0.05). 

 

Tablo 1. Başlangıç ve 3. ay değerlerinin karşılaştırılması 

Değişkenler Başlangıç 3. ay P değeri 

HbA1c (%) 6.02±0.37 5.61±0.46 <0.001 

APG (mg/dL) 93.72±4.12 93.48±4.20 0.887 

Vitamin B12 (ng/L) 112.43±7.18 408.48±119.61 <0.001 

Hgb (g/dL) 11.31±0.28 12.26±0.33 <0.001 

MCV (fL) 104.05±4.03 93.24±3.98 <0.001 

BMI (kg/m2) 25.53±2.83 25.55±2.83 0.839 

HbA1c: glikolize hemoglobin, APG: açlık plazma glukozu, Hgb: hemoglobin, MCV: ortalama eritrosit hacmi, BMI: 

vücut kitle indeksi. 

 

Tartışma ve Sonuç 

Uluslararası Uzman Komitesi klinisyenleri diyabetik hastaların takibinde, RBC değerlerinin turnoverini 

etkileyebilecek her türlü durumdan haberdar olmaları konusunda uyarmıştır.2 HbA1c düzeyine göre 

herhangi bir teşhis veya tedavi kararı verilmeden önce vitamin B12 eksikliği anemisinin düzeltilmesi, 

hastaların yanlış diyabet tanısı almasını ve diyabetik hastaların diyabet tedavilerine ek gereksiz müdahaleyi 

engelleyecektir. Vitamin B12 eksikliği olan diyabetik hastalara HbA1c yüksekliğine göre ek tedavi vermek 
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hastalarda hipoglisemi riskini artıracak hem de devlet ekonomilerine ek ilaç maliyetleri getirecektir. 

Diyabetik hastalarda vitamin B12 eksikliği anemisinin erken teşhisi ve tedavisi, glisemik kontrolleri 

iyileştirebilir, komplikasyonları önleyebilir veya geciktirebilir. 

 

Kaynaklar 

1. Pilla R, Palleti SK, Rayana R, Skss SR, Abdul Razzack A, Kalla S. Glycated Haemoglobin (HbA1c) 

Variations in Nondiabetics With Nutritional Anemia. Cureus. 2020;12(11):e11479. 

2.  International Expert Committee. International Expert Committee report on therole of A1C assay in the 

diagnosis of diabetes. Diabetes Care 2009;32:1327-34.  
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Romatolojik Hastalığı Olan Bireylerin Sigaraya Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışları (SB33) 
1Akif Doğan, 2Belkıs Nihan Çoşkun, 2Yavuz Pehlivan                                                                              
1Kartal, Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Birimi, İstanbul, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı Bursa, Bursa, Türkiye 

 

Giriş  

İnflamatuvar romatizmal hastalıklar (İRH) etiyolojisi net bilinmeyen; genetik, otoimmünite ve çevrenin rol 

oynadığı düşünülen kronik hastalıklardır. Bu hastalıklar içinde romatoid artrit (RA), psöriyatik artrit (PsA), 

ankilozan spondilit (AS) gibi hastalıklar yer almaktadır. İRH ile genetik ve otoimmüniteyle ilgili yoğun 

çalışmalar olmasına karşın çevresel faktörleri araştıran çalışma sayısı azdır. İRH etiyopatojenezinde 

suçlanan faktörler arasında sigara iyi bilinenlerdendir. Sigara, bazı İRH’ların gelişimine yatkınlık oluşturur, 

prognozlarını kötüleştirir ve İRH’lı hastalarda artmış hastalık aktivitesi, azalmış fiziksel fonksiyon ve kötü 

yaşam kalitesiyle ilişkilidir. Sigaranın bırakılması İRH yönetiminde en önemli değiştirilebilir yaşam tarzı 

faktörüdür.1 Bu çalışmada, İRH tanısı ile takipli olan hastalara başvuru anında sigara kullanımını 

değerlendiren bir anket uyguladık ve tütün alışkanlıkları ile romatolojik hastalıkların seyri ve hastalık 

aktivasyonu arasındaki bağlantıyı değerlendirmeyi hedefledik.  

 

Gereç ve Yöntem 

Araştırmamız Şubat-Haziran 2015 tarihleri arasındaki 4 aylık süreçte yapıldı. Bir üniversite hastanesi 

romatoloji polikliniğinde en az 6 ay süre ile İRH tanısı ile izlenen, 18 yaş üstü hastalar rutin poliklinik 

muayeneleri sonrasında bilgilendirildi. Onam veren hastalar ile birebir görüşülerek onlarla birlikte 38 

sorudan oluşan anket dolduruldu. Literatürde çalışmamızda kullanılan ankete uygun bir anket çalışması 

olmadığı için anket soruları tarafımızca gerekli literatür taranarak hazırlandı. Anket iki kısımdan oluşmakta 

idi; ilk kısmında hastaların demografik özellikleri ve ikinci kısmında ise sigara içme durumu sorgulandı. 

Ayrıca sigara içen gruptaki hastalara “Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi (FNBT)” uygulandı. Çalışmaya 

338 gönüllü erişkin hasta dahil edildi. 18 yaş altında olan, yeni tanı almış ve anket için onam vermeyen 

hastalar çalışmaya dâhil edilmedi.   

 

Bulgular  

Çalışmaya 156 RA ve 182 PsA tanılı olmak üzere toplam 338 hasta alındı. Hastaların 252’si kadın ve 

medyan yaşları 50 yıl (oran: 19-77) idi (Tablo 1).  

 

Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri 

Cinsiyet  Erkek 86 (%25.4), Kadın 252 (%74.6) 

Cinseyet-

hastalık  

RA: Erkek 32 (%20.5), Kadın 124 (%79.5) 

PsA: Erkek 54 (%29.7), Kadın 128 (%70.3) 

Yaş  Medyan 50 (oran: 19-77) 

PsA medyan yaş 48 (oran: 24-72) 

RA medyan yaş 52 (oran: 19-77) 

 
PsA tanılı 50 hasta aktif sigara içicisi iken bu sayı RA tanılı hastalarda 46 idi. Sigara içme durumlarının 

cinsiyet ve hastalık tanılarına göre dağılımları Tablo 2’de verilmiştir.  
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Tablo 2. Sigara içme durumlarının cinsiyet ve tanılara göre dağılımı 

Tanı Cinsiyet Durum n(%) Cinsiyet n(%) 
PsA 

(n=172) 
Erkek İçen 19(35.2) Kadın 31(24.2) 

 Bırakmış 7(13.0)  23(18.0) 

 Hiç içmemiş 28(51.9)  74(57.8) 

 Toplam 54(100.0)  128(100.0) 

RA 

(n=156) 
Erkek İçen 15(46.9) Kadın 31(25.0) 

 Bırakmış 8(25.0)  18(14.5) 

 Hiçİçmemiş 9(28.1)  75(60.5) 

 Toplam 32(100.0)  124(100.0) 

 

Hastaların %45’i sigaranın eklemlere zararı olduğunu düşünürken, sigaranın hastalık belirtilerini 

arttıracağını düşünenlerin oranı %40 idi (Tablo 3).  

 

Tablo 3. Hastaların sigara ve romatolojik hastalıklarla ilgili görüşleri 

Durum Katılıyorum Katılmıyorum Fikrim yok 

Sigara ekleme 

zararlıdır 

152 (%45) 

Sigara içen 26  (%27) 

Bırakmış 20  

İçmeyen 106  

41 (%12.1) 

Sigara içen 8 (%8.3) 

Bırakmış 18 

İçmeyen 15 

145 (%42.9) 

Sigara içen 62 (%64.6) 

Bırakmış 18 

İçmeyen 64 

Sigara hastalık 

belirtilerini arttırır 

137 (%40.5) 

Sigara içen 27 (%28.1) 

Bırakmış 26 (%35.7) 

İçmeyen 84 (%45.2) 

59 (%17.6) 

Sigara içen 38 (%39.6) 

Bırakmış 9 (%16) 

İçmeyen 31 (%16.7) 

142 (%42) 

Sigara içen 31 (%32.3) 

Bırakmış 21 (%37.5) 

İçmeyen 71 (%38.2) 

Sigara komorbidite 

riski normalden fazla 

arttırır 

178  (%52.7) 

Sigara içen 49 (%51) 

Bırakmış 33 (%58.9) 

İçmeyen 96 (%51.6) 

28  (%8.3)  

Sigara içen 20 (%20.8) 

Bırakmış 7 (%12.5) 

İçmeyen 1 (%0.5) 

132 (%39) 

Sigara içen 27 (%28.1) 

Bırakmış 16 (%28.6) 

İçmeyen 89 (%47.9) 

Sigaraya neden 

başladınız? 

Stresi azaltmak için: 39 kişi (%40.7)      

Arkadaşlarım içtiği için: 26 kişi (%26.4)                      

Denemek için: 18 kişi (%18.7) 

Çevreye uymak için: 7 kişi (%7.7)  

Kilo kontrolü sağlamak için: 4 kişi (%4.4) 

Neden belirtmeyen: 2 kişi (%2.2)  

Hastalık ortaya 

çıkınca sigara içme 

durumda değişik oldu 

mu? 

39 kişi (%40.2) değişiklik olmadı. 

22 kişi (%22.8)  arttı. 

20 kişi (%20.7) azaldı. 

13 kişi (%14.4) önce azaldı sonra eski haline döndü.  

2 kişi (%2.2) önce arttı sonra eski haline döndü. 

 

Ortalama FNBT skoru 2.67±2.64 idi. FNBT skoru 0-6 olanlar hafif, 7-10 olanlar orta ciddi nikotin bağımlısı 

olarak sınıflandırıldı. Bu sınıflamaya göre hastaların 72’si (%75) hafif, 24’ü (%25) orta-ciddi nikotin 

bağımlısı idi. FNBT’ye göre hafif ve orta-ciddi derecede nikotin bağımlılığının diğer değişkenlerle ilişkisi 

Tablo 4’de görülmektedir. Çalışmamızda hastaların 75’i (%81.5) daha önce en az bir kez sigara bırakmayı 

denemişti. Bu hastaların 52’si (%71.2) en az 1 ay sigara içmeyerek başarılı olurken, 21’inin (%28.8) 

başarısız olduğu belirlendi. Çalışmamızda hastaların 57’si (%66.3) eklem ağrısı olduğunda sigara içtiklerini, 

bu 57 hastanın 9’u (%15.8) da ağrılarını azalttığını düşündüğü için sigara içtiğini ifade etti. 
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Tablo 4. FNBT ve diğer değişkenler arası ilişki 

Parametre Hafif Şiddetli P değeri 

Erkek cinsiyet n(%) 25(36.7) 7(30.4) 0.6 

RA tanılı n(%) 37(54.4) 7(32.4) 0.5 

Yerleşim (il/ilçe/köy) n(%) 46/21/1(67.7/30.9/1.5) 22/1/0(95.6/4.4/0) 0.028 

Anti-TNFα kullanımı n(%) 23(38.2) 7(32.4) 0.7 

Yaş medyan/yıl (min/maks) 41(24-63) 45(27-60) 0.17 

Hastalık süresi medyan/yıl (min/maks) 6(0-25) 3(1-11) 0.025 

Medeni durum (evli) n(%) 59(86.8) 21(90.5) 0.7 

Ek hastalık öyküsü n(%) 20(29.4) 10(43.8) 0.215 

HT öyküsü n(%) 8(11.7) 4(17.3) 0.5 

DM öyküsü n(%) 5(7.4) 5(21.7) 0.057 

KAH öyküsü n(%) 3(4.4) 1(4.4) 1 

Alkol öyküsü n(%) 4(5.9) 1(4.4) 0.679 

Eğitim durumu (lise ve üstü) n(%) 41(60.2) 11(50) 0.296 

 

Tartışma ve Sonuç 

Romatolojik hastalıklar ile çevresel faktörler arasındaki ilişki kısıtlı sayıda incelenmiş olup, sigara ve İRH 

arasındaki ilişki net olarak ortaya konamamıştır. Bu çalışmada, RA ve PSA tanılı hastaların hastalık seyri 

ve aktivitesi ile sigaranın ilişkisi ile hastaların sigaranın hastalıkları üzerindeki etkilerinin farkındalıklarını 

ortaya koymayı amaçladık. Çalışmamız sonucunda İRH’lı hastaların büyük çoğunluğunun sigaraya maruz 

kaldığı ve aktif sigara içemeye devam ettiği ortaya koyduk. Sigara bırakma konusunda hastaların yarından 

biraz fazlasının tavsiye ve destek aldıklarını ve bunların büyük bir kısmının ise sözel olduğunu tespit ettik. 

Bu konuda literatür incelendiğinde diğer bir çok çalışmada hastaların büyük çoğunluğunun tavsiye 

aldıklarını desteklendiklerini, motivasyon sağlanıp takip edildiklerini bunun sonucunda da başarılı 

olduklarını gördük.2 Bu da bize sigara bırakmaya destek konusunda mevcut sağlık hizmetinin geliştirilmesi 

gerektiğini düşündürmektedir. DSÖ verilerine göre Türkiye’de 15 yaş üstü kişilerde sigara içme oranı 

%26.9 (erkeklerde %41.3 ve kadınlarda %13)  olarak bildirilmiştir.3 Çalışmamızda, özellikle kadın 

hastalarda sigara içme oranı DSÖ verilerine göre daha yüksekti. Bazı hastalık ilişkili faktörler RA ve PsA 

tanılı hastaların sigara bırakmasını engellemektedir. Sigarayı bırakma, RA ve PsA tanılı hastalarda 

değiştirilebilir en önemli yaşam tarzı faktörüdür ve sigarayı bırakmak RA ve PsA hastaların sağlıklarını 

geliştirebilir. Bu hastalık grubundaki hastaların eğitilmesi, ağrılarının etkili tedavisi, stresle baş etme 

konusunda yardım edilmesi, sigarayı bırakma ve bıraktıktan sonra tekrar başlamamaları konusunda 

desteklenmeleri, bu hastalık grubuna özel sigara bırakma yöntemlerinin geliştirilmesi hastaların sigara 

bırakmasını kolaylaştırabilir, tekrar sigaraya başlamalarını engelleyebilir ve sigaranın hastalıklarına ve 

genel sağlık durumlarına zararları önlenebilir. Bu konuda en önemli faktörlerden biri de romatoloji birimi 

çalışanlarının (hekim, hemşire vb.) sigara bırakma programları konusunda bilgilendirilmesi ve hastaların 

etkin takibinin sağlanmasıdır. 

 

Kaynaklar 

1. Corr M, Firestein GS. Innate immunity as a hired gun: but is it rheumatoid arthritis. J Exp Med. 

2002;195(8):F33-5. 

2. Naranjo A, Khan NA, Cutolo M, et al. Smoking cessation advice by rheumatologists: results of an 

international survey. Rheumatology (Oxford). 2014;53(10):1825-9. 

3. WHO. Report on the Global Tobacco Epidemic 2015 

http://www.who.int/tobacco/global_report/2015/en/. 
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Akut Lösemili Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi (SB37) 
1Ayfer Durak                                                                                                                                           
1Sancaktepe Şehit Prof. Dr İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Istanbul, Türkiye 

 

Giriş 

Akut lösemi (AL) myeloid veya lenfoid hemapoetik progenitor hücrelerin malign transformasyonundan 

kaynaklanır. Akut miyeloid lösemi (AML) immatür myeloblastların birikmesi ile karekterizedir. Akut 

lenfoblastik lösemi (ALL) ise B veya T hücre progenitörlerin transformasyonundan kaynaklanır. ALL 

çocukluk çağı kanserlerinin %80’ini oluşturur.1 AML yetişkinlerde görülen yaygın lösemidir.2 Lösemi 

ABD’de dokuzuncu en sık görülen malignitedir. Maligniteye bağlı ölümlerde altıncı sıradadır.3 Tanı için 

kemik iliğinde blast oranının %20’nin üzerinde olması gerekir. Bu çalışma retrospektif olarak akut lösemili 

hastaların demografik, klinik, laboratuvar özellikleri, tedavi şekilleri yanıt ve sağkalım oranları incelemek 

ve bunları global sonuçlarla karşılaştırmayı amaçlamıştır. 

 

Gereç ve Yöntem 

Osmangazi Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalında Mart 1987 ile Mart 1997 

tarihleri arasında izlenen 130 akut lösemili olgunun dosyaları retrospektif olarak incelendi. Dosyalardan 

hastanın yaşı, cinsiyeti, geldiği yer, mesleği, kan grubu, hastaneye başvurma sırasındaki mevcut yakınmaları 

(halsizlik, kemik ağrısı, ateş, kilo kaybı, kanama diyatezi, bulantı, kusma, karın ağrısı, bol terleme, başağrısı, 

başdönmesi, şuur değişikliği) ve enfeksiyon belirlendi. Akut lösemi tanısı konduğu zamanki fizik inceleme 

ve laboratuvar bulguları esas alınarak; sternal duyarlılık, lenfadenomegali (LAM), diş eti hipertrofisi, 

hepatomegali, splenomegali, peteşi-ekimoz, göz dibi kanaması ve hemoglobin, beyaz küre (BK), trombosit 

sayısı, sedimentasyon, PT, PTT, fibrinojen, periferik yayma (PY), PY blast yüzdesi, kemik iliği (Ki) 

aspirasyonu ve biyopsisi, Ki blast yüzdesi, Auer cisimciği, laktat dehidrogenaz (LDH), ürik asit, SGOT, 

SGPT, C-reaktif protein (CRP), alkalen fosfataz (ALP), trigliserid (TG), total kolesterol, yüksek dansiteli 

lipoprotein (HDL) kolesterol, IgA, IgG, IgM, HbsAg, anti-HCV, C3, C4, kalsiyum (Ca), kan üre azotu 

(BUN), kreatinin (Cr), batın ultrasonografi (USG), PY ve Ki özel boyaları, FAB (French-American-British) 

sınıflaması, immün tiplendirme (flow sitometri), sitogenetik bulguları değerlendirildi. Dosya kayıtlarında 

pulmoner olay ve hepatik toksisite araştırıldı ve 2.5 haftadan uzun süren transaminaz yüksekliği hepatit 

olarak değerlendirildi. Batın USG’de; hepatosplenomegali, asit, kolelitiyazis ve plevral mayi kaydedildi. 

Dosyalardan hastalara verilen tedavi protokolleri (AD [cytosine arabinoside-doxorubicin], VAP [vincristin-

adriablastina-metilprednizolon], ARA [cytosine arabinoside], AdoAP, COAP), rezistan protokol, tam veya 

parsiyel remisyona girme oranı, konsolidasyon veya idame tedavisi, remisyonda kalma süresi, santral sinir 

sistemi (SSS) tutulumu ve tedavisi, yaşam süreleri ve ölüm nedenleri (sepsis, serebrovasküler olay [CVO], 

pulmoner emboli, yaygın dmar içi pıhtılaşma [DIC], gastrointestinal sistem [GIS] kanaması, diğer sebepler) 

belirlendi. Ayrıca dosyalardan kemoterapi alamadan veya kemoterapi sırasında kaybedilen, kendi isteği ile 

taburcu olan ya da takip dışı kalan, takipte remisyonda olan hastalar ve sağkalımları kaydedildi. Sonuçların 

istatistiksel olarak değerlendirilmesinde, SPSS istatistik programında, student t testi, χ² (ki kare) testi, 

Kolmogorov-Smirnov tek örneklem testi kullanıldı. 

 

Bulgular 

1987-1997 tarihleri arasında izlenen 130 akut lösemili hastaların (AML: n=98, ALL: n=28, akut 

andiferansiye [sınıflandırılamayan] lösemi [AUL]: n=4) dosyaları retrospektif olarak incelendi. AML’de 

ortalama yaş 431.7, en sık 30-44 yaş grubunda, ALL’de ise ortalama yaş 30.32.6 olup, en sık 14-29 yaş 
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grubunda saptandı. ALL ve AML erkeklerde hafif derecede daha fazla bulundu. AML'li olguların 54’ü (% 

55.1) şehir, 44’ü (%44.9) kırsal bölgeden, ALL’li olgularda ise eşit oranda 14 (%50) idi. Her iki grupta en 

sık A Rh(+) kan grubu görüldü ve kan grubu dağılımı normal popülasyondan farklı bulunmadı. AML ve 

ALL’de geliş yakınmaları en sık sırasıyla; halsizlik, kilo kaybı, ateş, peteşi, purpura, artraljidir (Tablo 1).  

 

Tablo 1. AML ve ALL’de klinik yakınmalar*  

Parametre n(%) AML ALL 

Halsizlik  

Kilo kaybı   

Ateş  

Kanama diyatezi  

Artralji      

Baş ağrısı   

Baş dönmesi  

Bulantı-kusma   

Şuur değişikliği   

Karın ağrısı  

Terleme    

91(93.6) 

58(59.2) 

52(54.7) 

37(43.5) 

16(18.6) 

14(14.2) 

8(8.1) 

7(7.1) 

5(6.7) 

4(4) 

3(3) 

26(92.9) 

21(75) 

15(53.6) 

11(39.3) 

9(33.3) 

9(32) 

1(3.5) 

1(3.5) 

1(4.3) 

1(3.5) 

3(3) 

* p>0.05. 

 

Fizik muayene bulguları sırasıyla; AML’de hepatomegali (%83.7), splenomegali (%75.5), diş eti 

hipertrofisi (%15.3), LAM (%64.2), sternal duyarlılık (%43.7), enfeksiyon (%47.4), peteşi-ekimoz (%44.3); 

ALL’de hepatomegali (%96.4), splenomegali (%96.4), LAM (%89.3), sternal duyarlılık (%75), enfeksiyon 

(%47.1), diş eti hipertrofisi (%3.5) olarak bulundu. Sternal duyarlılık, LAM ve splenomegali ALL’li 

hastalarda daha sıktı ve fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Hepatomegali, SSS tutulumu ALL 

grubunda, göz dibi kanama, peteşi, ekimoz, enfeksiyon, diş eti hipertrofisi AML grubunda daha sık bulundu. 

AML ve ALL’de subgruplar dosyalardan kaydedildi. AML’de en fazla M5 (%23.4) sonra M3 ve M2, 

ALL’de ise en fazla L2 (%85,7) sonra L1 ve L3 subtipleri görüldü (Tablo 2).  

 

Tablo 2. ALL ve AML gruplarının subgruplara göre dağılımı 

Subgrup n(%) Ortalama yaş (yıl) 

M0+1+2 

M3 

M4 

M5 

M6 

M7 

L1 

L2 

L3 

29(29.6) 

21(21.4) 

19(19.4) 

23(23.5) 

4(4.1) 

2(2) 

2(7.1) 

24(85.7) 

2(7.1) 

41±3 

41.6±4.2 

44.4±3 

46.2±3.7 

33±11.7 

49±10.5 

15±1.5 

32±2.8 

24±6.5 

 

Sternal duyarlılık en sık M3, L2; LAM M5, L2; göz dibi kanaması M1, L2; SSS tutulumu M5, L3; diş eti 

hipertrofisi M5; hepatomegali M5, L2; splenomegali M1, L2 subtipinde bulundu. AML’de  ve ALL’de 

hepatomegali en sık 0-4 cm arasında, ortalama splenomegali değeri ise AML’de en sık 0-4 cm, ALL’de 5-

9 cm arasında bulundu. Ortalama splenomegali derecesi arasında gruplar  arasında  anlamlı  fark vardı. 

Enfeksiyon her iki grupta aynı düzeyde olup en sık M3 (%55.6)  ve L2 (%53.2) subtiplerinde bulundu. 

Ekstramedüller tutulum (LAM, hepatomegali, splenomegali, diş eti hipertrofisi) en sık M5 subtipinde 

saptandı. Her iki grupta sırasıyla AML ve ALL’de %95.7, %96.4 oranında trombositopeni ve anemi 
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saptandı. Ortalama hemoglobin değeri açısından ALL ve AML arasında anlamlı fark bulundu. Ortalama 

trombosit sayısı bakımından gruplar arasında anlamlı fark yoktu. 

AML’li olgularda BK sayısı, %76.8 olguda >5000/uL iken ALL’li olgularda ise %96.4'ünde  >5000/µL  

olarak  bulundu. LDH ve sedimantasyon hızı hem ALL hem de AML’de yüksek bulundu. AML’li olguların 

%82.6’si ALL’li olguların ise %69.2’si tam remisyona girmişlerdi. AML ve ALL’li hastaların dosya 

incelemesinde; 2.5 haftadan uzun süren karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme ve/veya HbsAg, anti-HCV 

pozitifliği hepatit olarak değerlendirildi. ALL’de hepatit  (%21.4), AML’ye (%11.2) göre daha fazlaydı. 

Ancak istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). AML hasta grubuna AD, düşük doz ara-C, ALL’li 

hasta grubuna VAP protokolü verilmişti. Çalışmamızda 98 AML olgusundan 90 olguya kemoterapi 

verilmişti. Remisyon yönünden 52 olgu değerlendirildi. 43 (%82.6) olgu tam remisyona, 9 (%17.3) olgu 

parsiyel remisyona girmişti. 23 (%25) olgu ise kemoterapi sırasında veya sonunda kaybedilmişti. 

Kemoterapi verilen AML olgularının 37’si (%71.1) 1 kür remisyon indüksiyon tedavisi ile tam remisyona 

girmişlerdi. 12 (%23) olguya 2 kür, 3 (%5.7) olguya ise 3 kür verilmişti. 28 ALL olgusunun 27’sine 

kemoterapi verilmişti. 24 olgu değerlendirildi. 18 (%69.2) olgu tam remisyona, 5 (%19.2) olgu parsiyel 

remisyona girmişti. 1 (%3.7) olgu ise kemoterapi sırasında veya sonunda ölmüştü. ALL’li 20 (%86.9) olgu 

1 kür RI ile remisyona girmişti, sadece 3 (%13.1) olguya 2 kür RI verilmişti. Akut löseminin tedavisinde 

amaç, tam remisyonu sağlamaktır. SSS tutulumu en çok M3 subtipinde saptandı. 

Genellikle olguların 1 kür ile remisyona girdikleri saptandı. Ortalama remisyonda kalma süresi AML’de 

7.615.8 ay, ALL’de ise  9.312.35 aydı. Her iki grupta da RI tedavisinden sonra ilk altı ay remisyonda 

kalma oranı en fazla bulundu. AML grubu içinde en fazla remisyonda kalma süresi 9.42.5 ay ve en uzun 

yaşam süresi 10.32.1 ay olarak Mo+1+2 subtipinde görüldü. Çalışmamızda yaş, LDH, sedimantasyon hızı, 

fibrinojen, hemoglobin, albümin, BUN, Ki ve PY blast yüzdesi, ateş, kilo kaybı, kanama diyatezi, LAM, 

sternal duyarlılık, enfeksiyon, peteşi-ekimoz, artralji, göz dibi kanaması, hepatomegali, splenomegali, BK, 

trombosit sayısı ile sağkalım arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı. Relaps yeri en sık kemik iliği idi. SSS 

relapsı en sık ALL’de görüldü. Her iki grupta en sık  ölüm nedeni sırasıyla AML ve ALL’de sepsis %43.6, 

%64.8 ve CVO %25.8, %17.6  olarak bulundu. 

 

Tartışma ve Sonuç 

10 yıllık veri analizine göre erişkinde en çok AML görüldü. Erkeklerde kadınlara göre daha sıktı. AML ve 

ALL’de hem remisyonu hem de sağkalımı etkileyen prognostik faktörler önemlidir. Ancak çalışmamızda 

böyle bir ilişki saptayamadık. Akut löseminin tedavisinde amaç, tam remisyonu sağlamaktır. ALL’de tam 

remisyon oranı %69.2, AML’de %82.6 bulundu. Lösemiler kullanılan ilaçlara, hastalığın doğal seyrine bağlı 

pek çok sistemi igilendiren ve komplikasyon gelişme olasılığı nedeniyle de multidisipliner yaklaşım 

gerektiren ciddi bir hastalıktır. 

 

Kaynaklar 
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Giriş 

Sjögren Sendromu (SjS) sıklıkla kadınlarda görülen, lakrimal ve tükrük bezi tutulumunda inflamasyon 

sonucu kuru göz, kuru ağız ve glandüler dokularda büyüme ile karakterize kronik multisistemik bir 

otoimmün hastalıktır. SjS’ye sahip kadınlarda gebelik döneminde maternal anti-SSA/Ro ve anti-SSB/La 

antikorlarının 12. haftadan itibaren transplasental geçiş ile fetal kalpte ileti defektlerine neden olabildiği ve 

neonatal dönemde deri, karaciğer ve hematopoetik hücrelerde işlev bozukluğu yapabildiği bilinmekte ve bu 

durum neonatal lupus sendromu (NLS) olarak adlandırılmaktadır. Burada, bebeği fetal kalp bloğu ile 

doğduktan sonra SjS tanısı alan olgumuzu sunmayı amaçladık.  

 

Vaka Sunumu 

Bilinen bir komorbiditesi, kullandığı ilaç ve herhangi bir şikayeti olmayan 32 yaşında kadın hastaya, 

gebeliği sırasında fetal bradikardi saptanması üzerine erken doğum önerilmiş. Neonatal kalp bloğu 

nedeniyle yoğun bakımda takip edilen yenidoğan, etiyolojileri açısından araştırılırken anne de olası 

romatolojik hastalık açısından tarafımıza yönlendirildi. Hastanın üçüncü doğumu olduğu ve önceki 

doğumlarında herhangi bir problem yaşamadığı öğrenildi. Romatolojik sorgulamasında ve fizik 

muayenesinde özellik olmayan hastanın yapılan serolojik tetkiklerinde antinükleer antikoru 1/3.200 e.p 

pozitif, anti-SSA/Ro, anti-SSB/La antikorları pozitif olarak saptandı. Romatoid faktör 183 U/mL, anti CCP 

<0.5 U/mL, serum C3c ve C4 düzeyleri normal, sedimentasyonu 32 mm/sa., C-reaktif proteini 7.1 mg/L 

olarak saptandı. Böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri normal olarak sonuçlandı. Hemogramında mikrositer 

anemi dışında özellik ve lenfopenisi yoktu. Demir eksikliği ve vitamin B12 eksikliği saptandı. Tam idrar 

analizinde proteinürisi yoktu. Göz hastalıkları tarafından kuru göz tanısı konulan ve göz damlası önerilen 

hastanın yapılan tükrük bezi biyopsisinde bir fokustan fazla infiltrasyon saptandı. Hastaya SjS tanısı 

konularak hidroksiklorokin 200 mg dozunda günde 1 kez, demir ve vitamin B12 replasmanları başlandı. 

Romatolojik takibe alındı.  

 

Tartışma ve Sonuç 

SjS, anti-SSA/Ro, anti-SSB/La antikorları ile birliktelik gösteren multisistemik bir hastalık olup gebelik 

döneminde bu otoantikorların transplasental geçiş gösterdiği ve fetüste kardiyak, cilt, hematolojik, akciğer, 

karaciğer ve merkezi sinir sistemi tutulumuyla giden NLS’ye neden olabildiği bilinmektedir. Antikor 

pozitifliği bilinen hastalarda gebelik boyunca NLS riski her zaman akılda tutulmalı ve erken tanı için seri 

fetal ekokardiyografi ile takip önerilmektedir. Fetal bradikardi saptanması durumunda neonatal kalp bloğu 

göz önünde bulundurulmalı ve intrauterin dönemde tedavi başlanmalı, neonatal dönemde yakın takip 

edilmelidir. Kalp ileti defektleri dışındaki bulgular yenidoğanda geçici bulgular olup, yaklaşık 6 ayda 

maternal otoantikorların dolaşımdan temizlenmesi ile kaybolur. Konjenital kalp bloğu ise genelde kalıcı 

olmaktadır. Sıklıkla 18-24. haftalar arasında tanı konulmaktadır. Tedavi seçenekleri tartışmalı olmakla 

birlikte steroid, sempatomimetik, anneye plazmaferez uygulanması, erken doğum ve fetal pace-maker 

uygulamaları bulunmaktadır. İnsidental olarak antenatal dönemde fetal bradikardi saptanması durumunda 

ise maternal otoantikor varlığı akla getirilmeli ve anti-SSA/Ro, anti-SSB/La antikorları araştırılmalıdır. 
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Sunitinib Kullanan Metastatik Renal Hücreli Karsinom Hastalarında Hematolojik Toksisiteye Dair 

Klinik Gözlemlerimiz (SB52) 
1Seda Sali, 1Erdem Çubukçu                                                                                                                      
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş  

Günümüzde onkoloji hastalarında hedefe yönelik tedavi seçeneklerinden olan tirozin kinaz inhibitörlerinin 

(TKİ) kullanımı giderek artmaktadır. Sunitinib, oral kullanılan çok hedefli bir tirozin kinaz inhibitörü olup; 

vasküler endotelyal büyüme faktörü reseptörü (VEGFR), trombosit ilişkili büyüme faktörü reseptörü 

(PDGFR), FLT-3, c-KIT, RET reseptörlerine karşı inhibitör etkilidir.1 Sunitinib günümüzde; metastatik 

renal hücreli karsinom (rcc) dışında gastrointestinal stromal tümör ve nöroendokrin tümör gibi birçok 

malign hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.2-4 Preklinik çalışmalar göstermiştir ki; VEGFR 1 ve 2 

hematopoetik kök hücrelerde exprese edilir ve hematopoetik hücrelerin canlılığını sürdürmesi için 

gereklidir. Bunun yanısıra FLT-3 ve c-KIT reseptörleri de hematopoetik hücrelerde eksprese edilip büyüme 

ve maturasyon ile ilişkilidir. Bu nedenle bu reseptörler üzerindeki inhibitör etkinin hematopoetik gelişimi 

olumsuz etkilediği düşünülmektedir.5,6 Bu düşünceden yola çıkarak biz de bu çalışmada kliniğimizde takipli 

olan ve sunitinib kullanmakta olan hastalarda görülebilen kemik iliği toksisitesinin sıklığı, derecesi ve 

yönetimini değerlendirmeyi amaçladık. 

 

Gereç ve Yöntem 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Onkoloji Bilim Dalı Polikliniğine Ocak 2020- 

Aralık 2021 arasında başvuran ve metastatik renal hücreli karsinom nedeniyle sunitinib ilaç raporu 

düzenlenen 25 hastanın kayıtlı anamnez ve laboratuvar verileri incelendi. En az 3 ay sunitinib kullanmış 

olan hastalar; anemi, trombositopeni ve nötropeni açısından tarandı. Hastaların anemi, trombositopeni ve 

nötropeni dereceleri ve bunların meydana gelme süreleri kayıt edildi.  

 

Bulgular 

Hastaların 7’si (%28) kadın;  18’i (%72) erkekti. Ortalama yaşları 57.3 idi. Hastaların sunitinib kullanma 

süreleri en az 3 ay ve en fazla 103 ay olup; ortalama ilaç kullanım süreleri 14.8 ay, medyan süre ise 10 aydı. 

Çalışmamızda 3 (%12) hastada grade 3, 3 (%12) hastada grade 2 ve 5 (%20)  hastada grade 1 nötropeni 

gelişmişti. Grade 3 nötropenisi olan 3 hastanın ilaç dozu azaltılmıştı. Takiplerde doz azaltılması ile 

nötropeninin gerilediği ve ilacın bırakılmasına hiçbir hastada gerek olmadığı görülmüştü. Hiçbir hastada 

febril nötropeni izlenmemişti. Ortalama nötropeni zamanı ilaç başlandıktan sonra 1.8 ay olup ilaç 

başlandıktan sonra en uzun sürede görülen nötropeni 14. ayda gerçekleşmişti. Grade 2 nötropeni gelişen 1 

hastanın eş zamanlı radyoterapi aldığı bilinmekteydi. 4 (%16) hastada grade 2, 11 (%44)  hastada ise grade 

1 trombositopeni gözlenmişti. Grade 2 trombositopeni gözlenen hastaların 2’si eş zamanlı radyoterapi 

almaktaydı. Yalnızca 1 hastada trombositopeni nedeniyle doz azaltılmış olup hiçbir hastada bu nedenle ilaç 

kesilmemişti. İlaç başlandıktan sonra ortalama trombositopeni zamanı 1.2 ay olup en uzun sürenin 4 ay 

olduğu görüldü. 4 (%16) hastada grade 2 anemi, 10 (%40) hastada grade 1 anemi tespit edildi. Anemi 

nedeniyle hiçbir hastada doz azaltılmasına ya da ilaç bırakılmasına gerek olmamıştı. Aneminin gelişme 

zamanı ortalama 1.7 ay olup en uzun sürenin 6 ay olduğu görüldü. Çalışmanın sonunda 13 (%52) hastanın 

hala sunitinib tedavisine devam etmekte olduğunu, 4 (%16) hastanın hastalık progresyonu veya başka 

nedenlerle exitus olduğunu, 8 (%32) hastanın ise farklı ajanlarla tedaviye devam etmekte olduğunu 

gözlemledik. Hastaların verileri Tablo 1’de özetlenmiştir.    
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Tablo 1. Sunitinib kullanan hastaların hematolojik toksisite ve ilaç devamlılık durumları 
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1 E 55 rcc     grade 1 4 hayır hayır 15 evet  

2 E 62 rcc grade 3 7     evet hayır 24 evet  

3 E 68 rcc   grade 1 2 grade 2  2 hayır hayır 6 ex  

4 K 61 rcc grade 3 2 grade 2 4 grade 2 2 evet hayır 5 hayır  

5 E 65 rcc   grade 1 1   hayır hayır 10 hayır  

6 K 76 rcc grade 2 14 garde 2 2 garde 2 2 hayır hayır 24 evet  

7 K 36 rcc grade 1 3 garde 1 3   hayır hayır 13 hayır  

8 E 61 rcc grade 1 2 grade 1 1 garde 1 3 hayır hayır 18 evet  

9 E 60 rcc   garde 2 2   evet hayır 3 evet  

10 E 60 rcc   grade 1 3 grade 1 3 hayır hayır 15 evet  

11 E 56 rcc     grade 1 6 hayır hayır 7 evet  

12 E 62 rcc   grade 1  2   hayır hayır 3 hayır  

13 E 60 rcc   grade 1 3 grade 1 3 hayır hayır 3 ex  

14 E 57 rcc grade 1 1 grade 1 1 garde 1 2 hayır hayır 6 evet  

15 K 44 rcc grade 1 6 grade 1 1 grade 1  1 hayır hayır 7 evet  

16 E 54 rcc       hayır hayır 6 ex  

17 K 67 rcc grade 2  3 grade 2  3   hayır hayır 4 evet  

18 E 56 rcc     grade 1 5 hayır hayır 10 hayır  

19 E 48 rcc grade 2 2 grade 1 1 grade 1 1 hayır hayır 36 hayır  

20 K 61 rcc grade 3 3   grade 1 3 evet hayır 11 hayır  

21 E 49 rcc grade 1 2     hayır hayır 22 evet  

22 E 60 rcc       hayır hayır 13 hayır  

23 K 38 rcc     grade 2 4 hayır hayır 4 ex  

24 E 45 rcc       hayır hayır 103 evet  

25 E 72 rcc   grade 1 1   hayır hayır 3 evet  
rcc: renal hücreli karsinom. 

 

Tartışma ve Sonuç 

Anti-VEGFR-TKİ’nin; hipertansiyon, el-ayak sendromu, arteryel tromboembolizm ve kanama gibi yan 

etkilerinin olduğu bilinmektedir.7-10 Bunun yanı sıra 60 çalışmanın ve 8.526 hastanın incelendiği bir meta-

analizde daha önce sunitinib ilişkili hematolojik toksisite değerlendirilmiş; nötropeni, trombositopeni ve 

anemi sıklıkları sırasıyla %42.1 (%12.8 grade 3 -4), %44.7 (%10.7 grade 3-4) ve %50.4 (%6.2 grade 3-4) 

tespit edilmiştir.11 Çalışmamızda ise nötropeni, trombositopeni ve anemi sıklıkları sırasıyla; %44, %60 ve 

%56 idi. %12 hastada grade 3 nötropeni gözlenmiş olup diğer hematolojik toksisiteler grade 1 ve 2 idi. 2015 

yılında yayınlanan bir çalışmada sunitinib tedavisine bağlı hipertansiyon ve nötropeni gelişen hastalarda 

tedavi etkinliğinin ve sağ kalımın daha iyi olabileceği öne sürülmüştür.12 Bizim çalışmamızda da nötropeni 
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gelişen hasta sayısı 11 olup bunların 7’si (%63.6) hala tedaviye devam etmekteydi. Çalışmamızda hiçbir 

hastada ilacın bırakılmasına neden olabilecek hematolojik toksisite izlenmemiştir. Yalnızca 4 hastanın ilaç 

dozu azaltılmış ve takiplerinde toksisite gerilemiştir. Sunitinib kullanan hastalarda hastaların hematolojik 

toksisiteler açısından takip edilmeleri ve gerekli doz revizyonunun zamanında yapılması tedavinin 

devamlılığını sağlayabilmek için oldukça önemlidir.  

 

Kaynaklar 
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determination of a pharmacokinetic/pharmacodynamic relationship. Clin Cancer Res. 2003;9(1):327-37. 

2. Demetri GD, van Oosterom AT, Garrett CR, et al. Efficacy and safety of sunitinib in patients with 
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2006;368(9544):1329-38. 
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Pandemi Döneminde Tocilizumab İntravenöz Tedaviden Subkutan Tedaviye Geçilen Romatoid 

Artrit Hastalarının Memnuniyet Düzeyinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Verileri (SB53) 
1Fadime Bildik, 2Belkıs Nihan Coşkun, 2Zeynep Yılmaz Bozkurt, 2Nihal Lermi, 2Yavuz Pehlivan, 2Ediz 

Dalkılıç                                                                                                                                                          
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş 

Tocilizumab (TCZ), romatoid artrit (RA) tedavisinde kullanılabilen, interlökin-6 (IL-6) antagonisti bir 

rekombinant insan monoklonal antikorudur.1,2 TCZ’nin, yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19) tedavisinde 

kullanımının başlamasıyla birlikte; RA nedenli halihazırda intravenöz (İV) tocilizumab alan hastalarda; İV 

ilaç teminindeki problem nedeniyle tedaviye subkutan (SC) olarak devam edilmiştir. Bu çalışmada TCZ, İV 

tedaviden SC tedaviye geçilen hastalarda hastalık aktivite indekslerinin retrospektif karşılaştırmalı 

değerlendirilmesi ve değişen uygulama yöntemiyle birlikte hastaların tedavi memnuniyet düzeylerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 

Gereç ve Yöntem 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı polikliniklerinde takipli ve RA nedenli İV TCZ 

kullanmakta iken SC TCZ tedavisine geçilen 72 hasta değerlendirmeye alındı. Veriler, hastane kayıt 

sisteminden retrospektif olarak incelenerek; hastaların demografik bilgileri, hastalık özelikleri, TCZ öncesi 

kullanılan tedaviler, TCZ İV ve SC tedavi kullanım süreleri ve dozları, TCZ İV tedavi başlangıç anındaki, 

SC tedaviye geçiş anındaki ve SC en az 3 ay kullanım sonrasındaki akut faz reaktanları, hastalık aktivite 

skoru (DAS-28), görsel analog skala (VAS), sağlık değerlendirme anketi (HAQ) değerleri ve değişen 

uygulama yöntemiyle birlikte hastaların tedavi memnuniyetindeki değişim kaydedildi.  

 

Bulgular 

Hastaların özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Hastaların SC tedavi başlandığı andaki eritrosit 

sedimantasyon hızı (ESR), C-reaktif protein (CRP), DAS28-CRP, DAS28-ESR, VAS, HAQ değerleri; İV 

TCZ başlangıç anındaki değerlere göre anlamlı şekilde düşüktü (p<0.05). SC tedavi başlangıç anı ve en az 

3 ay kullanım sonrası kontrollerin karşılaştırmalı değerlendirmesinde; DAS28-ESR, VAS, HAQ 

değerlerinde anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Tedavi memnuniyeti sorgusunda; 41 (%56.9) hasta İV 

tedavi ile tedavi etkinliğinin daha iyi olduğunu ifade ederken; 28 (%38.9) hasta fark görmediğini, 3 (%4.2) 

hasta SC tedavi ile tedavi etkinliğinin daha iyi olduğunu belirtti. SC kullanım sonrası; 1 hasta tedavi 

etkisizliği nedenli kendisi ilacı bırakmış, 1 hastada gebelik nedenli ilaç kesilmiş, 4 hastada da sekonder 

etkisizlik nedenli ilaç değişimine gidilmişti. 

 

Tartışma ve Sonuç: SC tedaviye geçiş sonrası hastalık aktivite indekslerinde anlamlı değişme olmamakla 

beraber; hastaların %56.9’unda İV tedavi ile tedavi memnuniyetinin daha iyi olduğu kaydedildi. İlaç 

uygulama yönteminden bağımsız olarak, tedavinin doğal seyri esnasında da ilaç etkinliği azalabileceğinden 

dolayı daha geniş serilerde yapılmış çalışmalara ihtiyaç vardır. 

 

Kaynaklar 

1. Sheppard M, Laskou F, Stapleton PP, Hadavi S, Dasgupta B. Tocilizumab (Actemra). Hum Vaccin 

Immunother [Internet]. 2017 [cited 2022 Jan 30]; 13(9).  

2. Scott LJ. Tocilizumab: A review in rheumatoid arthritis. Drugs. 2017;77.  
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Tablo 1. Hastaların (n=72) karakteristikleri 

Demografik özellikler  

Kadın cinsiyet n(%)                                                                          

Yaş medyan(min-max)                                                                                  

Beden kitle indeksi (kg/m2) medyan(min-max)                                           

Halen sigara içen hastalar n(%)                                                                         

Sigarayı bırakmış olan hastalar n(%)                                                                          

 

65(90.30)                                                                                 

56(23-77) 

26.56(18-49) 

10(13.90) 

8(11.10) 

Hastalık özellikleri  

Tanı yaşı (mean±SD)                                                                                   

Hastalık süresi (ay) medyan(min-max)                                                      

RF pozitifliği n(%)                                                                          

Anti-CCP pozitifliği n(%)                                                                          

Erozyon varlığı n(%)                                                                          

 

39±12.81 

168(15-504) 

37(51.4) 

43(59.7) 

49(67.1) 

Komorbid hastalıkları n(%)                                                                          

Diabet mellitus   

Hipertansiyon   

Hiperlipidemi   

Kronik renal yetmezlik  

Kronik akciğer hastalığı  

Koroner arter hastalığı  

Serebrovasküler hastalık  

 

11(15.30) 

19(26.40) 

6(8.30) 

3(4.20) 

3(4.20) 

2(2.80) 

1(1.40) 

TCZ öncesi biyolojik DMARD kullanan hasta sayısı n(%)                                                                          

TCZ öncesi biyolojik DMARD kullanım süresi (ay) medyan(min-max)                                   

TCZ SC kullanım süresi (ay) medyan(min-max)                                                                          

39(54.16) 

3(0-125) 

9(3-22) 

Tocilizumab SC tedaviye geçiş sonrası hastaların tedavi memnuniyeti  

İV tedavi ile daha memnun olan hastalar n(%)                                                                          

İV-SC tedavi arasında fark hissetmeyenler n(%)                                                                          

SC tedavi ile daha memnun olan hastalar n(%)                                                                          

 

41(56.90) 

28(39.90) 

3(4.20) 

COVID-19 geçiren hastalar n(%)                                                                          8(11.10) 

DMARD: hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaç. 
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Anjina Bülloza Hemorajika: Bir Olgu Sunumu (SB58) 
1Feridun Gürlek, 2Fatih Coşkun, 2Eyyüp Taşdemir                                                                                    
1S.B.Ü. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Alerji ve Klinik İmmünoloji 

Kliniği, Bursa, Türkiye  
2S.B.Ü. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Bursa, Türkiye 

 

Giriş  

Anjina bülloza hemorajika (ABH); oral mukozada tekrarlayan hemorajik büllerle  karakterizedir,   nadir 

rastlanır ve sebebi bilinmemektedir. Birlikte sistemik bir hastalığa rastlanmadığı literatürde 

bildirilmektedir.1,2 Hastalık her iki cinste eşit olarak görülür. Ortaya çıkış yaşı 4-6. dekadlardadır. Hastalığın 

patojenezi  bilinmez; ağız içi lokal travmaların tetikleyici olduğu düşünülmektedir.3  7 ile 10 gün içerisinde 

spontan düzeldiği bildirilmiştir. Lokasyon olarak dil köküne yakın kısımlarda olanlar tahriş olarak tıkayıcı 

solunum distresine neden olabileceklerinden ayrı bir önem taşırlar. Burada; oral mukozasında lokal 

travmaya sekonder, tekrarlayıcı hemorajik bülleri olan bir hasta sunulmaktadır.  

 

Vaka Sunumu  

47 yaşında kadın hasta 7 yıldır ağız içerisinde tekrarlayan, ağrısız, hemorajik bül şikayeti ile kliniğimize 

başvurdu. Lezyonlar genellikle lavaş ekmek ve bazı gıdalar yedikten sonra ağız tabanında ve dil altında  

aniden başlayıp birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşmekte idi. Hastanın özgeçmişinde kronik gastrit ve 

hiperlipidemi olduğu, çilek yemekle ve UV maruziyeti ile deride kızarıklıklar olduğu öğrenildi. Uzun 

süredir kombine oral kontraseptif  ve baş ağrısı şikayeti için aralıklı NSAİD kullanmakta idi. Ağız içi 

muayenesinde ağız tabanında ve dil altında hemorajik büller saptandı (Resim 1). 

 

 

Resim 1. Sublingual ve sert damakta hemorajik bül. 

 

Yapılan tetkiklerinde; IgE 151 IU/ml, CRP normal, INR ve PT normal, aPTT 20.2 sn, fibrinojen 510 mg/dL, 

sedimentasyon hızı 40/sa., hemoglobin 8.4 g/dL, glukoz 106 mg/dL, total demir bağlama kapasitesi 543 

ug/dL, ferritin 3.8 ng/mL, demir 14 Ug/dL, ANA ve RF negatif, tiroid fonksiyon testleri normal, vitamin 

B12 normal, folat 2.1 ng/mL, anti-TPO normal, C4 normal  idi. Gıda prick testlerinde; süt, yumurta, buğday, 
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çavdar, mısır, pirinç, kırmızı biber, karabiber, kahve, susam, soya, domates, patates, koyun eti, dana eti, 

tavuk eti, ton balığı, alabalık, kakao, ceviz, fındık, fıstık, çilek, muz, portakal, kivi, şeftali bakıldı ve 

negatiflerdi. Gıda spesifik IgE testleri negatif bulundu (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Gıda panel spesifik IgE’ler 

Panel No İçerik Sonuç 

Gıda Panel 1 Yer fıstığı, fındık, brezilya fındığı, badem, hindistan cevizi Negatif 

Gıda Panel 2  Morina balığı, karides, mavi midye, ton balığı, somon Negatif 

Gıda Panel 3  Buğday, yulaf, susam tohumu, mısır, karabuğday Negatif 

Gıda Panel 5   Yumurta, süt, morina balığı, yer fıstığı, soya fasulyesi, buğday Negatif 

Gıda Panel 7    Yumurta akı, süt, buğday, pirinç, yer fıstığı, soya fasulyesi Negatif 

Gıda Panel 24  Fındık, karides, kivi, muz Negatif 

Gıda Panel 25  Susam tohumu, ekmek mayası, sarımsak, kereviz  Negatif 

Gıda Panel 73  Domuz eti, sığır eti, tavuk eti, koyun eti Negatif 

 

Klinik tablo ve laboratuvar tetkikleri ile büllöz hastalıklar ve kanama diskrazileri dışlanan hastaya ABH 

tanısı konuldu. Tedavi için hastaya klinik seyir anlatılarak, ağız içi travmalardan kaçınılması önerildi. 

Orofarengeal bül ve hava yolu obstrüksiyonu ihtimali anlatıldı. Klorheksidinli gargara önerildi. 

 

Tartışma ve Sonuç 

ABH’na koagülasyon bozuklukları ya da pemfigus gibi vezikülobüllöz hastalıklar eşlik etmez. 

Patogenezinde lokal travmalar ve vasküler frajilite sorumlu tutulmuştur. Yumuşak damakta akut başlangıçlı 

hemorajik bül görünümü ABH için diagnostiktir. Uzun süreli inhaler steroid kullanımı, glikoz 

metabolizması bozukluğu ve hipertansiyon ile bağlantılı olduğunu bildiren yayınlar vardır.1,4 Tanı klinik 

bulgularla konur. Biyopsi çoğunlukla gereksizdir. Histopatolojik inceleme yapılırsa; intakt subepitelyal bül, 

lamina propriadan subepitelyal ayrışma, eritrosit ekstravazasyonu görülür. Direkt immünofloresans 

bulguları negatiftir. Ayırıcı tanıda; trombositopeni, amiloidoz, Osler-Weber-Rendu hastalığı, fiks ilaç 

erüpsiyonları, skatrisiyel veya büllöz pemfigoid, büllöz liken planus, dermatitis herpetiformis ve lineer IgA 

hastalığı düşünülmelidir.5 Tedavisi semptomatiktir. Büller kısa sürede rüptüre olur ve spontan olarak bir iki 

haftada iz bırakmadan iyileşir. 
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Bir olgu sunumu: Erişkin still hastalığı tanılı bir olguda pulse steroid tedavisi sonrası gelişen 

bradikardi (SB65) 
1Selin İLDEMİR, 1Beyza Nur ERCAN, 2Ali Ekin, 2Yavuz Pehlivan, 2Ediz Dalkılıç                                                     
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye                                                               
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye  

 

Giriş 

Erişkin Still hastalığı (ESH) ilk kez 1896’da “The Lancet” dergisinde tanımlanmıştır. ESH ateş, geçici 

döküntü, poliartrit, lenfadenopati, boğaz ağrısı ile karakterize nadir bir otoinflamatuvar hastalıktır.1 

Etiyolojisi tam olarak aydınlatılamayan bu hastalığın patognomonik laboratuvar bulgusu olmayıp klinik 

bulgularla tanısı zor konulmaktadır. Bu nedenle ESH tanısı gecikebilir veya atlanabilir. Tedavinin temelini 

steroid oluşturmaktadır.1 Bu olgu sunumunda ESH tanısı alan hastanın, hastaneye başvuru kliniği, bulguları 

ve özellikle tedavisinde verdiğimiz pulse steroid sonrası gelişen bradikardisi incelendi. 

 

Vaka Sunumu 

30 yaş kadın hasta, Kasım 2021’de yataktan kalkmakta zorluk, tüm vücudu kapsayan akşamları artıp 

sabahları azalan döküntü, boğaz ağrısı, yutkunma güçlüğü, eklem ağrısı ve tutukluğu ile tekrar dış merkeze 

başvurmuş. Kardiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları tarafından değerlendirilen hastada enfektif patoloji 

dışlanamadığı için başlanan ampirik antibiyoterapi sonrası şikayetlerinde gerileme olmamış. Aralık ayında 

hasta yürümede zorluk, yaygın vücut ağrısı, artralji, kilo kaybı ve akşamları başlayan ertesi sabaha kaybolan 

vücutta kızarık döküntü şikayetleri ile tarafımıza başvurdu. Romatolojik antikorları negatif, eritrosit 

sedimentasyon hızı (ESH) 63 mm/sa., CRP 262 mg/L, ferritin 4.214 µg/L, fibrinojen 890 mg/dL olan renal 

ve hepatik parametleri normal idi (Tablo 1).  

 

Tablo 1. Hastanın laboratuvar bulguları 

 

Klinik tablosu ESH ile uyumlu hastaya 2 gün 80 mg, 2 gün 250 mg metil prednizolon tedavisi uygulandı. 

Steroid tedavisin sonrasında artraljisi ve döküntüleri gerileyen hasta ESH tanısı aldı. Metotreksat ve steroid 

tedavi planı ile poliklinik takibi önerilen hasta 5 gün sonra atak ile tarafımıza tekrar başvurdu. Poliklinikte 

250 mg metil prednizolon uygulanan, akut faz reaktanları yüksek olan hastanın klinik yatışı uygun görüldü. 

Yatışında 3 gün ardışık 1 g metil prednizolon pulse steroid planlandı. 2 gün pulse (yüksek doz) steroid 

tedavisi sonrası hastanın laboratuvar parametleri ve kliniğinde regresyon olmaması üzerine 2. gün 2x100 

mg anakinra uygulanmaya başlandı. 3 doz pulse steroid tedavisi sonrası daha önceki takiplerinde nabzı 

normal aralıkta seyreden (Resim 1) hastada diğer vital parametreler bozulmadan asemptomatik sinüs 

bradikardisi (Resim 2) gelişti. Kardiyolojiye danışılan hastaya holter önerildi. Holterde bradikardiyi 

açıklayan kardiyak bir patoloji düşünülmedi ve izole sinüs bradikardisi olarak değerlendirildi. Etiyolojisi 

belirlenemeyen bradikardi pulse steroid tedavisine sekonder düşünüldü. Pulse steroid ve anakinra tedavisi 

ile klinik ve laboratuvar parametreleri düzelen hasta taburcu edildi.  
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Resim 1. Pulse metil prednizolon öncesi yatış EKG’si.  

 

Resim 2. Pulse metil prednizolon sonrası EKG. 

 

Tartışma ve Sonuç 

Pulse steroid tedavisini takiben gelişen hiperglisemi, hipertansiyon, elektrolit bozuklukları gibi sık görülen 

yan etkiler hekimler tarafından iyi bilinse de; bradikardi yan etkisi bilinmemektedir. Literatürde steroid 

infüzyonunu takiben gelişen ve genellikle asemptomatik olan, infüzyonun durdurulması ile spontan düzelen 

birçok sinüs bradikardili olgu bildirilmiştir.2 Steoride bağlı bradikardi prevelansı hakkında literatürde kesin 

veri bulunmasa da multiple skleroz tanılı hasta grubunda küçük çaplı bir çalışmada prevelans %41.9 

belirlenmiştir.3 Yan etki çoğunlukla intravenöz tedaviyi takiben gelişmektedir. Ancak oral metilprednisolon 

sonrası sinüs bradikardisi gelişen birkaç olgu bildirimi de mevcuttur.4 Steroid infüzyonunu takiben gelişen 

sinüs bradikardisi birkaç hipotezle açıklanmaya çalışılsa da etiyopatojenezi tam olarak aydınlatılamamıştır. 

Sempatik sinir sisteminin sitokin üretimini ve işlevini baskılayarak bradikardik etki gösterdiği üzerinde 

durulmaktadır.5  
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Sunduğumuz olguda başka komorbid hastalığı ve ilaç kullanımı olmayan genç hastanın diğer vital 

parametreleri stabil iken pulse steroid tedavisini takiben sinüs bradikardisi gelişmiş; birkaç gün içinde 

kendiliğinden normal hızda sinüs ritmine dönmüştür. Hastada gelişen sinüs bradikardisi pulse steroid 

tedavisine sekonder düşünülmüştür. Hastanın Naronjo ilaç yan etki skalası skoru +6 olarak hesaplanmıştır 

(Tablo 2).6 

 

Tablo 2. Hastanın Naronjo ilaç yan etki olasılık ölçeği6 

Sorular  Evet Hayır Bilinmiyor Skor 

Bu reaksiyon ile önceden bilinen kesin raporlar var mı?  +1 0 0 +1 

Olay şüphe edilen ilaç uygulamasından sonra mı ortaya çıktı?  +2 -1 0 +2 

İlaç kesildiğinde veya spesifik bir antagonist verildiğinde reaksiyon 

düzeliyor mu? 

+1 0 0 0 

İlaç tekrar uygulandığında reaksiyon tekrarlıyor mu? +2 -1 0 0 

İlaç dışında reaksiyona yol açabilecek başka nedenler var mı? -1 +2 0 +2 

Plasebo verildiğinde reaksiyon tekrar ortaya çıkıyor mu? -1 +1 0 0 

İlaç kanda veya diğer vücut sıvılarında toksik sayılabilecek 

konsantrasyonlarda saptandı mı? 

+1 0 0 0 

İlaç dozu artırıldığında reaksiyon daha şiddetli veya doz azaltıldığında 

daha az şiddetli mi? 

+1 0 0 0 

Daha önce hastanın bu ilaca veya benzer bir ilaca herhangi bir 

maruziyetinde benzer bir reaksiyon görüldü mü? 

+1 0 0 0 

Reaksiyon herhangi bir objektif kanıt ile teyit edildi mi? +1 0 0 +1 

Toplam skor    +6 
 

Elektrolit imbalansı, altta yatan kardiyak patoloji veya steroid infüzyon hızının bradikardi riskini artırdığına 

yönelik düşünceler bulunmaktadır. Çoğunlukla asemptomatik olsa da Guillen ve ark. pulse steroid sonrası 

hipotansiyon, bradikardi ve asistoli gelişen koroner arter hastalığı öyküsü de bulunan bir vaka bildirimi 

yapmıştır.7 Bu sebeplerle pulse steroid  tedavisine sekonder gelişebilecek bradiaritmi gibi yan etkileri göz 

önünde bulundurmak, kardiyak patolojisi bulunan olgularda infüzyon sırasında hastayı monitorize etmek ve 

uzamış infüzyon tercih etmek büyük önem taşımaktadır. 
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Mesleki Radyasyona Maruz Kalan Sağlık Çalışanlarında Sağlık Taramalarının Önemi (SB73) 
1Nurcan Kat, 1Tirdad Setayeshi                                                                                                                 
1Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü, Bursa, Türkiye 

 

Giriş  

Radyasyona maruz kalma ve tiroid kanseri oluşumu arasındaki ilişki iyi bilinmektedir. Radyasyona bağlı 

tiroid kanserlerinin çoğu tiroid papiller kanserdir ve radyasyona maruz kaldıktan 5 ila 10 yıl sonra ortaya 

çıkabildiği gibi maruziyetten yıllar sonra da ortaya çıkabilir.1,2 Radyasyon ile birebir ilişkisi tespit edilen 

tiroid papiller kanser ve diğer malignitelerde erken tanı, bu hastalıkların prognozunu önemli ölçüde 

etkilemektedir. Mesleki radyasyona maruz kalan koroner anjiyografi ünitesi çalışanlarının sağlık 

taramasında tiroid ultrasonografik taramanın tanısal etkinliğini araştırdık. 

 

Gereç ve Yöntem 

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde 2018-2021 yılları arasında koroner anjiyografi 

ünitesinde radyasyona maruz kalan sağlık personeli çalışanlarına rutin olarak yapılan sağlık taramasında 

tiroid ultrasonografi (USG) sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya koroner anjiyografi 

ünitesinde çalışan 51 kişi dahil edildi. Olguların hepsine tarama dahilinde tiroid bezi USG ve doppler 

inceleme yapılmıştır. USG’de tiroid bezi boyutu, parankim ekojenitesi, nodül varlığı, RDUS ile vaskülarite 

değerlendirilmiştir. İncelemeler Toshiba USDI-790A, 7.5 mHz lineer prob kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Şüpheli olgulardan ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) yapılmıştır. Veriler SPSS 11.5 programı (SPSS 

for Windows, 11.5 SPSS Inc., USA) kullanılarak analiz edilmiştir. 

 

Bulgular 

Çalışma grubu 22 (% 43) kadın ve 29 (%57) erkek olmak üzere toplam 51 kişiden oluşmaktaydı. Yaş aralığı 

26-62 olup, ortalama yaş 41 idi. Tiroid nodülü 10 (%34.5) erkek ve 12 (%54.5) kadın olmak üzere toplamda 

22 (%43) kişide izlendi (Tablo 1). Nodül olanlar ve olmayanlar arasında, yaş ve cinsiyet açısından istatiksel 

olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05) (Tablo 2). Parankim heterojenite prevelansı 4 (%13.8) erkek, 1 

(%4.5) kadın olmak üzere toplamda 5 (%9.8) olarak saptandı. Parankim heterojenitesi olanlar ve olmayanlar 

arasında yaş ve cinsiyet açısından istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05) (Tablo 3). 

 

Tablo 1. Anjiyografi ünitesi çalışanlarında ultrasonografi bulguları 

 Erkek sayısı (n) Kadın sayısı (n) Total sayı (n) 

Nodül varlığı 10 12 22 

Heterojenite varlığı 4 1 5 

İİAB yapılan 3 1 4 

Papiller kanser 2 0 2 

 

Tablo 2. Nodül varlığı ile yaş ilişkisi 

 Kişi sayısı (n) Ortalama yaş Standart deviasyon p değeri 

Nodül var 22 40.5 4.668 0.995 

Nodül yok  29 40.7 8.819 1.638 

 

Tablo 3. Heterojenite varlığı ile yaş ilişkisi 

 Kişi sayısı (n) Ortalama yaş Standart deviasyon p değeri 

Heterojenite var 5 41.2 6.797 3.04 

Heterojenite yok  46 40.5 7.378 1.088 
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Şüpheli görülen 4 olgudan İİAB yapıldı ve 2 olguda tiroid papiller kanser tanısı konuldu (Resim 1). Tiroid 

papiller kanser tanısı konulan 2 olgudan birinde boyun ve mediyasten lenf nodlarına metastaz ve tiroide 

komşu çizgili kas dokusunda metastaz saptandı. Biyopsi önerilen 4 olguda herhangi bir klinik mevcut 

değildi. 

 

 

              

 

 

 

 

 

Resim 1. Tiroid papiller kanserinin ultrasonografik görünümü. 

 

Tartışma ve Sonuç 

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de tiroid kanseri prevelansında, özellikle son 30 yılda belirgin bir 

artış olduğu görülmektedir. Davies ve Welch yaptıkları bir çalışmada 1973 ile 2002 yılları arasında tiroid 

kanseri tanısının 2.4 kat arttığını gözlemlemişlerdir.3 Bu çalışmada, kanser insidensi artışına yol açan 

tümörlerin %49’unun 1 cm ve altında (%87’sinin 2 cm ve altında) olduğu belirtilmiştir. Bu durum, öncelikli 

olarak küçük tümörlerin tanısının arttığını göstermektedir. Davies ve Welch 2014 yılında yaptıkları yeni 

çalışmada tiroid kanseri tanısının son 34 yılda 2.9 kat arttığı bilgisine ulaşmışlardır. Artıştan özellikle 

papiller tiroid kanserinin sorumlu olduğu görülmektedir (3.7 kat).4,5 Radyasyona maruziyete bağlı riskli 

popülasyonların ultrasonografik olarak düzenli taranması tiroid kanserlerinin erken tanı almasına önemli 

katkı sağlayacaktır. 
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Gastroskopi Yapılan Hastalarda Helicobacter pylori Düzeyi ile B12 Vitamini Arasındaki İlişki 

(SB75) 
1İbrahim Ethem Pınar, 2Osman Maviş                                                                                                        
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa, 

Türkiye 
2Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye 

 

Giriş  

Helicobacter pylori (H. pylori) kronik enfeksiyonun bilinen en yaygın nedenidir ve dünyada görülme sıklığı 

yaklaşık %50’dir.1,2 H. pylori; gastrik atrofiye neden olarak vitamin B12 eksikliğinde rol oynadığı 

kanıtlanmış bir mikroorganizma olmasına rağmen nonatrofik gastritli hastalarda ilişkisi tam olarak 

açıklanamamıştır. Çalışmamız nonatrofik gastritli hastalarda H. pylori varlığının ve yoğunluğunun vitamin 

B12 ve folat ile ilişkili olup olmadığını araştırmayı amaçlamaktadır. 

 

Gereç ve Yöntem 

Bu retrospektif kohort çalışmasında, H. pylori düzeyini araştırmak için gastroskopi yapılan non-atrofik 

gastrit tanılı hastalarda eş zamanlı olarak vitamin B12, folat ve hemogramdaki ortalama eritrosit hacmi 

(MCV) parametreleri incelendi. B12 vitamini ve folat eksikliğine neden olabilecek durumlar çalışma dışı 

bırakıldı. Gastritli hastaların mide biyopsilerinin histopatolojik derecelendirmesi ve evrelemesi için Sydney 

sınıflandırması kullanıldı. 

 

Bulgular 

Temmuz 2014-Temmuz 2015 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 

takipli çalışma kriterlerini karşılayan 244 hasta değerlendirildi. Olguların vitamin B12 düzeyi ile yaş, 

cinsiyet ve MCV değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı (p>0.05). H. pylori varlığı 

ve şiddeti ile B12 vitamini düzeyleri arasında ilişki yoktu. Patolojik tanı, nötrofil aktivasyonu ve kronik 

inflamasyon skoruna göre vitamin B12 düzeyi bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı 

(p>0.05). Buna rağmen H. pylori hastalarında folat seviyeleri H. pylori negatif hastalara göre anlamlı 

derecede düşüktü (p=0.017). Folat düzeyi kronik panmukozal gastritte kronik inaktif gastritten önemli 

ölçüde daha düşüktü (p=0.034). Nötrofil aktivitesi ve inflamasyon skoruna göre folat düzeyinde istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulundu (sırasıyla p=0.011 ve p<0.001). 

 

Tartışma ve Sonuç 

Son zamanlarda yapılan birçok çalışma, H. pylori enfeksiyonu ile mikrobesin malnütrisyonu arasındaki 

ilişkiyi değerlendirmiştir. H. pylori enfeksiyonu birçok araştırmacıyı vitamin B12 eksikliğinin nedeni 

olabileceğini düşünmeye yöneltmiştir.3-6 Çalışmamızda H. pylori varlığı ve yoğunluğu ile vitamin B12 

düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamakla birlikte, folat düzeyi H. pylori 

konsantrasyonu ile korele idi. H. Pylori’nin vitamin B12 eksikliğinin tek nedeni olmadığını açıklığa 

kavuşturmak önemlidir. Birçok risk faktöründen etkilenen serum vitamin B12 düzeyine H. Pylori’nin 

etkisinin net bir şekilde değerlendirilmesi için tüm faktörler göz önünde tutulmalıdır. Uluslararası konsensus 

ve kılavuzlarda, vitamin B12 eksikliği olgularında H. Pylori’nin aranması ve saptanması halinde ortadan 

kaldırılması önerilmekle birlikte her bölge için spesifik epidemiyolojik nedenlerle uygun çalışmalar 

yapılmasının yerini almamalıdır. 
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Giriş 

Sigara bağımlılarına sigarayı bıraktırmada destekleyici, bilgilendirici ve ortaya çıkan fiziksel-ruhsal 

yoksunluk belirtilerini ortadan kaldırmada yardımcı olabilmeleri amacıyla hekimlerin aktif rol almaları 

sigara ile savaşta en etkin yol olacaktır. Bu nedenle birinci basamak hekimlerinin bırakma tedavisine 

yaklaşımları son derece önemlidir. Bu konuda Türkiye’de birinci basamak hekimlerin tutum ve davranışları 

bilinmemektedir ve bu konuda sınırlı sayıda çalışma vardır.1 Çalışmamızda  hekimlerin sigara bırakmaya 

teşvik etmede önündeki engelleri belirleyerek bu konularda çözümler  üretilebilmesi hedeflenmektedir. 

 

Gereç ve Yöntem 

Aile hekimlerin sigara bırakma tedavisine teşvik konusunda  tutum ve davranışlarını değerlendiren anket 

soruları tüm Türkiye’de çalışan aile hekimlerine dijital ortamda paylaşıldı. Veriler yine dijital ortamda 

toplanarak değerlendirildi.  

 

Bulgular 

Anket çalışmamıza  tüm Türkiye’de aile hekimi olarak görev yapan 333 hekim katıldı. Hekimlerin yaş 

ortalaması 32  idi.  Katılımcıların 204’ü (%61.3) kadın, 129’u (%38.7) erkek cinsiyette idi. Hekimlerin 

demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.  

 

Tablo 1. Hekimlerin demografik özellikleri  

Parametre n(%) 

Cinsiyet  

Kadın  

Erkek 

 

204(61.4) 

129(38.7) 

Çalışma süresi  

0-5 yıl 

5-10 yıl 

10-20 yıl 

20-30 yıl 

30 ve üzeri yıl 

 

203(61) 

42(12.6) 

74(22.2) 

13(3.9) 

1(0.3) 

Çalıştığı birim  

Hastane 

Aile Sağlığı Merkezi  

Toplum Sağlığı Merkezi  

 

132(39.6) 

191(57.4) 

4(1.2) 
 

Hekimlerin 110’u (%33) sigara bırakma tedavisi verdiklerini, 223’i (%63) sigara bırakma tedavisi 

yapmadıklarını belirtti. 73 kişi (%21.9) sertifikalı  sigara bırakma tedavisi eğitim  programına katılmıştı. 

Katılımcıların 285’i (%85.5) her zaman ya da çoğu zaman hastalarına sigara içip içmediklerini soruyor, 306 

kişi (%91.8) sigarayı bırakmasını öneriyordu. 212 (%63.3) kişi her zaman ya da çoğu zaman hastalarına 

sigarayı bırakmaları için yardım ve önderlik ettiğini belirtirken 123 kişi sigara bırakma tedavi sürecini takip 

ettiğini ifade etti (Grafik 1). 82 (%24.6) aile hekimi her zaman yada çoğu zaman  sigara bırakma tedavisi 

için nikotin replasman tedavisi , 75’i (%22.5) vareniklin, bupropion gibi oral ilaçları, 29’u (%8.7) alternatif 
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tıp yöntemlerini kullandıklarını belirtti (Grafik 2). Katılımcılar sigara bırakma tedavisi uygulamakta 

kendilerine engel olan faktörleri zaman yokluğu (%61), hasta ilgisizliği (%53.2), tecrübe ve bilgi eksikliği 

(%40.5), alışkanlık eksikliği (%33.6), hastaların tedavi için maddi olanağının olmaması (%21.9) olarak 

sıraladılar. Hekimlerin %14.4’ü bunun kendi işi olmadığını düşünmekteydi. %22’si aktif sigara içicisi 

olmasının sigara bırakma tedavi uygulamasına engel olduğunu belirtti ve %3.9’u sigara bırakma tedavisine 

inanmadığını ifade etti.  

 

 
Grafik 1. Hekimlerin hastalarına sigara içme durumlarını sorgulama oranları. 

 

 
Grafik 2. Hekimlerin sigara bırakma tedavisi uygulama oranları. 

 

Tartışma ve Sonuç 

Çalışmamızda ülkemizde çalışan aile hekimlerinin muayene sırasında hastalarına genellikle sigara içme 

durumunu sorguladıkları ve bırakma önerisinde bulundukları görülmektedir.  Buna karşılık bırakmaya 

önderlik etme veya bırakma tedavisi  uygulama oranları daha azdır. Zaman yokluğu ve tecrübe/bilgi 

eksikliği hekimlerin bırakma tedavisi uygulamaya engel en önemli faktörler olarak belirlenmiştir. Literatüre 

baktığımızda dünyada da  çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalarda aile hekimleri arasında sigara bırakma 

tedavisi uygulamanın yetersiz olduğu görülmektedir.2,3 Zaman yokluğu ve bilgi eksikliği  çalışmamızda 

olduğu gibi bırakmaya teşviği etkileyen en önemli sebepler olarak bulunmuştur.3-7 Kişi başı ayrılan muayene 

sürelerinin daha uzun olması ve hekimlerin eğitim programlarına sigara bırakma tedavileri eğitimleri dahil 

edilmesi ile bu engellerin azaltılabileceği düşünülmektedir.  
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Giriş 

Difüz alveoler hemoraji (DAH) alveoler mikrosirkülasyon hasarıyla ortaya çıkan, tanısı klinikopatolojik 

olarak konulan ve hematolojik maligniteli bireyleri etkileyen potansiyel olarak mortalitesi yüksek hipoksik 

solunum yetmezliği sendromudur. Trombositopeni, altta yatan enfeksiyon, koagülopati ve antikoagülan 

kullanımı kolaylaştırıcı nedenlerdir.1-5 Alveoler hemorajinin 100’den fazla nedeni olmakla birlikte, yaşamı 

tehdit eden hemoptiziyle giden alveoler hemorajinin en yaygın nedenleri bronşiektazi, solunum yolu 

maligniteleri, sistemik vaskülitler, tüberküloz ve invazif mantar enfeksiyonlarıdır.6,7 Uzamış nötropeni, 

hematopoetik kök hücre veya solid organ nakli, konjenital veya edinilmiş immün yetmezlik sendromları, 

streoid, immünsüpresif ajanlar ve kemoterapiye bağlı immünsüpresyon invazif mantar enfeksiyonlarına 

zemin hazırlar. Hematolojik maligniteler içerisinde remisyon indüksiyon tedavisi alan akut myeloid lösemili 

hastalar belirgin artmış riske sahiptir.8 Akut lösemilerde kullanılan siklofosfamid ve sitozin-arabinozid ön 

planda olmak üzere dosetaksel, metotreksat, etoposid kemoterapileri direkt akut alveoler hasar, ilaca bağlı 

interstisyel pnömoni, akut bronkokonstriksiyon ile ilişkilendirilmiştir.9-11 Anjiyoinvazif yayılım gösteren 

aspergillus ve mukor, parankimal ve vasküler yapıları bozarak invazif parankimal mantar enfeksiyonlarına 

neden olur ve hastaların %50-90’ında hemoptizi görülür.12 Bu olgu serisinde 2018-2021 yılları arasında 

invazif pulmoner aspergillozis (İPA) tanısıyla izlenen, tümünde hemoptizi gelişen, DAH tanısı konulan 5 

olgu sunulmuştur.  
 

Vaka Sunumu 

Tablo 1’de hastaların karakteristik özellikleri belirtilmiştir. Hastaların yaşları ortanca 33 (19-47) olup, %60’ı 

kadın, %40’ı erkek idi. Üç hasta akut myeloid lösemi (AML), 2’si T hücreli lenfoid lösemi (T-ALL) 

tanılıydı. AML ile takipli hastaların 1’i AML-M4, 1’i AML-M0/M1, 1’i AML-M5 idi. Nüks AML-M0 tanılı 

1. olgu mitoksantrone, etoposid ve sitarabin; T-ALL tanılı 2. olgu fludarabin, sitarabin, daunorubisin-

idarubisin; AML M4 tanılı 3. olgu-3; sitarabin ile konsolidasyon, AML-M5 tanılı olgu-5; 7 gün standart doz 

sitarabin ve 3 gün daunorubisin kemoterapisi almıştı. Hastaların nötropeni (<500/mm3) süresi ortanca 33 

(20-45) gün olarak saptandı. Difüz alveoler hasar toksisitesi ile ilişkilendirilen sitarabin tüm olgulara; 

siklofosfamid ise ALL olgularına verilmişti. Kemoterapi sonrası İPA ortanca 20 günde (12-35) ortaya çıktı. 

3. olgu kanıtlanmış İPA, 2. olgu yüksek olasılıklı İPA, 1. olgu düşük olasılıklı İPA olarak saptandı. 

Hastaların tanı anındaki YRBT görüntüleri Resim 1-5’te gösterilmiştir. AML tanılı olguların tümü 

posakonazol, ALL tanılılar flukonazol profilaksisi altındaydı. AML M5 ve T-ALL olgular aynı zamanda 

biyopsi ile kanıtlanmış mukormikoz ile de komplike olmuştu ve bir olguya epistaksis, bir olguya oral 

mukozada nekrotik lezyon ile tanı konuldu. Düşük olasılıklı İPA olan hastanın akciğer yüksek rezolüsyonlu 

bilgisayarlı tomografisinde (YRBT) sol üst lobda 2 cm nodül ve buzlu cam alanları, yüksek olasılıklı İPA 

olan hastaların bir tanesinde her iki akciğer parankiminde dağınık yerleşimli santrali konsolidasyon, periferi 

buzlu cam dansitesinde infiltrasyon odakları; bir tanesinde sağ akciğer orta lob lateral segmentte 

konsolidasyon ve içerisinde hava bronkogramları, diğerinde ise sol akciğer lingüler segmentte nodüler 

tarzda konsolidasyon ve bilateral periferinde buzlu cam dansitesinde komponenti bulunan nodüller saptandı. 

Tanı anında kanıtlanmış olgu ve yüksek olasılıklı bir olgu dışındaki hastalar nötropenikti. İPA tanısıyla tüm 

hastalara lipozomal amfoterisin B başlandı. İki hasta lipozomal amfoterisin B tedavisinin 5. gününde, bir 

hasta 24. gününde kaybedildi. Diğer iki hastada amfoterisin B tedavisinin 34-45. günlerinde vorikonazol 

tedavisine geçildi. Bu iki hasta da vorikonazol tedavisinin 23-41. günü sonunda kaybedildi. Kemoterapi 
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sonrası hemoptizi-DAH ortanca 59. (16-139) günde saptandı, tanı anında tüm hastalarda dispne, öksürük, 

hemoptizi mevcuttu. Hemoptizi sırasında trombosit değerleri 11.000-30.000/mm3 aralığındaydı, tüm olgular 

hemoptizi başlangıcının ortanca 1 (0-2) günü içerisinde kaybedildi. 
 

Tablo 1. Olguların klinik özellikleri 

No Yaş- 

Cins 

Tanı DAH sırasında 

aldığı KT 

KT-DAH  

arası süre 

 (gün) 

Nötrofil  

(/mm3) 

Hgb 

(g/dL) 

Trombosit 

(/mm3) 

İPA 

sınıflaması 

Akciğer  

YRBT bulgusu 

Antifungal 

tedavi  

ve süresi 

Sonuç 

1 19y/K AML  

M0-M1 

EMA 16 0 9.5 12.000 Düşük 

olasılıklı 

(possible) 

İPA 

Bilateral dağınık 

yerleşimli büyüğü 

sol üst lobda 2 cm 

nodül  

L-AmB 5 

gün 

Exitus 

2 30y/K T-ALL hyperCVAD B 

kolu 

76 0 7.4 30.400 Yüksek 

olasılıklı 

(probable) 

İPA 

Bilatetral akciğer 

üst lobda asiner 

nodüller  periferi 

buzlu cam 

dansitesinde 

infiltrasyon 

odakları 

L-AmB 34 

gün,  

VOR 23 

gün 

Exitus 

3 37y/K AML  

M4 

EMA sonrası 1. 

konsolidasyon 

139 6.900 9.2 11.900 Kanıtlanmış 

(proven) İPA 

Sağ alt lobda 

nodül (halo 

bulgusu), geniş 

çaplı 

konsolidasyon, sol 

alt lobda nodüler 

konsolidasyon 

alanları  

L-AmB 45 

gün,  

VOR 41 

gün 

Exitus 

4 32y/E T-ALL FLAG-İDA  18 0 8.44 12.130 Yüksek 

olasılıklı 

(probable) 

İPA 

Sağ orta lob 

lateral segmentte 

konsolidasyon ve 

havabronkogramla

rı  

L-AmB 5 

gün 

Exitus 

5 47y/E AML  

M5 

3/7 remisyon 

İndüksiyon  

45 3.520 9.3 13.700 Yüksek 

olasılıklı 

(probable) 

İPA 

Sol akciğer 

lingüler segmentte 

nodüler tarzda 

konsolidasyon, 

bilateral nodüller 

L-AmB 24 

gün 

Exitus 

AML: akut myeloid lösemi, T-ALL: akut lenfoblastik lösemi, KT: kemoterapi, DAH: difüz alveoler hemoraji, Hgb: hemoglobin, 

İPA: invazif pulmoner aspergillozis, YRBT: yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografisi, L-AmB: lipozomal amfoterisin-B, VOR: 

vorikonazol.  
 

 
Resim 1: Olgu 1; solda üst lobda 2 cm boyutlarında periferinde buzlu cam alanları barındıran fırsatçı enfeksiyon 

açısından anlamlı konsolidasyon izlenen YRBT görüntüsü.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2: Olgu 2; sağ akciğer alt lob posterior segmentte daha belirgin olmak üzere her iki akciğer alt lob posterior 

segmentte İPA uyumlu belirgin konsolidasyon. 
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Resim 3: Olgu 3; sağ akciğer alt lobda etrafında buzlu cam değişiklikleri bulunan nodül (halo bulgusu), sağ akciğer 

alt lobda izlenen geniş çaplı konsolidasyon, her iki akciğerde nodüller konsolidasyon, sol akciğer alt lobda periferal 

ağırlıklı yeni gelişmiş nodüler konsolidasyon alanları. 

 

 
Resim 4: Olgu 4; sağ akciğer orta lob lateral segmentte konsolidasyon ve içerisinde havabronkogramlarına ait görünüm 
 

 
Resim 5: Olgu 5; sol akciğer lingüler segmentte nodüler tarzda konsolidasyon, her iki akciğerde yeni gelişen 

periferinde buzlu cam dansitesinde komponenti bulunan İPA uyumlu nodüller. 

 

Tartışma: Alveolar hemorajinin başlıca bulguları dispne, ateş, hipoksemi ve pulmoner infiltrasyondur(13). 

Diffüz alveolar hemoraji lösemili hastalarda trombositopeniye bağlı en yaygın, enfeksiyöz olmayan 

komplikasyonlardan biridir (5). Kemoterapotik ajanların direkt toksisitesi, radyasyon maruziyeti, sepsis, 

özellikle aplazik dönemde fırsatçı enfeksiyonların neden olduğu kaviter lezyonlar diffüz alveolar hasar 

zemininde alveolar hemorajiye neden olur. Sunulan olguların ortak özelliği invazif mantar enfeksiyonları 

ile komplike olmaları ve trombositopenik dönemde hemoptizi ile pulmoner hemoraji tanısı almalarıdır. 

 

Sonuç: Bu çalışmada İPA ile komplike trombositopenik lösemili hastalarda masif alveoler kanama 

gelişmiştir. Bu nedenle bu hastaların tanısı en erken zamanda konarak tedavisine hemen başlanmalı, 

tedaviler hem daha fazla akciğer hasarını önlemeye, hem de kanama kusurunu düzeltmeye yönelik olmalıdır. 
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Giriş  

Multipl myelom (MM) tanılı hastaların yaklaşık %90’ında osteolitik kemik lezyonları mevcuttur. Bu 

hastalarda kemik yıkımı iskelet ilişkili olaylara (kırıklar, spinal kord basısı, hiperkalsemi) neden olabilir.1 

İskelet ilişkili olaylar hastada ağrıya ve yaşam kalitesinde bozulmalara yol açmaktadır. MM hastalarında 

renal komplikasyonlar sık görülmektedir ve hastalığın seyri boyunca %20 oranında son dönem böbrek 

yetmeliği gelişebilir. Bir insan monoklonal antikoru olan denosumab nükleer faktör kappa beta (Nf-KB) 

reseptör aktivatörünü inhibe ederek osteoklast aktivasyonunu ve dolayısıyla kemik rezorbsiyonunu azaltır. 

Özellikle böbrek yetmezlikli hastalarda renal atılımı ve nefrotoksisitesi olmayan denosumab, MM’ye bağlı 

böbrek problemi olan hastalarda kullanılabilmektedir.2 Bu çalışmamızda MM tanılı, otolog kök hücre nakli 

olmuş hastaların denosumab ilişkili verilerini sunmayı amaçladık. 

 

Gereç ve Yöntem 

Bursa Uludağ Üniversitesi Erişkin Kemik İliği Kök Hücre Nakli polikliniğinden takipli otolog kök hücre 

nakli olmuş ve MM tanılı hastaların dosyaları incelendi. Altı hastanın denosumab kullandığı tespit edildi. 

Altı hastanın demografik verileri, MM altı tipleri, nakil ve denosumab takip süreleri, denosumab başlama 

anı, 1. ay ve 6. ay serum kalsiyum seviyeleri, denosumab ilişkili olabilecek yan etki profilleri incelendi. 

İstatistik veriler SPSS versiyon 23 paket programı ile değerlendirildi. 

 

Bulgular 

Hastaların demografik ve klinik özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Hastaların medyan yaşı 59.5 (54-66) 

yıldı. Erkeklerin kadınlara oranı 2 olarak bulundu. Hastaların nakil takip süresi medyan 25.6 (15.1-30.7), 

denosumab takip süresi ise 8.6 (1.4-9.7) ay idi. Üç hasta IgG lambda, 1 hasta IgA lambda, 2 hasta ise lambda 

hafif zincir alt tipine sahipti. Hastaların hepsinde kronik böbrek hastalığı olup medyan GFR 24 (8-40) 

mL/dak/1.73 m2 idi. İki hasta rutin diyaliz programında takip edilmekteydi. Dört hastada denosumab sonrası 

1.ayda oral replasman gerektiren hipokalsemi gelişti. 6. ay takibine ulaşan 5 hastanın serum kalsiyum 

düzeyleri normal olarak bulundu. Bir hasta takip süresince idrar yolu enfeksiyonu, 1 hasta ise COVID-19 

(SARS-COV-2) enfeksiyonu ile komplike oldu. Hastaların hiçbirinde çene nekrozu veya kemik fraktürü 

görülmedi. Hastalardan eksitus olan yoktu. 

 

Tablo 1. Hastaların demografik ve klinik özellikleri 

No Yaş/Cinsiyet Tanı 
Nakil 

(ay) 

Denosumab 

(ay) 

Ca (mg/dL) Komplikasyon 

Tedavi anı 1. ay 6. ay  

1 66/K Lambda MM 26.0 9.1 8.4 6.8 8.3 Hipokalsemi 

2 54/E IgG lambda MM 30.2 8.6 8.6 8.8 9.2 - 

3 66/E IgA lambda MM 15.1 8.6 8.6 7.1 9.1 Hipokalsemi 

4 55/K IgG lambda MM 25.2 9.7 8.6 6.7 8.5 Hipokalsemi, İYE 

5 61/E Lambda MM 21.9 6.3 8.3 8.6 9.2 COVID-19 

6 58/E IgG lambda MM 30.7 1.4 9.5 7.4 - Hipokalsemi 

MM: multipl myelom, IgG: immünglobulin G, Ca: kalsiyum, İYE: idrar yolu enfeksiyonu, E: erkek, K: kadın, COVID-

19: SARS-COV-2.  
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Tartışma ve Sonuç 

MM, tam anlamıyla kür edilemeyen, iskelet ilişkili olayların eşlik ettiği bir klonal plasma hücre hastalığıdır.3 

Çalışmamızda otolog kök hücre nakli sonrası kronik böbrek hastalığı olan 6 myelom vakasında denosumab 

kullanımını ve ortaya çıkan yan etkilerini sunduk. Çalışmamızda 6 hastanın 4’ünde denosumab kullanımı 

sonrası 1. ayda hipokalsemi görüldü. Yeni tanı myelom hastalarında denosumab ve zoledronik asitin 

karşılaştırıldığı bir çalışmada denosumab kolunda %17, zoledronik asit kolunda ise %12 oranında 

hipokalsemi görülmüştür ve hiçbir hastada bu yan etki hayatı tehdit edici olmamıştır.4 Myelom hastalarında 

yapılan başka çalışmalarda da denosumab kullanımı ile %8-10.8 oranında hipokalsemi gözlenmiştir.5,6 

Literatürde denosumab kullanımı ile çene osteonekroz görülme oranı %5’in altındadır.4-6 Çalışmamızda 

hiçbir hastada çene osteonekrozu görülmemiştir. Ancak literatürde çene osteonekrozu genellikle denosumab 

kullanımı sonrası 2. yıl içinde görülmüştür.4 Çalışmamızda denosumab takip süresi medyan 8.6 ay olup bir 

yılın altındadır. Sonuç olarak denosumab kullanan hastalarda hipokalsemiye dikkat edilmeli ve uzun süreli 

kullanımda çene osteonekrozu gibi ciddi yan etkiler bakımından dikkatli olunmalıdır. 
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Giriş 

Cushing sendromu (CS) aşırı kortizol üretimi ile seyreden endokrin bir bozukluktur. Endojen kaynaklı 

CS nadir görülen bir hastalık olup yıllık insidansı milyonda 0.7-2.4 arasında değişmektedir. CS 

hastalarında aydede yüzü, gövdesel obezite, hipertansiyon, çabuk yorulma, amenore, hirsutismus, kolay 

zedelenme, stria, osteoporoz gibi belirti ve bulgular gözlenebilir.1 En sık görülen nedeni, uzun süreli 

glukokortikoid kullanımına bağlı, iyatrojenik CS’dır. Endojen kaynaklı CS ise; hipofiz ve hipofiz dışı 

kaynaklardan, adrenokortikotropik (ACTH) ve kortikotropin releasing hormon (CRH) salgılanması 

veya adrenal bezin kendi patolojileri sonucunda, aşırı miktarda glukokortikoid salgılanması sonucu 

oluşmaktadır. ACTH-bağımlı CS’nın en sık nedeni, hipofizin ACTH üreten selim bir tümörüdür 

(Cushing hastalığı: CH, %70-80) veya daha az sıklıkta (%15-20) hipofiz dışı tümörlerden ektopik 

ACTH/CRH üretimidir. 

Ektopik ACTH hormon salınımı; büyük çoğunluğu nöroendokrin hücre kaynaklı olmak üzere geniş bir 

tümör grubu ile ilişkili olan nadir bir paraneoplastik sendromdur.2 Ektopik ACTH salınımı literatürde 

ilk tanımlanan paraneoplastik endokrin sendrom olup tüm ACTH-bağımlı CS olgularının sadece %10-

20'sini oluşturur.3 En sık akciğerin küçük hücreli kanseri (KHAK) ile birliktelik gösterir.4 Bu sendrom 

şiddetli hiperkortizolemi bulguları ile ilişkili olsa da, altta yatan malign hastalıklar nedeniyle santral 

obezite gibi CS’nın bazı bulguları gözlenmeyebilir. Bu gibi olgularda hızlı metabolik bozulma, anoreksi, 

miyopati, glukoz intoleransı, hipokalemik alkalozis ve hiperpigmentasyon tabloya eşlik eder.  Özellikle 

hipertansiyon ve proksimal kas güçsüzlüğüne eşlik eden hipokalemi varlığında tabloya kilo kaybı da 

eşlik ediyorsa ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. Biz bu vakada KHAK’ye bağlı ektopik ACTH sendromu 

gelişen bir olguyu sunmayı amaçladık. 

 

Vaka Sunumu 

Bilinen hipertansiyon ve koroner arter hastalığı olan 66 yaş erkek hasta son 2 haftadır olan halsizlik, 

yorgunluk, proksimal kas güçsüzlüğü, ses kısıklığı ve kilo kaybı şikayetleri nedeniyle polikliniğimize 

başvurdu. Fizik muayenesinde patolojik bulgu saptanmayan hastanın özgeçmisinde 40 paket/yıl sigara 

içme öyküsü olduğu saptandı. Hastanın laboratuvar ve hormonal tetkikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tetkiklerinde hipokalemi ve metabolik alkaloz saptanan hasta etiyolojinin araştırılması amacıyla 

servisimize yatırıldı.  

Öncelikle hipopotasemisinin düzeltilmesi amacıyla hastaya oral ve intravenöz potasyum replasmanı 

başlandı. Etiyolojiye yönelik istenen tetkiklerde bazal kortizol değeri 55 mcg/dL gelen hastada 1 mg 

deksametazon supresyon  (DST) planlandı. DST sonucunda kortizol düzeyi 45 mcg/dL gelen hastada 

hiperkortizolizm olduğu doğrulandı. ACTH düzeyi yüksek gelen hastada ACTH bağımlı Cushing 

düşünüldü ve hipofizer nedenlerin ekartasyonu amacıyla hipofiz manyetik rezonans görüntüleme 

(MRG) istendi.  Hipofiz MRG’de adenom saptanmaması ve yüksek doz DST testinde kortizol düzeyinde 

baskılanmama olmaması nedeniyle hastada ektopik ACTH sendromu düşünüldü.  

Toraks HRCT görüntülemesinde 4 cm boyutlarında kitlesel lezyon ve sağ hiler bölgede yaklaşık 35 mm 

boyutunda yumuşak doku kalınlaşması izlendi (Resim 1). Kitleden alınan biyopsinin patolojik 

incelemesi KHAH ile uyumlu gelen hasta ileri tetkik ve tedavi amacıyla onkoloji servisine yönlendirildi. 
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Tablo 1. Hastanın başvuru esnasında laboratuvar değerleri 

Parametre Sonuç Referans değerler 

Glukoz (mg/dL) 107 74-100 

Üre (mg/dL) 31 19-49 

Kreatinin (mg/dL) 0.66 0.7-1.2 

AST (U/L) 35 0-40 

ALT (U/L) 33 0-41 

Sodyum (mEq/L) 145 136-145 

Potasyum (mEq/L) 2.34 3.5-5.1 

Düzeltilmiş kalsiyum (mg/dL) 8.4 8.6-10.2 

Magnezyum (mg/dL) 1.96 1.6-2.6 

pH 7.51 7.35-7.45 

Bikarbonat (mmol/L) 34.7 21-26 

ACTH (pg/mL) 311 0-46 

Bazal kortizol (μg/dL) 55 6.2-19.4 

Renin (ng/mL/sa.) 1.96 0.98 - 4.18 

Aldosteron <5 3-16 

1 mg DST 45.3 6.2-19.4 

8 mg DST 51 6.2-19.4 

 

 

Resim 1. Akciğerdeki lezyonun bilgisayarlı tomografi görüntüleri.   

 

Tartışma ve Sonuç 

Ektopik ACTH sendromu ACTH salgılayan tümörlerin neden olduğu nadir görülen paraneoplastik bir 

sendromdur. KHAK ve bronkopulmoner karsinoid tümörler ektopik ACTH salınımının en sık nedenidir.  

Ektopik ACTH sendromu sıklıkla erkeklerde, genellikle 40 yaşın üzerinde görülür. Hiperkortizoleminin 

halsizlik, proksimal miyopati, stria gibi klasik bugularının yanında ciddi hipokalemi ve 
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hiperpigmentasyon gibi yüksek ACTH düzeyi ile ilgili bulgular gözlenebilir.5 Kilo artışı ektopik ACTH 

sendromunda eşlik eden malignite nedeniyle Cushing hastalarındaki kadar belirgin değildir. Maligniteye 

bağlı ektopik ACTH sendromlu hastalarda semptomlar daha ağırdır ve hastalığın progresyonu yüksek 

serum ACTH ve kortizol sekresyonu nedeniyle daha hızlıdır.6 Tedavide ektopik ACTH salımına yol 

açan tümörün rezeksiyonu optimum tedavi yöntemidir. Ancak KHAK'de rezektabilite oranının düşük 

olması ve sistemik tedaviye iyi yanıt vermesinden dolayı kemoterapi tedavisi ön plandadır. Ektopik 

Cushing sendromunda 1 yıllık sağkalım %84, 5 sağkalım yıllık ise %70 olarak bildirilmektedir.7 Bu 

vakada dirençli hipokalemi ile başvuran kaşektik hastalarda maligniteye bağlı ektopik ACTH 

sendromunun ayırıcı tanıda akılda tutulması gerektiğini vurgulamaya çalıştık. 
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Giriş 

İnterstisyel akciğer hastalıkları (İAH), enfeksiyon dışı akciğer parankimini etkileyen birçok hastalığı 

içeren bir hastalık grubudur. Etiyolojiye göre İAH dokuz ana gruba ayrılır: idiyopatik interstisyel 

pnömoni, bağ dokusu hastalığı, sigarayla ilişkili, vaskülit, granülomatöz hastalık, çevresel/mesleki, ilaca 

bağlı, kalıtsal ve diğer nedenlerle olabilir.1 İlaca bağlı interstisyel pnömonide ilaç akciğer 

interstisyumunda inflamasyona yol açar ve sonucunda akciğerde fibrozis gelişir. İlaca bağlı interstisyel 

pnömonide muhtemelen birbirine bağımlı olan iki mekanizma vardır; biri doğrudan, doza bağlı toksisite 

ve diğeri immün aracılı mekanizmadır.2 Mammalian target of rapamycin (mTOR) hücresel 

anabolizmayı uyararak nükleik asit, protein, lipid üretimi, ribozom biogenezi ve protein translasyonu 

gibi birçok mekanizmayla makromalekül oluşumunu etkiler. mTOR aynı zamanda lizozom biyogenezi 

ve otofaji gibi katabolik süreçleri de inhibe eder. mTOR, hücre proliferasyonu, büyümesi ve 

metabolizması için metabolik yolları modüle ederek çevresel uyaranların neden olduğu anabolik 

süreçleri bütünleştirir.3 mTOR’un kanserde sıklıkla regülasyonu bozulur ve mTOR'un aktive edici 

somatik mutasyonları, yakın zamanda birkaç kanser türünde tanımlanmıştır ve bu nedenle mTOR, 

terapötik hedef haline gelir. mTOR inhibitörleri önceden yaygın olarak immünosupresör olarak 

kullanılmıştır ve günümüzde malignitelerinin tedavisi için de onay almıştır.4 Everolimus, allosterik 

mTOR inhibitörü olarak mTOR fonksiyonel kompleks 1’i inhibe eder ve östrojen reseptörü pozitif 

(ER+) meme kanserlerinde kullanılmaktadır.4   

Buzlu cam görünümü bugün için en çok gördüğümüz COVID-19 akciğer tutulumunda, pulmoner 

ödemde, aspirasyonda, Pneumocystis jirovecii pnömonisinde, nonspesifik interstisyel pnömonide, 

alveolar hemorajide, ilaç ilişkili akciğer toksisitesinde görülebilen nonspesifik bir bulgudur.5 COVID-

19 pnömonisinde baskın bilgisayarlı tomografi (BT) bulguları arasında buzlu cam opasifikasyonu, 

konsolidasyon, bilateral tutulum, periferik ve yaygın dağılım yer alır.6 Burada COVID-19 pnömonisinin 

de radyolojik bulgularından olan buzlu cam görünümüyle karıştırılabilecek olan etiyolojilerden biri olan 

ilaç ilişkili interstisyel akciğer hastalığı tartışmak istedik. 

 

Vaka Sunumu 

Bilinen meme kanseri ve kemik metastazı olan ve hormonoterapi ve kemoterapi kullanımı olan 48 

yaşındaki kadın hasta tarafımıza satürasyon düşüklüğü, dispne ve genel durumun kötüleşmesi üzerine 

başvurdu. Hastanın ateşi, öksürük, balgamı mevcuttu. Fizik muayenesinde genel durumu iyi, şuuru açık, 

oryante, koopereydi. Akciğerde bazal ve orta hatta ince ralleri mevcuttu. Batın rahat, defans ve rebound 

yoktu. Nazal kanülden 3 L/dak oksijen desteğiyle oksijen satürasyonu %97 idi. Oda havasında 

satürasyonu %85 idi. Hastaya antibiyotik tedavisi olarak teikoplanin ve siprofloksasin başlandı. 

23.06.2021’de akciğer BT’si (Resim 1) "Akciğer parankimlerinde 12.06.2021 tarihli (Resim 2) 

incelemede tanımlanan COVID-19 sekellerine ilaveten apeksten bazale kadar bronkovasküler dağılıma 

uygun buzlu cam görünümünde konsolidasyonlar ve bu alanlarda vasküler-bronşiyal belirginleşmeler, 

ikinci COVID-19 enfeksiyonu ve aktif enflamasyon ile uyumludur ve 12 Haziran 2021 tarihli 

incelemeye oranla progrese görünümdedir." şeklinde raporlandı. Hastada düşünülen COVID-19 

enfeksiyonu ve daha önce geçirdiği düşünülen COVID-19 enfeksiyonu Polymerase chain reaction 

(PCR) ile kanıtlanamadı. Alınan tüm PCR sonuçları negatifti. Daha önce BT pozitif COVID-19 olgusu 

olduğu düşünülerek COVID-19 tedavisi verilmişti. Hastanın 24.06.2021’de bakılan SARS-CoV-2 
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antikor testi ve PCR testi negatif sonuçlanınca COVID-19 tanısından uzaklaşıldı. Son dört ay boyunca 

everolimus kullanımı mevcuttu. Düşük doz toraks BT’sindeki buzlu cam görünümünün interstisyel 

pnömoniye bağlı olabileceği düşünülerek nedeni araştırıldı. Onkoloji ile değerlendirilen hasta 

everolimusa bağlı interstisyel pnömoni olarak düşünüldü. Aynı zamanda göğüs hastalıkları ile konsülte 

edilen hastada interstisyel akciğer tutulumu, yer yer pnömonik konsolidasyon, buzlu cam görünümleri 

ve hiperaerasyon bulguları bronşiolit ve interstisyel pnömoni düşündürmekteydi. Ajan patojen ayırt 

etmek, keza ilaç akciğeri olup olmadığını anlayabilmek için bronkoskopi, transbronşiyal biyopsi ve/veya 

bronkoalveoler lavaj hastaya önerildi. Hasta kabul etmedi. Hastaya 100 mg metilprednizolon başlandı. 

Everolimusu kullanmaması için hasta uyarıldı. Hastadan ayrıca alınan sitomegalovirüs (CMV) 

immünglobulin (Ig)M negatif, IgG pozitifti. Candida beta-glukan antijeni negatifti. Aspergillus 

galaktomannan antijeni negatifti. Hastanın 100 mg prednol kullanımının 4.gününde hastanın oda 

havasında satürasyonu %91 idi ve akciğer oskültasyonunda ral ve ronküs yoktu. Hastanın geliş C-reaktif 

proteini (CRP) 33.05 mg/dL idi, özellikle metilprednizolon başlandıktan sonra belirgin düşüş görülen 

CRP değeri hastanın taburculuğunda 1.31 mg/dL idi. Hastaya yatışında 7 gün boyunca 100 mg 

metilprednizolon order edildi ve belirgin iyileşme gösteren ve oda havasında desatüre olmayan hasta 

evde 15 gün boyunca 32 mg metilprednizolon kullanmaya devam etmesi önerilerek taburcu edildi. 

 

 

Resim 1. Apeksten bazale kadar bronkovasküler dağılımda buzlu cam görünümünde konsolidasyon alanları  ve 

vasküler-bronşiyal belirginleşmeler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2. Geçirilmiş COVID-19 enfeksiyonu olarak değerlendirilen buzlu cam görünümünde konsolidasyon 

alanları. 
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Tartışma ve Sonuç 

İnterstisyel pnömoni tanısı koymak klinisyenleri zorlayabilir çünkü tanı bir dışlama tanısıdır. Bir 

çalışmada solid organ transplantasyonunda kullanılan everolimusun üç büyük kontrollü klinik 

çalışmasından elde edilen verilerin analizinde, everolimus ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığı 

insidansının %0.4 olduğu bulunmuştur (1.473 hastada 6 hasta). Bu üç çalışmada literatür 

incelemelerinde tanımlanan vakalara benzer şekilde semptomların everolimus başlanmasından sonraki 

ortaya çıkış zamanları oldukça değişkendi. Bu süre de 4 hafta ile 15 ay arasında değişkenlik 

göstermektedir.7 Bakteriyel, mantar ve COVID-19 ilişkili enfeksiyöz nedenlerin dışlanması, kliniğin 

steroid tedavisi ile düzelmesi ve radyolojik ve klinik bulguların ilaç ilişkili pnömonit ile uyumlu olması 

nedeniyle hastaya everolimusa bağlı interstisyel pnömoni tanısı kondu. Özellikle pandemi döneminde 

buzlu cam görünümünün klinisyenleri direkt COVID-19 tanısına yönlendirmesi nedeniyle ayırıcı tanıda 

yer alan diğer etiyolojilerin düşünülmesi önem taşımaktadır. 
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Özet 

Yoğun bakım üniteleri genel durumu ağır, kritik hastaların monitör ile yaşamsal fonksiyonlarının takip 

edildiği ve sürdürüldüğü, özel tedavi yöntemlerinin kullanıldığı, ayrıntılı ve karmaşık bakım 

uygulamalarının yapıldığı çok kapsamlı birimlerdir. Bu sebeplerden dolayı bu birimler hastaların 

fiziksel ve psikososyal açıdan birçok stresörle karşılaştığı ortamlardır. Yoğun bakım ünitelerinde yatan 

hastaları yaşamlarının tehdit altında olması, alışılmamış tıbbi cihazlar, yabancı bir ortam, monoton ve 

ürkütücü sesler, aile ve yakınlarından uzak olmaları, özbakım ihtiyaçlarını karşılayamama ve bağımlılık, 

hastalığının ciddiyetini ve ölüme yakın hissetmeleri gibi birçok stresörle karşılaşması sonucunda 

psikososyal problemler yaşamaktadır. Anksiyete ve uyku problemleri bunların başında gelenlerdir. 

Anksiyetenin varlığı da uyku sorunlarının yaşanmasına neden olarak iyileşmeyi geciktirmekte, farklı 

fizyolojik ve psikolojik sorunlar ortaya çıkarıp var olan anksiyeteyi daha da fazla arttırmaktadır. 

Bireylerin bedenen, ruhen ve psikolojik yönden iyilik halinde olabilmeleri için uyku ihtiyacının düzenli 

ve dengeli şekilde karşılanması gerekir. Yoğun bakımda yatan hastaların uykularını inceleyen birçok 

araştırmacı, bu hastalarda uykunun süre ve kalite açısından olumsuz yönde etkilendiğini, uyku yapısının 

bozulduğunu ve uyku sorunlarının sık yaşandığını ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle hemşireler erken 

dönemde hastaların anksiyete ve uyku sorunlarını tanımlayabilmeli, mevcut stresörleri azaltmalı, kaliteli 

bir uyku için terapötik bir ortam oluşturarak gerekli çevresel düzenlemeleri ve uygulamaları 

yapabilmelidir. Böylelikle anksiyete ve uyku bozukluğuna bağlı ortaya çıkabilecek olası problemler de 

önlenecektir. 

Anahtar kelimeler: Yoğun bakım hastası, anksiyete, uyku sorunları. 

 

Giriş 

Yoğun bakım üniteleri, genel durumu ağır, sağlık durumu ileri derecede bozulmuş kritik hastaların 

monitör ile izlenerek yaşamsal faaliyetlerinin sürdürüldüğü, özel tedavi yöntemlerinin uygulandığı, 

karmaşık ve ileri teknolojik cihazların bulunduğu, üst düzey dikkat gerektiren çok kapsamlı birimlerdir 

(Gerkuş, 2020; Özdemir ve Saygı, 2019). Bu birimlerde fiziksel durumu ağır, yaşamsal işlevleri için 

destek gereken kendi bakım gereksinimlerini karşılayamayan ve özel bakım gerektiren sağlığı bozulmuş 

kişiler, hastalar yatmaktadır (Gerkuş, 2020; Özdemir ve Saygı, 2019). Bu hastaların sıkı takibi ve anında 

müdahalesi için hemşire başına düşen hasta sayısının az olduğu bu üniteler hastalar ve hastalıkların 

özellikleri, tedavi yöntemlerinin değişkenliği, uygulanan teknik donanımı ve işleyişi, fiziksel şartları ve 

duygusal atmosferi açısından hastanenin diğer birimlerinden farklı olarak çalışan birimlerdir (Gerkuş, 

2020; Özdemir ve Saygı, 2019). Bu sebeplerden dolayı bu birimler hastalar için hem fiziksel olarak hem 

de psikososyal açıdan birçok stresör kaynağı olup, hastalarda tehlike hissi uyandırabilmekte, yabancı ve 

bilinmeyen bir ortam olarak algılanabilmektedir (Erim, 2018; Gerkuş, 2020). Bu durum hastaların 

anksiyete, yalnızlık, güçsüzlük hissetmelerine, uykudan uyanamama korkusu yaşamalarına dolayısıyla 

anksiyete ve uyku bozukluklarının daha çok görüldüğü ortamlardır (Erim, 2018; Gerkuş, 2020; Özdemir 

ve Saygı, 2019). 

Yaşamın tehdit altında olması, alışık olunmayan çevre ve kişiler, hareket kısıtlılığı, yatağa bağımlı olma, 

yakınlarını ve ailelerini görememe, araçlara veya yoğun bakım ünitesine bağımlılık duygusu, sık 

tekrarlanan ağrılı girişimler, hastalık, tedavi ve uygulamalar hakkında yeterince bilgilendirilmeme gibi 

faktörler psikososyal sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Özdemir ve Saygı, 2019). Bireye 

ve ailesine fiziksel yükün yanı sıra psikososyal yük de getiren yoğun bakım ünitesi, ciddi bir anksiyete 

kaynağıdır. Sağlık problemi bulunan bireylerde anksiyete sıklığı %6-10, hastanede yatarak tedavi gören 

hastalarda %20, yoğun bakım hastalarında ise bu oran %70-80 olabilmektedir (Özdemir ve Saygı, 2019). 
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Bir diğer yandan uyku, bireylerin yaşamlarını kaliteli sürdürebilmesi, fiziksel ve ruhsal yönden sağlıklı 

hissedebilmesinin yanında psikolojik, sosyal boyutlarıyla etkisi olan en temel yaşamsal aktiviteler 

arasında yer alır (Öneği, 2019). Bireyin bu temel aktivitesini yerine getirememesi yaşam kalitesi ve 

iyilik halinin bozulmasına neden olur (Erim, 2018). Uyku sorunları yaşayan hastalarda otonom sinir 

sistemi ve hipotalamik adrenokortikal faaliyetler aktive olur, kortizol salınımı artar, melatonin ile 

büyüme hormonu düzeyi azalır. Bu nedenle kalp hızı, uyarılmışlık ve uyanıklık süresi artar, uyku süresi 

kısalır, yavaş dalga uykusu azalır (Sakman, 2019). Bu sebeplerden dolayı uykusuzluk yaşayan 

bireylerde yorgunluk, konstipasyon, iştahta azalma, bağışıklık sistemini etkileyerek bellek ve bilişsel 

süreçlerde yetersizlik, konsantrasyon güçlüğü, ağrıya duyarlılık, sinirlilik, konfüzyon, mantık dışı 

düşünceler, halüsinasyon, duygu ve motivasyonunun bozulması gibi sorunlar görülmektedir (Erim, 

2018). Odanın havasız olması, ortamın farklı olması, odaya fazla girilip çıkılması, uyku saatlerinde 

yapılan tedavi ve bakım uygulamaları, ışık ve gürültü gibi çevresel faktörler ile ağrı deneyimi gibi 

bireysel faktörler, hastane ortamında uykuyu etkileyen önemli sorunlar olarak görülmektedir (Erim, 

2018).  Ayrıca hastalık, bireylerin genellikle uykuya dalma süreci ya da uyanma gibi uyku ile ilgili 

değişik problemler yaşamasına ve alışık olmadıkları pozisyonlarda uyumasına neden olabilmektedir 

(Erim, 2018). Yoğun bakım ünitesinde hastalara sıklıkla kateter, dren, aspirasyon, pansuman değişimi, 

pozisyon değişikliği, rehabilitasyon gibi girişimsel ve girişimsel olmayan tedavi ve bakım yöntemlerinin 

uygulanması da hastaların uyku problemleri yaşamasına neden olmaktadır. Uyku bozuklukları da 

deliryum tablosunun görülmesine, yoğun bakımda kalış süresinin uzamasına ve mortalitenin artmasına 

yol açmaktadır (Erim, 2018). Oysa dinlendirici, sakin ve sessiz bir ortam hazırlamak, uyku gibi temel 

fizyolojik gereksinimlerin karşılanmasına olanak sağlamak hemşirelerin en önemli görevleri arasında 

yer almaktadır. Nitekim Florance Nigtingale “iyi bir hemşirelik bakımında hastaların hem isteyerek, 

hem de istemeden uyandırılmasından kaçınmak gerekir” ifadesi ile hemşirelerin uykuya ilişkin rolünü 

açıklamıştır (Erim, 2018). Bu nedenle hemşireler erken dönemde hastaların anksiyete ve uyku 

sorunlarını tanımlayabilmeli, mevcut stresörleri azaltmalı, kaliteli bir uyku için terapötik bir ortam 

oluşturarak gerekli çevresel düzenlemeleri ve uygulamaları yapabilmelidir. Böylelikle anksiyete ve 

uyku bozukluğuna bağlı ortaya çıkabilecek olası problemler de önlenecektir (Erim, 2018; Özdemir ve 

Saygı, 2019). 

 

Yoğun bakım ve anksiyete 

Anksiyete, her bireyin yaşamının belirli dönemlerinde zaman zaman yaşadığı ve fizyolojik belirtilerin 

eşlik ettiği, bireyin kendi varlığına yönelik tehdit durumlarına karşı bir tepkisi, kaynağı sıklıkla birey 

tarafından belirlenemeyen ya da bilinmeyen nedenlere bağlı, belirsizlik, rahatsızlık, endişe, kaygı ve 

korku hissi olarak tanımlanmaktadır (Yanık ve Yılmaz, 2019; Özdemir ve Saygı, 2019; Yıldırım, 2018). 

Anksiyete, bireyin değer sistemi ya da güvenlik örüntüsüne spesifik veya belirli olmayan bir tehdide 

karşı otonom sinir sisteminin harekete geçmesi sonucunda yaşanan nedeni belli olmaya huzursuzluk ve 

endişe duygusudur (Şahin, 2018).  

Hemşireliğin temel kurucusu olan Florence Nightingale, Çevre Kuramı’nda hastaların tedavi 

edilmesinde çevrenin son derece önemli olduğundan bahsetmiş ve hastanenin temel görevinin hastalara 

zarar vermemesi gerektiğini savunmuştur (Özdemir ve Saygı, 2019; Şahin, 2018). Ancak gerçek hastane 

ortamlarında ve özellikle yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların yaşamlarının tehdit altında olması, 

alışılmamış tıbbi cihazlar, yabancı bir ortam, monoton ve ürkütücü sesler, aile ve yakınlarından uzak 

olmaları, öz bakım ihtiyaçlarını karşılayamama ve bağımlılık, hastalığının ciddiyetini ve ölüme çok 

yakın hissetmeleri gibi birçok stresörle karşılaşırlar, bunun sonucu olarak da bir dizi psikososyal 

problemler yaşamaktadır (Özdemir ve Saygı, 2019; Şahin, 2018). Öfke, anksiyete, spritüel distres, 

depresyon, deliryum, uyku yoksunluğu bunların başında gelenlerdir (Özdemir ve Saygı, 2019; Şahin, 

2018). Hastaların yoğun bakımda kaldıkları süre içerisinde oluşan psikososyal sorunlar taburculuktan 

sonrada devam edebilmektedir. Hastaların yoğun bakımdan çıkmalarından sonra yaşadıkları psikososyal 

sorunlar olarak depresyon, anksiyete ve stres temel psikososyal sorunlar olarak belirlenmiş ve bunların 

sebebinin hastaların yoğun bakımdaki deneyimleri olduğu belirtilmiştir (Şahin, 2018). 

Yoğun bakım, hastalar için önemli bir anksiyete kaynağıdır. Anksiyete hastanın yoğun bakım ünitesinde 

bulunduğu herhangi bir dönemde olabilir (girişte yatarken veya taburcu olurken) (Sarıgül, 2020). Yoğun 

bakıma kabul edilen bireylerin; hasta olmak, hastanede yatmak, ameliyat olacak olmak gibi kişinin 

kendini tehdit altında hissetmesi, yabancı bir ortamda yaşanan belirsizlik, duygusal karmaşa, rol 

değişiklikleri, kontrol kaybı, ölüm korkusu, gelecek kaygısı, beden bütünlüğünün bozulması, 
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yakınlarından ve alıştığı çevreden ayrılma, ağrı ve invaziv girişimler kaynaklı anksiyete yaşadıkları 

gözlenmektedir (Şahin, 2018; Sardoğan, 2018). Ayrıca hasta yakınlarının COVID-19 pandemisi 

sebebiyle yoğun bakım ünitelerine ziyarete alınmaması, hastanın alışkanlıklarını sürdürememesi hastada 

yalnızlık ve izolasyon duygularının gelişmesine neden olarak hastada anksiyete gelişmesine sebep 

olduğu gözlenmektedir (Özdemir ve Saygı, 2019). 

Hastaları yoğun bakımlarda olumsuz yönde etkileyen en önemli unsurlardan bir diğeri de uyaran 

fazlalığıdır. Uyaran fazlalığı, normalden daha yüksek iki ya da daha fazla uyaranla karşılaşılması olarak 

tanımlanmaktadır (Özdemir ve Saygı, 2019). Hastada uyaran olabilecek uygulamalar arasında herhangi 

bir tıbbi cihaz, ventilatör kullanımı, invaziv girişimler, yanıp sönen ışıklar, kokular, 24 saat ışığın varlığı, 

gizliliğe dikkat edilmemesi, gürültü, ortamın çok sıcak ya da çok soğuk olması ve konforsuz yatak 

sayılmaktadır (Aydın ve Gürsoy, 2017).  

Gürültü yoğun bakım ünitelerindeki hastalar için ortak uyarandır (Aydın ve Gürsoy, 2017; Horsten ve 

ark., 2017). Gürültü kaynakları; alarm sesleri, hastanın yanında açık bırakıldığında aspirasyon cihazının 

sesi, telefon, monitör ve ventilatör sesleri, diğer hastaların çıkardığı sesler, ayak sesleri, sağlık 

personelinin sesi, kapı-pencere, pansuman arabası ve benzeri araç-gereçlerin çıkardığı sesler gibi birçok 

etken hasta için önemli gürültü kaynaklarıdır (Özkan ve Boyacıoğlu, 2018). Bu seslere uzun süre maruz 

kalan hasta yoğun bakım ortamından ayrıldığında yaşama uyum sağlamada sorun yaşamaktadır 

(Özdemir ve Saygı, 2019). Camı olmayan, olsa bile açılamayan bu ünitelerde havalandırmanın 

sağlanabilmesi için merkezi havalandırma sistemleri kullanılmaktadır. Bu durum hastaların üşümesi, 

ortamın yeterince havalandırılamaması, ilaç hazırlama işlemleri ve bireysel bakım aktivitelerine bağlı 

olarak kötü kokuların ortama yayılması gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Özdemir ve 

Saygı, 2019). Tüm hastaların aynı ortamda bulunmasına bağlı olarak diğer hastalara yapılan 

müdahalelere tanık olma da hastaların karşılaştığı bir diğer anksiyete sorununa neden olan 

faktörlerdendir (Özdemir ve Saygı, 2019).  

Hastaların güvenliği için yapılan fiziksel tespit uygulaması da bir uyaran olarak kabul edilebilir (Aydın 

ve Gürsoy, 2017). Fiziksel kısıtlama sıklıkla konfüze, ajite ya da demans gibi bilişsel ve davranışsal 

bozukluğu olan hastaların güvenliğinin sağlanmasında kullanılmaktadır (Kılıç ve Polat, 2021). Fiziksel 

kısıtlama, hastanın yataktan düşmesini önleyerek hasta güvenliğini sağlamak, hastaya bağlı olan tıbbi 

araçların hasta tarafından çıkarılmasını önlemek (örneğin, intravenöz damar yolu, nazogastrik tüp, üriner 

katater, endotrakeal tüp), yatağa bağımlı hastalarda vücut postürünü korumak, hastanın rahatsız edici, 

zarar verici davranışlarını kontrol altına almak, sağlık personeli tarafından tedavilerin uygulanmasını 

kolaylaştırmak amacıyla uygulanmaktadır (Kılıç ve Polat, 2021). Yoğun bakım hastalarında strese 

neden olan unsurlardan birinin de hareketsizlik olduğu saptanmıştır (Aydın ve Gürsoy, 2017). 

Saptanan en önemli anksiyete nedenlerinden biri de ağrıdır (Özdemir ve Saygı, 2019). Yoğun bakım 

ünitelerinde bakım gerektiren hastalığın kendisinin neden olduğu ağrının yanı sıra, çeşitli amaçlarla 

kullanılan kateterler, drenler, noninvaziv ve invaziv ventilasyon yöntemleri, tedavi ve bakım girişimleri, 

aspirasyonlar, pansuman değişimleri, pozisyon değişiklikleri, rehabilitasyon uygulamaları ve hasta 

nakilleri oldukça acı ve ağrı verici uygulamalardır (Özdemir ve Saygı, 2019). 

Hastaların fiziksel bir nedene dayalı sorunları anksiyeteye yol açabileceği gibi var olan kaygısı da bazı 

fiziksel semptomlara neden olabilir. Otonom sinir sisteminin uyarılmasıyla kan basıncı, kalp hızı, 

solunum sayısı, mide barsak hareketleri artabilir. Kan şekeri yükselir, ağız kuruluğu ortaya çıkabilir. 

Göz bebekleri genişleyebilir, titreme ve terleme olabilir. Bu belirtiler merkezi sinir sisteminde adrenalin 

benzeri kimyasalların kana karışmasına neden olur ve anksiyete oluşur. Bununla birlikte yoğun ve 

sürekli kaygı da gastrik ülserasyon, adrenal bezde hipertrofi gibi fiziksel sorunlara neden olabilir 

(Sardoğan, 2018). Özellikle yoğun bakımlarda sık karşılaşılan anksiyeteye karşı hemşireler bu gibi 

anksiyete belirti ve bulgularını bilmeli, takip etmeli ve gerekli girişimlerde bulunmalıdır. 

 

Yoğun bakım ve uyku sorunları 

Biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel gereksinimleri olan insanın varlığını sürdürebilmesi için temel 

gereksinimlerin karşılanması gerekmektedir. Bireyin temel ihtiyaçları karşılanmadığı zaman iyilik hali 

bozulmaktadır (Erim, 2018). İnsanın temel ihtiyaçlarından biri olan uyku; ruh, zihin ve bedeni yeniden 

şarj etmek gerektiğinde bireyin stres ve sorunlarından uzaklaştığı bir rahatlatma, hafıza işlevlerinin 

düzenlenerek öğrenebilmenin sağlanması, hücrelerin onarılması ve yenilenmesi ile beraber bireyi yeni 

bir sabaha hazırlama olarak tanımlanmaktadır (Erim, 2018; Öneği, 2019). Hayati bir fonksiyon olan 

uyku, Maslow’un insan gereksinimleri hiyerarşisinde en temel ihtiyaçlar olan fizyolojik gereksinimler 
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içerisinde yer almaktadır (Sakman, 2019). Uyku insan hayatında yeme, solunum, boşaltım kadar önemli 

bir fizyolojik gereksinimdir (Sakman, 2019). Sağlık durumunun sürdürülmesinde önemli bir payı olan 

uyku insan hayatının üçte birini içinde barındırır (Öneği, 2019). Bireylerin bedenen, ruhen ve psikolojik 

yönden iyilik halinde olabilmeleri için bu ihtiyacın düzenli ve dengeli bir şekilde karşılanması gerekir 

(Öneği, 2019). 

Uyku ve uyanıklık siklusu; beyin sapı, spinal kord ve serebral kortekste yer alan Retiküler Aktivasyon 

Sistemi (Reticular Activating System-RAS) ve medullada yer alan, Bulber Senkronize Edici Bölge 

(Bulbar Synchronizing Region-BSR) tarafından düzenlenir (Sakman, 2019). Retiküler Aktivasyon 

Sistemi, uyanıklıkla bağlantılı kortikal aktivitelerin yanında refleks ve istemli hareketlerin oluşumunu 

sağlar (Sakman, 2019; Erim, 2018). Uyku sırasında bedenin periferinden ve serebral korteksten gelen 

bazı uyaranları algılayabilir ve bu durumda uyanık hale geçer (Sakman, 2019; Erim, 2018). Basınç, ağrı, 

gürültü, gibi dışarıdan gelen uyaranlar RAS’ı uyarır ve vücudun uykudan uyanıklığa geçmesine sebep 

olur (Sakman, 2019; Erim, 2018). BSR’nin aktivitesinin artması uykuyu başlatır. Yani RAS’ın azalması 

BSR aktivasyonun artması uyanıklıktan uyku sürecine geçişi sağlamaktadır (Sakman, 2019; Erim, 

2018). Dopamin, histamin, seratonin, norepinefrin, asetilkolin gibi nörotransmitter maddeler uykuda 

önemli bir yere sahiptir (Sakman, 2019; Erim, 2018). Nörotransmitter maddeler arasında uykuyu 

başlatmada en önemli rolü üstlenen seratonin, RAS’da bulunan “rafe çekirdeği” tarafından salgılanır 

(Sakman, 2019; Erim, 2018). Seratonin salınımının fazlalaşmasıyla RAS inhibe olur (Sakman, 2019; 

Erim, 2018). Bununla birlikte gözlerin kapalı olması, karanlık ve sessiz bir ortam, uygun ve rahat bir 

pozisyon RAS’ın uyarılmasını azaltarak kişinin uykuya dalmasını sağlar (Sakman, 2019; Erim, 2018). 

Uykuyu etkileyen en önemli biyoritim, sirkadiyen ritimdir (Öneği, 2019). Bu, 24 saatte bir tekrarlayan 

fizyolojik bir döngüdür (Öneği, 2019). Birey her gece, birbirini takip eden iki farklı uyku aşamaları 

yaşar. Toplam uyku siklusunun NREM yani yavaş göz hareketlerinin olduğu dönem %75’ini 

oluştururken, REM (hızlı göz hareketlerinin olduğu) ise %25‟ini oluşturur (Öneği, 2019). NREM 

uykusu organizmada beyin dokusu gibi özel hücreler ve epitellerin yenilenme ve onarım faaliyetlerinin 

sürdürülmesinde rol oynar. Vücudun enerjisi korunur, bazal metabolizma yavaşlar (Özkan ve 

Boyacıoğlu, 2018). REM uykusu derin ve yavaş dalgaların görüldüğü senkronize olmayan bir uykudur 

(Özkan ve Boyacıoğlu, 2018). REM uykusu zihinsel ve ruhsal denge açısından gereklidir (Özkan ve 

Boyacıoğlu, 2018). Ciddi sağlık sorunlarının üzerine uyku sorunlarının da eklendiği yoğun bakım 

hastalarında uyku yoksunluğu oluşarak uyku evrelerine göre bazı fizyolojik ve psikolojik semptomlar 

ortaya çıkmaktadır (Özkan ve Boyacıoğlu, 2018). REM yoksunluğunda; irritabilite, apati, dikkatte 

azalma, ağrıya duyarlılıkta artma görülebilir (Özkan ve Boyacıoğlu, 2018). NREM yoksunluğunda ise 

yorgunluk görülür, immün sistem sorunları gelişebilir (Özkan ve Boyacıoğlu, 2018). 

Uykuyu; yaş, cinsiyet, hastalıklar, çevresel faktörler, biyolojik değişiklikler ve yaşam dönemleri, 

fiziksel aktivite, beslenme, emosyenel durum, ilaçlar, alkol, sigara ve uyarıcılar, yaşam tarzı, durumsal 

faktörler gibi birçok faktör etkilemektedir (Öneği, 2019; Sakman, 2019; Erim, 2018; Sayed ve ark., 

2021). Yaş, uyku süresi ve alışkanlığında değişikliklere neden olan faktörlerin başında gelmektedir. 

Yaşlı bireyler, çevresel uyaranlara daha duyarlı olup uyku bölünmeleri ve gece sık uyanma görülür, 

gençlere göre 1.5 sa. daha az uyku uyurlar, NREM Evre I daha fazla, NREM III-IV ve REM daha az 

yaşanır, REM uykusu 9 daha erken başlar (Sakman, 2019). Uykuya geçişte harcanan zaman yaşlılıkla 

birlikte artarken, uykuya duyulan ihtiyaç azalır. Yaş ilerledikçe uyku süresi azalırken, yatakta kalma 

süresi artmaya meyillidir (Erim, 2018). Ayrıca yaşın ilerlemesine bağlı olarak birçok sistem hastalıkları 

arttığından uyku süresi, düzeni ve ritmi bozulmaktadır. Bu değişiklikler uyku kalitesini olumsuz etkiler 

ve rahat uyku ve dinlenme engellenir (Sakman, 2019). Genç erişkin kadınların uyku kalitesi, aynı yaş 

grubundaki erkeklerden daha iyidir. Ancak yaş ilerledikçe ve bir takım biyolojik (menopoz gibi) 

değişiklikler oldukça, kadınlar erkeklere göre daha çok uyku sorunu yaşamaktadırlar (Erim, 2018). 

Kadınların beyinlerini gün içerisinde daha çok aktif kullandığını, tek seferde birden fazla işi yapacak 

şekilde çoklu işlevler yürüttüğünü, bu nedenle de kadın beyninin daha fazla uyumaya ve kendini 

yenilemeye ihtiyaç duyduğu bilinmektedir (Erim, 2018). Ayrıca kadınların uyku süreleri erkeklerden 

daha fazla olmakla birlikte daha fazla uyku sorunu ilettikleri ve daha fazla uyku ilacı kullandıkları 

belirtilmektedir (Sakman, 2019). Hastalıklar fizyolojik ve psikolojik etkileri nedeniyle uyku 

problemlerine neden olabilmektedir (Sakman, 2019). Pek çok hastalık; ağrı, fiziksel problem, anksiyete 

ve depresyon dolayısıyla uykusuzluğa neden olmaktadır (Erim, 2018).  Gastro özofageal reflü, duedonal 

ülser, anjina pektoris, konjestif kalp yetmezliği, alerjik rinit, nöbetler gibi rahatsızlıklar uykusuzluğa 

neden olurken enfeksiyonlar, myotonik distrofi, tümörler, serebro-vasküler rahatsızlıklar, hidrosefali, 
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hipoglisemi, hiponatremi, karaciğer ve böbrek yetmezliği ve fiziksel travmalar ise fazla uyuma isteği 

oluşturabilir (Erim, 2018). Menopoz sonrası ateş basmaları ve gece sık idrara çıkma, sık öksürüğe neden 

olan astım vb. rahatsızlıklar uykuya dalmayı güçleştirmektedir (Erim, 2018). Çevre uykuya dalmayı 

kolaylaştırabildiği gibi bazen de uykuyu engelleyici bir faktör olmaktadır. Gürültü, çok sıcak ya da 

soğuk ortamda bulunmak uyku sürecini ve uyku kalitesini bozabilmektedir (Sakman, 2019). Birçok ilaç, 

nikotin gibi nedenler ajitasyon, uykusuzluk, yorgunluk gibi yan etkilere neden olarak uyku kalitesini 

bozabilir (Erim, 2018). Sedatifler, hipnotikler, antidepresan ve amfetaminler REM uykusunu etkiler. 

Sedatif kullanan bireylerde iş gücü performansında azalma ve uyuşukluk hissi görülür (Erim, 2018). 

Hipnotikler uyku evrelerinin uzamasına ve ilacın kesilmesinden sonra uykusuzluğa (rebound insomnia) 

yol açabilir (Erim, 2018). Diüretikler, digoksin ve beta blokerler bireyin sık sık uyanmasına neden 

olabilir (Erim, 2018). Kayıp ve yas süreci, rutinlerin kaybı, endişe, korku ve bilinmezlik gibi faktörler 

uyku problemlerine neden olabilir (Sakman, 2019). 

Yoğun bakımda yatan hastaların uykularını inceleyen pek çok araştırmacı, bu hastalarda uykunun hem 

süre hem de kalite açısından olumsuz yönde etkilendiğini, uyku yapısının bozulduğunu ve uyku 

sorunlarının sık yaşandığını ortaya çıkarmıştır (Erim, 2018; Sakman, 2019; Sarıgül, 2020; Özkan ve 

Boyacıoğlu, 2018; Yanık ve Yılmaz, 2019; Öneği, 2019; Gerkuş, 2020; Aydın ve Gürsoy, 2017).  

Yapılan çalışmalarda yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların uyumaları gereken zamanın %40-50’sini 

uyanık olarak geçirdikleri ve uyudukları sürenin de ancak %3-4’ünü REM uykusunda geçirdikleri 

bildirilmektedir (Erim, 2018). Birey, bozulan sağlık durumunda artan stresle baş ederken bir yandan da 

temel ihtiyaçlarını karşılamak durumunda olduğu için uykuya ve dinlenmeye olan gereksinim 

artmaktadır (Öneği, 2019). Bu ünitede yatan hastalarda ağrı, fiziksel durum, ilaç tedavisi, ölüm korkusu, 

ışıklandırma, çevresel gürültü hoş olmayan kokular, yabancı aletler, hemşirelik girişimleri invaziv 

girişimler, mahremiyet kaybı ve aileden uzak kalma gibi pek çok nedenle uyku sorunları sık 

görülmektedir. Araştırmalar, yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda uykunun hem süre hem de kalite 

açısından olumsuz yönde etkilendiğini göstermektedir (Erim, 2018; Sakman, 2019; Sarıgül, 2020; 

Özkan ve Boyacıoğlu, 2018; Yanık ve Yılmaz, 2019; Öneği, 2019; Gerkuş, 2020; Aydın ve Gürsoy, 

2017). Bu hastalar, uykuda geçirmeleri gereken zamanın önemli bir bölümünü uyanık olarak geçirmeleri 

nedeniyle uykunun terapötik etkisinden yeterince yararlanamamaktadır (Erim, 2018). Yoğun bakımda 

yatan hastalar, uykularının normal yaşamına oranla kötüleştiğini ve bu durumun yoğun bakımda 

kaldıkları süre boyunca değişmediğini belirtmektedirler (Erim, 2018).  

Teknolojik gelişmelerle birlikte yoğun bakım ünitelerinde görsel ve/veya işitsel alarmlı aletlerin 

kullanımı da artmıştır. Yapılan çalışmalar hastaların güvenliğini arttırmak için dolaşım ve solunum 

fonksiyonlarının izlenmesinde kullanılan alarmların etkinliğinin zayıf olduğu ve ortamdaki gürültünün 

%30’undan sorumlu oldukları bildirilmektedir (Erim, 2018). Gürültü, yoğun bakımların vazgeçilmez 

bir gerçeği olmakla birlikte uyku yoksunluğunun en sık nedenidir (Özkan ve Boyacıoğlu, 2018; Horsten 

ve ark., 2017). 

Yatan hastalarda uyku problemi için verilen ilaçlar uyku probleminin daha çok artmasına ve sirkadiyen 

ritimde bozulmaya neden olabilmektedir (Öneği, 2019). Yoğun bakımda kan alma, EKG çekme ve 

radyolojik girişimler hastanın konforunun bozulmasının yanı sıra uyku siklusunda bölünmelere yol 

açarak; benzer şekilde hijyenik bakım, yaşam bulgularının ölçümü, ilaç uygulamaları, sabah erken saatte 

kahvaltı verilmesi, yüksek sesle yapılan konuşmalar gibi nedenlerle hastanın sık sık uyandırılması uyku 

siklusunun tamamlanmasını engelleyerek uyku sorunlarına yol açabilmektedir (Erim, 2018; Sarıgül, 

2020; Özkan ve Boyacıoğlu, 2018; Öneği, 2019). Akut biyolojik ritimle uyku saatleri arasındaki 

uyumsuzluğun kardiyak ritim bozukluklarına sebep olabileceği unutulmamalıdır (Öneği, 2019). Bundan 

dolayı hastadaki kardiyak ritim düzenli olarak takip edilmelidir (Öneği, 2019). Koroner arter hastalığı 

olan bir hastanın REM uykusu engellendiğinde, hastanın ertesi gece bu dönemi tamamlamak için, 

oksijen tüketen ve enerji gerektiren REM uykusunda daha fazla zaman harcaması gerekmektedir. Bu 

durum artmış enerji gereksinimine, kardiyak outputun azalmasına, halsizlik ve yaşanan kaygının 

artmasına neden olabilmektedir (Öneği, 2019). 

Yoğun bakımda yatan hastalar, uykuya oldukça zor dalabilmekte, REM uykusu ve yavaş dalga uykusu 

azalmakta, normalden daha fazla uyanmakta ya da anksiyete, gürültü, ağrı, sık aralıklı tedavi 

girişimlerinin gerçekleştirilmesi ve monitorizasyon gibi nedenlerle, uykudan daha sık 

uyanabilmektedirler (Erim, 2018). Uyku bozuklukları plazmada katekolamin seviyesinde artışa bağlı 

olarak ajitasyona neden olmaktadır. Aynı zamanda prefrontal kortekste bulunan glikoz 

metabolizmasında azalmaya bağlı depresyon, sinirlilik ve anksiyeteye neden olmaktadır (Özkan ve 
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Boyacıoğlu, 2018). Uykusuzluk interlökin-6, tümör nekrozis faktör, C reaktif proteini arttırarak immün 

yanıtı olumsuz etkilemektedir. İyileşmede gecikme, enfeksiyonla savaş yeteneğinde azalma, yara 

iyileşmesinde gecikme gelişebilmektedir (Özkan ve Boyacıoğlu, 2018). Sonuç olarak uykusuzluk bir 

stres faktörüdür ve organizmada uykusuzluk durumunda stres yanıt oluşmaktadır (Özkan ve Boyacıoğlu, 

2018). Stres yanıt olarak vazokonstrüksiyon, diyastolik basınçta artma, pupillerde dilatasyon ve kas 

gerginliği gelişmekte. Bu etkilerinin dışında adrenalin salınımını arttırıp sempatik sistem uyarısına 

neden olarak hastanın gevşemesini ve uykuya dalmasını engellemektedir (Özkan ve Boyacıoğlu, 2018). 

Bu stres yanıt ise iyileşmeyi geciktireceği için istenmeyen bir durumdur (Özkan ve Boyacıoğlu, 2018). 

Uyku bozukluğunun karmaşık doğası değerlendirmeyi ve hafifletmeyi zorlaştırmaktadır. Nedenlerin 

çok faktöre dayandığı gerçeği ve tüm vücut sistemlerini etkilediği gerçeği çok disiplinli bir yaklaşım 

gerektiren zorlayıcı bir sendrom haline getirir. Etkili bir şekilde uykunun uzun süre başarısız olması 

hemen hemen tüm vücut sistemleri üzerinde zararlı etkilere sahiptir (Erim, 2018). 

 

Sonuç 

Yoğun bakım ünitelerine alınan hastalar genellikle hayatı tehdit eden durumlarla karşı karşıyadırlar ve 

bu birimler hastaların hem fiziksel hem de psikososyal açıdan birçok stresörle karşılaştığı ortamlar 

olarak kabul edilmektedir buna bağlı olarak yoğun bakım ünitesindeki hastalar her zaman kaygıyla 

doludur (Özdemir ve Saygı, 2019). Yoğun bakım temposu içinde uyku düzeninin bozulması, çeşitli tıbbi 

araç-gerecin monoton sesleri, yakınlarını ve ailelerini görememe, hareketsiz kalma ,araçlara veya yoğun 

bakım ünitesine bağımlılık duygusu, uygulanan tedavi ve işlemler, ve bu işlemler hakkında yeterince 

bilgilendirilmeme, ortamdaki aşırı gürültü gibi faktörler hastalarda anksiyetenin ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır (Özdemir ve Saygı, 2019). Anksiyetenin varlığı da uyku sorunlarının yaşanmasına neden 

olarak iyileşmeyi geciktirmekte, farklı fizyolojik ve psikolojik sorunlar ortaya çıkarıp var olan 

anksiyeteyi daha da fazla arttırmaktadır. Uyku bozukluğu ve anksiyete ise strese azalmış tolerans, 

sinirlilik, azalmış dikkat, azalan bağışıklık fonksiyonu ve karar verme yeteneğinde kötüleşme gibi 

değişikliklere neden olabilir (Opuş ve ark., 2020). Hemşire ortamın yöneticisi, yürütücüsü ve aynı 

zamanda kullanıcısı olduğundan hastanın anksiyete nedenlerini tanımlamada, anksiyetenin 

giderebilmesini ve uygun baş etme yollarını kullanabilmesini sağlamada çok önemli bir rol üstlenir 

(Özdemir ve Saygı, 2019). Aynı zamanda hemşireler hastalar için dinlendirici bir ortam hazırlamak, 

hastaların uyku ve diğer temel fizyolojik gereksinimlerini yerine getirmesini sağlamalıdır. Bu nedenle 

hastaların yoğun bakım ortamında uykularını etkileyen olumsuz faktörlerin belirlenmesi ve ortadan 

kaldırılması hemşirenin temel görevlerinden biridir. Bu bağlamda hemşire anksiyete ve uyku 

sorunlarının çözümünde çok önemli bir rol üstlenir. 
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Giriş 

Türk Nefroloji Derneğinin 2020 verilerine göre Türkiye’de Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz  tedavisi 

alan hasta sayısı 63.945’tir.1 Transplantasyon Diyaliz İzlem Sistemi (TDİS) 2020 kayıtlı verilere göre, 

solid organ bekleyen hasta sayısı 23.923’tür. 2020 yılında deklare edilen 1.391 beyin ölümü vakasından  

kullanılan organ sayısı 1.059 olarak gerçekleşmiştir.2 TDİS’e kayıtlı hastaların %4.42’sine solid organ 

nakli yapılabiirken, %95.58’ine ise yapılamamıştır. Ülkemizdeki organ teminindeki yetersizlik, organ 

bekleyen hastaları olumsuz yönde etkilemektedir. Çalışmamızda ülkemizde deklare edilen beyin 

ölümlerinin, yıllara göre dağılımı üzerine COVID-19 pandemisinin etkisinin araştırılması 

amaçlanmıştır.  

 

Gereç ve Yöntem 

Sağlık Bakanlığı “Transplantasyon Diyaliz İzlem Sistemi- Karar Destek Birimi (TDİS-KDS)” verilerine 

göre, ülkemizde 2011 ile 2020 yıllarında bildirilen beyin ölümü verilerin yıllara göre dağılımı 

incelenmiştir. Bu dağılımda COVID-19 pandemisinin etkisi retrospektif olarak değerlendirilmiştir.  

 

Bulgular 

Ülkemizde 2011 ile 2019 yılları arasındaki beyin ölümü sayıları sırasıyla; 1.227, 1.145, 1.645, 1.776, 

1.941, 1.997, 2.046, 2.178 ve 2.309’dur. 2020 yılında ise bu sayı 1.391’dir.3 2011 yılından 2019 yılına 

kadar beyin ölümü deklerasyon sayısı artarken, 2020 yılında COVID-19 pandemisi ile birlikte beyin 

ölümü bildiriminde bir önceki yıla göre azalma oranı %40 olarak saptanmıştır (Grafik 1).  

 

 
Grafik 1. 2011-2020 yıllarında beyin ölümü, aile izni, kullanılan ogan oranları. 
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Tartışma 

COVID-19 pandemisi 2020 yışında deklere edilen beyin ölümü, aile izni ve kullanılan organ sayılarını 

anlamlı şekilde azaltmıştır. Artış eğilimi 2020 yılında tersine dönmüştür. Pandemi döneminde insan 

hareketliliği yasaklar ile kısıtlanmıştır ve dolayısıyla özellikle travma kaynaklı potansiyel verici sayısı 

da azalmıştır. Yoğun bakım yatakları COVID-19’lu hastalarla dolmuş ve yatak kapasiteleri arttırılmıştır. 

Yoğun bakım ekipleri ve kurumdaki diğer sağlık çalışanları dahi pandemiden etkilenmiş ve enfekte 

olmuşlardır.4 Artan hasta sayısı yoğun bir çalışmayı gerekli kılmıştır. Bu durum zaten 2020 yılında daha 

az sayıda olan potansiyel beyin ölümü tanısı alacak hastaların yönetimini ve bağış oranlarını da olumsuz 

etkilemiş olabilir. TDİS 2020 kayıt verilerine göre solid organ bekleyen 23.923 hastanın %4.42’si nakil 

olabilmiştir. 

 

Sonuç 

COVID-19 pandemisi solid organ nakli bekleyen hastaları olumsuz olarak etkilemiştir. Ülkemizdeki 

kadaverik organ naklindeki artış trendinde duraksamaya yol açmıştır ve canlı vericisi olmayan hastaların 

organ bekleme süreleri uzamıştır. 
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Giriş  

COVID-19 pnömonisi hiperkoagülabiliteye yol açabilen hastalıklardan biridir. COVID-19 enfeksiyonu 

sırasında arteriyel veya venöz tromboembolik olaylar ile karşılaşılması nadir değildir. Şiddetli COVID-

19 enfeksiyonu hastalarında dolaşımdaki protrombotik faktörler, artmış faktör VIII değeri, artmış 

fibrinojen, protrombotik mikropartiküller, nötrofil ekstraselüler tuzakları (NET) ve hiperviskozite gibi 

birtakım değişiklikler bildirilmiştir.1,2  

Derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner emboli (PE) dahil olmak üzere venöz tromboembolizm (VTE), 

pandeminin erken evrelerinde COVID-19’lu akut hastalarda çok yaygındı ve yoğun bakım ünitesinde 

yatan hastalarda profilaktik antikoagülan kullanımına rağmen hastaların üçte birinde görülmüştü.3,4 47 

farklı çalışmanın yapılan meta-analizinde VTE için taranan veya değerlendirilen COVID-19 pnömoni 

tanısı ile hastanede yatan hastalarda, çoğu vakada tromboprofilaksiye rağmen, her biri yaklaşık %30'luk 

bir oranda DVT ve PE prevalansı olduğu saptanmıştır. VTE riski, aynı yoğun bakım ünitelerine COVID-

19 dışı nedenlerle takip edilen hastalardan önemli ölçüde daha yüksek görünmektedir.4 Toplam 91 

çalışma ve 35.017 hastanın dahil edildiği bir meta-analizde tüm hastalarda, yoğun bakım ünitesindeki 

ve yoğun bakım ünitesi dışındaki tüm hastalarda VTE’nin genel sıklığı sırasıyla %12.8, %24.1 ve %7.7 

olarak tespit edilmiştir.3 

Bu nedenle özellikle yatarak takip edilen hastalarda antikoagülan tedavinin kullanımı ve koagülasyon 

parametrelerinin takibinin önemi açıktır. Biz bu olguda tedavi edici dozda antikoagülan kullanımına 

rağmen COVID-19 enfeksiyonuna bağlı gelişen pulmoner emboli olgusunu tartışmak istedik. 

 

Vaka Sunumu 

Bilinen diabetes mellitus tanısı dışında ek hastalığı bulunmayan 41 yaşındaki erkek hasta tarafımıza 7 

gündür devam eden öksürük ve baş ağrısı şikayeti ile başvurdu. Hastanın oda havasında satürasyonu 

%95 idi. Nabız 95 vuru/dak, tansiyon arteriyel 155/87 mmHg, dakika solunum sayısı 19 idi. Akciğerler 

oskültasyonunda tüm zonlarda bilateral yaygın ralleri mevcuttu. Batın muayenesinde batın rahattı, 

defans ve rebound yoktu. Çekilen toraks bilgisayarlı tomografide (BT), bilateral buzlu cam 

konsolidasyonları mevcuttu. Hastanın COVID-19 aşısı yoktu. Yapılan burun ve boğaz sürüntüsü ile 

bakılan COVID-19 polimerase chain reaction (PCR) testi pozitif saptanan hasta destek tedavi ve takip 

amacıyla servisimize yatırıldı. Yatışının ilk gününde yapılan laboratuvar tetkiklerinde D-dimer 1.03 

mg/L olarak saptandı. C-reaktif protein (CRP) 10.87 mg/dL, INR 0.9, fibrinojen 731 mg/dL olarak 

saptandı. Hastaya steroid tedavisi, inhaler interferon tedavisi ve destek tedavi ile ağırlığı 78 kg olan 

hastaya 2x6.000 IU enoksaparin başlandı. Hastanın takip 3. gününde hemoptizisi geliştiği için 

enoksaparin tek doz 6.000 IU olarak uygulanmaya başlandı ve 2 gün boyunca tek doz olarak kullanıldı. 

Takip 5. gününde 4 L/dak nazal oksijen desteği ile takip edilen hastada ani solunum sıkıntısı ve oksijen 

ihtiyacında artış gelişti. Hasta 8 L/dak rezervuarlı maske ile desteklenmeye başlandı. Hastanın D-dimer 

değeri ani artışla 35.2 mg/L’ye yükseldi (Grafik 1). 
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Grafik 1. Hastanın D-dimer değerleri. 

Mevcut klinik ve laboratuvar bulguları ile pulmoner emboli ön tanısı ile enoksaparin dozu 2x8.000 

IU’ye yükseltildi ve hastaya pulmoner BT anjiyo çekimi sağlandı. Pulmoner BT anjiyo sonucunda sol 

alt lob posterior segmentte başta olmak üzere bilateral subsegmental dallarda parsiyel dolum defekti 

gösteren pulmoner emboliyle uyumlu görünüm mevcuttu (Resim 1). Hastada alt ekstremitelerde ısı 

artışı, renk değişikliği, çap artışı veya ağrı yoktu. Çekilen alt ekstremite venöz doppler ultrasonografide 

derin ven trombozu bulgusu saptanmadı. Hastada 2x8.000 IU enoksaparin kullanımına devam edildi, 

takiplerinde D-dimer değeri tedricen 4.05 mg/L’ye kadar geriledi. Derin ven trombozu bulunmayan ve 

subsegmental alanda pulmoner emboli odakları olan hastanın tedavisi Kardiovasküler Cerrahi ve Göğüs 

hastalıkları ile görüşülerek düzenlendi. Hasta destek, steroid ve antikoagülan tedaviyle klinik 

durumunun 14. günde düzelmesi ve oda havasında desatüre olmaması üzerine antikoagülan kullanımına 

evde de devam etmek ve poliklinik kontrolüne gelmek üzere taburcu edildi. 

 

 

Resim 1. Bilateral subsegmental alanlarda pulmoner emboliye bağlı parsiyel dolum defekti alanları. 

Tartışma ve Sonuç 

COVID-19’un neden olduğu sitokin fırtınası, venöz tromboembolizme neden olan pıhtılaşma kaskadını 

aktive eder.5 Hastanede yatarak ve özellikle yoğun bakımda takip edilen COVID-19 olgularında venöz 

tromboemboli gelişme riski proflaktik antikoagülan kullanılsa bile devam etmektedir.  

COVID-19 pnömonisi ile takip edilen hastalarda oksijen ihtiyacında artış, ani dispnenin ortaya çıkışı, 

genel durumunda bozulma veya bizim olgumuzda olduğu gibi seri D-dimer takiplerinde belirgin artış 

olan hastalarda COVID-19 enfeksiyonunun da arteryel ve venöz tromboembolik olaylara sebebiyet 
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verebildiği akılda tutularak ayırıcı tanıda pulmoner emboli, tıkayıcı serebral hastalık ve miyokart 

enfarktüsü gibi tanılar da bulundurulmalıdır. Bu nedenle yatan hastalarda profilaktik antikoagülan 

başlanılmalı, kanama bulguları açısından dikkatli olunmalı ve sık koagülasyon parametreleri takibi ile 

doz ayarlanması yapılmalıdır.  
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Giriş  

Coronavirüsler önemli insan ve hayvan patojenleridir. 2019’un sonunda, Çin’in Hubei eyaletindeki 

Wuhan’dan başlayarak küresel bir salgın haline geldi ve salgın bugün de halen devam etmektedir.1 

SARS-CoV-2 virüsü nonsegmente, tek iplikli, pozitif polariteli bir RNA virüsüdür.2 Ocak 2022 itibarı 

ile COVID-19 enfeksiyonu dünya çapında toplam 404.910.528 vakaya ve 5.783.776 kişinin ölümüne 

yol açmıştır.3 Vakaların çoğunda, yeni koronavirüs SARS-CoV-2, özel tıbbi müdahale gerektirmeyen 

solunum yolu hastalığına neden olur, ancak COVID-19 hastalarının %20’ye kadarının hastaneye 

yatırılması gerekir.4 Şiddetli COVID-19 enfeksiyonu, dengesiz ve kontrolsüz sitokin tepkisini (sitokin 

fırtınası olarak adlandırılır), aşırı endotelyal inflamatuvar reaksiyonları ve vasküler trombozu tetikler. 

Bunlar ve muhtemelen henüz bilinmeyen diğer faktörler, COVID-19 hastalarında önemli bir ölüm 

nedeni olan akut solunum sıkıntısı sendromunun (ARDS) gelişmesine yol açabilir.5,6 COVID-19 aşıları, 

SARS-CoV-2 ile enfeksiyonu önleyemese de, enfekte olan kişilerin hastalığı daha hafif geçirmesini 

sağlar. Aşısız kişilerde ise hastalık daha ağır seyreder ve hastalık ölümcül olabilir. Messenger 

ribonükleik asit (mRNA) bazlı aşılar, en yeni jenerasyon üretilen aşılardır.7 Pfizer ve Moderna şirketleri 

tarafından geliştirilen mevcut aşılar, bir lipid vezikül nanoparçacığı içinde kapsüllenen koronavirüsün 

spike proteininin (S-protein) dizisini kodlayan sentetik mRNA’yı kullanır. Öldürülmüş/inaktive edilmiş 

bütün virüslerden veya virüs parçalarından oluşan bütün-patojen inaktive edilmiş virüs aşılarında 

patojenin genetik materyali ısı, kimyasallar veya radyasyon tarafından yok edilir, böylece çoğalamazlar, 

ancak varlıkları yine de immüniteyi uyarabilir. Sinopharm, Sinovac ve Bharat Biotech’in aşıları inaktive 

edilmiş virüsten oluşur.8 Türkiye’de hem inaktive (Sinovac) hem de mRNA (BioNTech-Pfizer) aşıları 

kullanılmaktadır. Bu retrospektif çalışmada, enfekte olup hastanede takip edilen aşısız ve aşılı hastalarda 

klinik seyir, radyolojik tutulum ve COVID-19 için önemli olan bazı laboratuvar parametreleri 

karşılaştırıldı. 

 

Gereç ve Yöntem 

Haziran 2021-Kasım 2021 tarihleri arasında COVID-19 servisinde yatan 17-95 yaş arasındaki hastalar 

çalışmaya dahil edildi. Hastaların semptomları, hematolojik ve biyokimyasal test sonuçları, radyolojik 

bulguları, klinik seyri, hastanede kalış süreleri ve COVID-19 polymerase chain reaction (PCR) 

negatifleşme süreleri retrospektif olarak hastane kayıt sisteminden tarandı. Verileri eksik olan hastalar 

çalışma dışı bırakıldı. Tek aşılı ve aşısızlar Grup 1, çift aşılı veya karma aşılılar grup 2 olarak 

değerlendirildi. 

 

İstatistiksel analiz 

Elde edilen data SPSS 24 software (IBM Corp, Armonk, NY) kullanılarak analiz edildi. Çalışma 

değişkenlerinin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler (ortalama, standart hata, oran) 

kullanıldı. Data Student’s  testi, Mann-Whitney U testi, Chi-kare testi ve Fisher’s exact testine uygun 

olarak analiz edildi. p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
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Bulgular 

Hastaların demografik özellikleri, semptomları, klinik seyri ve laboratuvar sonuçları Tablo 1’de 

özetlenmiştir. Çalışmaya 68 hasta dahil edildi. Ancak aşı durumu bilinmeyen 14 hasta çalışmadan 

çıkarıldı. Çalışmaya dahil edilen kadın erkek oranı 24/30 idi. Hastaların %55.6’sı erkek, tüm hastalarda 

yaş ortalaması 50.76±16.82 yıl idi. Yaş ortalamaları erkek (47±18.39) hastalarda, kadın (55.46±13.58) 

hastalara göre daha düşüktü ancak istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.06).   

Hastaların aşı durumları değerlendirildiğinde 26 (%48.1) hasta aşısız, 5 (%9.3) hasta tek Sinovac, 3 

(%5.6) hasta tek BioNTech, 11 (%20.4) hasta çift veya daha fazla Sinovac ve 7 (%13) hasta çift 

BioNTech, 2 (%3.7) hasta karma aşı protokolüne sahipti. 2 (%3.7) hasta exitus oldu. Bu hastalardan biri 

aşısız diğeri ise karma aşı protokolüne sahipti. Tek aşılı ve aşısızlar Grup 1 (34 hasta), çift aşılı veya 

karma aşılılar Grup 2 (20 hasta) olarak değerlendirildi. Grup 1’de kadın oranı, %44.1 iken, Grup 2’de 

kadın oranı %45 idi ve her iki grup arasında cinsiyet dağılımında anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.950). 

 

Tablo 1. Aşı durumlarına göre hastaların karşılaştırılması 

 

Yaş ortalamaları, başlangıç fibrinojen, D-dimer, ferritin, kreatinin, interlökin-6 (IL-6), COVID-19 PCR 

testi negatifleşme süreleri ve bakılan antikor düzeylerinde farklılık yokken, Grup 2’nin (7.8 gün), Grup 

1’e (12.69 gün) göre anlamlı olarak daha erken taburcu olduğu görüldü (p=0.046) (Tablo 1). Her iki 

grup arasında düşük doz toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) tutulumları arasında anlamlı farklılık vardı 

(p= 0.023) (Tablo 2). Toraks BT tutulumu olmayan hasta grubunun Grup 2’de olduğu görüldü. Bilateral 

ağır tutulumun Grup 1’de %58.8 iken, Grup 2’de %25 olduğu görüldü.  
 

Tablo 2. Grupların bilgisayarlı tomografide akciğer tutulumları 
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Komorbiditeleri değerlendirildiğinde grup 1’de 17 (%50), Grup 2’de 9 (%45) hastada komorbidite 

mevcuttu. Grup 1’de 7 (%20.6) hastada tip 2 diabetes mellitus (DM), 3 (%8.8) hastada kanser, 9 (%2.5) 

hastada hipertansiyon (HT) varken, Grup 2’de 4 (%20) tip 2 DM, 2 (%10) hastada kanser, 3 (%15) 

hastada HT mevcuttu. Diğer komorbiditeler olan astım, romatolojik, nörolojik, kardiyak ve tiroid 

hastalıkları daha az oranlarda görüldü. Tüm komorbiditeler kıyaslandığında aralarında anlamlı farklılık 

saptanmadı. 

 

Tartışma ve Sonuç 

Aynı dönemde yatırılarak izlenen aşıları tam ve aşıları yetersiz veya aşısı yapılmamış COVID-19 pozitif 

olguların kıyaslandığı bu çalışmada aşının hastanede yatış süresini önemli ölçüde COVID-19 kısalttığını 

saptadık. Her iki grup arasında komorbidite, yaş ve cinsiyet oranlarında farklılık olmamasına rağmen 

düşük doz toraks BT tutulumunun aşıları tam olan grupta anlamlı olarak var olmadığını veya daha az 

şiddette tutulum gösterdiğini saptadık.  

16 yaş ve üzeri 36.000’den fazla katılımcının katıldığı ve medyan iki aylık takip süresi olan bir plasebo 

kontrollü faz III çalışması mRNA aşısının ikinci doz ve 7 gün sonrasında semptomatik COVID-19 

enfeksiyonunu önlemede %95 etkinliği olduğunu gösterdi (%95 GA: 90.3-97.6; plaseboda 162 vakaya 

karşılık 8).9 Türkiye’de 10.000 katılımcının katıldığı bir faz III çalışmasının ara sonuçlarına göre, inaktif 

virüs aşısının tam aşılamadan 14 gün sonra başlayan aşı etkinliği %83.5 idi.10 

Bizim çalışmamızda aşıların semptomatik enfeksiyonu önleyemediği ve hastanede yatırılarak takip 

edilen 28 hasta ve hiç aşısı olmayan 26 hasta incelenmiştir. Aşı bazı hastalarda semptomatik COVID-

19 enfeksiyonunu önlemekte yetersiz kalsa bile, klinik gidişatı iyileştirmiş ve hastanede yatış süresini 

kısaltmıştır. Çalışma sonuçlarımız, aşı türü ne olursa olsun COVID-19’da aşılamanın hastaneye yatış 

oranlarını, hastanede kalış süresini azalttığını ve akciğerlerde ciddi tutulumu önlediğini gösterdi.  
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Giriş  

Akciğer kanserinin küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) (hastaların %85’i) ve küçük hücreli 

akciğer kanseri (KHAK) (%15) olmak üzere iki ana formu mevcuttur. WHO, KHDAK’yi 3 ana tipte 

sınıflandırmıştır: adenokarsinom, skuamöz hücreli karsinom ve büyük hücreli.1,2 KHDAK olan hastalar 

için medyan genel sağkalım ve 5 yıllık ortalama sağkalım oranları yakın tarihe kadar yüz güldürücü 

değildir. Yeni ajanların ve prediktif biomarkerların ortaya çıkışı ileri metastatik KHDAK hastalarında 

prognoz iyileşmesinde rol oynamıştır.3,4 İmmün kontrol noktası inhibitörleri de bu ajanlardan birisidir. 

İmmün kontrol noktası inhibitörleri olarak bilinen monoklonal antikorların onkoloji alanındaki 

etkinlikleri her geçen gün artmaktadır. Bu ilaçlar immün sistem üzerindeki inhibitör mekanizmayı 

engellediğinden yan etkileri de aşırı immün yanıt nedeni ile ortaya çıkan otoimmün mekanizmalı 

hastalıklar olabilir. Bu yan etkiler ortaya çıktığında ilacın kesilmesi ve steroid başlanması önemlidir. 

Kontrol noktası inhibisyonunda PD-1 (programlı ölüm 1), PD-1 ligandı (PD-L1) reseptörleri ve CTLA-

4 (sitotoksik T hücre ligandı) hedefler arasındadır. PD-1’i hedefleyen pembrolizumab ve nivolumab, 

PDL-1’i hedef alan atezolizumab, avelumumab, durvalumab çeşitli endikasyonlarda birçok malignitede 

kullanılmaktadır.5 Pembrolizumab kullanımına bağlı tiroid hasarlanmasında en sık klinik prezentasyon 

destrüktif tiroidit ve aşikâr hipotiroidi olarak karşımıza çıkar. Biz de bu olgumuzda pembrolizumaba 

bağlı gelişen hipotiroidi olgusunu sunmak istedik. 

 

Vaka Sunumu 

Metastatik KHDAK tanısı bulunan 64 yaşındaki erkek hasta genel dahiliye polikliniğine bacaklarda 

şişlik, halsizlik, dilde büyüme, kabızlık, konuşmada yavaşlama ve nefes darlığı şikayetleri ile başvurdu. 

Tiroid hastalık öyküsü yoktu. Altı ay önce tanı konan hastaya kombine kemoterapi ve immunoterapi 

amaçlı gemsitabin, sisplatin ve pembrolizumab başlanmıştı. Hasta 7 kür pembrolizumab tedavisi almıştı. 

Fizik muayenesinde vücut sıcaklığı 36.3 °C, nabız 89 vuru/dak idi. Şuuru açık, oryante ve koopereydi. 

Hastada saç ve tırnak değişikliği yoktu, cildi soluk sarı görünümdeydi. Makroglossi mevcuttu. 

Akciğerler oskültasyonunda ral ve ronküs yoktu. Batın hafif distandü, defans ve rebound yoktu. Bilateral 

pretibial ödem +++/+++ mevcuttu. Pembrolizumab kullanımından önce bakılan tiroid stimülan hormon 

(TSH) değeri 2.96 uIU/mL olan hastanın başvuruda bakılan laboratuvar tetkiklerinde TSH 122 uIU/mL 

(referans değerleri: 0.25-4.55 uIU/mL), serbest T3 <0.3 pmol/L, serbest T4 1.86 pmol/L idi. Hastaya 

100 mcg levotiron başlandı. Daha sonra tedricen levotiron dozu 125 mcg’ye arttırıldı. Eş zamanlı olarak 

20 mg metilprednizolon başlandı ve levotiron tedavisiyle hasta taburcu edildi. Pembrolizumab kesilerek 

kemoterapiye devam edildi. Yedi hafta sonra hastanın TSH değeri 20 uIU/mL olarak ölçüldü.  

 

Tartışma ve Sonuç 

Pembrolizumab gibi immün kontrol noktası inhibitörlerinin kullanımında sıklıkla halsizlik, yorgunluk 

gibi spesifik olmayan semptomlar ortaya çıkar. 38 çalışma, 7.551 hastanın incelendiği bir metaan-alizde 

immün kontrol noktası inhibitörlerine bağlı endokrinopati sıklığının %10 olduğu ve endokrinopati 

olarak en sık hipotiroidi geliştiği belirtilmiştir.6 Pembrolizumaba bağlı otoimmün tiroid hastalığı 

tiroidite bağlı primer hipotiroidizm veya Graves hastalığına bağlı hipertiroidi olarak ortaya çıkabilir.7 

İleri evre KHDAK’de yapılan faz 3 pembrolizumab çalışmasında hipotiroidi vakaların %8’inde ve 

hipertiroidi ise vakaların %2-4’ünde görülmüştür.8 Optimal tedavi süresi tanımlanmadığından 
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pembrolizumab 2 yıla kadar verilebilir. Bu nedenle, bağışıklıkla ilgili yan etkiler geç veya tedavinin 

kesilmesinden daha sonra bile ortaya çıkabilir.9 Semptomatik tiroidit vakalarında hafif seyirlerde 

semptomatik tedavi kullanılabilir ama daha ağır olgularda hastaneye yatış ve immünsüpresan tedavi 

gerekebilir. Bu bağlamda immün kontrol noktası inhibitörleri kullanan malignite hastalarında hipofizit, 

adrenalit, tiroidit gibi immün yan etkilerin oluşabileceği dikkate alınmalı ve hastalar bu yan etkiler 

açısından yakın takibe alınmalıdır.  

 

Kaynaklar 

1.Travis WD, Brambilla E, Nicholson AG, et al. The 2015 World Health Organization classification of 

lung tumors: impact of genetic, clinical and radiologic advances since the 2004 classification. J Thorac 

Oncol. 2015;10(9):1243-60. 

2. Travis WD, Brambilla E, Burke AP, Marx A, Nicholson AG. Introduction to the 2015 World Health 

Organization classifi- cation of tumors of the lung, pleura, thymus, and heart. J Thorac Oncol. 

2015;10(9):1240-2. 

3. National Comprehensive Cancer Network: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Non-

small cell lung cancer (version 5.2018). https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf. 

4. Planchard D, Popat S, Kerr K, et al. Metastatic non-small cell lung cancer: ESMO Clinical Practice 

Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2018;29(suppl 4):iv192-iv237. 

5. Naidoo J, Page DB, Li BT, et al. Toxicities of the anti-PD-1 and anti- PD-L1 immune checkpoint 

antibodies. Ann Oncol. 2015;26:2375-91.  

6. Barroso-Sousa R, Barry WT, Garrido-Castro AC, et al. Incidence of endocrine dysfunction following 

the use of different immune checkpoint ınhibitor regimens: A systematic review and meta-analysis. 

JAMA Oncol. 2018;4(2):173-82.  

7. Chmiel KD, Suan D, Liddle C, et al. Resolution of severe ipilimumab induced hepatitis after 

antithymocyte globulin therapy. J Clin Oncol. 2011;29:e237-40. 

8. Spain L, Diem S, Larkin J. Management of toxicities of immune checkpoint inhibitors. Cancer Treat 

Rev. 2016;44:51-60.  

9. Kwok G, Yau TC, Chiu JW, Tse E, Kwong YL. Pembrolizumab (Keytruda). Hum Vaccin 

Immunother. 2016;12(11):2777-89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf


~ 451 ~ 
 

Bilateral Dirençli Plevral Efüzyonla Pezente Olan Dekompanse Kalp Yetmezliğinde SGLT-2 

İnhibitörü Kullanımı (SB162) 
1Esra Öztürk Kaya, 1Ümmügülsüm Akpınar, 1Banu Taşkıran Tatar, 1Nizameddin Koca                       
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları 

Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş  

Kronik hastalıklar, özellikle orta-ileri yaş grubunda yaşam kalitesini azaltan hastalık grubudur. 

Hipertansiyon (HT), diabetes mellitus (DM), böbrek (KRY) ve kalp yetmezlikleri yeni tedavi 

seçenekleriyle daha kaliteli yaşam sağlamaktadır. Kronik hastalıkların bir arada bulunduğu durumlarda 

daha yüksek kardiyovasküler olay ve ölüm riski söz konusudur.1 Düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp 

yetmezliğinde tedavi hedefleri arasında, sağlık durumunun (semptomlar, fiziksel işlev ve yaşam kalitesi) 

iyileştirilmesi, hastaneye yatışların ve ölüm oranının azaltılması yer alır. Bir oral antidiyabetik olarak 

piyasaya sunulan  sodyum-glikoz-ko-transporter-2 inhibitörlerinin (SGLT-2i) kalp yetmezliği olan hasta 

gruplarında diyabet durumundan bağımsız olarak hastaneye yatış oranını azalttığı, yaşam kalitesini 

arttırdığı gösterilmiştir. SGLT-2i, volüm yükünü ve kan basıncını azaltarak kalp fonksiyonunu koruyan 

proksimal tübül üzerine etkili ozmotik diüretiklerdir. Etkilerini kısmen atriyal-natriüretik-peptid ve 

diüretik direncini azaltarak, kısmen de Na-H değiştiricilerini ve sempatik tonusu inhibe ederek gösterir.1  

Bunlara ilaveten, SGLT-2i’nin oksidatif streste azalma, antiinflamatuvar ve antifibrotik etkileri de 

tanımlanmıştır. 

 

Vaka Sunumu 

Bilinen DM, HT, KRY ve geçirilmiş tüberküloz öyküsü olan 65 yaşında kadın hasta, acil servise dispne 

şikayetiyle başvurdu. Fizik muayenede vitallleri normal sınırlarda ölçüldü. Dinlemekle bilateral orta ve 

alt zonlarda solunum sesleri azalmış olarak duyulan hastanın akciğer grafisinde bilateral orta zona kadar 

uzanım gösteren plevral efüzyonu gözlendi. Toraks tomografisinde sağ ve sol akciğerde fissür düzeyine 

kadar plevral efüzyonla uyumlu sıvı dansitesi raporlandı. Etiyoloji açısından plevral mayiden hücre 

sayımı, albümin, LDH, total protein, glikoz, ADA, ARB ve sitoloji gönderildi. Massif efüzyon nedeniyle 

bilateral plörocain takıldı. Transüda olarak hesaplanan sıvının sitolojisi, lenfositten zengin reaktif 

inflamatuvar efüzyon ile uyumlu olarak raporlandı. Mükerrer bakılan ARB ve ADA sonuçları negatif 

geldi. Kalp yetmezliği açısından değerlendirilen hastanın ekokardiyografisinde sol kalp boşlukları 

dilate, sol ventrikül global hipokinetik, hafif mitral yetmezlik ve ejeksiyon fraksiyonu %30 olarak 

hesaplandı. Kalp yetmezliğine bağlı olduğu düşünülen plevral efüzyonu diüretik tedavi ile gerilemeyen 

hastaya, empagliflozin başlandı. Tedavinin 4. gününde semptomları gerileyen hastanın kontrol akciğer 

grafisinde bilateral plevral efüzyonlarının azaldığı gözlendi (Resim 1). Tedavinin 10. gününde hastanın 

oda havasında satürasyonu %95 olarak saptandı. Hasta empagliflozin tedavisi ile taburcu edildi.  
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Resim 1. SGLT-2 inhibitörü kullanımı öncesi ve sonrası akciğer grafisi. 

Tartışma ve Sonuç 

Kalp yetmezliğinde SGLT-2i’lerinin sadece akut dönemde değil, kronik dönemde de hastane yatışlarını 

azalttığı gösterilmiştir. Japonya’da onaylanan ilk SGLT-2i olan ipragliflozin başlanan bir hastanın 

tedavi öncesi son beş yılda 4 kez hastaneye yatış öyküsü varken ipragliflozin başlandıktan iki yıl sonra 

kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatışı gözlenmemiştir.2 Nefes darlığı ile başvuran ve empagliflozin 

tedavisi ile semptom ve bulguları gerileyen bizim olgumuzda da görüldüğü gibi SGLT-2i’nin glukoz 

düşürücü etkilerinin yanı sıra diüretik etkinliği de bulunmaktadır.   

Tip 2 DM ve kardiyovasküler hastalık riski yüksek olan 7.020 hastanın katıldığı empagliflozin (10 mg 

ve 25 mg) ile plasebo grubunun karşılaştırıldığı EMPA-REG çalışmasının analizlerinde empagliflozin 

kullanan hastalarda furosemid kullanımının azaldığını ve bu hastaların göreceli bir övolemi kliniğine 

sahip olduğu bildirilmiştir.3  Yirmi üç katılımcı ile yapılan RECEDE-CHF çalışmasında  ise  

empagliflozin kullanımı olan grup ile  plasebo grubu karşılaştırıldığında hem 3. günde  hem de 6. haftada  

24 saatlik idrar hacminde anlamlı bir artış  saptanmıştır. Çalışmada empagliflozin, loop diüretiği ile 

birlikte kullanıldığında idrar sodyumunda artış olmaksızın 24 saatlik idrar hacminde önemli bir artışa 

neden olmuştur.4 

Nefes darlığı ile başvuran ve empagliflozin tedavisi ile semptom ve bulguları gerileyen bizim 

olgumuzda da görüldüğü gibi SGLT-2i’nin glukoz düşürücü etkilerinin yanı sıra diüretik etkinliği de 

bulunmaktadır.   
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Giriş 

COVID-19 enfeksiyonlarında en çok tutulum solunum sisteminde olmakta iken zaman zaman 

gastrointestinal sistem tutulumu da görülebilmektedir.1,2 Yapılan bir kohort çalışmada, ağır seyretmeyen 

COVID-19 hastalarının %1-2’sinde, ciddi seyreden hastaların ise %17’sinde pankreas hasarı 

görülmüştür.3 Akut pankreatit ile COVID-19 pnömonisi birlikteliğini açıklayan muhtemel 

mekanizmalar arasında virüsün pankreasta TMPRSS2 ve ACE-2 reseptörlerine tutunması, endotelyal 

hasara neden olması ve diffüz mikroiskemik olaylara sebep olması gösterilmiştir.4-6 Semptomatik veya 

ağır seyretmeyen COVID-19 pnömonili vakalarda belirgin gastrointestinal şikayetler olmadan da akut 

pankreatit gelişebileceği gösterilmiştir.3 Biz de burada COVID-19 pnömonisi nedeniyle takip ve tedavi 

edilirken akut pankreatit gelişen bir olguyu sunmak istedik. 

 

Vaka Sunumu 

Altmışyedi yaşında kadın hasta 2 gündür devam eden ateş ve genel durum bozukluğu ile acil servisimize 

başvurdu. Hastanın oda havasında desatüre olması ve SARS-Cov-19 PCR testi sonucu pozitif gelmesi 

üzerine COVID-19 pnömonisi olarak değerlendirilen hastanın servise yatışı yapıldı. Özgeçmişinde tip 

2 diabetes mellitus, hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği, Parkinson Hastalığı, astım öyküsü 

mevcuttu. Öncesinde herhangi COVID-19 aşısı yaptırmamış. Fizik muayenede tansiyon arteriyel 130/68 

mmHg, solunum sayısı 21/dak, oksijen satürasyonu %96 (4 L/dak nazal oksijen altında), nabız 88 

vuru/dak, vücut sıcaklığı 37.6 °C, dezoryante olup kooperasyonu azalmıştı. Solunum sesleri kaba, ral 

ve ronküs yoktu. Kardiyak sesleri ritmik, üfürüm yoktu.  Batın muayenesinde rebound ve defans yoktu. 

Destek tedavi ile birlikte düşük doz deksametazon ve subkutan antikoagulan tedavisi başlandı. Çekilen 

akciğer grafisinde alt zonlarda bronkovasküler belirginleşme görüldü. Laboratuvar tetkiklerinde lökosit 

4.87x103/uL, hemoglobin 10.9x103/uL, trombosit 137x103/uL, D-dimer 0.98 mg/dL, fibrinojen 306 

mg/dl, ferritin 1.028 ng/mL, prokalsitonin 0.28 ug/L, ALT 80 IU/L, AST 355 IU/L, amilaz 1.011 IU/L, 

lipaz 4.281 IU/L (Grafik 1), total bilirubin 1.64 mg/dL, direkt bilirubin 1.23 mg/dL, BUN 25 mg/dL, 

GGT 163 IU/L, ALP 109 IU/L, CRP 20.41 mg/dL idi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1. Hastanın lipaz düzeylerinin seyri. 
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Hastanın şuur tablosu nöroloji hekimi ile konsülte edildi. Kooperasyon sağlanamayan hastanın kliniği 

Parkinson Hastalığına bağlandı. Derin beyin stimülasyonu cihazında düzenleme yapılan hastanın şuuru 

açıldı ve kooperasyonunda belirgin düzelme gözlendi.  Kan tetkiklerinde insidental olarak pankreatit ile 

uyumlu sonuçlar saptandı. Tüm batın ultrasonografisi çekilen hastada hepatomegali ve grade I-II diffüz 

hepatosteatoz tespit edildi. Gastroenteroloji ile değerlendirilen hasta akut pankreatit olarak 

değerlendirildi ve akut pankreatite yönelik tedaviye başlandı. İntravenöz hidrasyon tedavisi ile takip 

edilen ve oral alımı olan dezoryante hastanın karaciğer ve pankreas enzimlerinde düşüş gözlendi. 

Yatışının 8. gününde bakılan laboratuvar parametrelerinde ALT 31 IU/L, AST 55 IU/L, amila :120 IU/L, 

lipaz 65 IU/L, total bilirubin 0.8 mg/dl, direkt bilirubin 0.53 mg/dL, CRP 4.15 mg/dL idi. Genel durumu 

belirgin düzelen ve oda havasında oksijen ihtiyacı olmayan hasta poliklinik kontrollerine gelmek üzere 

taburcu edildi.    

 

Tartışma ve Sonuç 

COVID-19’a bağlı gelişen solunum yetersizliği oksijen satürasyonu ile yakından takip 

edilebilmektedir.1 Ancak hasta tarafından ifade edilen ve karın ağrısı semptomu ile manifeste olan akut 

pankreatit tablosu, COVID-19 klinik takibi sırasında kolaylıkla atlanabilir.  Bizim hastamızda olduğu 

gibi geriatrik veya kooperasyon sağlanamayan nörolojik hastalarda ancak serum amilaz ve lipaz 

düzeylerinin takibi ile akut pankreatit tanısı konulabilmektedir. Bu nedenle özellikle bu grup hastalarda 

veya genel durumu bozulan tüm hastalarda mutlaka amilaz ve lipaz düzeyi takibi yapılmalıdır.  
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Giriş 

2020 yılında Dünyada SARS-CoV-2 tanısı alan hasta sayısı 83.999.379’dur.1 Bu hastalardan Düünya 

Sağlık Örgütü (WHO: Word Health Organization) verilerine göre, Amerika, Avrupa, Güneydoğu Asya, 

Doğu Akdeniz, Batı Pasifik ve Afrika bölgelerinde 2020 yıllı içinde hayatını kaybeden hasta sayısı, 

1.937.987’dir.2 SARS-CoV-2 tanılı tüm hastaların %2.3’ü hayatını kaybetmiştir. SARS-CoV-2’nin 

neden olduğu COVID-19 pandemisi her alanda olumsuz etkilere yol açmıştır. Etkilenen alanlardan birisi 

de organ temini ve naklidir. Bu çalışmada pandemi döneminin tüm dünyada 40 milyon ve üstü nüfusa 

sahip ülkelerin 2019 ile 2020 yıllarında böbrek nakli sayıları üzerine etkisinin değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. 

 

Gereç ve Yöntem  

Bağış ve Organ Nakli Küresel Gözlemevi (GODT: Global Observatory on Donation and 

Transplantation) verilerine göre, 2019 ile 2020 yıllarında bildirilen canlı ve kadavra vericiden böbrek 

nakilleri incelendi.3 COVID-19 pandemisi öncesi ve sonrası 40 milyon ve üstü nüfusu bulunan ülkelerin 

böbrek nakli sayıları elde edildi.  

 

Bulgular 

GODT veri tabanına veri gönderen 40 milyon ve üstü nüfusa sahip ülkelerin 2019 ve 2020 yıllarında 

yapılan böbrek nakil sayıları (Grafik 1) sırasıyla aşağıdaki oranlarda gerçekleşmiştir: Sudan 313 ve 139, 

Cezayir 270 ve 91, Arjantin 1.675 ve 854, İspanya 3.423 ve 2.702, Kolombiya 947 ve 526, Kore 

Cumhuriyeti 2.293 ve 2.280, İtalya 2.139 ve 1.907, Fransa 3.643 ve 2.595, Birleşik Krallık 3.649 ve 

2.567, Tayland 679 ve 712, Almanya 2.132 ve 1.909, İran 2.101 ve 1.240, Türkiye 3.863 ve 2.498, 

Filipinler 300 ve 132, Etiyopya 35 ve 8, Japan 1.913 ve 1.697, Meksika 2.976 ve 913, Rusya 

Federasyonu 1.473 ve 1.124, Bangladeş 205 ve 155, Nijerya 164 ve 165, Pakistan 1.306 ve 129, Brezilya 

6.298 ve 4.830, Amerika Birleşik Devletleri 24.273 ve 23.644, Hindistan 9.751 ve 5.486, Çin 12.124 ve 

11.037. 

2019 yılına göre 2020 yılında sadece Tayland’da kadavra ve canlı toplam böbrek nakli sayıları artmıştır. 

Diğer ülkelerin böbrek nakil sayıları ise azalmıştır. 2020 yılında kadavra böbrek naklinde nakil sayısı 

2019’a göre yükselen ülkeler; Tayland, Kore Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri’dir (Grafik 

2). Bunun dışındaki ülkelerde canlı nakil sayılarında artış gözlenmiştir (Grafik 3). Türkiye’deki toplam 

böbrek nakilleri 2019 yılına göre 2020’de %35.4 oranında düşmüştür. Türkiye’de canlı böbrek nakli 

sayısı 2019 yılında %79.02 iken, 2020 yılında %90 düzeyine çıkmıştır. Ancak Amerika Birleşik 

Devletleri’nde böbrek naklinde 2019 yılına göre %2.6 düşüş olmasına karşın, kadavra organ naklinde 

%5.7 oranında artış görülmüştür.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eiddetli_akut_solunum_yolu_sendromu_koronavir%C3%BCs%C3%BC_2
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eiddetli_akut_solunum_yolu_sendromu_koronavir%C3%BCs%C3%BC_2
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eiddetli_akut_solunum_yolu_sendromu_koronavir%C3%BCs%C3%BC_2
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Grafik 1. 2019 ve 2020 yıllarında yapılan total böbrek nakli sayıları. 

 

 

 
Grafik 2. 2019 ve 2020 yıllarında kadaverik vericiden yapılan böbrek nakli sayıları. 

 

 
Grafik 3. 2019 ve 2020 yıllarında canlı vericiden yapılan böbrek nakli sayıları. 

 

Tartışma  

COVID-19 pandemisi, 40 milyon ve üstü nüfusu bulunan ülkelerde 2019 ile 2020 yıllarında canlı ve 

kadavra böbrek nakli sayılarını Tayland dışında olumsuz etkilemiştir. Sadece Tayland’da böbrek nakli 

sayıları artmıştır. Türkiye’de de 2020’de toplam böbrek nakli sayıları 2019 yılına göre %35.4 oranında 

azalmıştır. Türkiye’de 2020’de canlı böbrek nakli sayısı bir önceki yıla göre artmıştır (%90). Amerika 
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Birleşik Devletleri’nde ise kadavra organ naklinde %5.7 oranında artış görülmüştür. Bu yükselişin 

Amerika Birleşik Devletleri’nde organ temininde kullanılan Organ Paylaşımı Birleşik Ağına (UNOS: 

United Network for Organ Sharing) bağlı eyaletlerdeki Organ Alım Organizasyonunun (OPO: Organ 

Procurement Organization) aktivitesi ile ilişkili olabilir.4  

COVID-19 pandemisi, böbrek naklinde organ bağış oranlarını ve organ tedariğini de olumsuz 

etkilemiştir.5 Pandemi döneminde nakil merkezleri öncelikle COVID-19 tanılı hastaların yönetimini ve 

sağlık personelinin güvenliğini ön plana çıkarmıştır.6 Sağlık otoriteleri ve/veya merkezler bu anlamda 

bölgelerindeki pandeminin durumuna göre canlı veya kadaverik böbrek nakillerinde dönemsel farklı 

yaklaşımlarda bulunmuşturlar.7 Özellikle çoğu ülkede canlı vericiden bağış sayıları azalmıştır. 

Bazı ülkelerde bağış için başvuran aile sayısı anlamlı oranda azalmıştır. Bu azalmada, koordinatör ve 

verici aile bireyleri arasında yapılan tıbbi duruma ilişkin duygusal destek ve görsel açıklamaları içeren 

yüz yüze görüşmelerin sınırlanması etkili olmuş olabilir. Ayrıca yoğun bakım ünitelerinin COVID-19 

enfeksiyonlu hastalara bakımı arttırması ve daha az beyin ölümü tespiti yapılması de bir diğer etken 

olabilir. İsrail’de daha az verici yoğun bakım ünitesine kabul edilmiş ve verici organ sayısı da 

azalmıştır.8  

Bir araştırmacı grubu 15 Haziran 2021’de Dünya Sağlık Örgütü web sitesinden transplantasyon 

istatistiklerini incelemişlerdir.9 2010 ve 2019 arasındaki küresel böbrek nakli istatistiklerinin 

ortalamasını 2020 istatistikleriyle karşılaştırıldığında, canlı vericilerden böbrek naklinde önemli bir 

düşüş saptamışlardır. Brezilya'da da 2020 yılında solid organ nakli sayıları önemli ölçüde azalmıştır ve 

böbrek nakli bekleme listesindeki aktif hasta sayısı artmıştır.10 Meksika’da yapılan bir araştırma da nakil 

sayısının özel kurumlara kıyasla kamu kurumlarında daha fazla azaldığını (%89’a karşılık %57) 

göstermiştir.11 COVID-19, Hindistan’da da kamu transplantasyon merkezlerindeki transplantasyon 

faaliyetlerini daha olumsuz etkilemiştir.12 

 

Sonuç 

COVID-19 pandemisi, dünya genelinde ve ülkemizde genellikle böbrek nakli sayılarını olumsuz 

etkilemiştir. Ülkemizde kadaverik organ bağışının azalmasına rağmen, canlı vericili nakil sayılarında 

artışmıştır. 
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Özet 

Kronik hastalıklar, geriye dönüşü olmayan,uzun süren,yavaş ilerleyen, fiziksel ve işlevsel bozukluklara 

sebep olan hastalıklardır.Son dönemde dünyada ve ülkemizde sıklıkla görülen kronik hastalıklardan biri 

de kronik böbrek yetmezliğidir.Kronik böbrek yetmezliğinde böbrek fonksiyonlarının geri dönüşümsüz 

kaybı sebebiyle bir çok sistem etkilenir.Bu hastalarda diyaliz tedavisi ile daha rahat ve uzun 

yaşayabilmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır.Hemodiyaliz tedavisi hastaların yaşadığı bir çok sıkıntıları 

da beraberinde getirmektedir.Bu bireyler, haftanın 2 ya da 3 günü makineye girmekte,sürekli kontrol 

etmeleri gereken bir sıvı takibi,uymaları gereken diyetler,kullanmaları gereken ilaçlar ve ömür boyu baş 

etmeleri gereken semptomlar günlük aktivitelerini kısıtlamaktadır.Hastaların çoğu haftada belirli 

günlerde diyalize girdiği için işlerine devam edememektedir.Bu sebeplerle diyalize giren hastalar 

kendilerinin diğer aile üyelerine bağımlı olduklarını düşünür ve aile içindeki rol değişiklikleri sebebi ile 

psikolojik yönden stres  ve kaygı düzeyleri artar.Tüm bu süreçlerde bireylerin tedaviye uyumlarının 

sağlanmasında ailelere roller düşmektedir. Aileler bu bireyler için en önemli sosyal destek grubundan 

biridir.Bu bağlamda bu derleme çalışması diyaliz hastalarının tedavi sürecinde aldığı aile desteğinin 

önemi ile ilgili bilgi vermeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar kelimeler: Diyaliz, diyaliz hastaları, aile desteği. 

 

Abstract 

Chronic diseases are irreversible, long-lasting, slowly progressing diseases that cause physical and 

functional disorders. One of the chronic diseases frequently seen in the world and in our country is 

chronic kidney failure. Many systems are affected due to the irreversible loss of kidney functions in 

chronic kidney failure. In these patients, it is tried to ensure that they can live more comfortably and 

longer with dialysis treatment. Hemodialysis treatment brings many problems experienced by patients. 

These individuals enter the machine 2 or 3 days a week, a fluid they need to control constantly, the diets 

they need to follow, the drugs they need to use and the symptoms they have to deal with for life limit 

their daily activities. Most of the patients cannot continue their work because they are on dialysis on 

certain days a week. For these reasons, patients who undergo dialysis think that they are dependent on 

other family members and their psychological stress and anxiety levels increase due to role changes in 

the family. In all these processes, families have a role in ensuring the compliance of individuals with 

treatment. Families are one of the most important social support groups for these individuals. In this 

context, this review study aims to provide information about the importance of family support that 

dialysis patients receive during the treatment process. 

Keywords: Dialysis, dialysis Patients, family support. 

 

Giriş 

Her kronik hastalıkta olduğu gibi böbrek yetmezliği de uzun süre devam eden ve  kötüye gitme ihtimali 

olan bir hastalıktır.  Bu durum, hastaların yaşamını fiziksel, psikolojik, ruhsal, bilişsel ve sosyal açıdan 

etkilemekte ve bedensel, ruhsal, cinsel ve sosyo-ekonomik çok sayıda sorunun yaşamasına neden 

olabilmektedir (İlhan, 2014; Gürbüz, 2020). Özellikle haftanın belirli günlerinde kliniğe gelme 

zorunluluğu, tedavinin ömür boyu sürmesi, bu nedenle yaşanan iş gücü kayıpları, başkalarına bağımlı 

hale gelme durumu, bu sorunların ortaya çıkmasını kolaylaştırmakta, hastanın kişisel, toplumsal ve 

mesleki amaçlarını yeniden gözden geçirmek durumunda bırakmaktadır (Atik ve ark., 2015; Sevindik 

ve Yürüyen, 2017). Diğer taraftan,  çalışamama, sosyal çevreden kopma, içe kapanma, yeterli sosyal 



~ 460 ~ 
 

desteğin olmaması gibi durumlar, hastalarda psikolojik sorunların gelişimi için zemin hazırlamaktadır. 

En sık karşılaşılan ruhsal sorunlar; anksiyete, depresyon, gelecek hakkında belirsizlik, sosyal yaşamın 

kısıtlanması, rol değişiklikleri, bağımsızlığını kaybetme düşüncesi, üzüntü ve umutsuzluktur (Atik ve 

ark., 2015). Ailenin hastaya vermiş olduğu sosyal destek, hastanın hastalık, tedavi ve diyete uyumu 

olumlu yönde etkilemektedir  (İlhan, 2014; Yavuz, 2018; Sevindik ve Yürüyen, 2017). Diyaliz tedavisi, 

hastaların yanı sıra hasta ailelerini de sosyal, ekonomik, psikolojik boyutlarda etkileyebilmektedir. Aile 

üyelerinden birinde ciddi bir hastalık olduğunda, ailenin homeostatik dengesinde bir değişim meydana 

gelmektedir. Böyle bir durumunda, sistem yeni duruma uyum sağlama eğilimine girmekte ve ailenin 

duygusal enerjisi, sistemin dengesini yeniden kurmaya yönlendirilmektedir. Bu durum, aile üyelerinin 

rollerinin ve sorumluluklarının hastalık sürecinden olumsuz yönde etkilenmesi ile sonuçlanmaktadır 

(Kaya ve Demir, 2012). Hastalık durumu, aile üyelerinin sağlık durumlarını ve yaşam kalitesini 

bozabilmekte, aile/evlilik yaşantısı başta olmak üzere iş ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkilemekte 

ve tüm aile üyelerinin yaşam tarzlarının değişimine neden olabilmektedir (Gürbüz, 2020). Hastada ve 

ailede çaresizlik, umutsuzluk, suçluluk duygusu ve kaygıyla birlikte seyreden depresyon 

görülebilmektedir. Bakım veren kişinin sorumlulukları arttıkça, hastaya bakım veren kişi sosyal yaşama 

dahil olamamaktadır. Ailede, günlük yaşam ve aile üyeleri arasındaki etkileşim başkalaşmakta, yeni 

duruma alışma sürecinde zorluklar yaşanmaktadır (Yavuz, 2018).  Hastalara aile desteğinin sağlanması 

ve sürdürülmesi için öncelikle ailenin yaşadığı sorunların belirlenmesi, bu sorunların çözümünde aileye 

destek olunması gerekmektedir.  

 

Kronik böbrek yetmezliği 

Kronik hastalıklar, farklı etiyolojilere bağlı gelişen, geriye dönüşü olmayan,uzun süren,yavaş ilerleyen, 

fiziksel ve işlevsel bozukluklara sebep olan, morbidite ve mortalite oranı yüksek hastalıklar grubudur 

(İlhan, 2014; Kacaroğlu, 2013). Kronik böbrek yetmezliği irreversibl nefron kaybı sonucunda böbrek 

işlevselliğinde ortaya çıkan geri dönüşü olmaksızın böbrek fonksiyonlarının zamanla kaybolmasıyla 

meydana gelen bir hastalıktır. Böbreğin yapı veya fonksiyonundaki 3 aydan uzun süren ve sağlığa etkisi 

olan anormallik olarak tanımlanır (Girgin, 2014; Gürbüz, 2020).  Kronik böbrek yetmezliği 

birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenler, ülkeye, ırka ve cinsiyete göre farklılıklar 

gösterir. Kronik böbrek yetmezliği’ne sebep olan en önemli nedenler; hipertansiyon, diyabetus mellitus, 

kronik glomerulonefrit, kronik pyelonefrit ve kistik böbrek hastalıkları gibi kronik hastalıklardır (İlhan, 

2014). 

Kronik böbrek yetmezliği kronik hastalıklar arasında yer almaktadır. Dünyada yetişkinlerin yaklaşık 

%10’luk kısmında böbrek hasarı görüldüğü saptanmıştır. Türkiye’de ise bu oran yüzde 15.7 olarak 

bulunmuştur. Bu oranda 9 milyon kronik böbrek hastasına tekabül etmektedir (Çölgeçen, 2020). T.C. 

Sağlık Bakanlığı (2018) verilerine göre 2016 yılı sonu itibariyle 56.687 hemodiyaliz, 3.508 periton 

diyalizi ve 14.280 böbrek nakli olmak üzere 74.475 son dönem böbrek yetmezliği olan hasta 

bulunmaktadır (Çölgeçen, 2020). Türk Nefroloji Derneği (TND) tarafından yayınlana 2018 raporlarına 

göre bu sayı greftle izlenmekte olan çocuk hastalar da dahil 81.055 kişiye yükselmiştir. Bu hastaların 

%21.24’ü (17.220 kişi) transplantasyon, %3.94’ü (3.192 kişi) periton diyalizi ve %74.82’si (60.643 kişi) 

ise hemodiyaliz hastasıdır (T.C. Sağlık Bakanlığı [SB] ve Türk Nefroloji Derneği [TND] Ortak Raporu, 

2019). Son dönem böbrek yetmezliğinin ideal tedavisi böbrek transplantasyondur ancak kısıtlılıklar 

nedeniyle, hastaların çoğunluğu diyaliz (%90 hemodiyaliz) tedavisi ile yaşamını sürdürmektedir 

(Çölgeçen, 2020). 

 

Hemodiyaliz 

Hemodiyaliz kanın yapay bir böbrek işlevi gören makine ile temizlenmesi ve kanın tekrar vücuda 

verilmesidir (Yavuz, 2018). Wilhelm Korff ilk defa 1946 yılında hemodiyalizi akut böbrek yetmezliği 

tedavisinde kullanmıştır. 1960 yılı ile birlikte artık kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda 
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kullanılmaya başlanmıştır (Yavuz, 2018). Hemodiyaliz; yarı geçirgen bir membran ile kan ve diyaliz 

sıvısı arasında diffüzyon mekanizmasına bağlı sıvı geçişidir. Sıvı geçişi kan ve diyazliz sıvısındaki 

maddelerin ozmotik konsantrasyonlarına göre çift yönlü olabilir. Kanda biriken üre, ürik asit, fosfat, 

sodyum, kreatinin, sülfat, potasyum, magnezyum gibi solütler diyaliz sıvısına geçerken, diyaliz 

sıvısındaki alkali maddeler (bikarbonat), kalsiyum ve dekstroz da kana geçer. Kan proteinleri ve kanın 

şekilli elemanları diyalizer membrandan geçemezler (Birol ve Çınar, 2020).  

Bu işlem uygun bir arteryel damar yolu aracılığı ile hastadan alınan kanın antikoagülasyon ile vücut 

dışında yarı geçirgen bir membrandan geçirilerek sıvı ve solüt içeriğinin yeniden düzenlenmesi, 

ardından venöz damar yolu ile hastaya geri verilmesi ile sağlanır. Yarı geçirgen bir membranın bir 

tarafından kan akarken; diğer tarafından suda ozmotik olarak dengeli elektrolitler ve glukoz içeren 

diyaliz sıvısı akar, bu esnada maksimum konsantrasyon gradientini sağlamak için kan ve diyaliz sıvısı 

karşıt yönlerde hareket eder. Yarı geçirgen membranın porları su molekülleri ve küçük molekül ağırlıklı 

solütlerin diyalizata geçmesine izin verirken, proteinler ve kan hücreleri gibi daha büyük solütler kanda 

kalır (Girgin, 2014). Hemodiyaliz böbreklerin eksretuvar fonksiyonlarının kısmi olarak yerine getirildiği 

işlemdir. Aşırı elektrolitlerin, atık maddelerin ve suyun sekresyonu diffüzyon ve ultrafiltrasyon yolu ile 

olur (Kacaroğlu, 2013). 

Abdominal herni, geçirilmis karın ameliyatı, ostomiler, demans, körlük gibi durumlarda hemodiyaliz 

tercih edilmelidir (Girgin, 2014). Hemodiyaliz tedavisinin avantajları olarak; atık maddeleri vücuttan 

hızlı bir şekilde uzaklaştırması, her merkezde uygulanabilmesi, tedavi seansı sırasında hastanın diğer 

hastalarla ilişki ve iletişim kurabilmesi, hastanın mobilizasyon kolaylığı, hergün uygulanmayıp haftada 

iki veya üç kez tekrarlanması, diyaliz makinelerinin fleksibilitesi, malnütrisyon ile daha az 

karşılaşılması, zehirlenmelerin daha hızlı tedavi olanağı, hastaneye yatma ihtiyacının daha az olması, 

filtre ve damaryolu sorunlarının daha az yaşanması ve karına ait komplikasyonlarla karşılaşılmaması 

gibi faktörler öne çıkmaktadır (Gürbüz, 2020). Vasküler giriş yeri problemleri, heparinizasyon 

gereksinimi, diyaliz esnasında hipotansiyon ve dengesizlik sendromu, kaşıntı, alerjik reaksiyonlar, 

anemiye neden olan artmış kan kaybı ve özel yetişmiş personel gereksinimi dezavantajlarıdır (Girgin, 

2014; Gürbüz, 2020).  

 

Periton diyalizi 

Periton diyalizi, hastanın kendisi tarafından karından uygulanan bir tedavi şekli olarak tanımlanabilir 

(Gürbüz, 2020). Böbrek yetmezliği tanısı konulan hastalarda, böbreğin işlevlerinin sürekli olarak hiçbir 

alete ihtiyaç duyulmadan yerine koyma fikri neticesinde periton diyalizi geliştirilmiştir (Yavuz, 2018). 

Periton diyalizi sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) ile aletli periton diyalizi (APD) olmak üzere iki 

biçimde uygulanmaktadır. Periton diyalizi altı farklı şekilde uygulanır. Birincisi ve en yaygın olanı 

sürekli ayaktan periton (SAPD) diyalizidir. Aletli periton diyalizi (APD), aralıklı periton diyalizi, sürekli 

devirli periton diyalizi, gece aralıklı periton diyalizi ve tidal periton diyalizi olmakla birlikte altı farklı 

biçimdedir (Yavuz, 2018). 

Periton diyalizi yapabilmek için bir operasyonla karın boşluğuna öbek ile simfizis pubis arasına bir 

kateter yerleştirilir. Periton kateteri yerleştirilmeden önce enfeksiyonu önlemek için geniş spektrumlu 

antibiyotik tedavisi uygulanır (Birol ve Çınar, 2020). Bu operasyon üç şekilde gerçekleşebilir. Birincisi 

kapalı yöntem ile kateter yerleştirilmesi (lokal anestezi ile karında küçük bir delik açılması 

işlemi),ikincisi açık cerrahi yöntem ile kateter yerleştirilmesi, üçüncü yöntem ise laparoskopik yöntem 

yardımıyla kateter yerleştirilmesi işlemidir. SAPD, belli bir eğitim aldıktan sonra hastanın kendisi 

tarafından manuel olarak evde yapabildiği periton diyalizi tipidir. Bu tedavinin uygulanabilmesi için 

hastanın karnının uygun olması, daha önce büyük karın ameliyatı geçirmemiş olması, iyi el ve görme 

becerisine sahip olması gibi koşulları sağlaması gerekir. Tedavi genellikle günde 4 kez ve 20’şer dak 

sürmektedir. Her işlemde hastalığın derecesine göre 1.5-3.0 L arası volümde sıvılar kullanılmaktadır. 

Aralıklı periton diyalizi ise cihaz aracılığıyla genellikle gece yapılmaktadır.Hasta yatmadan önce 
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solüsyon ve set torbalarını cihaza yerleştirmektedir. Hasta uyurken gece boyunca (8-10 sa.), belirlenen 

programa uygun olarak cihazın karın boşluğuna periton diyalizi solüsyonu vermesi ile tedavi 

tamamlanmaktadır (Gürbüz, 2020). 

Dolaşım dengesizliği ve damar yolu sıkıntısı olan hastalar, 0-5 yaş grubu hastalar, hemodiyaliz 

merkezinin uzak olduğu durumlar, hastanın bağımsız kalmayı veya sık seyahat etmeyi tercih etmesi, 

hepatit ve HIV gibi bulaşıcı hastalığının olması gibi durumlarda periton diyalizi daha uygundur. Karın 

içi yapışıklık, gebeliğin son trimestri, akut iskemik bağırsak hastalığı, karın içi abse veya akut 

divertikülit periton diyalizi için kontrendikasyon oluşturur. Periton diyalizinin en önemli komplikasyonu 

peritonittir. Enfeksiyon dışı komplikasyonlar: herni, hidrotoraks, karın duvarına ve genital bölgeye 

kaçaklar, ultrafiltrasyon yetersizliği, kateter disfonksiyonu, glukoz intoleransı, insülin direnci, lipid 

profili değişiklikleri ve malnütrisyondur (Yılmaz, 2014). 

 

Kronik hastalıklarda hasta ve ailesinin yaşadığı kriz evreleri 

Kriz evreleri; hastalığın tanısının konulması, tedavi planının belirlenmesi, hastalığa uyum sağlama ve 

hastalıkla başetme gibi başlıkları içermektedir (Yavuz, 2018). Matson ve Brooks’un oluşturdukları 

kronik hastalığa uyum modeline göre, hasta bireyler bir çok aşamalarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu 

aşamalar:  

Belirsizlik: Hastalığın öğrenilmesiyle hastalık hakkında bilinmemezlik kişilerde kaygı düzeyini arttırır. 

Hasta olan kişi sürekli iç muhasebe halindedir.’Neyim var veya bana ne olacak’ gibi sorularla zihnini 

meşgul etmektedir (Yavuz, 2018). 

İnkar: Hasta ve ailesi hastalıkla karşılaştığında ilk tepkisi şok durumudur. Hasta ve ailesi ilerleyen 

süreçte bu durumdan yavaş yavaş kurtulur (Gürbüz, 2020). İnkar evresinde hasta ‘neden ben’ sorusunu 

sorar. Bu evrede hastalığa inanmama,kızgınlık ve öfke duygusu hakimdir. Aile ya çok koruyup gözetir 

ya da tam tersi olabilir (Yavuz, 2018). Böyle bir durumla karşılaşan hasta ve ailesi hastalığı inkar ederek 

eski normal hayatlarına devam etme davranışı gösterirler. Hasta ailesini ya da ailesi hastayı korumak 

isteyebilir ve var olan gerçek ortadan kaldırılmaya çalışılabilir. Tanının yanlış olması ümidiyle doktor 

değiştirme arayışı görülebilir (Gürbüz, 2020). 

Öfke: Gerçekle yüzleşen hasta ve ailesi bastırdıkları soruları sormaya başlar ve kızgınlık duygusu ortaya 

çıkar. Bu evrede tedavi süreci ile ilgili planlamalar yapılmalıdır. Başkaları sağlıklı iken kendisinin böyle 

bir rahatsızlığa sahip olması hasta da öfkeye sebep olmaktadır (Gürbüz, 2020). Hasta öfke evresinde 

unutulmadığını hissetmek için isteklerde bulanabilir, ağlayarak ilgiyi kendisine çekmek isteyebilir. Aile 

bireyleri empati yapmalı öfkeyi kişisel olarak algılamamalıdır. Hastaya saygı duyulduğu ve anlaşıldığı 

hissettirilmelidir (Gürbüz, 2020). 

Pazarlık: Bu evrede yaratan ile pazarlık mevcuttur (Gürbüz, 2020). 

Depresyon: Ne kadar uğraşsa da çabasının süreci değiştirmediğini fark eden hasta için depresyon evresi 

başlar. Hastalarda sosyal izolasyon,bir şey yapmaktan zevk almama ve isteksizlik gibi belirtiler 

görülebilir. Depresyon, kabullenme dönemi için gerekli bir süreçtir (Gürbüz, 2020). 

Kabullenme: Hasta başetme de güçlük çeksede içinde bulunduğu durum için artık hazır hisseder 

(Gürbüz, 2020). Hasta yaşam kalitesini yükseltmeye, hastalıktan dolayı oluşan ruhsal, fiziki ve sosyal 

değişimlerini günlük  yaşamıyla bağdaştırmaya çaba sarf eder. Bazı hastalarda fonksiyonlarındaki 

kayıplar sebebiyle yas tutabilmektedir (Yavuz, 2018). 

Uyum: Uyum aşamasında, hastalığın meydana getirdiği değişiklikler artık günlük yaşama iyice 

girmiştir. Bu evrede hastanın hastalıkla ilgili gerçek olmayan beklentilere girmemesi için aileler 

farkındalıklarını arttırmalıdır (Yavuz, 2018). 

 

Aile kavramı 

Aile; toplumun en eski kurumlarından olmakla birlikte, fiziksel ve duygusal ortamın oluştuğu ve bu 

bağlamda toplumun bütünlüğünü, dirlik ve düzen içinde olmasını sağlayan en önemli kurumdur. Aile, 
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üyelerin karşılıklı iletişimi, yakınlığı, üyelerin birbirine güven aşıladıkları bir ortam özelliğini 

taşımaktadır (Yavuz, 2018). 

Toplumda ailenin yeri çok önemlidir. Toplumun temel birimi olan aile; üyelerin beslenme, sevilme, 

korunma gibi ihtiyaçlarının karşılandığı, sosyalleşmenin sağlandığı, kişilik yapılarının temellerinin 

atıldığı, olumlu ve olumsuz durumlar karşısında sergileyeceği tutum ve davranışların kazanıldığı, neslin 

devamını sağlayan ve ekonomik, cinsel, psikolojik gibi pek çok boyutta paylaşımların bulunduğu belli 

bir sayıda üyelerden meydana gelen önemli bir toplumsal grubu ifade etmektedir (Gürbüz, 2020). 

 

Diyaliz hastalarının ve ailelerin yaşadığı sıkıntılı durumlar 

Her kronik hastalıkta olduğu gibi böbrek yetmezliği de uzun süre devam edip kötüye gitme ihtimali olan 

bir hastalık olduğu için hastaların hayatlarını fiziksel, psikolojik, sosyal, ruhsal ve bilişsel yönden 

etkilemektedir (Gürbüz, 2020). Diyaliz  tedavisine bağımlı yaşama kişinin rol ve fonksiyonlarını 

olumsuz etkiler (Atik ve ark., 2015). 

Diyaliz hastaları, hastalığın bitmek bilmeyen semptomları,sürekli dikkat etmeleri gereken diyet ve sıvı 

takibi, beden imajında değişmelere uyum sağlama,hastalığın semptomlarıyla uğraşma,haftanın belirli 

günleri diyalize girme, iş ve toplumsal hayatındaki değişimlere ayak uydurma gibi durumlarla yüz yüze 

gelmektedir (Asan, 2007). Hastaların diyaliz ünitesinde sık sık ölümlerle karşılaşması ve sürekli ölüm 

korkusunun yaşanması, fiziksel durumda sürekli değişimlerin olması, uzun süreli diyaliz 

uygulamalarında bilişsel işlevlerin giderek bozulması, diyalizde fazla zaman geçirilmesi, fiziksel ve 

ruhsal yakınmalara bağlı olarak iş gücünde azalma,kısıtlı sosyal yaşamın olması, hastanın nakil için 

belirsiz bir bekleme sürecinde olması gibi sıkıntılar bu süreçte sürekli yaşanmaktadır (İlhan, 2014). 

Özellikle haftanın belirli günlerinde kliniğe gelme zorunluluğu, tedavinin ömür boyu sürmesi, bu 

nedenle yaşanan iş gücü kayıpları, başkalarına bağımlı hale gelme, hastalığa bağlı fizyolojik, ekonomik 

ve ruhsal sorunları beraberinde getirmektedir. Hastalarda; çalışamama, sosyal çevreden kopma, içe 

kapanma, yeterli sosyal desteğin olmaması da psikiyatrik hastalıklara zemin hazırlamaktadır. En sık 

karşılaşılan ruhsal sorunlar; anksiyete, depresyon, gelecek hakkında belirsizlik, sosyal yaşamın 

kısıtlanması, rol değişiklikleri, bağımsızlığını kaybetme düşüncesi, üzüntü ve umutsuzluktur. Ortaya 

çıkan bu psikolojik sorunlar tedavi edilmezlerse hastalığın seyrini olumsuz etkilemektedir (Atik ve ark., 

2015). 

Diyaliz tedavisi, hastaların yanı sıra hasta ailelerini de sosyal, ekonomik, psikolojik boyutlarda 

etkileyebilmektedir. Aile kendi içinde bir dengeli bir sistemdir. Bu sebeple aileler içindeki 

iletişim,roller,sınırlar ve kurallar çerçevesi içinde kendilerine özgü ve birbirinden farklı tarzlar 

geliştiriler. Ailenin bir üyesinde ciddi bir hastalık olduğunda, ailenin homeostatik dengesinde bir 

değişim meydana gelir. Bu durumda üyeler olan duruma uyum sağlamaya ve dengeyi yeniden kurmaya 

çalışır. Üyeler rol ve sorumluluk olarak bu süreçten olumsuz etkilenebilir. Hastanın yaşam kalitesi ve 

tedaviye uyumu bu sebeple ciddi oranda bozulabilir (Kaya ve Demir, 2012). 

 

Hemodiyaliz tedavisine bağlı fiziksel sorunlar 

Hemodiyaliz tedavisinde fiziksel komplikasyonlar akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Akut 

fiziksel komplikasyonlar; hipotansiyon, kramplar, aktivite intoleransı, yorgunluk, kaşıntı, baş, sırt ve 

göğüs ağrısı, kanama, lökopeni, hava embolisi, elektrolit dengesizlikleri, diyaliz dengesizliği sendromu 

ve aritmilerdir. Kronik komplikasyonlar ise; kardiyovasküler hastalıklarda hızlanma, hipertansiyon, 

üremik kemik hastalığı, perikardit, alüminyum intoksikasyonu, plevral efüzyon, vasküler yol 

enfeksiyonları ve tromboz, diyaliz demansı, hepatit B, hepatit C, pruritis ve anemidir (Karabacak, 2013). 

Hemodiyaliz böbreğin yaptığı görevlerin bazılarını yerine getirmektedir ama bazılarını yerine 

getiremez. Bulantı, kusma, halsizlik ve hipotansiyon gibi bazı şikayetler devamlılık gösterir. Bu 

sebeplerle hastanın özerkliğini ve sağlığını kaybetme düşüncesi ile kaygı düzeyi artar (Yavuz, 2018). 
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Hemodiyaliz tedavisine bağlı psikososyal sorunlar  

Kronik hastalıklar stresli bir yaşantıya sebep olmaktadır. Stres beraberinde anksiyete ve depresyon gibi 

sorunları getirmektedir (Girgin, 2014). Kronik hastalığı olan hastalarda öfke, üzüntü, sürekli ağlama 

durumu, çaresizlik, sosyal izolasyon, aile ve iş yaşantısında meydana gelen rol kaybı, endişe, içe 

kapanma, ümitsizlik, depresyon, stresölüm korkusu, öz güvende azalma, beden imajı değişikliği, 

bağımlı olma endişesi ve yaşam tarzında bozulma gibi psikososyal sorunlar belirebilmektedir (Gürbüz, 

2020). Hemodiyaliz hastalarında en sık görülen psikolojik problemlerden biri sürekli depresif mizaç, 

benlik saygısı düşüklüğü ve ümitsizlik hisleri ile beliren depresyondur. Sağlıklarını, fiziksel güçlerini, 

cinsel potansiyellerini, özerkliklerini, çalışma yeteneklerini kaybedebilecekleri endişesinin olması 

hastalarda depresyona yol açar ve kronik hastalığın seyrini diyete uymama, tedaviyi reddetme, sosyal 

izolasyon, uyku bozuklukları, üzüntü ve keder gibi sebeplerle olumsuz yönde etkiler (Aksoy ve Oğur, 

2015). 

Diyaliz hastalarının intihara eğilimi diğer kronik hastalığa sahip bireylere göre daha yüksektir. Bunların 

dışında kişilerin fiziksel aktivitelerinde bozulma, cinsel sorunlar, evlilik sorunları, ekonomik sorunlar 

gibi yaşam kalitesi ile ilişkili problemler de ortaya çıkabilmektedir (Girgin, 2014). Literatür tarandığında 

hemodiyaliz hastalarının psikososyal sorunlarının sürecin bilinmezliği ve gündelik hayatlarında 

yaşadıkları bir çok değişimlerle ilgili olduğu görülmüştür (Karabacak, 2013). 

Hemodiyaliz hastalarında cinsel sorunlar da fiziksel ve psikolojik faktörlerin etkileşimi nedeniyle 

sıklıkla görülmektedir. Kadınlarda  menstruasyonun sona ermesi cinsel fonksiyonların azaldığı inancını 

arttırmakta ve bu da muhtemel libido düşmesine sebep olmaktadır. Erkeklerde ise empotans ortaya 

çıkmakta üreme ve seks organı olan penisin idrar yapma  işlevini yitirmesiyle hastalar diğer işlevinde 

de sıkıntı yaşayacaklarına inanırlar, yaşanılan cinsel sorunlar aile ve evlilik yaşamında pek çok 

değişikliğe sebep olmaktadır (Karabacak, 2013). Aile düzeninin bozulması ile hasta eşleri hastaya 

psikolojik olarak yakınlık ihtiyacının yanında saldırganlık içinde olabileceği çalışmalarda ortaya 

konmuştur. Aile üyeleri ilk zamanlarda hastayla aşırı ilgilenme eğiliminde ve daha sonra bu ilgi 

azalmaktadır (Yavuz, 2018). 

 

Diyaliz sürecinde birey ve ailesi 

Hastalık süreci aile üyelerinin yaşam kalitesini,sağlık durumlarını bozarak aile ve evlilik hayatını 

olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla hastanın yaşamış olduğu sağlık, ekonomik, psikolojik, sosyal ve 

cinsel sorunlar aileyi de doğrudan etkilemekte bu sebeple tüm aile üyelerinin yaşam tarzlarını pek çok 

yönden değiştirebilmektedir (Gürbüz, 2020). Hastalık tanısı konulduğunda her bireyin ve ailenin 

tutumları farklı olabilir. Bu süreçte kişiler geleceğe dair kaygı duyabilir veya tedavinin hastalığın seyrini 

olumlu yönde değiştireceğine inanmayabilirler. Hasta birey kendi ihtiyaçlarını karşılamayacağı 

endişesiyle başkalarına bağımlı olma düşüncesinden korkar. Hastada ve ailede çaresizlik, umutsuzluk, 

suçluluk duygusu ve kaygıyla birlikte seyreden depresyon söz konusu olabilmektedir. Bakım veren 

kişinin sorumlulukları arttıkça sosyal yaşantısına dahil olamayabilir ve yeni duruma alışma sürecinde 

zorluklar yaşayabilir (Yavuz, 2018). 

Birey ve ailesinin yaşam biçiminde değişikliklere  ve  maddi-manevi kayıplara sebep olması  sebebiyle 

uyum zordur. Aile bireyleri, bakımda en büyük desteği veren sosyal destek gurubudur. Bakım verenin 

sorumluluklarının artması ile birlikte sağlık ve iyilik hali olumsuz etkilenebilir. Bakım verenlerin sürekli 

hastanın gereksinimlerinin karşılama sorumluluğu yorgunluk, bitkinlik, bakıcının sağlığının 

kötüleşmesi, depresyon, anksiyeted e artış ve sosyal hayata dahil olamama gibi sıkıntılar ortaya 

çıkarabilmektedir. Bakıcıların, bakım vermeyenlere göre daha fazla hastalık belirtisi gösterdikleri, 

kardiyovasküler sorun yaşadıkları, daha fazla sağlık hizmeti kullandıkları saptanmıştır. Diyaliz hastası 

ile ilgilenenler hastanın tedavi planına göre işine, sosyal yaşamına ayıracağı zamanı düzenlemekte hatta 

kısıtlamaktadır. Bakım görevlerinin zamanla artması ile bakım yükü ve depresyon gelişme olasılığı 

artar. Hasta yakınlarında da özellikle eşlerde depresif ruh hali, uykusuzluk, kızgınlık, gelecek kaygısı, 
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yorgunluk ve suçluluk gibi belirtileri görmek çok olasıdır. Diyaliz hastası bakıcılarının toplumdaki aynı 

yaş ve cins grubuna göre; yaşam kalitesinin bozulduğu, aşırı derecede bakım yükü taşıdıkları, depresyon 

riskinin arttığı, bu durumun sosyal desteği yetersiz olanlarda daha belirgin olduğu saptanmıştır 

(Pürlüsoy ve ark, 2011). 

Hastalar ile birlikte hastaların yakınlarının da bir bütüncül yaklaşım aracığıyla değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca, ailelerin ekonomik destek sistemlerinin arttırılmasına önem verilmesi 

gerekmektedir. Aile bağlarının kuvvetliliği sağlık personelleri-aile-hasta arasında işbirliğini arttırır. 

Eğitime sadece hasta değil aile de dahil edilmelidir. Eğitim verilmiş aile üyeleri hastalıkla baş etme 

konusunda daha fazla yardım etmeye meyilli olur. Aileye tedavi süreci, bakım, diyaliz merkezleri 

hakkında bilgiler verilmelidir. Aynı durumdaki gruplar ile bir araya gelmeleri sağlanabilir. Böylece 

aileler karşılaştıkları sorunları, yaşadıkları problemlerin çözüm önerilerini ve baş etme yöntemlerini 

paylaşabilir. Böylece çaresizlik, umutsuzluk, güçsüzlük gibi duygulara azalabilir ve baş etme 

mekanizmalarının kullanımı artabilir. Hastalığa uyumda manevi destek çok önemlidir (Yavuz, 2018). 

 

Diyaliz hastalarının tedavi sürecinde aile desteğinin önemi 

Kronik hastalığa sahip birey ve ailesi karşılaştıkları sorunlarla baş edebilmek için sosyal desteğe ihtiyaç 

duyarlar. Sosyal destek, yaşayan ve ihtiyacı olan veya bir kronik hastalığı olan bireye, ailesi ya da çevresi 

tarafından verilen maddi ve manevi yardımdır (Yavuz, 2018). Sosyal destek, stres altındaki ya da güç 

durumdaki bireye çevresindeki bireyler tarafından sağlanan yardım olarak kabul edilir. Algılanan sosyal 

destek ise; bir anlamda bireyin kendisine biçtiği genel değerdir (Pehlivan ve ark., 2008). Sosyal desteğin 

yeterli olması hastanın ve bakım verenin sürece uyumunu kolaylaştırır ve yaşam kalitesi de arttırılmış 

olur. Yeterli sosyal desteği olan hasta ve ailesi sabırlıdır ve gerçekçi bakış açısı ile yaşadıkları durumu 

yorumlarlar. Kendilerinin güçlü yönlerine odaklanıp toplumda yer edinirler. Eğer sosyal destek az ise 

ve kronik hastalığa uyum sağlanamazsa bu ailelerde aile içi çatışmalar, suçluluk, suçlanma, öfke, 

dışlanma, psikosomatik sorunlar çok fazla görülür (Yavuz, 2018). 

Sosyal destek varlığı, hastalığı kabullenme, dikkati hastalık dışındaki aktivitelere yönlendirme, aile 

desteği diyete ve tedaviye uyumu arttırır. Ayrıca hastanın süreçle baş edebilmesini kolaylaştırır. Bazı 

hastalar daha kötü hastalıkların olduğunu ve yaratandan geldiğini kabul ederek moralinin yüksek 

tutmaya çalışır ve kendisine meşgul olabileceği aktiviteler bulur. Hastalığı önemsemeyen bireyler ilaç 

ve diyet uyumunda sorunlar yaşamaktadır (İlhan, 2014). Sosyal desteğin sürekliliği kronik hastalığa 

sahip bireylerde çok önemlidir. Bireyin algıladığı yetersiz sosyal destek, sosyal izolasyon ölümlere 

sebep olmaktadır (Pehlivan ve ark., 2008). 

Aile tanımına bakıldığında aile üyeleri sürekli bir etkileşim içindedir. Aile üyelerinden birinde bir 

hastalık ortaya çıktığında homeostatik sistemde değişim meydana gelir. Sistem var olan yeni duruma  

uyum sağlama eğilimine girer ve ailedeki manevi birliktelik homeostaziyi yeniden düzenlemeyi sağlar. 

Aile içinde rol değişiklikleri gerçekleşerek ailenin işlevselliğinde aksaklıklar görülebilir. Bu durumda 

hasta ve ailenin yaşam kalitesi ciddi oranda bozulabilir. Hastanın yaşadığı sorunlar sadece hastayı 

etkilemez, aile üyelerinin davranış ve tutumu hastayı da olumsuz etkileyebilir (Kaya ve Dikmen, 2012). 

Diyaliz tedavisinin etkili olabilmesi ve olumlu bir süreç geçirilmesi ile hastaların tedaviye bağlı ve 

uyumlu olması arasında doğrudan bir ilişki vardır. Başka bir deyişle uyum sorunu tedavinin başarısını 

engellemektedir. Sosyal destek hasta kişiler için tampon görevi göstermektedir. Sosyal destek travmatik 

olaylardan sonra yaşanan duygusal sıkıntı ve depresyonu azaltmaktadır. Olumlu aile ilişkileri hastalık 

sürecindeki yaşam kalitesini arttırmaktadır. Tedaviyi anlama, anlamlandırma ve baş etme aşamalarında 

sosyal desteğe sahip bireyler sahip olmayanlara göre süreci daha iyi yönetmektedir. Aile kurumu destek 

konumunda olup aile üyeleriyle kurulan olumlu ilişkiler uygun tedavinin sağlanması için önemli bir 

parçadır (Gürbüz, 2020). 

Kişilerden alınan değerlendirme benlik saygısı gelişimi ile doğrudan ilişkilidir. Bireyin sevildiğini 

hissetmesi ve değer görmesi olumlu benlik saygısı gelişimini sağlar. Bu sebeple hastanın hastalığını 
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kabul etmesi, benlik saygısındaki değişimi yeniden onarabilmesi için aile üyelerinin rolü çok önemlidir. 

Aile desteği hastaların karşılaştığı zorluğa karşı katalizör görevi görmektedir (Gürbüz, 2020). 

Literatürde sosyal desteğin, bireye sağlıklı baş etme mekanizması kazandırdığı, umutsuzluk ve 

depresyonu azalttığı, duygusal dengeyi sağladığı, yaşam kalitesini arttırdığı, öz bakım yeterliliğini 

arttırdığı ve psikososyal yönden iyilik hali kazandırdığı çalışmalarda gösterilmiştir (Atik ve ark., 2015). 

 

Sonuç ve öneriler 

Kronik hastalığa sahip olan bireyler toplumda dezavantajlı gruplar arasında sayılabilir. Diyaliz hastaları 

haftanın 2 ya da 3 günü makineye girmekte, sürekli kontrol etmeleri gereken bir sıvı takibi, uymaları 

gereken diyetler, kullanmaları gereken ilaçlar ve ömür boyu baş etmeleri gereken semptomlar günlük 

aktivitelerini kısıtlamaktadır. Hastaların çoğu haftada belirli günlerde diyalize girdiği için işlerine 

devam edememektedir. Bu sebeplerle diyalize giren hastalar kendilerinin diğer aile üyelerine bağımlı 

olduklarını düşünür ve aile içindeki rol değişiklikleri sebebi ile psikolojik yönden stres ve kaygı 

düzeyleri artar. Ailenin empati kurarak hasta bireye destek olması çok önemlidir. Destek arttıkça stres, 

kaygı ve depresyon düzeyi azalır, tedaviye uyum artar. Çevresi içinde birey olarak değerlendirildiğinde 

hastayla birlikte ailesi de ele alınmalıdır. Hastanın yanısıra ailesi de hastalık konusunda bilgilendirilmeli 

ve bu doğrultuda hastaya ve ailesine eksik görülen noktalarda eğitici bilgiler verilmelidir. Sağlık 

personelleri hasta ve ailesine mevcut durumdaki kaynaklara, hizmetlere, haklarına ulaşmasında ve 

erişmesinde bilgi verip, destek olmalıdır. Hastanın ne hissettiği, hastalığı konusunda bilgi sahibi olup 

olmadığı, kaygıları, korkuları, tedavi sürecinde yaşadıkları olumsuzlukların en aza indirilmesi adına 

hastayla terapiler yapılmalıdır. Hasta bireyin ailesi ve etkileşim halinde olduğu kişilerle çalışmalar 

yapılıp, bu çalışmalar güçlendirilmelidir. Hastalar ve aileleri, aile danışmanlığı hizmeti konusunda 

bilinçlendirilmelidir. Hemodiyaliz tedavisi alan bireylerin her dönemde desteğe ihtiyacı olduğu göz 

önüne alınarak bireylerin destek sistemlerinin ve stresle baş etme yöntemlerinin tedaviye uyum 

sağlamaları amacıyla ön plana çıkarılmalıdır. 

Hemşire; hasta ve hasta ailesinin problemlerini çözmesine yardımcı olur. Böylelikle onların hastalığa 

uyum sürecini kolaylaştırır. Hasta ve ailesini uygun toplumsal kaynak ve hizmetlere yöneltir, 

psikososyal açıdan değerlendirir, onlara danışma hizmeti verir. 
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Sheehan Sendromu ve Santral Hipotiroidi (PB15) 
1Sümeyye Memet, 1Elif Güneş                                                                                                                             
1Bursa Tıp Fakültesi, Bursa Şehir Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim 

Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş  

Sheehan sendromu,  çeşitli derecelerde hipopitüitarizm ile karakterizedir ve doğum sonu şiddetli 

kanamaya bağlı iskemik hipofiz nekrozu sonucu gelişir. Hastalarda izole hipofiz hormon 

yetersizliğinden total hipopitüitarizme kadar değişen hormonal yetersizlikler gözlenir. Hormon kaybının 

sıklık sıralaması genel olarak büyüme hormonu ve prolaktin, gonadotropinler, ACTH ve tirotropin 

olarak bulunmuştur. Sheehan sendromlu kadınlar, adet görmeme, genital ve aksiller tüylenme kaybı ve 

sıklıkla doğumdan uzun süre sonra ortaya çıkan santral hipotiroidizm ve sekonder adrenal yetmezliğin 

klinik belirtilerini içeren çeşitli belirti ve semptomlar sergiler. Sheehan sendromu sekonder empty sella 

sendromunun nedenlerinden biridir. Sheehan sendromu gelişen hastalarda hormon replasman 

(glukokortikoid, tiroksin ve östrojen/progesteron) tedavisi uygulanır. Olgumuzda, üçüncü doğumunda 

şiddetli vajinal kanama öyküsü olup devamında adet görememe şikayeti olan, yavaş bir şekilde gelişen 

ve yıllar sonra tanısı konulan, öncelikle santral hipotiroidi gelişen kronik Sheehan sendromu tanısı alan 

hastayı değerlendirdik. 

 

Vaka Sunumu 

Otuziki yaşında normal vajinal yolla doğum yapan, üçüncü doğumunda aşırı kanama öyküsü olan ve 

amenore ile izlenen, aralıklı OKS tedavisi alan 46 yaşında tip 2 diyabetik hasta, halsizlik şikayeti ile 

değerlendirildi. Soygeçmişinde özellik yoktu. Hastanın fizik muayenesinde; bilinç açık, oryantasyon ve 

kooperasyon tamdı. Kan basıncı 125/80 mmHg, nabız 70/dak, vücut sıcaklığı 36.6 °C idi. Diğer sistem 

bulguları normal sınırlarda idi. Tetkiklerinde hemogram ve biyokimya normaldi. TSH 0.6 mIU/L (0.27-

4.20), serbest T4 0.49 ng/L (0.93-1.71), serbest T3 1.75 ng/L (2.04-4.44) tespit edildi. Dosyası 

incelendiğinde önceki tetkiklerinde; 2 yıldır serbest T3 ve serbest T4 düzeyi bakılmadığı, bakılan TSH 

düzeyinin de alt sınıra yakın olduğu saptandı. Ön hipofiz hormon paneli değerlendirildiğinde kortizol 

11.8 mcg/dL (6.7-22.6), ACTH 28 ng/L (7.2-63.3), prolaktin 7.74 ng/mL (5.18-26.53), LH 1.5 mIU/mL, 

FSH 2 mIU/mL, estradiol (E2) <5 pg/mL, büyüme hormonu <0.05 μg/L (0.06- 5), IGF-1 54 μg/L (74-

196) ve tiroid fonksiyon testlerinin santral hipotiroidi ile uyumlu olduğu saptandı. Hastanın yapılan 

tiroid ultrasonografisinde anormal bulgu saptanmadı. Yapılan sella manyetik rezonans 

görüntülemesinde empty sella bulgusu saptanmadı. Hipofiz parankimi minimal heterojen izlendi. Geç 

faz alınan görüntülerde hipofiz glandı orta kesim inferiorunda 2 mm çapında kontrastlanmayan bir alan 

tespit edildi. Hipotalamik, suprasellar ya da parasellar bölgelede herhangi bir patoloji tesbit edilmedi. 

 

Tartışma ve Sonuç 

Sheehan sendromu nadir de olsa postpartum hemorajiden aylar hatta yıllar sonra da ortaya çıkabilir. 

Yavaş gelişimi nedeniyle tanı atlanabilir. Hastalarda sadece TSH düzeyine bakılarak santral hipotiroidi 

tanısı gecikebilir. Olgumuzda, Sheehan sendromunun yavaş gelişimli olması, alışılmışın dışında 

öncelikle santral hipotiroidi ile prezente olması, sadece TSH düzeyi bakıldığı için tanısının geciktiği, 

santral hipotiroidi ve Sheehan sendromlu hastalarda uzun dönemde hipofizer hormon defisiti 

gelişebileceğinden mutlaka takip edilmesi gerektiği görüldü. 
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Giriş 

Diyabette, özellikle kontrolsüz hastalık durumunda, enfeksiyon riski belirgin olarak artar. Bu 

enfeksiyonların nadir fakat son derece ciddi bir alt tipi olan piyomiyozit hekimlerin büyük dikkat ile göz 

önünde bulundurmasını gerektiren acil tanı gerektiren bir durumdur. Çünkü tanıda herhangi bir gecikme 

septik şok, endokardit, kraniyal apse, hatta ölüm ile sonuçlanabilmektedir. Piyomiyozit, iskelet 

kaslarının sık görülmeyen pürülan ve genellikle apse oluşumu ile klinikte kendini gösteren 

enfeksiyonudur. Ana predispozan faktörler; immün yetmezlik, sıcak iklimler, ilaç enjeksiyonu, 

malnutrisyondur. HIV dışı piyomiyozit vakalarının, sıklıkla uyluk bölgesinde olacak şekilde, en sık 

nedenini diabetes mellitus oluşturmaktadır.1 Ayrıca, hastalar kliniğe tamamen belirsiz, osteomiyelit, 

septik artrit, kas yırtılması, gibi iskelet-kas sisteminin problemlerini ya da derin ven trombozunu taklit 

eden belirti ve bulgular ile başvurur. Bu olguda, diyabetik ketoasidoz tanısı alan ve ağrılı alt ekstremite 

ile başvuran bir hastanın piyomiyozit vakasını sunmaktayız. 

 

Vaka Sunumu 

Kırkbeş yaşında kadın hasta acil servise anlamsız konuşma şikayeti ile başvurdu. Hasta dehidrateydi ve 

sağ uyluğunda ısı artışı ve hafif eritematöz görünüm mevcuttu. Özgeçmişinde 3 yıl önce diyabet 

hastalığı tanısı almıştı ancak reçete edilen oral antidiyabetik ilaçlara uyumu son derece azdı. Travma ya 

da enjeksiyon hikayesi yoktu. Yapılan ilk tetkiklerde kan glukoz düzeyi 523 mg/dL olarak ve idrar keton 

pozitifliği saptandı. Kan gazı değerlendirmesi metabolic asidoz (pH: 7.25, pCO2: 13.7 mmHg HCO3: 10 

mmol/L, K+: 3 mmol/L) varlığını teyit etti. Hastanın ateşi olmamasına karşın C-reaktif protein düzeyi 

344 mg/L ve lökosit sayımı 24.55 K/µL olarak bulundu. COVID-19 PCR testi negatifti ve diğer kan 

testleri normaldi. Bilinç bulanıklığı için yapılan kraniyel görüntülemede akut infarkt ve kanama dışlandı. 

Monitörizasyon, insülin infüzyonu, potasyum replasmanı, hidrasyon ve ampisilin-sulbaktam tedavisi 

hızlıca başlandıktan sonra hastanın diyabetik ketoasidoz ve selülit ön tanıları ile Endokrinoloji ve 

Metabolik Hastalıklar Kliniğine yatışı yapıldı. HbA1c düzeyi 117.5 mmol/mol Hb (%12.9) olarak 

görüldü. Alt ekstremitelerin doppler ultrasonografisinde olağan dışı bir kan akımı saptanmadı. 

Lumbosakral manyetik rezonans görüntülemede (MRG) 30x5 cm büyüklüğünde vastus lateralis ve 

quadratus femoris kasları boyunca uzanan apse saptandı. Bunun yanında, sağ dirsek ultrasonografisinde 

1 cm boyutunda anekoik sıvı da görüldü. Sağ uyluk bölgesindeki absenin drenajı acil olarak planlandı. 

Kan kültürlerinde Staphylococcus aureus izole edilen hastada, abse drenaj kültüründe Staphylococcus 

aureus üremesi ampisilin dirençli ve teikoplanin duyarlı olduğundan teikoplanin tedavisine geçildi. 

Hasta HIV negatifti, immünglobulin düzeyleri normaldi. Ekokardiyografide enfektif endokardit 

bulgularına rastlanmadı. Kraniyal MRG’de görülen nazofaringeal kitlenin biyopsi ile kistik özellikte 

olduğu görüldü. Piyomiyozit drenaj ve teikoplanin tedavisi ile başarılı bir şekilde tedavi edildikten 

sonra, sağ dirsekteki ve uyluktaki apse görünümü herhangi bir sekel kalmaksızın kayboldu. 

Taburculukta hastanın prokalsitonin düzeyi negatifti, C-reaktif protein düzeyi 10 mg/L’nin altındaydı. 

Taburculukta diğer yaşam tarzı önerileri ile bazal insulin ve metformin reçete edildi. Hastanın 

kliniğimizde yatış süresi 35 gündü.  
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Tartışma ve Sonuç 

Kontrolsüz diyabetin nadir bir komplikasyonu, birtakım mortalite ve morbidite riskleri ile 

piyomiyozittir. Tanı anında prognozu belirleyen en önemli faktörlerden biri piyomiyozitin evresidir.2 

Apse drenajı ve doğru antibiyotik tedavisi, MRG ile tanı konulmasının ardından diyabetik piyomiyozitin 

kontrolünde hayatidir. Literatürde, nadir de olsa piyomiyozitin rekürrensini bildiren vakalar mevcuttur.3  

Uzun dönemde bu hastalarda enfektif ve diğer sistemik komplikasyonların en aza indirilmesinde 

diyabetin kontrol altına alınması zorunludur. 
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Özet 

Kanser tedavisinde kullanılan sistemik kemoterapi ve radyoterapi birçok kanser hastası için önemli 

faydalar sağlarken, ciddi komplikasyonları da beraberinde getirmektedir. Uygulanan kemoterapi ve 

radyoterapi tedavilerine bağlı saptanan hematopoetik yan etkilerin görülme sıklığı, her yıl kanser tanısı 

alan hastaların artışına paralel olarak artmaktadır. Olgu sunumunda pankreas adenokanseri tanısı almış 

olan 61 yaşındaki kadın hastada folfirinox kemoterapi tedavisi sonrası gelişen pansitopeni ve hemşirelik 

yönetimi verilmiştir. Kemoterapotik ajanlara ve radyoterapiye bağlı görülebilecek hematopoetik yan 

etkilerin öngörülebilmesi, riskli hastaların yakın izlemi ve mümkünse erken dönemde müdahale 

edilmesi yaşamsal önem taşımaktadır. Bunun gibi kritik durumlarda ancak zamanında, etkin ve doğru 

hemşirelik yönetimi ile başarı sağlanabilir.  

Anahtar kelimeler: Pansitopeni, kemoterapi, hemşirelik yönetimi. 

 

Abstract 

While systemic chemotherapy and radiotherapy used in cancer treatment provide significant benefits for 

many cancer patients, they also bring serious complications. The incidence of hematopoietic damage 

due to chemotherapy and radiotherapy treatments increases in parallel with the increase in patients 

diagnosed with cancer every year. Our publication presented the nursing management of pancytopenia 

after folfirinox chemotherapy treatment in a 61-year-old female patient diagnosed with pancreatic 

adenocancer. It is essential to predict hematopoietic disorders that may be seen due to chemotherapeutic 

agents and radiotherapy, to monitor risky patients closely, and to intervene in the early period if possible. 

In such critical situations, success can only be achieved with timely, effective and correct nursing 

management. 

Keywords: Pancytopenia, chemotherapy, nursing management. 

 

Giriş  

Pansitopeni, kanın şekilli elemanlarının üç ana serisinde (eritrosit, trombosit ve lökosit) birden azalma 

olmasıdır. Pansitopeni çeşitli mekanizmalarla oluşabilir. Kanser tedavilerinde kullanılan kombine 

kemoterapiler kanser hücresine etki ederken kemik iliğine de etki ederek pansitopeniye neden 

olabilmektedir. Pansitopeni sonucu hastada anemi, kanama, enfeksiyon gelişebilir ve eğer iyi 

yönetilmezse yaşamı tehdit eden durumlar ortaya çıkabilir. Burada folfirinox kemoterapisi sonrası 

pansitopeni gelişen hastanın örnek hemşirelik yönetimi sunulmuştur. 

Vaka Sunumu 

Altmışbir yaşında, kadın hasta, hipertansiyon ve depresyon tanıları vardır. Fludex SR, esplus ve redepra 

kullanıyor. Kilo kaybı, karın ve sırt ağrısı yakınmaları nedeniyle 6 ay süresince incelemeleri yapılmış. 

Yapılan biyopsi sonrası metastatik pankreans adeno kanseri tanısı konmuş. Karaciğer, periton, ince 

bağırsak metastazları olan hasta konsey sonucu unrezaktabl kabul edilerek port katater taktırılıp 

folfirinox (irrinotecan, oxaliplatin, kalsiyum leucovorin ve 5-fluorouracil) kürünün ilki verilmiş. 

Ağrıları için durajezik 25 TTS başlanmış. Hasta kemoterapi tedavisi uygulanmasından 10 gün sonra acil 

servise vücut sıcaklığı 38.3 °C, kan basıncı 120/70 mmHg, nabız 98/dak, SpO2 %97 (O2’siz), günde 5 

kez ishal ve grade 3 mukozit ile başvurdu. PCR testi negatif, öksürük, balgam yakınma ve bulgusu 
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olmayan hastanın EKG’de özellik saptanmadı. Laboratuvar tahlillerine (kan, idrar, gaita fresh) bakılıp 

onkoloji kliniğine yatırıldı. Hastanın kan (perifer ve kateterden), idrar ve balgam kültürleri alınıp 

tedavisi başlandı. Acildeki laboratuvar sonuçları: lökosit 0.42 K/µL (4.5-11), nötrofil 0.010 K/µL (2-

6.9), hemoglobin 7.8 g/dL (11.5-15), hematokrit %25.2 (33-44), trombosit 6.5 K/µL (145-400) CRP 

252.9 mg/L (<5), prokalsitonin 1.64 µg/L (<0.05), potasyum 3 mmol/L (3.5-5.1), sodyum 132 mmol/L 

(136-145), kreatinin 2.52 mg/dL (0.56-0.85), BUN 42.1 mg/dL (9.8-20.1), üre 90 mg/dL (20.9-43) 

şeklindedir. İdrar analizinde, lökosit 3, bakteri az görüldü. Gaita fresh preparatta özellik yoktu. Hastaya 

G-CSF, antibiyotik ve antifungal tedavisi hızlıca başlandı. Gerekli sıvı, elektrolit ve kan ürünleri 

replasmanı yapıldı. Tantum, mikostatin, gaviscon/lidokain gargara, intravenöz TPN başlandı. Ağrısı için 

durajezik dozu yükseltildi ve parasetamol infüzyonla eklendi. Yaşam bulguları, ağrı ve aldığı çıkardığı 

sıvı takibi, günlük laboratuvar takibi yapıldı. Hastaya ‘’Düşme riski, beslenmede dengesizlik 

(gereksinimden az), elektrolit dengesizliği, enfeksiyon riski, oral mukoz membranda bozulma, sıvı 

volüm eksikliği, hipertermi, bağırsak boşaltım alışkanlığında değişiklik (diyare), kanama riski, özbakım 

eksikliği sendromu, uyku örüntüsünde rahatsızlık, bilgi eksikliği, akut ağrı, anksiyete ve yorgunluk’’ 

hemşirelik bakım tanıları konulmuş, bunlara yönelik bakım uygulanarak süreç başarılı bir şekilde 

yönetilmiştir.  

Sonuç 

Hastanın sadece balgam kültürünün direkt mikroskobik incelemesinde gram (+) kok, gram (+) basil 

görülmüştür. Diğer kültürlerinde üreme olmamıştır. Tedavinin 6. günü nötropenisi düzelmiştir. 

Mukoziti azalarak devam etmektedir (grade 2). Hastanın klinikte izlemine devam edilmektedir. Genel 

durumu düzelince kemoterapi rejiminin değiştirilmesi planlanmıştır. Kemoterapi sonrası gelişen 

pansitopeni özellikle yüksek riskli kemoterapi rejimleri alan hastalarda yakın izlemle, hasta ve yakınının 

kemoterapi ve semptom kontrolüne yönelik eğitimi ile önlenebilir veya erken dönemde fark edilip ciddi 

durumların önüne geçebilir. Bu gibi durumlarda onkoloji hemşireleri kilit roldedir. 
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Özet 

Çoğu sistemik kemoterapi, infüzyon reaksiyonu (IR) riski taşır ve farklı ajanlar birlikte uygulandığında 

insidans artabilir. Dünya Sağlık Örgütü advers ilaç reaksiyonunu bir ilaca karşı gelişen zararlı ve 

amaçlanmayan cevap olarak tanımlamıştır. IR’ler çoğu zaman titreme, ateş, bulantı, baş ağrısı, deri 

döküntüsü ve kaşıntı gibi hafif seyirli semptom gösterirken şiddetli reaksiyonlar daha nadir görülür 

ancak uygun müdahale yapılmazsa ölümcül olabilir. Klinisyenler, her ilaç uygulamasında meydana 

gelebilecek infüzyon reaksiyonu için hazırlıklı olmalıdır. IR’den önce, bazı hastalar rahatsızlık hissi, 

idrara çıkma ihtiyacı ifade edebilir. Bu semptomlar ciddiye alınmalı, hasta kan basıncı ve nabız 

ölçülerek değerlendirilmelidir. Acil ekipman kolay ulaşılır bir yerde hazır bulundurulmalıdır. Anafilaksi 

durumunda erken/doğru müdahele ve iyi bir ekip çalışması ile hayatı tehdit eden durumların önüne 

geçilebilir. Konuyla ilgili hemşirelerin bilgi ve deneyiminin olması sonuçları olumlu etkilemede büyük 

önem taşımaktadır. Yayınımızda carboplatine bağlı grade 4 infüzyon reaksiyonu gelişen bir hastada 

hemşirelik yönetimi olgusu sunulmuştur.  

Anahtar kelimeler: İnfüzyon reaksiyonu, kemoterapi, hemşirelik yönetimi. 

 

Giriş  

Sistemik kemoterapi uygulamalarında sıklıkla infüzyon reaksiyonları (IR) gelişebilir. Kemoterapötikler 

farklı ajanlar birlikte kullanıldığında IR insidans artabilir. IR, yabancı proteinlere karşı alerjik reaksiyon 

(genelde IgE aracılı yanıt) ya da immün aracılı olmayan reaksiyonlar olarak görülür. IR, özellikle 

taxanlar, platin türevleri, pegile lipozamal doxorubisin, monoklonal antikorlar ve immünoterapi nedenli 

görülebilmektedir. IR genellikle ilaç infüzyonu sırasında veya birkaç saat içinde meydana gelmekle 

birlikte, geç dönemde de görülebilmektedir. IR’lerin şiddeti çoğu zaman hafiftir ve titreme, ateş, bulantı, 

deri döküntüsü, kaşıntı gibi semptomlarla seyreder. Ancak bazıları da şiddetli ve ölümcül olabilir. 

Burada örnek olarak carboplatine bağlı grade 4 infüzyon reaksiyonu gelişen bir hastada hemşirelik 

yönetimi olgusu sunulmuştur. 

 

Vaka Sunumu 

Altmışbeş yaşında, erkek hasta, diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı (stent) ve kronik obstrüktif akciğer 

hastalığı (KOAH) tanıları vardır. Beloc, diaformin, karrum, monolong kullanıyordu. Bilinen alerjik 

öyküsü yok. Sürekli nazal oksijen kullanıyordu. Öksürük yakınmaları nedeniyle 6 ay süresince 

incelemeleri yapılmıştı. Aralık 2018’de sol akciğer alt lobdan yapılan biyopsi sonucu akciğer skuamöz 

hücreli karsinom (AC SCC) tanısı almış. Konseye sunulan hasta 6 kür neoadjuvan 

paclitaxel+carboplatin almış. Opere edildikten sonra mediyastene 18 gün radyoterapi ve haftalık 

paclitaxel+carboplatin eş zamanlı almış. Radyoterapiden sonra 1, 8, 15 paclitaxel+carboplatine devam 

edilmişti. Hasta 24 Kasım 2021’de 4. kür 15. gününde tekerlekli sandalyeyle O2 eşliğinde, bilinç açık, 

koopere şekilde üniteye geldi. İlk alınan yaşam bulguları normaldi (kan basıncı 130/80 mmHg, nabız 

88/dak, vücut sıcaklığı 36.5 °C, SpO2 %97 [O2 3 L/dak eşliğinde]). Hekim istemine göre göre 

premedikasyonu (100 cc izotonik içinde feniramin+16 mg dexamethazon+granisetron) uygulandıktan 

sonra paclitaxel infüzyonu 1 saatte uygulandı. İzotonik ile ara yıkaması yapılıp carboplatine geçildi. 

carboplatin infüzyonunun 15. dakikasında yüzde, ellerde kızarıklık ve solunum sıkıntısı gelişmesi 

üzerine kemoterapi tedavisi durdurulup izotonik ile damar yolu açıklığı sağlanarak intravenöz 80 mg 

metilprednizolon ve feniramin yapıldı. Kurtarma pozisyonuna getirilip, monitörize edildi ve hekime 
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haber verildi. Kan basıncı 100/60 mmHg, nabız 134/dak, vücut sıcaklığı 36.4°C, SpO2 %75 (O2’li) idi. 

Oksijeni maskeye geçilip, 10 L/dak’ya çıkartıldı. Hasta biraz rahatladı ancak tekrar satürasyonunun 

düşmesi SpO2 %60 (O2’li) ve bilincinin kapanması üzerine epinefrin 0.5 mg sağ uyluk lateraline 

intramusküler olarak uygulandı ve ambu maskeye geçildi. 11.05’de kardiyak arrest gelişen hastaya mavi 

kod verildi. CPR’la 2. dakikada kalp tepe atımı alındı. Ağzından takma dişleri alınıp, direnç gösterdiği 

için sedasyon sağlanarak entübe edildi. Aspirasyonu sağlandı, kan gazı gönderildi ve ikinci bir damar 

yolu açıldı. Kan basıncı 110/70 mmHg, nabız 108/dak, vücut sıcaklığı 36.4 °C, SpO2 %98 (O2’li) iken 

hekim eşliğinde entübe şekilde acil servise teslim edildi. Acil servisten yoğun bakıma sevk edilen hasta 

24 saat sonra ekstübe edilerek onkoloji kliniğine devredildi, 2 gün takip edilen hasta eve taburcu edildi. 

 

Tartışma ve Sonuç 

Advers reaksiyonların standart bir şekilde derecelendirilmesi, bir IR’nin 

ciddiyetini değerlendirmek için gereklidir (Tablo 1). Olgumuzda carboplatine bağlı grade 4 infüzyon 

reaksiyonu gelişmiştir. 

 

Tablo 1. İnfüzyon reaksiyonlarının derecelendirilmesi 

Grade 1 Hafif geçici reaksiyon; infüzyon kesintisi ve müdahele endikasyonu yoktur. 

Grade 2 İnfüzyon kesilir, ancak semptomatik tedaviye hemen yanıt verir.  

(örneğin; antihistaminikler, NSAID’ler, narkotikler [opioidler], intravenöz sıvılar) 

Grade 3 İnfüzyonun kesilmesine veya semptomatik ilaç tedavisine hızlı yanıt vermez; iyileşmeyi takiben 

semptomlar tekrar edebilir; hastaneye yatış endikasyonu vardır. 

Grade 4 Hayatı tehdit eden sonuçlar; acil müdahele gerektirir. 

Grade 5 Ölüm 

 

Platin türevlerinin birden fazla uygulanması ve eş zamanlı ilaç kullanımı IR riskini arttıran faktörlerdir. 

Hastanın KOAH ve kalp hastalığı gibi eşlik eden hastalıklarının olması IR geliştiğinde daha ağır hipoksi 

ve kardiyak arrest yaşamasına neden olmuştur. Bu reaksiyonların yönetimi için her zaman gerekli 

ekipman hazır ve kolay ulaşılır bir yerde bulundurulmalıdır. Saniyeler içinde gelişen ve yaşamı tehdit 

eden infüzyon reaksiyonları ekip olarak zamanında ve doğru müdahale ile etkin bir şekilde yönetilebilir. 

Konuyla ilgili hemşirelerin bilgi ve deneyimlerinin olması hasta sonuçlarını olumlu yönde etkilemede 

önemlidir. 
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Giriş 

Tirotoksik hipokalemik periyodik paralizi (THPP) akut kas güçsüzlüğü ve düşük serum potasyum 

seviyesi ile karakterize, bilinç değişikliklerinin ve duysal kusurun eşlik etmediği bir tablo olup 

hipertiroidizmin nadir görülen bir komplikasyonudur.1 Tirotoksikoza sekonder beta adrenerjik 

stimülasyon sonucu Na-K-ATPaz kanallarının aşırı aktivasyonu ve buna bağlı olarak hücre içi potasyum 

geçişinin artışı, kas hücresinde hiperpolarizasyon ve uyarılabilirliğin azalması sonucu meydana 

gelmektedir. THPP’nin yüksek karbonhidrat içeriğiyle beslenme, ağır egzersiz veya emosyonel stres 

faktörleriyle tetiklenebildiği bilinmektedir.2 Ailesel periyodik paralizilerde mevcut olan iyon kanal 

defektleri bu olgularda gösterilememiştir. İskelet kası hücrelerine potasyum geçişinde görev alan ve 

tiroid hormonlarıyla düzenlenen Kir 2.6 proteinlerinin genetik mutasyonlarının da THPP’de rol oynadığı 

düşünülmektedir.3  

 

Vaka Sunumu 

Acil servise ekstremitelerde kas güçsüzlüğü, hareket edememe şikayetleriyle başvuran 22 yaşında erkek 

hasta üç yıl önce sinirlilik, ellerde titreme şikayetleri ile tetkik edilmiş. Tiroid fonksiyon testlerinde 

tiroid stimülan hormon (TSH) <0.0025 mU/L (0.35-4.94), tiroksin (sT4) 1.43 ng/dL (0.7-1.47), tri-

iyodotironin (sT3) 4.96 ng/L (1.71-3.71) görülen, tiroid sintigrafisinde bilateral boyut artışı ile difüz 

artmış tutulum tespit edilen ve TSH reseptör antikor pozitifliği (9.25 IU/L) saptanan hasta Basedow-

Graves hastalığı tanısı almış. Hasta metimazol 10 mg günde iki kez olmak üzere, propranolol 40 mg/gün 

ve potasyum sitrat efervesan tablet tedavisiyle izlenmekte olup sekiz aydır ilaçlarını kullanmıyormuş. 

Tedaviye uyumsuz olup ilaçlarını düzenli kullanmayan hasta daha önce benzer paralizi atakları geçirmiş, 

bu atakların hiçbirinde duyu kusuru olmamış ve nörolojik patoloji saptanmamış. Acil serviste 

değerlendirilen hastanın bilinci açık, oryante idi. Her dört ekstremitede kas gücü 1/5 olarak 

değerlendirdi, herhangi bir duyu kusuru yoktu. Vücut sıcaklığı 36.9 °C, tansiyon arteriyel 100/80 mmHg 

ölçüldü, nabız 110/dak sayıldı. EKG sinüs ritmindeydi. Laboratuvarında pH 7.34, pCO2 46 mmHg, 

HCO3 21 mmol/L, lökosit 13.110 K/mcl, nötrofil 10.960 K/mcl, hemoglobin 15.7 g/dL, trombosit 

269.000 K/mcl, random plazma glukozu 112 mg/dL, üre 34 mg/dL, kreatinin 0.67 mg/dL, sodyum 143 

mmol/L, potasyum 2.2 mmol/L, kalsiyum 9.8 mg/dL ölçüldü. Karaciğer enzimleri ve diğer 

biyokimyasal parametreler normal sınırlarda idi. Yaklaşık bir yıldır poliklinik takiplerine gelmeyen 

hastanın en son bir yıl önce bakılmış TSH <0.01 mU/L, sT4 1.66 ng/dL, sT3 8.28 ng/L idi. Mevcut 

bulgularıyla hastada tirotoksik hipokalemik periyodik paralizi düşünülerek tedavisine başlandı. Hasta 

monitörize edilerek %9’luk NaCl çözeltisi içinde 30 mEq KCl replasmanı 10 mEq/sa. hızında başlandı. 

Propranolol 40 mg tablet 6 saatte bir ve metimazol 30 mg/gün olarak tedavisine eklendi. Potasyum 

replasmanı tamamlanan hastanın şikayetleri tamamen geriledi ve dört ekstremitede kas gücü 5/5’e 

yükseldi. Yaklaşık beş saatlik tedavi sonrası kontrol laboratuvar değerlerinde potasyum 4.2 mmol/L 

görülen hasta acil servisten taburcu edildi. Ertesi sabah endokrinoloji poliklinik kontrolünde 

değerlendirilen hastanın aktif yakınması yoktu, nörolojik muayenesi doğaldı. Tetkiklerinde TSH <0.01 

mU/L, sT4 2.92 ng/dL, sT3 14.31 ng/L, K+ 4.91 mmol/L görüldü, diğer tetkiklerinde patoloji 

saptanmadı. Hasta tedavisini aksatmaması, ağır egzersiz, alkol ve yüksek karbonhidrat içeren 

beslenmeden uzak durması konusunda uyarıldı.  
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Tartışma 

THPP’nin doğu asyalı erkek populasyondaki sıklığı bilinmekle beraber diğer populasyonlarda da artış 

göstermektedir. Aile öyküsünün bulunmadığı hastalarda periyodik paralizinin en sık sebebi tirotoksikoz 

olup ayırıcı tanılarda renal tübüler asidozlar da düşünülmelidir.4,5 Hipertiroidi bulgularının her hastada 

belirgin olmayabileceği veya hastanın ilk başvuru şeklinin paralizi olabileceği unutulmamalıdır.6 Tanıyı 

atlamak hastalarda ventriküler fibrilasyona varabilen aritmilere, hiperkapnik solunum yetmezliğine 

sebep olabilmekte ve mortal seyredebilmektedir.7 

Sonuç olarak nadir görülen fakat ölümcül olabilen bu atakların önlenmesinde en önemli basamak 

ötiroidinin sağlanmasıdır.  
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Giriş 

Akut lenfoblastik lösemi (ALL) lenfoid blastların kan, kemik iliği ve diğer organlarda ekspansiyonu ile 

oluşan agresif bir hastalıktır. İlk pikini 4-5 yaşlarında ikincisini ise 50 yaşlarında yapar. Olguların 

%5’ten azında genetik sendromlar etiyolojide rol oynamaktadır. Diğer risk faktörleri arasında ileri yaş 

(>70 yaş) ve radyasyon maruziyeti mevcuttur. Hastalar nonspesifik semptom ve bulgular ile başvurabilir 

(ateş, gece terlemesi, kilo kaybı). Enfeksiyon, kolay morarma/kanama, dispne, halsizlik gibi diğer 

semptomlar başvurular arasındadır. Fizik muayenede solukluk, peteşi, purpura, ekimozlar olabilir. 

Olguların %20’sinde hepatosplenomegali mevcuttur. Diğer ekstramedüller tutulum alanları testis, deri 

veya mediyastinum (özellikle T-hücreli ALL’de) şeklinde sıralanabilir. Tanı anında MSS tutulumu 

(kraniyal nöropatiler ve meninjeal infiltrasyon) %8 olguda bulunur. Hastaların %30’undan fazlasında 

göz ile ilgili yakınmalar vardır. Ancak belirgin göz tutulumu nadirdir. Orbital tutulum çocuklara 

özgüdür. Genelde tek taraflı, 10 yaş altında saptanır ve erişkin hastalarda çok nadirdir. Bilateral görme 

keskinliği kaybı ile prezentasyon son derece nadirdir. Biz bu olguda bilateral görme keskinliği kaybı ile 

başvuran ve eksudatif seröz retina dekolmanı saptanıp common B ALL tanısı alan olguyu sunmaya 

çalıştık. 
 

Vaka Sunumu 

Meme kanseri tanısıyla kemoterapi, radyoterapi öyküsü bulunan ve 5 yıldır remisyonda olan 49 yaş 

kadın hasta son iki gündür her iki gözde bulanık görme ile göz hastalıkları polikliniğine başvurdu. Göz 

hastalıkları polikliniğinde yapılan fundus fluoresein anjiyografisinde koryokapillaris tutulumuna bağlı 

yaygın fluoresein kaçaklar (pinpoint sızıntılar) ve eksudatif seröz retina dekolmanı (SRD) saptandı 

(Resim 1). Bunun üzerine ALL ve Vogt Kayanagi Harada Hastalığı ön tanılarıyla hematoloji 

polikliniğine yönlendirildi.  

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1. Fundus fluoresein anjiyografisinde koryokapillaris tutulumuna bağlı yaygın fluoresein kaçaklar (pinpoint 

sızıntılar) ve eksüdatif seröz retina dekolmanı. 

Hasta hematoloji polikliniğinde değerlendirildi. Fizik muayenesinde kan basıncı, nabız ve ateş normal 

aralıktaydı. Hastanın son 15 gündür halsizlik, iştahsızlık, gece terlemesi ve istemsiz kilo kaybı (5 kg) 

vardı. Her iki gözde görme keskinliğinde azalma mevcuttu. Periferik lenfadenopati ve 
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hepatosplenomegali saptanmadı. Diğer sistem muayeneleri olağandı. Başvurudan 10 gün önce farklı bir 

sebeple istenen tam kan sayımı tetkikinde ALL lehine bulgu yoktu. Başvuru sırasında yapılan 

tetkiklerinde lökosit 58.200, nötrofil 36.400, lenfosit 14.000, monosit 2.830, eozinofil 20, hemoglobin 

12.9 g/dL, trombosit 198.000, D-dimer 3.61 mg/dL, fibrinojen 342 mg/dL, sedimentasyon hızı 21 

mm/sa., üre 19 mg/dL, kreatinin 0.7 mg/dL, ürik asit 7.4 mg/dL, AST 48 U/L, ALT 41 U/L, ferritin 

1.070 µg/L idi. Periferik kan yaymasında granülositer öncül hücreler ve blastik hücreler görüldü. Kemik 

iliği aspirat, imprint ve flow sitometri ile birlikte değerlendirilerek hastaya common B ALL tanısı 

konuldu. Beyin omurilik sıvısı flow sitometri incelemesinde %10.7 blastik hücre görüldü. CD10, CD19, 

CD22, CD33 ve HLA-DR pozitif saptandı (Resim 2). Hastalık yayılımını değerlendirmek ve kemoterapi 

planlamak amacıyla hematoloji kliniğine yatırıldı. HyperCVAD kemoterapi protokolü başlanan 

hastanın takibinde Philadelphia kromozomu t(9;22) pozitif olarak saptandı. Sitopeni nedeniyle doz 

modifikasyonu yapılarak, tedavisine tirozin kinaz inhibitörü olan Imatinib (400 mg) eklendi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2. Lösemi paneli 

 

Tartışma ve Sonuç 

Olgumuzda olduğu gibi ALL nadir görülen klinik bulgular ile prezente olabilir. Bilateral görme 

keskinliği kaybı ile başvuran hasta mutlaka ALL ön tanısı ile de incelenmelidir. SRD ALL’nin nadir 

görülen bir bulgusudur. 2021 Eylül ayında Amerikan Oftalmoloji Derneğinde yayınlanan bir olgu 

sunumunda kapsamlı bir literatür taraması yapılmış, dünya çapında bildirilen diğer 11 SRD ile prezente 

ALL gösterilmiştir. Bu hematolojik malignitenin erken tanınması, hayat kurtaran tedavinin hemen 

başlatılması için çok önemlidir.    
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Giriş  

SARS-CoV-2; 2019 yılında Çin’in Wuhan eyaletinde başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına 

alarak COVİD-19 pandemisine neden olan bir virüstür. Genellikle pnömoniye neden olmakla birlikte 

birçok sistemde hastalık oluşturabilmektedir.1,2 Artralji, COVID-19 enfeksiyonu sonrası görülebilen 

semptomlardan biri olup vakaların %14.9’unda görülebilmektedir. Bununla birlikte, artrit gibi 

romatizmal ve inflamatuvar belirtilere ilişkin veriler azdır.3 Viral enfeksiyonlar (hepatit B virüsü, hepatit 

C virüsü, parvovirüs, Epstein-Barr virüsü, HIV, alfavirüs), akut artralji ve artritin bilinen bir 

nedenlerindendir.4. Literatürde COVID-19 enfeksiyonu sonrası gelişen birçok reaktif artrit vaka örneği 

mevcuttur.5–8 COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaç etkenlerinden biri olan favipravirin yan etkilerinden 

birisi de kan ürik asit seviyesini artırmaktadır.9 Kandaki kan ürik asit düzeyi favipiravir tedavisinden 

sonra yalnızca geçici olarak yükselir ve gut atağının ortaya çıkma olasılığı düşük kabul edilir. 

Literatürde favipravir kullanımı sırasında gut atağı olguları nadirdir.10 İnflamatuvar artritin en yaygın 

şekli olan gut artriti, kan ürik asit seviyesi yükselmesi ile birlikte monosodyum üratın sinovyal sıvıda 

ve diğer dokularda birikmesi ile karakterizedir.11 Akut gut artriti çoğunlukla ayakta ilk 

metatarsofalangeal eklemi tutar. Gut artritinde tutulum monoartiküler olmakla birlikte yaklaşık %20 

vakada ilk bulgu poliartiküler olup bu oran daha sonraki ataklarda ve hastanede yatan hastalarda artış 

göstermektedir.12,13. Kesin tanı tutulan ekleme yapılan artrosentez sonucu polarize ışık mikroskobunda 

hücre içi monosodyum ürat (MSU) kristallerinin görülmesi ile konur. Ancak bu mümkün değilse klinik 

olarak da tanıya gidilebilir.13 

 

Vaka Sunumu 

Kronik böbrek hastalığı, hipertansiyon tanıları olan ve 12 yıl önce her iki bacak safen ven kullanılarak 

koroner arter bypass öyküsü olan 76 yaş erkek hasta, göğüs ağrısı ve artan halsizlik ile acil servise 

başvurmuştur. Hastanın düzenli kullandığı ilaçlar isosorbid mononitrat 50 mg/gün, metoprolol tartarat 

25 mg/gün, valsartan 80 mg/gün, asetilsalisilik asit 300 mg/gün ve trimetazidin dihidroklorid 35 mg/gün 

idi. Göğüs ağrısına ek başka bir semptomu olmayan hasta kardiyoloji tarafından kan sonuçları ve 

EKG’si ile değerlendirilmiş ve acil kardiyolojik patoloji düşünmemiştir. Hastanın çekilen Toraks BT’si: 

Her iki akciğerde ağırlıklı olarak üst loblarda ve subplevral periferik alanlarda izlenen buzlu cam-

kaldırım taşı görünümündeki yamasal infiltrasyon alanları radyolojik olarak COVID-19 pnömonisi için 

yüksek şüphelidir şeklinde raporlanmıştır. COVID-19 PCR sonucu pozitif gelmesi üzerine ileri tetkik 

ve tedavi amacıyla servise yatırılmıştır. Servise yatışında vitalleri vücut sıcaklığı 36.2 °C, 4 L nazal 

oksijen desteği ile kan oksijen doygunluğu (SpO2) %97, kan basıncı 130/80 mmHg ve nabız 85/dak 

olarak ölçülmüştür. Hastanın yatış kanlarında üre 98 mg/dL, serum kreatinin 1.84 mg/dL (bazal serum 

kreatinin 1.52 mg/dL) D-dimer 0.44 mg/L, prokalsitonin 0.03 μg/L, ferritin normal, beyaz küre (WBC) 

4.710, hemoglobin (Hgb) 14.5 g/dL, C-reaktif protein (CRP) 0.0515 g/L olarak tespit edilmiştir. Hastaya 

yatışında metilprednizolon, favipravir ve oksapar tedavisi başlanmıştır. Metilprednizolon 80 mg/gün 

başlanıp 12 günde azaltılarak kesilmiştir. Oksijen desteği ihtiyacı zamanla azalan hastanın oksijen 

desteği olmadan SpO2 %92 ve üzeri seyretmiştir. Hasta yatışının 14. gününde gece ani başlayıp sabaha 

şiddetlenen her iki ayak baş parmakları etrafında ağrı şikayeti olmuştur (Resim 1). Hasta öyküsünde son 

3 senede bir yıl ara ile birkaç defa tamamen benzer şikayetleri olup 10-15 günde kendiliğinden 

düzeldiğini ifade etmiştir. 
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Resim 1. Hastanın servise yatışının 13. gününde hastanın izni alınarak çekilmiş fotoğrafı ve sol ayak direkt grafisi. 

 

Fizik muayenesinde bilateral ayak metatarsofalangeal eklemlerinde sınırlı kızarıklık, şişlik ve hassasiyet 

mevcut olup bilateral distal nabızlar açık olarak palpe edilmiştir. Bilateral bacakta greft skarı izi olup, 

ayak cildi kurudur. Hematüri, malar rash, raynaud öyküsü, ağız burun yarası, hemoptizi eşlik etmiyor. 

Hastanın kan tetkiklerinde ürik asit 9.8 mg/dL, serum kreatinin 1.67 mg/dL, D-dimer 0.33 mg/dL, 

prokalsitonin 0.13 μg/L, ferritin 342 μg/L, beyaz küre 12.460, nötrofil sayısı %81.9, sedimentasyon hızı 

26 mm/sa., CRP 0.086 g/L olarak tespit edilmiştir. Selülit düşünülmeyen hasta 2015 gut klasifikasyon 

kriterlerine (ACR/EULAR) göre bilateral gut artriti olarak değerlendirilen hastaya kolşisin 3x0.5 mg ve 

metilprednizolon 8 mg/gün tedavisi başlanmıştır. Kronik böbrek hastalığı olduğu için nonsteroidal 

antiinflamatuvar ilaçlar verilmemiş ağrı tedavisi için parasetamol tercih edilmiştir. Tedavinin 6. 

gününde sonunda fizik muayenesindeki bulgular düzelmeye başlamış ve şikayeti azalmıştır. Yaklaşık 

14. günün sonunda tamamen düzelme sağlanmıştır.  

 

Tartışma ve Sonuç 

Hastamız 2015 gut klasifikasyon kriterlerine (ACR/EULAR) göre değerlendirildiğinde; MTP eklem 

tutulumu (mono veya oligoartiküler artrit epizotları sırasında) ile 2 puan, etkilenen eklem üzerine 

eritemin olması ile 1 puan, etkilenen eklem üzerinde dokunma ve basıya dayanamama ile 1 puan, eklemi 

kullanmada zorluk ile 1 puan, maksimum ağrının 24 saatten kısa sürmesi, atağın 14 gün içinde geçmesi, 

ataklar arasında normal duruma dönülmesi ile 1 puan, ürik asit değeri ile 3 puan alarak toplamda 9 puan 

ile 8 skorunu aşmakta ve gut artrit tanısı almaktadır.14  

Bu olgumuzda, hastamızda gelişen gut artriti etyolojisi net olmamakla birlikte COVID-19 enfeksiyonu 

sonrasında gelişmesi nedeniyle enfeksiyona sekonder bir durum olabileceği düşünülmektedir. 

Hastamızda öncelikli olarak COVID-19 ile tetiklenen bilateral gut artriti düşünülmüştür. Bu konuda 

sınırlı çalışma olması nedeniyle bu konu ile ilgili literatüre daha fazla sayıda vaka raporu eklenmesi 

gerekmektedir. 
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Giriş 

Kolorektal kanser dünyada görülen kanserlerde üçüncü sıradadır.1 Yaklaşık dörtte biri tanı anı 

metastatiktir ve erken evre kanserlerde %40-50 oranında ilerleyen dönemde metastaz gelişir.2 Ras 

mutasyonu bulunmayan metastatik kolorektal kanser tedavisinde epidermal büyüme faktörü reseptör 

(EGFR) monoklonal antikor inhibitörlerinin kullanılmasının sağ kalımı uzattığı gösterilmiştir.1 

Setuksimab, metastatik kolorektal kanser ve baş ve boyun kanseri tedavisinde kullanılan bir EGFR 

inhibitörü ilaçtır. Setuksimab EGFR’ye bağlanarak onu inhibe eden, intravenöz infüzyonla verilen 

kimerik (fare/insan) yapıda bir monoklonal antikordur.3 İlk defa 2009 yılında, kras mutasyonu olan 

kolon kanserli hastalarda etkili olmadığı görüldükten sonra kras mutasyonu olmayan metastatik kolon 

kanseri tedavisinde FDA onayı almıştır. Bu durum kanser tedavisi yönetimine giren ilk genetik test olma 

özelliği taşımaktadır.3 

EGFR inhibitörlerinin spesifik moleküler yolakları hedef alması nedeni ile sitotoksik kemoterapilerde 

görülen ciddi sistemik yan etkiler görülmemektedir. Geleneksel antineoplastik ajanlarla 

karşılaştırıldığında daha az sistemik toksisite göstermesiyle birlikte; setuksimab tedavisi sırasında 

kutanöz yan etkiler sık bildirilmiştir.4 Setuksimab tedavisinin ciddi yan etkilerinden biri olan akneiform 

döküntüler genellikle geri dönüşümlü olmakla beraber nadiren doz redüksiyonu ya da tedaviyi 

bırakmaya neden olmaktadır.5 Bu yazımızda setuksimaba bağlı gelişen akneiform erüpsiyonu olan bir 

olgu sunulmuştur.   

 

Vaka Sunumu 

Bilinen komorbid hastalığı olmayan 54 yaşındaki erkek hasta Mart 2020’de obstrüksiyon nedeniyle  acil 

operasyona alınıp sol hemikolektomi operasyonu sonucunda kolon adenokarsinom tanısı almış. Tanı anı 

sistemik değerlendirilmesi sonucunda multiple karaciğer metastazı mevcutmuş. Operasyon sonrası 

Tıbbi Onkoloji polikliniğimize başvuran metastatik sol kolon adenokarsinomu olan hastada 

kras/nras/braf mutasyonları saptanmaması üzerine  hastaya Nisan 2020’de mFOLFOX (folinik asit 

+ fluorourasil + oksaliplatin) + setuksimab başlandı. Özgeçmişinde herhangi bir döküntü öyküsü 

olmayan (akneiform) ve yakın zamanda sistemik steroid kullanmamış olan hastanın dokuzuncu kür 

kemoterapi sonrasında burun üzerinde ve burun kenarlarında, nazolabial oluklarda kaşıntılı papül ve 

püstüler lezyonlar gelişti (Resim 1).  

 

 

 

 

 

Resim 1. Burun üzeri ve kenarlarında eritemli zeminde papül ve püstüller. 

Lezyon dışı tüm vücut deri ve mukoza değerlendirilmesinde patoloji saptanmadı. Lezyonlara 

komedonlar eşlik etmemekteydi. Laboratuvar tetkiklerinde özellik yoktu. Mevcut klinik bulgularla 
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hastaya setuksimaba bağlı gelişen akneiform erüpsiyon tanısı koyularak klindamisin + %10 sodyum 

sülfasetamid krem tedavisi günde bir kez başlandı ve güneş ışınlarından korunması önerildi. Tedavinin 

7. günündeki kontrolünde cilt lezyonlarının tama yakın gerilediği görüldü (Resim 2). Hastanın 

tedavisine mevcut dozdan devam edildi. Poliklinik takiplerinde ek bir sorun ve/veya nüks gözlenmedi. 

 

 

 

 

 

Resim 2. Tedavi sonrasında yanıt. 
 

Tartışma ve Sonuç 

Setuksimabın etki mekanizması EGFR’yi inhibe ederek tümör proliferasyonunu engellemektir, ancak 

bu etkinin yanında deride bulunan EGFR yolunu da inhibe ederek keratinosit proliferasyonunu, 

farklılaşmasını, kıl folikülünün gelişimini bozarak çeşitli dermatolojik yan etkilere neden olur.6 

Setuksimab kullanan hastalarda sistemik yan etki az görülmekle beraber kutanöz yan etki sıklığı 

artmıştır.3 EGFR inhibitörlerine bağlı görülen bu dermatolojik yan etkiler içinde en sık ve en erken 

görüleni akneiform erüpsiyondur.1 Papülopüstüler döküntü, tırnak ve saç bozukluğu ve kserosis, 

telenjiektazi, hiperpigmentasyon, seboreik dermatit diğer kutanöz yan etkilerdir.1 Akneiform lezyonlar 

genellikle yüz, saçlı deri, gövde ve sırtın üst kesimlerinde görülür. Akneden farklı olarak komedon 

görülmez. Hafif şiddetli olgularda topikal metronidazol, klindamisin, salisilik asit; orta ve şiddetli 

lezyonlarda sistemik tetrasiklinler kullanılabilir.4 Hastaların setuksimab tedavisi sırasında ve tedavi 

bitiminden 2 ay sonrasına kadar güneş ışınlarından korunması ve güneş koruyucular önerilir.7  

Sonuç olarak, setuksimab kullanan hastalarda gelişen deri döküntülerinin tedaviye bağlı olabileceği 

akılda bulundurulmalıdır. Lezyonların tanınması ve tedavi edilmesi hastanın setuksimab tedavisine 

devam etmesi açısından önemlidir. 
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Giriş  

Gastrointestinal stromal tümörleri (GIST), gastrointestinal sistemdeki interstisyel Cajal hücresinden 

kaynaklanan nadir neoplazmalardır. Gastrointrestinal sistem tümörlerinin %1-2 ‘sini oluştururlar (1). 

Bu tümörlerin en yaygın yerleşim yerleri mide ve ince bağırsaktır, ancak sindirim sisteminin herhangi 

bir seviyesinde ve bazen de omentum, mezenter ve peritonda ortaya çıkabilirler. Vakaların %18’i 

asemptomatik olup BT taramaları, endoskopik işlemler veya cerrahi işlemler sırasında tanı alırlar (2). 

GIST'in kesin tanısı histopatolojik inceleme ve immünokimya ile konulur. GIST'in tedavisi; cerrahi, 

endoskopik tedavi ve kemoterapiyi içerir. Burada demir eksikliği anemisi etyolojisini araştırdığımız ve 

GIST saptadığımız vaka sunulmuştur. 

 

Vaka Sunumu 

Ellibir yaşında erkek hasta 8 ay önce sağ üst karında ağrı şikayeti ile başvurduğu dış merkezde karın 

ultrasonografisi ile değerlendirilmiş. Kolelitiyazis saptanan hasta laporoskopik kolesistektomi 

operasyonu olmuştur. Halsizlik, çabuk yorulma, sağ üst karında devam eden şişkinlik ve son 6 ayda 12 

kg kilo kaybı şikayetleri ile dış merkezde tekrar değerlendirilen hastanın yapılan tetkiklerinde demir 

eksikliği anemisi görülmüş, hastaya üst gastrointestinal sistem endoskopisi ve kolonoskopi yapılmış. 

Endoskopik işlemlerde anormal bulgu görülmemiş. Kontrastsız karın BT’de duedenum duvar 

kalınlaşması saptanmış. 2 Ünite eritrosit süspansiyonu transfüzyonu sonrası demir tedavisi verilmiş. 

Şikayetleri artarak devam eden hastanın polikliniğimize başvurusu sırasında yapılan fizik muayenesinde 

vital bulguları normal olup konjoktivaları soluk ve epigastrik bölgede dolgunluk mevcuttu. Hemoglobin 

değeri:7,5 mg/dl, olup demir eksikliği anemisi ile uyumluydu. Hastanın endoskopik değerlendirmeleri 

normal olması nedeniyle, ince bağırsak hastalıkların araştırılmasına yönelik MR enterografi planlandı. 

Duedonum 3-4. kısmı düzeyinde barsak lümeni ile bağlantısı izlenen, santralinde hava ve sıvı 

seviyesinin izlendiği yaklaşık 13,5x15,5x16 cm boyutunda kitle lezyonu saptandı. Kontrastlı karın BT 

çekildi. Duodenum distal kesiminde 14 cm'lik bir segmentte diffüz duvar kalınlaşması, egzofitik ve 

yaklaşık 14x8cm boyutlarda santralinde kavitasyon bulunan kitle izlendi. MR ve BT birlikte 

değerlendirmeleri, tariflenen kitle lezyonun malign GIST ile uyumlu olduğunu bildirdi. Hasta genel 

cerrahi bölümüne yönlendirildi. Hasta operasyona alındı ve kitleden biyopsi yapıldı. Patoloji inceleme 

sonucu; yüksek grade malign mezenkimal tümör, morfolojik ve immünohistokimyasal bulgular GIST 

ile uyumlu olarak yorumlandı. Hasta onkolojiye yönlendirildi ve operasyon öncesi kemoterapi olarak 

imatinib başlandı.  

 

Tartışma ve Sonuç 

GIST olgularında bulantı, kusma, erken doyma, karın ağrısı, nadiren ele gelen kitle gibi semptomlar 

görülebilir. En sık klinik bulgu gastrointestinal sistem kanaması olup, mukozal ülserasyonlardan 

kaynaklanır (3,4). Kronik kanama, anemiye yol açabilmektedir. Demir eksikliği anemisi etyolojisinin 

mutlaka bulunması gereken bir bulgudur. Altta yatan gastrointestinal sistem kayıpları mutlaka 

araştırılmalıdır. Yapılan endoskopik işlemlerin normal olması gastrointestinal hastalık olmadığı 

anlamına gelmemektedir. Nadir görülen GIST gibi diğer ince bağırsak hastalıkları da mutlaka 

araştırılmalıdır. 
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Giriş 

Retroperitoneal fibrozis (RPF), retroperitonda inflamatuvar ve fibröz doku varlığı ile karakterize nadir 

görülen bir durumdur. Sıklıkla abdominal aortanın infrarenal kısmı ile iliak arterler etrafında görülür. 

RPF primer (idiyopatik) veya sekonder nedenlere bağlı olabilir. İdiyopatik RPF, vakaların %70'ini 

oluşturur. IgG4 ilişkili olabilir veya olmayabilir. Sekonder RPF, enfeksiyonlar, malignite, ilaçlar, 

retroperitoneal kanama veya diğer çeşitli bozukluklardan kaynaklanabilir. İdiyopatik hastalık insidansı, 

yılda 100.000’de 0.1-0.3 arasındadır. RPF'nin bir belirtisi olan inflamatuvar abdominal aort anevrizması, 

tüm abdominal aort anevrizmalarının %4 ila 10’unu oluşturur İdiyopatik hastalık en sık 40 ila 60 yaş 

arasındaki kişilerde görülür. E/K oranı 2:1 ila 3:1’dir. Sekonder RPF insidansı ise bilinmemektedir. Bu 

bildiride nefroloji kliniğimize böbrek fonksiyon testlerinde bozulma ile başvuran hastayı değerlendirdik. 

 

Vaka Sunumu 

Bilinen ek hastalığı olmayan polikliniğimize 1 haftadır var olan ishal ve beslenme bozukluğu şikayetiyle 

gelen 59 yaşında erkek hasta; fizik muayenede dehidrate görünümde idi. Yapılan muayene ve tetkik 

incelemesi sonucu akut böbrek hasarı teşhisi konuldu. Hastanın geliş laboratuvar tetkiklerinde; glukoz 

135 mg/dL, üre 110,6 mg/dL, kreatinin 6.47 mg/dL, albümin 38.4 g/L, ürik asit 6.4 mg/dL, kalsiyum 

8.8 mg/dL, magnezyum 1.69 mg/dL, fosfor 5.8 mg/dL, sodyum 132 mmol/L, potasyum 5.3 mmol/L, 

hemoglobin 9.8 g/dL, lökosit 6.230, nötrofil 4.280, MCV 83.4 fL, trombosit 222.000, sedimantasyon 

hızı 63 mm/sa., parathormon 105 ng/L, CRP 32.1 mg/L, tam idrar tahlilinde 10 lökosit bulunmaktaydı. 

Çekilen Abdomen BT’de: her iki böbrek toplayıcı sistemde dilatasyon izlenmekteydi. Üroloji görüşü 

alınarak bilateral nefrostomi planlandı. Olguda dikkat çekici bulgu olarak renal düzeyde abdominal 

aortanın çapı 8 cm olup duvar kalınlığında artış, cidar kalsifikasyonu, iç yapısında yoğun içerik 

mevcuttu. Bu düzeyden itibaren her iki iliyak artere kadar dilate ve tortuöz görünüm izlenmekte olup 

sağ iliak arter çapı 4 cm, sol iliyak arter çapı 5 cm olarak ölçülmüştü. Aorta çevresinde üretere basıya 

neden olan en kalın yerinde 2 cm’ye ulaşan, iliyak arterler boyunca izlenen heterojen yumuşak doku 

yoğunluğu dikkati çekmekteydi. Hastanın, klinik, laboratuvar ve radyoloji tetkikleri sonucu 

retroperitoneal fibrozis ile uyumlu görüldü. RPF’ye sebep olabilecek sekonder nedenler ekarte edildi. 

Primer RPF düşünülerek hastaya 1 mg/kg’dan prednizolon başlandı. Klinik belirtiler ve laborutavar 

değerlerinde belirgin iyileşme izlendi. Hasta kontrollere gelmek üzere tabucu edildi. Son laboratuvar 

değerlerinde baktığımızda; glukoz 143 mg/dL, üre 57.8 mg/dL, kreatinin 1.21 mg/dL’ye kadar geriledi. 

Kalsiyum 8.9 mg/dL, sodyum 139 mmol/L, CRP 2.2 mg/L, sedimantasyon hızı 31 mm/sa., tam idrar 

tahlilinde lökosit bulunmamaktaydı. Hastanın takip ve tedavisine kliniğimizde devam edilmektedir. 

 

Tartışma  

RPF'li hastaların çoğu bel, karın veya yanlarda ağrı ile başvururlar. Glomerüler filtrasyon hızı üriner 

sistem obstrüksiyonuna bağlı olarak başvuru anında sıklıkla azalmıştır. Diğer yaygın semptomlar 

arasında halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş, bulantı, kusma ve alt ekstremite ödemi bulunmaktadır. 

Ödem; vena cava inferiora veya lenfatik kompresyona bağlı olabilir. Diğer bulgular arasında yeni 

başlayan hipertansiyon da bulunabilir. RPF tanısı batının bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans 

görüntülemesi ile konulur. İdiyopatik RPF'nin tipik bulguları arasında, aortun ön ve yan taraflarını saran, 

vena kava inferioru çevreleyen ve sıkıştıran ve sıklıkla medial deviasyona neden olan retroperitoneal 

kitlenin varlığı yer alır. Aynı zamanda kesitsel görüntülemeler bazen RPF'nin sekonder bir nedenini 

(örneğin; malignite, geçirilmiş cerrahi, radyoterapi öyküsü olması) ortaya çıkartabilir. 
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Vasküler tıkanıklık veya idrar yolu tıkanıklığı gibi RPF komplikasyonlarının tedavisi, genellikle altta 

yatan hastalığın tedavisinden önce gereklidir. Glukokortikoidler, idiyopatik RPF'de temel tedavidir. 

Bununla birlikte, glukokortikoidlere göreceli kontrendikasyonları olan hastalarda, diğer immünsüpresif 

ilaçlarla kombinasyon halinde mümkün olan en kısa süre boyunca ve daha düşük dozda kullanılmaları 

gerekir. RPF sekoder bir nedene bağlıysa ve tedaviye uygun ise tedavi altta yatan etiyolojiye yöneliktir. 

 

Sonuç 

Retroperitoneal fibrozis akut böbrek hasarı ile gelebilen görüntüme yöntemleri sonrasında postrenal bir 

hasarın varlığıyla karakterize olan, tedavide glukokortikoidler, ve metotreksat, rituksimab, mikofenolat 

mofetil gibi ajanların kullanılabildiği nadir bir hastalıktır.  
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Özet 

Oral mukozit, kemoterapi, radyoterapi ve hematopoetik kök hücre transplantasyonunun yaygın bir 

komplikasyonudur. Kemoterapik ajanlar hızlı bölünme özelliğine sahip olan oral mukoza hücrelerinin 

büyümesini ve olgunlaşmasını baskılayarak primer mukozal bariyeri bozabilirler. Bunun sonucu olarak 

görülen oral mukozitte; oral mukoza epitel hücrelerinde zayıflama, eritem, ödem, kanama, sık 

ülserasyonlar, ses kısıklığı, konuşma güçlüğü, çiğneme ve yutma güçlüğü görülebilmektedir. Hastaların 

bakımından ve yaşam kalitesinin yükseltilmesinden sorumlu olan onkoloji hemşireleri oral mukozit için 

hastalarındaki risk faktörlerini belirleyerek, kanıta dayalı rehberler ve uygulamalar doğrultusunda 

düzenli değerlendirilmesi, eğitimi ve etkin/doğru hemşirelik yönetimiyle başarılı sonuçlar elde 

edebilirler. 

Anahtar kelimeler: Oral mukozit, kemoterapi, hemşirelik yönetimi. 

 

Giriş  

Mukozit, radyoterapi (RT), kemoterapi (KT), RT ve KT kombinasyonu ve hematopoetik kök hücre 

transplantasyonunun (HSCT) yaygın bir komplikasyonudur. Eritem ve ülserasyon ile karakterizedir. 

Oral mukozit (OM), ağrı, yutma güçlüğü, enteral veya parenteral beslenme ihtiyacı, opioid ilaç 

tüketiminin artması ve kanser tedavisinin kesintiye uğraması ile sonuçlanabilir.1,2 Bağışıklık sistemi 

baskılanmış hastalarda OM, bakteriyemi ile ilişkili olarak hastanede yatış süresinin uzamasına ve 

mortalitenin artışına neden olarak, tedavi maliyetlerini de arttırabilmektedir.1-3  

Kansere bağlı ortaya çıkan mukozit semptomlarını önlemek, hafifletmek ve tedavi etmek için birçok 

çalışma yapılarak kanıta dayalı uygulama rehberleri oluşturulmuştur.  

 

Tartışma 

Çok Uluslu Kanserde Destekleyici Bakım Derneği ve Uluslararası Oral Onkoloji Derneği'ni 

(MASSC/ISOO) ilk kılavuzunu 2004‘te yayınlamış, ardından 2009 ve 2013’te güncellemiştir. Son 

olarak 2020’de 1.197 yayınlanan derlenerek alınan kanıtları bir makalede toplayarak güncellemiştir.4 

Buna göre öneriler aşağıda sıralanmıştır. 

• Temel ağız bakımı; Tüm kanser tedavi yöntemlerinde önerilmektedir. Temel ağız bakımı, diş temizliği, 

gargara, durulama ve nemlendirmeyi içerir. Lokal ve sistemik enfeksiyon riskini azaltmak için kanser 

tedavisinden önce diş değerlendirmesi ve tedavisinin yapılması önerilir. Ağız hijyeninin sağlanması için 

temel ağız hijyeni eğitimi verilmesi önerilir (Kanıt düzeyi 3). Uzman görüşü olarak hem salin hem de 

sodyum bikarbonat için ağız temizliğini artıran, ağız hijyenini sürdürmek ve hasta konforunu 

iyileştirmek için yardımcı olabilecek yumuşak durulamalar olduğu kabul edilir. Bu konuda veriler 

sınırlıdır ve yeterli kanıt yoktur (Kanıt düzeyi 3). 

• Kriyoterapi; 5-FU ve yüksek doz melphelan alan hastalarda oral 30 dak buz kullanımı önerilir (Kanıt 

düzeyi 2). 

• Klorheksidin; Baş-boyun kanserlerinde RT uygulanan hastalarda OM’nin önlenmesinde 

klorheksidinin kullanılmamasını önerilir (Kanıt düzeyi 3). 

• Benzidamin hidroklorid; Baş-boyun kanserinde orta düzey RT (<50 GY) alanlarda OM’in 

önlenmesinde benzidamin hidroklorür kullanımı önerilir (Kanıt düzeyi 1). Baş-boyun kanserinde RT ve 

KT kombinasyonlarında benzidamin hidroklorür kullanımı önerilir (Kanıt düzeyi 2). 

 Düşük seviyeli lazer tedavisi; HSCT uygulanan yetişkin hastalarda OM'nin önlenmesi için düşük 

seviyeli lazer tedavisi kullanılması önerilir (Kanıt düzeyi 1). RT ve KT birlikte alan baş-boyun kanserli 
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hastalarda düşük seviyeli lazer tedavisi önerilir (Kanıt düzeyi 1). Sadece RT alan baş-boyun kanserli 

hastalarda düşük seviyeli lazer tedavisi önerilir (Kanıt düzeyi 2). 

• Rekombinant insan keratinosit büyüme faktörü-1 (KGF-1); Otolog HSCT uygulanan hematolojik 

kanserlerde OM’nin önlenmesi için KGF-1’in intravenöz olarak kullanılması önerilir (Kanıt düzeyi 1). 

• Granülosit-makrofaj koloni uyarıcı faktör (GM-CSF); HSCT uygulanan hastalarda OM’nin önlenmesi 

için topikal GM-CSF’nin kullanılmaması önerilir (Kanıt düzeyi 2). 

• Analjezik ilaçlar; RT-KT alan baş-boyun kanserli hastalarda OM ile ilişkili ağrının tedavisi için topikal 

morfin %0,2 gargara önerilir (Kanıt düzeyi 3). KT alan solid kanserli hastalarda ve RT alan baş-boyun 

kanserli hastalarda OM ile ilişkili ağrının önlenmesi ve tedavisi için sukralfat (kombine topikal ve 

sistemik) önerilmez (Kanıt düzeyi 2). KT alan solid kanserli hastalarda ve RT alan baş-boyun kanserli 

hastalarda OM ile ilişkili ağrının önlenmesi ve tedavisi için sükralfat (kombine topikal ve sistemik) 

önerilmez (Kanıt düzeyi 2). 

• Doğal ürünler; Parenteral glutamin: HSCT uygulanan hastalarda OM için parenteral glutamin 

uygulaması daha yüksek mortalite göstermesi nedeniyle dikkatli kullanımı önerilir (Kanıt düzeyi 1). 

Oral glutamin: RT-KT alan baş-boyun kanserli hastalarda OM'nin önlenmesi için oral glutamin önerilir 

(Kanıt düzeyi 2). Bal: RT veya RT-KT ile tedavi gören baş-boyun kanserli hastalarda OM'nin önlenmesi 

için bal önerilir (Kanıt düzeyi 2).  

 

Onkoloji hemşireleri “Ağız Değerlendirme Rehberini” kullanarak mukozit açısından hastalarını 

değerlendirmeli ve aldığı puana göre klinik kanıtlar doğrultusunda ağız bakım sıklığını ve kullanılacak 

ağız bakım protokolünü belirlemelidir (Tablo 1).5 

 

Tablo 1. Ağız değerlendirme rehberi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonuç  

Mukozit ile mücadelede temel amaç; risk faktörlerinin belirlenmesi, koruyucu önlemlerin alınması ve 

tedavi sürecinde oluşabilecek aksaklıkları engellemektir. Bu amaç doğrultusunda, hastaların ağız 

bakımından ve konuyla ilgili eğitiminden sorumlu olan onkoloji hemşirelerinin kanıta dayalı 

uygulamaları ve rehberleri kullanması ile oral mukozit önemli ölçüde önlenebilir, hafifletilebilir ve 

tedavi edilebilir bir sorun haline gelecektir. 
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Giriş 

Hipoalbüminemi;  kronik böbrek hasarı, nefrotik sendrom, kronik karaciğer hastalıkları, malnütrisyon, 

ve dermatolojik kayıplar gibi birçok farklı sebepten meydana gelebilir. Protein kaybının gastrointestinal 

sistemden kaynaklandığının gösterilmesinde gastroskopi, kolonoskopi ve bazı durumlarda enteroskopi 

kullanılabilir. Protein kaybettiren enteropatiye; mukozal yüzey hasarlanmasına bağlı olarak 

inflamatuvar barsak hastalığı, gastrointestinal maligniteler, lenfoma, erozif gastrit, multipl 

ülserasyonlar, lenfatik obstrüksiyona bağlı olarak primer intestinal lenfenjektazi ve multisistemik birçok 

sebep yol açabilir.1 Genel olarak kanama, obstrüksiyon, dışkılama alışkanlıklarında değişiklik ile 

prezente olan gastrointestinal maligniteler nadir olarak hipoalbuminemiye bağlı semptomlar ile de 

karşımıza çıkabilir.2 Burada hipoalbüminemi, elde ve bacakta ödem gibi semptomlarla  başvuran  

gastrointestinal maligniteye bağlı protein kaybettiren enteropati vakası sunulmuştur. 

 

Vaka Sunumu 

Altmışyedi yaşında bilinen kronik hastalık öyküsü olmayan erkek hasta acil servise son bir haftadır 

artan, yumuşak, gode bırakan her iki bacakta şişlikte artış ile gelmişti.Her iki el ve bacakta şişlik şikayeti 

ile başvurmuştu. Hastanın hemogram ve biyokimyasal tetkiklerinde, albümin düzeyi 19.7 g/L, 

hemoglobin 10 g/dL,  MCV 82 fL, lökosit 4.5 K/uL, trombosit 220 K/uL, kreatinin 0.9 mg/dL, AST 12 

IU/L, ALT 15 IU/L, total protein değeri 4.25 g/L görülmüştü. Hastanın hikayesinde dispepsi nedenli 2 

ay önce kolonoskopisi vardı, kolonoskopisi normal görülmüştü, gastroskopisinde pangastrit tablosu 

vardı. Hasta hipoalbüminemi tetkik amaçlı iç hastalıkları kliniğimize yatırıldı. Hastanın 

ekokardiyografisi normal olarak (EF: %60, kapak patolojisi yok, sağ yetmezlik ve diastolik disfonksiyon 

yok) görüldü. Her iki bacakta olan ödeme yönelik yapılan çift bacak alt ekstremite venöz doppler 

ultrasonografisinde her iki bacakta akut derin ven trombozu saptandı. Tedavi dozunda düşük molekül 

ağırlıklı heparin başlandı. Hipoalbüminemi yapabilecek sebepler incelendiğinde olası bir karaciğer 

hastalığına yönelik istenen abdomen ultrasonografi ve abdomen tomografisi ve karaciğer fonksiyon 

testleri doğaldı. Albümin kaybı renal sebeplere bağlı olabileceği düşünüldü ancak üre, kreatinin düzeyi 

normaldi (üre 32 mg/dL, kreatinin 0.73 mg/dL), üriner ultrasonografisi normal görüldü. 24 saatlik idrar 

protein düzeyi 0.03 mg/gün olarak görülmüştü. Hipoalbüminemi sebeplerinden olabilecek 

malnutrisyona yönelik araştırmamızda malnütrisyon bulguları yoktu. Hastanın malnütrisyon 

değerlendirmesinde “Nütrisyonel Risk Taraması” 2002’de düşük risk (0 olarak) görülmüştü. Hastanın 

mevcut protein kaybının gastrointestinal sistemden olabileceğine yönelik gastrointestinal sistem 

taramasında kontrastlı abdomen tomografisinde hepatik fleksuradan transvers kolon orta sağ yarısına 

dek uzanım gösteren yaklaşık 12 cm’lik segmentte difüz asimetrik duvar kalınlık artışı görüldü. Daha 

sonra hastaya kolonoskopi yapıldı. Kolonoskopisinde ise transvers kolonda lümeni tama yakın tıkayan 

ülserovejetan kitle saptandı (Resim 1). Hastadan biyopsi alındı, hastanın biyopsi sonucu kolon 

adenokarsinomu olarak grapor edildi. Daha sonra çekilen PET-BT’de uzak organ metastazı 

görülmemesi üzerine hasta genel cerrahi servisine operasyon amacıyla devredildi.  
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Resim 1. Transvers kolon orta yarısında lümeni tama yakın obstrükte eden ülserovejetan kitle. 

 

Tartışma ve Sonuç 

Hipoalbüminemi bir dedektif perspektifinde incelenmesi gereken ve önemli bir klinik durumdur. İki ay 

önce kolonoskopisi yapılmış bu olguda sistematik olarak hipoalbüminemi sebeplerinin irdelenmesi ve 

diğer nedenlerin dışlanması, olayın gastrointestinal kaynaklı olduğu fikrinin savunulması hastanın kolon 

taramasının yenilenmesine ve malignitenin erken dönemde saptanmasına sebep olmuştur. Bu olguda 

periferik ödem yapabile derin ven trombozu gibi başka bir etiyolojinin de olmasına rağmen 

hipoalbümineminin de araştırılması hastanın malignite tanısının doğru olarak konulmasına yardımcı 

olmuştur. Protein kaybettiren enteropatinin patofizyolojisi, gastrointestinal lümene giren plazma 

proteinlerinin kaybıdır. Protein kaybettiren enteropati, lenfatik obstrüksiyon veya mukozal hasar 

sonucunda oluşabilir. Primer veya sekonder olarak gelişebilir.3 Akut durumlarda plazma onkotik 

basıncını artırmak için albümin infüzyonu verilebilir. Bazı olgularda kortikosteroid veya heparin 

kullanımı gerekebilir.  

Sonuç olarak, protein kaybettiren enteropati etiyolojisinde gastrointestinal ve kardiyak nedenli 

hastalıklar olmakla birlikte birçok hastalığın nadir bir komplikasyonu olarak görülebilebilir. Klinik 

olarak hipoalbüminemisi, total protein düşüklüğü, ishal, kilo kaybı görülebilir. Protein kaybettiren 

enteropati düşünülen bir olguda dikkat edilmesi gereken en önemli yaklaşım hepatik ve renal nedenlerin 

dışlanmasıdır.4 Prognozu tam olarak bilinmemekle birlikte altta yatan patolojinin düzeltilmesi çok 

önemlidir.5 
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Giriş  

Yaygın değişken immün yetmezlik (CVID), bozulmuş B lenfosit farklılaşmasının neden olduğu immun 

globulin sentezinde yetersizlik ile karakterize olan, yetişkinlerde en sık görülen primer immün yetmezlik 

hastalığıdır.1 Tanı genellikle 20-45 yaşları arasındaki erişkinlerde konulmakla birlikte, her yaşta 

görülebilmektedir.2 Rekürren infeksiyonlar, kronik akciğer hastalığı, otoimmün ve granülomatöz 

hastalıklar, gastrointestinal sistem  bozuklukları ve lenfoma gibi hastalıkların eşlik ettiği heterojen bir 

kliniği vardır.3 Klinik görünümün çeşitlilik göstermesi ve hastaların farklı uzmanlık alanları tarafından 

değerlendirilmesi nedeniyle tanı genelde geç konulmaktadır. Serum IgG, IgA ve/veya IgM 

konsantrasyonlarında düşüklük, aşılara zayıf yanıt veya yanıtsızlık, tanı konmuş başka bir immün 

yetmezlik durumunun olmaması kriterleriyle tanı konulur.4 Hipogamaglobulinemi yaygın değişken 

immün yetmezlik sendromunun en önemli özelliklerinden biri olduğundan immün globulin replasmanı 

tedavinin temelini oluşturur. Ek olarak, profilaktik ve terapötik antibiyotikler ve tamamlayıcı inaktif 

aşılar tedavide kullanılabilir.2 Bu yazıda, sistemik lupus eritematozus hastalığı olup zona zoster sonrası 

yaygın değişken immün yetmezlik tanısı alan olgumuzu sunmayı amaçladık. 

 

Vaka Sunumu 

Tekrarlayan gebelik kayıpları (12. ve 28. haftalarda) olan, fizik muayenede livedo retikülaris ve reynaud 

fenomeni izlenmesi üzerine tetkik edilen 26 yaş kadın hasta, tetkiklerinde ANA, anti ds DNA, Lupus 

antikoagülan pozitifliği, C3-C4 düşüklüğü, tam kan tetkikinde sitopenileri (anemi, lenfopeni) olması 

üzerine sistemik lupus eritematozus tanısı almış.5 Tam idrar tetkikinde aktif idrar sedimenti ve 24 saat 

idrar proteini tetkikinde 1.7 g proteinürisi gelişmesi üzerine lupus nefriti olarak kabul edilmiş; pulse 

steroid, plazmaferez, intravenöz immünglobulin, mikofenolat mofetil tedavilerine dirençli olması 

üzerine Eurolupus protokolüyle siklofosfamid ve pulse steroid (500 mg metil prednizolon) başlanmış. 2 

haftada bir olacak şekilde 6 küre tamamlanması planlanmış.  

2. kür siklofosfamid tedavisi sonrası meme altından sırta uzanan deri bütünlüğünün bozulduğu eritemli 

zeminde ağrılı veziküler lezyonlar gelişmesi şikayetiyle romatoloji polikliniğine başvuran hastanın 

romatoloji servisine yatışı yapıldı, enfeksiyon hastalıklarına danışılan hastada zona zoster düşünülerek 

asiklovir 3x500 mg/gün intravenöz olarak başlandı. Yara yerinden alınan sürüntü kültüründe 

Stafilococcus aureus üremesi nedeniyle linezolid 2x600 mg/gün intravenöz olarak eklendi. Zonanın 

neden olduğu postherpetik nevralji nedeniyle pregabalin 2x150 mg/gün oral başlandı. Tetkiklerinde 

hipogamaglobulinemisi  [IgG:2.48 g/L (7-16),  IgA 0.32 g/L (0.7-4), IgM 0.19 g/L (0.4-2.3)]  olan 

hastada anti-Hbs ve tetanoz IgG negatif olarak saptanması üzerine hasta primer immün yetmezlik 

açısından immünolojiye danışıldı. Hastada yaygın değişken immün yetmezlik düşünüldü. 400 

mg/kg/doz intravenöz immünglobulin tedavisi 21 günde bir olacak şekilde verilmesi planlandı. 

Lezyonları gerileyen, postherpetik nevraljisi pregabalinle kontrol altına alınan hasta intravenöz immün 

globulin tedavisinin ilk dozunu almak için çocuk immünoloji polikliniğine başvurmak üzere linezolid 

antibiyoterapisi oral klindamisine geçilerek taburcu edildi. Hasta tekrarlayıcı enfeksiyonlar açısından 

uyarıldı.  
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Tartışma ve Sonuç 

Yetişkinlerde en sık görülen primer immün yetmezlik hastalığı yaygın değişken immün yetmezlik olup 

bu hastalar üst ve alt solunum yolları ve gastrointestinal sistem olmak başta olmak üzere üzere farklı 

organ sistemlerini etkileyen tekrarlayan enfeksiyonlarla başvurabilir.6 Ayrıca bu hastaların yaklaşık 

%25’inde otoimmün hastalıklar görülebilmektedir.7 Sistemik lupus eritematozus ve yaygın değişken 

immün yetmezlik sendromunun aynı hastada görülmesi nadir görülen bir durum olsa da mannoz 

bağlayıcı lektin geninin her iki hastalıkta da rol oynadığı gösterilmiştir. Mannoz bağlacı lektin geninin 

polimorfizmlerinin bu duruma neden olabileceği düşünülmektedir.8 

Ek olarak, otoimmün hastalıklarda görülen tekrarlayıcı enfeksiyonlarda immünsüpresif ilişkili sekonder 

immün yetmezlik tablosu dışında primer immün yetmezlikler de ayırıcı tanıda akılda bulundurulmalı, 

hastalar serum immünglobulin düzeyleri ile primer immün yetmezlik açısından değerlendirilmelidir. 

Antimikrobiyal tedavilerdeki ve immünglobulin replasmanı tedavisindeki gelişmeler sayesinde yaygın 

değişken immün yetmezlik hastalarının sağ kalımlarında artış izlenmektedir.7 

 

Kaynaklar 

1. Chapel H, Lucas M, Lee M, et al. Common variable immunodeficiency disorders: division into 

distinct clinical phenotypes. Blood. 2008;112(2):277-86.  

2. Cunningham-Rundles C. How I treat common variable immune deficiency. Blood. 2010;116(1):7-

15.  

3. Hermaszewski RA, Webster AD. Primary hypogammaglobulinaemia: a survey of clinical 

manifestations and complications. Q J Med. 1993;86(1):31-42. 

4. Bonilla FA, Barlan I, Chapel H, et al. International Consensus Document (ICON): Common Variable 

Immunodeficiency Disorders. J Allergy Clin Immunol Pract. 2016;4(1):38-59.  

5. Petri M, Orbai AM, Alarcón GS, et al. Derivation and validation of the Systemic Lupus International 

Collaborating Clinics classification criteria for systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum. 

2012;64(8):2677-86.  

6. Yazdani R, Habibi S, Sharifi L, et al. Common variable immunodeficiency: epidemiology, 

pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis, classification, and management. J Investig Allergol 

Clin Immunol. 2020;30(1):14-34.  

7. Agarwal S, Cunningham-Rundles C. Autoimmunity in common variable immunodeficiency. Ann 

Allergy Asthma Immunol. 2019;123(5):454-60.  

8. Torres-Salido M, Cortés-Hernández J, Balada E, Tarrés MV, Ordi-Ros J. Systemic lupus 

erythematosus as a first presentation of common variable immunodeficiency associated with infrequent 

mannose-binding lectin gene polymorphisms. Rheumatol Int. 2011;31(4):537-41.  

  



~ 497 ~ 
 

COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Ortaya Çıkan Ülseratif Kolit (PB104) 
1İsmet Kızılkaya, 1Ergin Turgut, 2Emin Oğuz                                                                                             
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye 
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Romatoloji Bölümü, Van, Türkiye 

 

Giriş 

2019 yılının sonlarına doğru görülmeye başlanan ve halen dünyada salgını devam eden COVID-19, 

özellikle üst ve alt solunum yollarını etkileyen bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalık seyrinde çoğunlukla 

vaskülit tarzında diğer organ tutulumları da gözlenmiştir. Bunların başında koroner olaylar ve 

serebrovasküler olaylar gelmektedir. Diğer viral enfeksiyonlar gibi nadiren miyokardit, perikardit, 

ensefalit gibi farklı tutulumlar da gözlenmiştir. Farklı organ ve doku tutulumları vaka bazında 

bildirilmiştir. Ülseratif kolit; inflamatuvar barsak hastalığı olup çoğunlukla sadece kolon tutulumu 

izlenmektedir. Otoimmün zeminde geliştiği düşünülmektedir. Biz hastanemizde COVID-19 tedavisi 

sonrası başlayan kanlı ishal ile başvuran ve ülseratif kolit tanısı koyduğumuz bir vakamızı sunduk.  

 

Vaka Sunumu 

Otuzbeş yaşında erkek hasta bir aydır devam eden günde 10 defadan fazla olan kanlı ishal şikâyeti ile 

polikliniğimize başvurdu. Şikâyetleri son bir aydır devam etmekte olup başvurduğu dış merkezde reçete 

edilen motilite düzenleyici ve antibiyotik tedavileri ile herhangi bir düzelme olmamış. Fizik 

muayenesinde vücut sıcaklığı 36.8 °C, kan basıncı 110/60 mmHg, nabız 67/dak ölçüldü. Akciğer ve 

kalp sesleri doğaldı. Karında minimal hassasiyet mevcuttu. Diğer sistemik muayenesi normaldi. 

Özgeçmişinde hastanın kronik bir hastalığı olmadığı ancak 2 ay önce COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle 

tedavi aldığı öğrenildi. Tedavide hastaya parasetamol, enoksaparin, metilprednisolon, moksifloksasin 

başlanmış. Tedavi bir ay devam edip sonra ilaçlar kesilmiş. Tedavi kesildikten 2 gün sonra kanlı ishal 

şikâyeti başlamış. Soygeçmişinde özellik yoktu. Laboratuvar bulgularında lökosit 12.500/mL, 

hemoglobin 13.2 g/dL, hematokrit %40.1, trombosit 326.000/L, kreatinin 0.92 mg/dL, AST 56 U/L, 

ALT 42 U/L, BUN 36 mg/dL, CRP 19 mg/dL (0-5), sedimantasyon hızı 26 mm/sa. (0-12) saptandı. 

Batın USG'de belirgin özellik saptanmadı. Hastaya çekilen batın BT'de rektosigmoid bölge duvarı kalın 

ve ödemli görüldü. Kolonoskopi yapılan hastanın terminal ileumu normaldi. Sigmoid kolon distali ve 

rektumda mukozada yaygın ülserasyonlar izlendi. Transvers kolon, sigmoid kolon ve rektumdan çoklu 

biyopsiler alındı. Hastanın patoloji sonucunda rektum ve sigmoid kolondan alınan biyopsilerde ülseratif 

kolit saptandı. Bu hastanın yaklaşık bir yıl öncesinde benzer şikâyetler ile yapılmış olan kolonoskopisi 

normaldi. Hastanın COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle aldığı steroid tedavisi kesildikten sonra 

şikâyetlerin başladığı düşünüldü. Hastaya bu sonuca göre mesalazin lavman 1x1, mesalazin 500 mg tb 

3x2 başlandı. Takibinde hastanın şikâyetleri ikinci haftada tamamiyle düzeldi. 2 yıllık takipte tekrar 

kanlı ishal atağı olmadı.  

 

Tartışma ve Sonuç 

Steroid kullanımı olan tıbbi durumlarda tedavi sonrası başlayan kanlı ishal, gastroenterit ve motilite 

bozukluğu için başlanan semptomatik tedaviler ile düzelmiyorsa mutlaka endoskopik olarak inceleme 

yapılmalıdır. Nadir de olsa inflamatuvar barsak hastalığı bu vakalarda akla gelmelidir. 
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Giriş 

Pürgatif amaçlı kullanılan oral sodyum fosfat, kullanımı kolay ve düşük maliyetli olduğundan sıkça 

tercih edilmektedir. Kolonoskopi öncesi yapılan barsak temizliğinde çoğunlukla kullanılmaktadır. 

İçerdiği fosfatın barsaktan emilimi sonrası hiperfosfatemi ve hipokalsemi gelişebilmektedir. Çoğunlukla 

klinik olarak belirti verecek düzeyde bir patoloji gözlenmemektedir. Ancak bazı hastalarda fazla emilim 

olduğundan ciddi hiperfosfatemi, klinik olarak belirti verecek şekilde hipokalsemi ve diğer elektrolit 

bozuklukları yapabilmektedir. Bazı hastalarda anyon açıklı metabolik asidoz ve akut böbrek hasarı 

görülebilmektedir. Biz de kliniğimizde takip ettiğimiz kolonoskopi hazırlığı yapıldıktan sonra gelişen 

akut böbrek yetmezliği gelişen fosfat nefropatisi vakamızı sunduk. 

 

Vaka Sunumu 

Altmışiki yaşında bayan hasta son bir haftadır giderek artan bulantı ve kusma şikâyetleri olması üzerine 

yakınları tarafından acil servise getirildi. Anamnezinde bir hafta önce kabızlık nedeniyle kolonoskopi 

yapılması dışında özellik yoktu. İlk muayenesinde hastanın vital bulgularının normal olduğunu gördük. 

Solunum sesleri ve kalp sesleri olağandı. Cilt turgoru normaldi. Dehidrate değildi. Periferik ödemi 

yoktu. Nörolojik muayenesi doğaldı. Kronik hastalığı ve sürekli kullandığı ilacı yoktu. EKG normal 

sinüs ritmindeydi. Hastanın semptomatik tedaviye yanıt vermeyen ve hastanede de devam eden 

şikâyetleri olunca laboratuvar tetkikleri istendi. Hemogramda özellik yoktu. Biyokimyasında kreatinin 

9.5 mg/dL, BUN 157 mg/dL, glukoz 78 mg/dL, AST 36 U/L, ALT 29 U/L, CRP 2 mg/dL saptandı. 

Elektrolitleri normaldi. Kan gazında asidozu yoktu. İdrar tetkiki normaldi. İdrar çıkışında azalma 

tariflemiyordu. Hastanın bir hafta öncesinde yapılmış kolonoskopi için fosfatlı pürgatif kullandığı 

sistemdeki reçete bilgilerinden görüldü. Başka etiyolojik bir neden bulunamadığından hasta fosfatlı 

pürgatif kullanımına bağlı akut renal hasar düşünülerek yatırıldı. Hastanın asidozu olmaması, hipertansif 

olmaması, yüklenme bulgularının olmaması nedeniyle hemodiyalize alınmadan hidrasyon ve idrar çıkışı 

takibi ile tedavisine başlandı. İzotonik ve dengeli elektrolit solüsyonu ile hidrasyonu yapılan hastada 

kreatinin değerlerinin yavaş seyirli bir düşüşü olduğu görüldü. Kreatinin değerleri 3.5-4.5 mg/dL 

aralığına kadar düştü. Sonrasında bu değerlerde seyretti. Poliüri gözlenmedi. Takibinde elektrolit 

değerleri normal seyretti. Tansiyon takibinde hipertansif bir ölçümü olmadı. Aldığı çıkardığı takibi 

genelde dengede seyretti. Nefroloji ile konsülte edilen hastada hidrasyon ve aldığı çıkardığı takibi 

dışında tedavi ve takip önerisi olmadı. Hasta hidrasyonun oral devam edilmesi planlanarak haftalık 

takiplerine gelmesi istenerek taburcu edildi. Haftalık kontrollerde kreatinin düzeyleri progresif olarak 

düştü ve normal seviyelerde seyretti. Yaklaşık 4 aydır takip edilen hastada klinik ve laboratuvar 

bulguları değişkenlik göstermedi.  

 

Tartışma 

Akut renal hasar düşünülen hastalarda gastrointestinal sisteme yönelik yapılan incelemeler sonrası 

gelişen vakalarda nadir bir etiyolojik sebep olan fosfat nefropatisi gözden kaçırılmamalıdır. 
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Kolonoskopi Esnasında Perforasyon ile Prezente Olan Kolon Kanseri (PB106) 
1Ergin Turgut, 1İsmet Kızılkaya, 2Emin Oğuz                                                                                              
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye 
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Romatoloji Bölümü, Van, Türkiye 

 

Giriş 

Kolon kanseri tarama programlarının gelişmesiyle önlenebilir bir kanserdir. Kolon kanseri erkekler ve 

kadınlar arasında en yaygın görülen üçüncü kanserdir. Gelişmiş ülkelerde kolon kanseri taramasının 

yaygınlaşması ile hedeflenen popülasyonda kolon kanseri insidansı ve mortalitesi azalmıştır. Azalan 

kolon kanseri insidansı ve mortalitesi, muhtemelen kolon kanseri taramasının benimsenmesi, 

adenomatöz kolon poliplerinin çıkarılması, kolon kanserinin erken tespiti nedeniyledir. Kolon 

kanserlerinin çoğu şüpheli belirti ve semptomlar (%80), asemptomatik, rutin tarama (%11) veya akut 

karınla acile başvuru (%7) sonrası yapılan kolonsokopi ile tespit edilmektedir. Tanısal kolonoskopi için 

alarm semptomları rektal kanama, karın ağrısı, yeni başlayan kabızlık ve anemidir. Acil cerrahinin en 

yaygın endikasyonları obstrüksiyon (%57), peritonit (%25) ve perforasyondur (%18). Kolonoskopi, 

kolon hastalığının teşhis ve tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Kolonoskopiye bağlı 

yan etkiler nadiren ortaya çıksa da kolonoskopi ihtiyacı artmaktadır. Kolon perforasyonu, nispeten 

yüksek ölüm oranına sahip ciddi bir komplikasyondur. Amerikan Gastrointestinal Endoskopi Derneğine 

(ASGE) göre perforasyon insidansı tüm muayeneler için <1:500 ve taramalar için <1:1.000'dir. Biz de 

kolonoskopi esnasında perfore olan hastayı sunmak istedik.  

 

Vaka Sunumu 

Altmışiki yaşında kadın hasta gastroenteroloji polikliniğine kilo kaybı (6 ayda 8 kg), kabızlık ve 

dışkılama alışkanlıklarında değişiklik nedeniyle başvurdu. Özgeçmişinde hipertansiyonu mevcuttu. 

Soygeçmişinde bir özellik yoktu. Sigara ve alkol kullanımı yoktu. Fizik muayenesinde genel durumu iyi 

vitalleri normaldi. Diğer sistem muayenesinde patolojik bulguya rastlanmadı. Vücut kitle indeksi ise 24 

kg/m2 idi. Tetkiklerinde lökosit 6.180x109/L, hemoglobin 13.7 g/dL,trombosit 340.000, glukoz 90 

mg/dL, kreatinin 0.72 mg/dL, AST 26 U/L, ALT 22 U/L, total/direkt bilirubin 0.3/0.1 mg/dL, GGT 39 

U/L, ALP 56 U/L idi. Hastanın şikâyetlerine yönelik yapılan endoskopisinde erozif antral gastrit 

saptandı. Kolonoskopi de ise kolon lümeninde kitle saptanmazken, sigmoid kolon seviyesindeki 

açılanma nedeniyle darlık geçilmek istenirken perforasyon gerçekleşti. Hasta genel cerrahi tarafından 

acil olarak operasyona alındı. Operasyon esnasında sigmoid kolonda perfore olan alanın yaklaşık 1 cm 

proksimalinde lümeni tama yakın dolduran ve kısmen serozayı infiltre eden malign görünümlü kitle 

görüldü. Karaciğer, kolonun diğer kısımlarında ve lenf nodlarında tümör yayılımına dair bulgu 

izlenmedi. Karın içinde asit sıvısı yoktu. Hastaya radikal sigmoid kolektomi ve primer kolorektostomi 

yapıldı. Patoloji raporu orta diferansiye kolon adenokarsinomu olarak raporlandı. Çıkarılan 20 adet lenf 

nodunda invazyon görülmedi. Postoperatif 5. gününde komplikasyon yaşanmayan hasta onkoloji 

poliklinik kontrolü önerisiyle taburcu edildi.  

 

Tartışma 

Kolon kanseri hem erkek hem de kadınlarda en sık görülen 3. kanserdir. Özellikle rektal kanama karın 

ağrısı, anemi, dışkılamadaki değişiklikler, yeni başlangıçlı kabızlık gibi alarm semptomu olan hastalara 

ivedilikle kolonoskopi yapılmalıdır. 
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Disfaji ile Başvuran İnlet Patch Vakası (PB107) 
1Ergin Turgut, 1İsmet Kızılkaya, 2Emin Oğuz                                                                                             
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye 
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Romatoloji Bölümü, Van, Türkiye 

 

Giriş 

İnlet patch; mide mukozasının heterotopik olarak özofagus lümeninde yerleşmesidir. Konjenital olarak 

geliştiği düşünülmektedir. Hastalarda özofagusta yer alan heterotopik mide dokusu sekresyon yapmakta 

ve bu sekresyonlara bağlı olarak yakınmalar gelişmektedir. Pirozis, regürjitasyon, halitozis gibi 

dispeptik yakınmalar ile kendini gösterir. Endoskopik olarak incelendiğinde sekresyonlara bağlı 

mukozal hiperemi ve ülserasyonlar görülebilmektedir. Nadir de olsa malign adenokarsinoma 

transformasyon gösterebilir. Takibinde 1-2 yıl aralıklı endoskopik inceleme önerilmektedir. Biz 

kliniğimize disfaji yakınması ile başvuran bir hastamızda saptadığımız uzun segment inlet patch 

vakamızı sunduk. 

 

Vaka Sunumu 

Otuzsekiz yaşında erkek hasta bir yıldır devam eden ve yemek yeme sonrası olan göğüs orta kısmında 

ağrı ve yutma güçlüğü şikâyeti ile polikliniğimize başvurdu. Şikâyetleri bir yıldır devam etmekte ve 

başvurduğu dış merkezde reçete edilen motilite düzenleyiciler ve proton pompa inhibitörleri ile herhangi 

bir düzelme olmamış. Fizik muayenesinde vücut sıcaklığı 36.8 °C, kan basıncı 110/60 mmHg, nabız 

65/dak ölçüldü. Akciğer ve kalp sesleri doğaldı. Karında epigastrik bölgede minimal hassasiyet 

mevcuttu. Diğer sistemik muayeneleri normaldi. Özgeçmişinde hastanın kronik bir hastalığı olmadığı 

öğrenildi. Soygeçmişinde özellik yoktu. Laboratuvar bulgularında lökosit 6.500/mL, hemoglobin 15.8 

g/dL, hematokrit %49, trombosit 320.000/mL, AST 25 U/L, ALT 29 U/L, BUN 29 mg/dL, kreatinin 

0.82 mg/dL, CRP 3 mg/dL (0-5), sedimentasyon hızı 10 mm/sa. (0-12) saptandı. Dış merkezde bakılan 

batın USG'de ve toraks BT'de belirgin özellik saptanmadı. Hastaya tedaviye yanıtsız dispepsi ve disfaji 

tariflediği için endoskopik inceleme planlandı. Yapılan gastroskopik incelemede özofagus 20-37 cm 

arasında özofagus mukoza yapısının tamamen kaybolduğu, mide mukozası görünümü izlendi. İnlet 

patch olduğu görülen vakanın mukozal ülsere alanları da mevcuttu. Mide mukozasında hiperemik 

alanlar dışında başka özellik yoktu. Hasta inlet patch tanısı ile takibe alındı. 2 yıl aralıklı endoskopi 

kontrolleri planlandı. Çift doz proton pompa inhibitörü başlanan ve Helicobakter pylori eradikasyon 

tedavisi verilen hastanın takiplerinde özofagustaki ülserlerin iyileştiği gözlendi. Sonrasında tek doz 

proton pompa inhibitörü tedavisi ile takip edildi. 6 aylık takibinde şikâyetleri azaldı. Aralıklı endoskopik 

takibine devam edilmektedir. 

 

Tartışma 

Disfaji ve tedaviye yanıtsız dispepsi mutlaka endoskopik inceleme gerektirir. Endoskopik incelemede 

rastlanabilecek nadir bir neden olan inlet patch gözden kaçırılmamalıdır. 
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Karaciğer Biyopsi Sonucunda Hepatik Fibrozis Saptanan Joubert Sendromu Tanılı Hasta 

(PB108) 
1Emin Oğuz, 2Ergin Turgut, 2İsmet Kızılkaya                                                                                             
1Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Romatoloji Bölümü, Van, Türkiye 
2Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye 

 

Giriş 

Joubert sendromu, nadir saptanan, otozomal resesif kalıtılan, hepatik fibroz, hipotoni, ataksi, anormal 

solunum paterni ve göz hareketleri, serebellum ve beyin sapının nöropatolojik anomalileri ile birlikte 

gelişimsel geriliğin olduğu bir sendromdur. Joubert sendromu, klinik, radyolojik ve genetik olarak 

heterojenite gösteren bir bozukluktur. Joubert sendromu, kötü prognoz ile birlikte nadir görülen ve 

muhtemelen olduğundan daha az oranda tanı alan bir sendromdur. İlk olarak 1969’da Marie Joubert ve 

arkadaşları, 4 kardeş ve 1 sporadik olguda; epizodik hiperpne, anormal göz hareketleri, serebellar vermis 

agenezisi ile birlikte ataksi ve mental retardasyon bulgularını içeren bu sendromu tanımladılar. Bu 

olguların %50’sinde retinal kolobom ve retinal distrofi, %30’un üzerinde dilde protrüzyon ve %15’den 

fazla polidaktili görüldüğü ve ayrıca retinal displastik özellikleri olan hastaların %30’unda multikistik 

böbrek hastalığının eşlik ettiği belirtilmektedir. Joubert sendromunun kalıtım olarak otozomal resesif 

olduğu düşünülmektedir. Biz vakamızda Joubert sendromu tanısı ile takip edilen ve hepatik fibroz 

saptanan 18 yaşındaki erkek hastamızı bildirdik.  

 

Vaka Sunumu 

Onsekiz yaşında, bilinen Joubert sendromu tanılı hastanın rutin bakılan kan tahlillerinde ve batın 

ultrasonograsifinde karaciğer parankiminde düzensizlik saptanması üzerine yapılan karaciğer biyopsisi 

hepatik fibroz olarak raporlandı. Nörolojik muayenesinde; hipotonisite, sol göz kapağında pitozis, gibi 

mental motor bulguları tespit edildi. Pupilleri eşit olup, ışığa yanıt veriyordu.  

 

Tartışma ve Sonuç 

Karaciğer görüntülemeside veya karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk saptanan hastalarda, 

nöropsikiyatrik veya mental semptomlar ve bulgular eşlik ediyorsa Joubert sendromu ayırıcı tanıda 

düşünülmelidir. 

  



~ 502 ~ 
 

Gastroskopide Saptanan Midede Malign Melanom Metastazı (PB109) 
1Emin Oğuz, 2Ergin Turgut, 2İsmet Kızılkaya                                                                                           
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Romatoloji Bölümü, Van, Türkiye 
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye 

 

Giriş 

Malign melanom, melanositlerden köken alan ve melanositlerin bulunduğu, epidermiş başta olmak 

üzere oküler doku, mukozal membranlar ve leptomeningsler gibi diğer dokuların ve çok nadir olmak 

üzere özefagus, anorektal bölge gibi gastointestinal trakt mukozasında gelişebilen, son yıllarda insidansı 

artmakta olan, tüm malign tümörlerin yaklaşık %1-3'ünü oluşturan, bazı populasyonlarda ise yıllık 

insidansı %4-6'lara kadar çıkabilen günümüzde halen en agresif tümörlerden biridir. Primer gastrik 

melanom ise oldukça nadirdir. Midede tanımlanan melanomların çoğunluğu deri kaynaklıdır. Kütanöz 

melanomdan farklı olarak ekstra kütanöz melanomlar daha sıklıkla kadınlarda, genellikle 7. dekatta ve 

beyaz popülasyonda Afrika-Amerika toplumundan daha sık karşılaşılmaktadır. Biz vakamızda, 65 

yaşında yorgunluk şikayeti ile başvuran, rutin tetkiklerinde anemi saptanan, midesinde büyük 

kurvaturda büyük, ülsere bir kitle saptanan ve kitle biyopsisi sonucunda malign melanom bildirilen bir 

kadın hastamızı bildirdik. 

 

Vaka Sunumu 

Altmışbeş yaşında kadın hasta iç hastalıkları polikliniğine yorgunluk ve halsizlik şikayetleri ile 

başvurdu. Fizik muayenesinde taşikardi saptanan (nabız 105/dak) hastada solukluk mevcut iken yapılan 

tahlillerinde demir eksikliği anemisi saptandı. Üst gastrointestinal sistem endoskopisinde midede büyük 

kurvaturda 5x6 cm büyüklüğünde ülsere kitle saptandı. Endoskopik biyopsi sonucu malign melanom 

olarak raporlandı. Detaylı dermatolojik muayenede herhangi bir kütanöz lezyon saptanmadı. Tüm vücut 

PET/BT sonucunda yalnızca gastrik FDG tutulumu saptandı. Bunun sonucunda primer gastrik malign 

melanomu olduğu sonucuna ulaşıldı. Total gastrektomi yapılan hastada mide büyük kurvaturda büyük 

pigmente bir ülsere kitle saptandı.  

 

Tartışma ve Sonuç 

Malign melanom, sıklıkla melanositlerin bulunduğu deri, gözler, meningsler ve anal bölgede oluşan 

agresif bir kanserdir. Daha az sıklıkla da olsa gastrointestinal sistemde de gelişebilecekleri akılda 

tutulmalıdır 
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Nörolojik Bulgularla Prezente Olan Bir Trombositopenik Trombotik Pupura Olgusu (PB110) 
1Yağmur Çakır, 2Bedrettin Orhan, 2Vildan Özkocaman, 2Fahir Özkalemkaş                                          
1Bursa Uludağ Üniveristesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniveristesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş 

Trombotik trombositopenik purpura (TTP), von Willebrand faktör parçalayıcı bir metalloproteaz olan 

ADAMTS13'ün ciddi şekilde azalmış aktivitesinin neden olduğu bir trombotik mikroanjiyopatidir 

(TMA).1 Klasik pentadı; trombositopeni, mikroanjiyopatik hemolitik anemi (MAHA), ateş, nörolojik 

bulgu ve böbrek yetmezliğidir.2 Ancak çoğu hastada klasik pentad saptanmayabilir. Bu yazımızda 

nörolojik semptomlarla başvuran bir TTP olgusu sunmayı amaçladık. 

 

Vaka Sunumu 

Elliüç yaş erkek hasta, dilde peltekleşme, baş ağrısı ve halsizlik şikayetleri ile acil servise başvurdu. 

Hastanın başvuru anında vücut sıcaklığı 36.2 °C idi. Nörolojik ve sistemik muayenesinde belirgin 

patoloji saptanmayan hastanın kraniyal BT ve MRG normal olarak saptandı. Hastanın hemogramında 

anemi ve trombositopeni (lökosit 6.070/mm3, nötrofil 4.220/mm3, hemoglobin 8.9 mg/dL, trombosit 

20.300/mm3), tetkiklerinde hemoliz lehine bulgular (LDH 821 U/L, totl bilirubin 2.9 mg/dL) saptandı. 

Biyokimyasal parametrelerinde kreatinin 1.17 mg/dL, üre 35 mg/dL normal olarak bulundu. Bakılan 

periferik yaymada; 3-4 alanda şistosit, 1 tane ortokromatofil hücre görüldü, trombosit sayı ve sıklığı 

hemogram ile uyumlu izlendi. Bu bulgularla değerlendirilen hasta TTP ön tanısı ile hematoloji kliniğine 

yatırıldı. Hastanın yatışında ADAMTS13 düzeyi için kan -80 °C’de saklandı. Plazmaferez tedavisi ve 1 

mg/kg’dan metilprednizolon başlandı. 15 seans plazmaferez tedavisi ile trombosit sayısı 154.400/mm3’e 

yükseldi, LDH seviyeleri 207 U/L’ye geriledi. Dilde peltekleşme ve baş ağrısı şikayetleri düzeldi. Hasta 

19 seans plazmaferez aldıktan sonra trombosit değerlerinin 183.500/ mm3 olması ve LDH seviyelerinin 

normal aralıkta seyretmesi üzerine plazmaferez seanslarının aralarının açılmasına karar verildi. 

ADAMTS13 aktivitesi %6.84 (düşük), ADAMTS13 antijen 0.096 (düşük), ADAMTS13 inhibitör 16.07 

(yüksek) olarak raporlanması üzerine hastanın TTP tanısı kesinleşti. 3 hafta boyunca haftada 2 gün 

plazmafereze alındı. Takiben vitalleri ve hemodinamisi stabil seyreden taburcu edildi. Taburculuk 

sonrasında haftada 1 gün toplam 5 hafta plazmafereze alındı. Metil prednisolon tedavisi azaltılarak 

kesildi. Hastanın takibine devam edilmektedir. 

 

Tartışma ve Sonuç  

TTP olgularında ADAMTS13 eksikliği %90-95 olguda görülür. Tanıda MAHA ve trombositopeni 

olmazsa olmazdır.1-3 Nörolojik semptomlar olguların %39-80’inde, ateş %27-42’sinde, böbrek 

yetmezliği %10-75’inde görülürken klasik pentad yalnızca %7’sinde görülür. Page ve ark.4 2017’de 

yayınladığı rapora göre 78 TTP tanısı alan hastadan 41’inde (%53) nörolojik semptom, 8’inde (%10) 

ateş, 11’inde (%14) kreatinin düzeyi ≥2.5 mg/dL, 4’ünde (%5) akut böbrek hasarı görülmüştür (Tablo 

1).  
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Tablo 1. TTP hastalarında bulgu ve semptomların sıklığı4 

Mikroanjiyopatik hemolitik anemi (MAHA) 78(%100) 

Trombositopeni 78(%100) 

Nörolojik bulgular 

Ciddi (koma, inme, nöbet) 

Minör (konfüzyon, baş ağrısı) 

Nörolojik bulgu saptanmayan 

 

41(%53) 

21(%27) 

16(%20) 

Böbrek disfonksiyonu 

Akut böbrek hasarı 

Azalmış böbrek fonksiyonu 

Normal böbrek fonksiyonu 

 

4(%5) 

37(%47) 

37(%47) 

Ateş 8(%10) 

 

Hastamızın ilk prezentasyonunda nörolojik bulgular, mikroanjiyopati ve trombositopeni mevcuttu ancak 

ateş ve kreatinin yüksekliği yoktu. Yapılan çalışmalarda klasik pentadın sadece %7 hastada görüldüğü 

göz önünde bulundurulduğunda MAHA bulguları ve trombositopeni ile başvuran her hasta, aksi ispat 

edilene kadar TTP kabul edilmelidir. 
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Giriş 

Jüvenil idiyopatik artrit (JİA), 16 yaş altında başlayan, 6 haftadan uzun süren, başka bir nedenle 

açıklanamayan, bir veya birden fazla eklemi tutan artritin yanı sıra üveit ile seyredebilen bir hastalıktır. 

Romatoid faktör (RF) ve antinükleer antikor (ANA) pozitifliğinin olabildiği, genetik yatkınlığın (HLA-

B27 veya HLA-DR4) saptanabildiği bilinmektedir. Tanımlanmış yedi alt grubu vardır: Sistemik JİA, 

oligoartiküler JİA (sürekli veya yayılan-genişleyen, poliartiküler olabilen), RF negatif poliartiküler, RF 

pozitif poliartiküler, entezit ilişkili, psöriatik artrit, sınıflandırılamayan (hiçbiri gruba dahil edilemeyen 

veya birden çok grubun özelliğini taşıyan) JİA.1 JİA seyrinde kemik erozyonları ve eklem 

destrüksiyonu, osteopeni ve osteopoproz, temporomandibular eklem (TME) anomalileri, kontraktürlere 

bağlı mobilite problemleri, anterior üveit gibi oküler komplikasyonlar görülebilir. Pediatrik 

romatolojide tanı alıp erişkin romatolojide takibi devam eden, atlantoaksiyel subluksasyonla komplike 

olan olgumuzu sunmayı amaçladık. 
 

Vaka Sunumu 

On dört yıldır JİA tanısı ile takipli olan, 25 yaş erkek hasta, erişkin romatoloji poliklinik kontrolünde 

baş dönmesi şikâyeti tarifledi. Öyküsünde 11 yaşındayken kendi ülkesinde diz ve ayak eklemlerinde 

şişlik şikâyeti ile tetkik edildikten sonra JİA tanısı alıp steroid, metotreksat ve nonsteroid 

antiinflamatuvar ilaç (NSAİİ) tedavisi verilen yabancı uyruklu hasta, tarafımıza 19 yaşındayken çocuk 

romatolojisi tarafından devredildi. Çocuk romatolojisinde yapılan tetkiklerinde HLA B27 (+), FMF gen 

testi M694V VE E148Q (+) olarak saptanmıştı. Tedavisi anti-TNF ajan olarak planlanan hasta, sosyal 

sebeplerinden dolayı düzensiz ilaç kullanım öyküsü mevcuttu, belirgin mobilizasyon kısıtlılığı olan 

hastanın her iki diz ve kalça ekleminde artroz bulguları görüldü. Tarafımıza devir sonrasında romatoloji 

konseyinde değerlendirilen hasta, her iki kalça ekleminde artroz olması nedeni ile ortopediye 

yönlendirildi, anti-TNF başlanması planlanarak takibe alındı. 5 yıldır etanercept kullanan hastanın 

yapılan sistemik ve nörolojik muayenesinde 2/5 paraparazi (bilateral donuk kalça nedeni ile eklem 

harekleri tümüyle kısıtlıydı) olması dışında özellik saptanmadı. Hastaya çekilen MRG, ‘’kafa tabanı 

düzeyinden geçen kesitlerde, C2 vertebra odontoid proçesi kraniale doğru 4.9 mm yer değişikliği 

göstermektedir (baziler invajinasyon). Her iki kavernözal segment hafif dolikoektaziktir.’’ şeklinde 

yorumlanması üzerine hasta, atlantoaksiyel subluksasyon ön tanısı ile beyin ve sinir cerrahisi bilim 

dalına konsülte edildi (Resim 1).  

Beyin ve sinir cerrahisi tarafından nörolojik semptomu olmayan hastaya cerrahi müdahale düşünülmedi, 

6 ay sonra kontrol önerildi. Hasta, anti-TNF tedavisi ile polikliniğimizden takip edilmekte olup 

atlantoaksiyel subluksasyon açısından periyodik olarak beyin ve sinir cerrahisi kontrolü önerildi. 
 

Tartışma ve Sonuç 

Romatoid artrit (RA) ve JİA seyrinde ağrı, nörolojik defisit ve deformite ile sonuçlanan atlantoaksiyal 

eklem tutulumu görülebilir.2-4 Laiho K. ve ark.5 yayınladığı bir seride, 159 JİA tanılı hastaya 18 yaşında 

servikal omurga grafisi çekilmiş, %62’sinde bazı değişiklikler tespit edilmiş, bunların %41’inde 

apofizyal ankiloz ve %17’sinde anterior antlantoaksiyel subluksasyon, %25’inde eklem aralığında 

daralma görülmüştür. Bir başka tek merkezli çalışmada, hiçbir semptomu olmayan hastalar (JİA tanılı 

hastaların %50’si) dahil bütün JİA hastalarına servikal vertebra lezyonları açısından görüntüleme 

yapılmış, 57 JİA tanılı hastanın %65’inde servikal vertebra lezyonu saptanmıştır ve bu hastaların 

yarısının semptomu olmadığı tespit edilmiştir.6 
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Semptomu olmayan hastalarda da görüntüleme ile atlantoaksiyel subluksasyon bulguları tespit 

edilebileceği unutulmamalıdır.  Hastaların yaşının genç olması, gerçekleşebilecek cerrahi işlemler 

öncesinde dikkatli olunması açısından önemlidir.  Asemptomatik hastalarda rutin görüntüleme 

gerekmese de boyun manipülasyonu gerektirecek bir elektif cerrahi öncesi servikal vertebra 

görüntülemesi önerilmektedir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1. Hastaya çekilen ‘’kafa tabanı düzeyinden geçen kesitlerde, C2 vertebra odontoid proçesi kraniale doğru 

4,9 mm yer değişikliği göstermektedir (baziler invajinasyon). Her iki kavernözal segment hafif dolikoektaziktir.’’ 

şeklinde yorumlanan kraniyal manyetik rezonans görüntüleme kesitleri. 
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Giriş 

Dermatopatik lenfadenopati, Pautrier ve Woringer tarafından tanımlanmış olup, iyi huylu bir lenfatik 

dishiperplazidir. Hastalığın etyolojisinde EBV(Ebstein Barr virüs), HPV (human papilloma virüs) gibi 

virüs enfeksiyonları sonrasında, cildin herhangi bir nedenle inflamasyonun rol aldığına dair yapılan 

çalışmalar olsa da herhangi bir cilt enfeksiyonu olmadan da görülebilmektedir. Bu çalışmamızda aksiller 

ve inguinal bölgede lenfadenopatisi olup dermatopatik lenfadenit saptanan 19 yaşında erkek hasta 

sunulmuştur. 

 

Vaka Sunumu 

Ondokuz yaşında erkek hasta 5 gündür var olan halsizlik, boğaz ağrısı, ateş şikâyeti ile kliniğimize 

yatırıldı. Özgeçmişinde ve soygeçmişinde patoloji olmadığı öğrenildi. Hastanın yapılan muayenesinde 

kriptiktonsilit, inguinal ve aksiller bölgede lenfadeopati saptandı. Kriptik tonsilit için dış merkezde 

tedavi başlanmış, intramüsküler penisilin G benzatin (deposilin) yapıldığı öğrenildi ve kliniğimizde 

antibiyotik tedavisine devam edildi.  

Başvuru esnasında tetkiklerinde lökosit 17.400x109/L, hemoglobin 13.4 g/dL, trombosit 182.000/L, 

CRP 23 mg/dL (0-5), ALT 501 U/L, AST 453 U/L saptandı. Görüntüleme tetkiklerinde aksiller bölgede 

23x13 mm, inguinal bölgede 30x20 mm lenfadenopati saptandı. Bunun üzerine inguinal bölgede ele 

gelen lenfadenopatiden eksizyonel biyopsi yapılması planlandı. Tedavi sonrası hastanın CRP, ALT, 

AST ve lökosit değerleri normal aralığa geriledi. Eksizyonel lenf nodu biyopsisi yapıldı ve histopatolojik 

inceleme sonucu lenf nodunda parakortikal hiperplazi, melanin pigment kaçışı, parakortikal lenfositoz 

ve parakortikal dentrik hücre hiperplazisi gösteren dermatopatik lenfadenopati ile uyumlu bulgular 

saptandı. Hasta dermatoloji tarafından olası aktif cilt hastalıkları açısından değerlendirildi ancak patoloji 

saptanmadı. Olgu poliklinik kontrolleri önerilerek tabucu edildi.  

 

Tartışma ve Sonuç 

Aksiller ve inguinal bölgede ortaya çıkan lenfadenopatilerin ayırıcı tanısında nadir görülen dermatopatik 

lenfadenopatinin de olduğu unutulmamalıdır. 

  



~ 508 ~ 
 

HbA1c Yüksek Saptanan Hasta (PB115) 
1İsmet Kızılkaya, 1Ergin Turgut, 2Emin Oğuz                                                                                             
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye 
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Romatoloji Bölümü, Van, Türkiye 

 

Giriş 

Glikolize hemoglobin A1c (HbA1c) plazma glikozunun ortalama konsantrasyonunu ölçüm tarihinden 

itibaren ortalama üç ay öncesini gösteren bir hemoglobin formudur. HbA1c testi özel bir hazırlık 

gerektirmeden, günün herhangi bir saatinde yapılabilir. HbA1c seviyeleri yeni diyabetli hastaları 

tanımlamada kullanılabildiği gibi tanılı diyabet hastalarının tedavi takibinde de kullanılmaktadır. Biz 

tedavi uyumu kötü olan, buna bağlı olarak sık görülmeyen düzeyde anormal HbA1c seviyesi tespit 

edilen diabetes mellitus tanılı hastamızı sunduk. 

 

Vaka Sunumu 

Altmışbeş yaşında kadın hasta halsizlik yorgunluk şikayetleri ile acil servisimize başvurmuş. Burada 

bakılan kan şekeri 750 mg/dL saptanmış. Hastada ketoasidoz tablosu ve hiperosmolar nonketotik koma 

hali olmayınca kan glukozu regülasyonu için servisimize yatırıldı. Özgeçmişinde hipertansiyon ve 

diabetes mellitus hastalıkları mevcuttu. Muayenesinde mukozalar kuru bitkin görünüm dışında anlamlı 

bulgu yoktu, vital bulgular stabildi. Tetkiklerinde hemogramda lökosit 9.200x109/L, hemoglobin 15 

g/dL, trombosit 320.000/L, biyokimyasında kreatinin 1.2 mg/dL, sodyum 128 mmol/L, potasyum 4 

mmol/L, kan gazında pH 7.35, HC03 19 mEq/L idi. Tam idrar analizinde keton negatifdi. Hasta 

metformin 1000 mg 2x1, gliklazid 30 mg 1x1, amlodipin 5 mg 1x1 tedavisi almaktaydı. Alınan 

anamnezde ilaç kullanımının ve diyet tedavisinin düzgün yapılmadığı öğrenildi. Hastadan HbA1c 

düzeyi, insülin, c-peptit çalışıldı. HbA1c % 27 saptandı, insülin ve c-peptid düzeyleri normal aralıktaydı. 

Hastaya hidrasyon tedavisi, bazal bolus insülin tedavisi başlandı, diyetisyen eşliğinde diyet tedavisi 

anlatıldı. Kan glukoz takiplerinde regülasyon sağlanıp, hidrasyon sonrası biyokimya parametreleri 

düzelen hasta dörtlü insülin tedavisi, metformın, vildagliptin tedavisi düzenlenerek 15 gün sonra kan 

şeker takipleriyle poliklinik kontrolüne çağrılarak taburcu edildi.  

 

Tartışma ve Sonuç 

HbA1c düzeyleri diyabet hastalarının tanısında ve tedavi takibinde önemli bir belirteçtir. Kullanılan 

ölçüm yöntemine bağlı olarak bu değerlerde düşük ya da yüksek sonuçlar elde edilebilmekte olup, 

tedaviye uyumsuz hastalarda bu değerde anormal yükseklikler olabileceği unutulmamalıdır. 
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Giriş 

Kolonoskopi gastrointestinal sistem hastalıklarının tanı ve tedavisinde yaygın olarak kullanılan güvenli 

endoskopik bir işlemdir. İşlemin kanama, perforasyon, divertikülit ve postpolipektomi sendromu gibi 

komplikasyonları olabilmektedir. Kolonoskopi sonrası akut apandisit oldukça nadir görülen önemli bir 

komplikasyondur. Biz kolonoskopi işlemi sonrası gelişen akut apandisit vakamızı sunduk.  

 

Vaka Sunumu 

Kırkbeş yaşında erkek hastaya gaitada gizli kan pozitifliği olması üzerine tarama amaçlı kolonoskopi 

planlandı. Özgeçmişinde hastalık öyküsü yoktu, muayenesinde anlamlı bir patoloji saptanmadı. 

Kolonoskopi hazırlığı yapıldıktan sonra işlem yapıldı. Kolonoskopide çekuma kadar gidildi; çekum 

tabanı, apendiks, ilioçekal valv, çıkan kolon, hepatik fleksura, transvers kolon, splenik fleksura, inen 

kolon, sigmoid kolon ve rektum mukoza ve lümen normaldi. Kolonoskopisinde patoloji saptanmayan 

hasta işlem sonrası taburcu edildi. Hasta, kolonoskopi işleminden 32 sa. sonra sağ alt kadrana lokalize 

karın ağrısı bulantı kusma şikâyetleri ile başvurdu. Fizik muayenesinde batın sağ alt kadranda 

hassasiyet, defans vardı ve rebound pozitifti. Tetkiklerinde beyaz küre 13.200/mm3, nötrofil oranı %82, 

C-reaktif protein (CRP) 80 mg/dL (N: 0-0.5 mg/dL) idi. Abdominal bilgisayarlı tomografi (BT) çekildi. 

BT’de akut apandisit ile uyumlu görünüm izlendi; apendiks çapı 14 mm, içi hava sıvı ile distandü idi, 

periapendiküler yağ dokusunda inflamasyon, ödem ve dansite artışı mevcuttu. Hastaya laparoskopik 

olarak apendektomi yapıldı. Operasyon materyalinin patolojik incelenmesi sonucu ‘akut flegmenöz 

apandisit’ olarak rapor edildi.  

 

Tartışma ve Sonuç 

Kolonoskopi işlemi sonrası karın ağrısı, bulantı, kusma, barsak spazmı sık görülebilen minör 

komplikasyonlardır. Kolonoskopi sonrası hayatı tehdit eden ve nadir görülen komplikasyonlar arasında 

akut apandisit olabileceği unutulmamalıdır. 
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Giriş 

Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) malign ve benign hematolojik hastalıklarda yaygın olarak 

kullanılan küratif bir tedavi çeşitidir.1 Sinüzoidal obstrüksiyon sendromu (VOD/SOS) olarak da bilinen 

veno-okluzif hastalık, yaygın olarak yüksek yoğunluklu kemoterapilerle ilişkili allojenik hematopoietik 

kök hücre transplantasyonunun (HSCT) potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir komplikasyonudur. 

Allogenik hematopoietik kök hücre naklini (Allo-HKHN) takiben görülen SOS, ortalama %13.7 bir 

insidansa sahiptir.2 Biz bu yazımızda AML-M3 tanılı Allo-HKHN sonrası gelişen SOS’yi ve SOS’ye 

sekonder olduğu düşünülen sol kalp yetmezlikli bir olguyu sunmayı amaçladık. 

 

Vaka Sunumu 

Yirmidört yaşında kadın hasta mayıs 2015 tarihinde AML-M3 tanısı alıp indüksiyon ve konsolidasyon 

tedavileri sonrası iyi risk faktörleri nedeniyle nakli nükse bırakılmış. Haziran 2021 tarihinde bacaklarda 

ekimoz şikayetiyle başvuran hastanın hemogramında lökosit 1.140/mm3, nötrofil 390 mm3, hemoglobin 

11.9 g/dL, trombosit 77.200/mm3 olması üzerine yapılan kemik iliği biyopsisinde promiyelositik 

infiltrasyon (%80) ile FAB-AML-M3 ile uyumlu morfolojik bulgular görülmesi ve t(15:17) pozitif 

olması üzerine hastaya önce indüksiyon kemoterapisi, remisyona girmesi üzerine de konsolidasyon 

tedavisi verildi. Hastanın HLA tam uyumlu erkek kardeşi de olması üzerine Bu-Cy (busulfan-

siklofosfamid) hazırlık rejimi ile Ekim 2021 tarihinde Allo-HKHN gerçekleştirildi. Nakil sonrası 22. 

güne kadar CMV aktivasyonu ile komplike olup gansiklovir, febril nötropeni nedenli de tazobaktam, 

teikoplanin ve amikasin tedavileri aldı. Hastada nakilin 22. günü nötrofil engraftmanı gerçekleşti. 

Engraftman sonrası sağ üst kadranda ağrı şikayeti başladı. Yapılan abdomen USG’de kolesistit ve 

batında serbest mayi ile uyumlu görünüm bulundu. Nakilin 23. günde hemoglobin düşüşü (8.8 g/dL’den 

6.8 g/dL’ye) olması nedenli örnekleyici parasentez yapıldı. Parasentez sıvısı transüda vasfında izlendi. 

Tedrici bilirubin (total bilirubin 9.2 mg/dL) yüksekliği olması nedeniyle hastaya çekilen MRCP’de 

periportal alanda ödem, bileteral plevral efüzyon ve batın içi yaygın asit formasyonu izlenmekle birlikte 

trombüs ve kolestit ile uyumlu görünüm izlenmedi. Nakilin 33. günde hastanın bilirubinleri 16.9 mg/dL 

iken solunum sıkıntısı, bilinç bulanıklığı şikayetleri başlaması üzerine çekilen akciğer grafisinde yaygın 

bilateral infiltaratif görünüm, fizik muayenede flapping tremor tespit edilmesi üzerine hasta bilirubin 

aferezine alındı. Aferez sonrası pembe renkte, hemoptiziyi düşündürür balgam şikayeti oldu. Sonrasında 

dispnesi olup desatüre olan hasta entübe edildi. Bronkoalveolar lavaj yapılan hastada ön planda alveolar 

hemoraji düşünülmedi. Nakilin 34. gününde BNP >5000 olması üzerine yapılan ekokardiyografide sol 

ventrikül global hipokinetik bulundu ve sol kalp yetmezliği düşünüldü. Dissemine intravasküler 

koagülasyon tablosunda ve çoklu organ yetmezliğinde olan hastada naklin 37. gününde kardiyak arrest 

gelişti ve eksitus oldu. 

 

Tartışma ve Sonuç 

Sinozoidal obstrüksiyon sendromu, nakil sonrası ilk 21 günde başlayan kilo artışı, asit gibi yüklenme 

bulguları, ağrılı hepatomegali, bilirubin değerinde artış (≥2 mg/dL) ile seyreden bir klinik tablodur.2 

Engraftman sendromu (ES), nötrofil engraftmanı aşamasında ortaya çıkan proinflamatuvar sitokinlerin 

salınması ile enfeksiyöz olmayan ateş, döküntü, ishal ve sistemik kapiller permeabilite artışı ile 
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karakterize bir nakil komplikasyonudur.3 Hastamızın şikayetleri nakilin ilk 21 gününde başlayıp SOS 

ile uyumlu klinik bulgular göstermektedir ve bu klinik bulguların takibinde gelişen renal, kardiyak ve 

pulmoner disfonksiyon, BNP >5000 ng/L ve ekokardiyografide sol ventrikül global hipokinetik olması, 

döküntü ve ishal şikayetlerinin olmamasıyla şiddetli SOS tablosunu akla getirmektedir. Allo-HKHN’li 

hastalarda, engraftman döneminde kilo artışı, bilirubin yüksekliği gibi yüklenme bulguları 

görüldüğünde SOS açısından dikkatli olunmalıdır ve ayırıcı tanıda ES, sepsis ve enfeksiyöz 

komplikasyonlar akılda tutulmalıdır. 

 

Kaynaklar 

1. Barriga F, Ramírez P, Wietstruck A, Rojas N. Hematopoietic stem cell transplantation: clinical use 

and perspectives. Biol Res. 2012;45(3):307-16.  
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veno-occlusive disease/sinusoidal obstruction syndrome. Biol Blood Marrow Transplant. 
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3. Dhakal B, Thapa B, Dong H, et al. Budesonide prophylaxis reduces the risk of engraftment syndrome 

after autologous hematopoietic cell transplantation in multiple myeloma. Clin Lymphoma Myeloma 
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Pankreas Biliyer Birleşim Anomalisi (PB118) 
1Ergin Turgut, 1İsmet Kızılkaya, 2Emin Oğuz                                                                                            
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye 
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Romatoloji Bölümü, Van, Türkiye 

 

Giriş 

Pankreas endokrin ve ekzokrin salgıları olan bir organdır. Ekzokrin salgıları sindirimde önemli 

görevlere sahiptir. Pankreasta üretilen enzimler Wirsung kanalı ile duodenuma taşınmaktadır. Safra, 

karaciğerde üretilen ve sindirimde, özellikle de yağlı gıdaların sindiriminde önemli rolü olan bir salgıdır. 

Karaciğerde üretilen safra, safra kesesinde bekletilerek konsantre edilmekte ve sistik kanal ile ana 

hepatik kanalın birleşimi olan koledoktan duodenuma aktarılmaktadır. Ancak embriyolojik zamanda 

kanal gelişiminde sorun olabildiği ve pankreatikobilyer sistemde anomalilerin gelişebildiği 

bilinmektedir. Biz de kliniğimizde ERCP yaptığımız ve koledok bileşim anomalisi olan hastamızı 

sunduk.  

 

Vaka 

Altmışüç yaşında bayan hasta. Uzun yıllardır devam eden dispeptik yakınmaları nedeniyle başvurduğu 

dış merkezden tarafımıza sevk edilmiş. Başvuru şikâyetleri karın ağrısı, hazımsızlık, aralıklı bulantı ve 

kusmaydı. Fizik muayenesinde vücut sıcaklığı 36.8 °C, tansiyon arteriyel 110/60 mmHg, nabız 85/dak 

ölçüldü. Akciğer ve kalp sesleri doğaldı. Karında minimal hassasiyet mevcuttu. Hassasiyet daha çok sağ 

üst kadranda gözlendi. Diğer sistemik muayenesi normaldi.  

Özgeçmişinde hastanın tip 2 diyabet hastası olduğu öğrenildi ve regüle seyretmekteydi. Soygeçmişinde 

baba trafik kazasında, anne de ileri yaşa bağlı geriatrik nedenler ile vefat etmişti. Laboratuvar 

bulgularında lökosit 7.500/mL, hemoglobin 14.2 g/dL, hematokrit %41.6, trombosit 260.000/mL, AST 

25 U/L, ALT 39 U/L, BUN 29 mg/dL, kreatinin 0.82 mg/dL, CRP 15 mg/dL (0-5), sedimentasyon hızı 

29 mm/sa. (0-12) saptandı. Batın USG'de safra kesesinde multipl kalkül olduğu ve kese duvarının ödemli 

olduğu görülmüş. Koledok belirgin dilate izlenmiş ve distali net seçilememiş. Hastaya dış merkezde 

çekilen batın BT'de koledokta kalküller olduğu ve koledoğun dilate olduğu raporlanmış. Ayrıca koledok 

distalinde kitlesel lezyon ile uyumlu görünüm izlenmiş. Hastanemizde hastaya MRCP çekildi. MRCP'de 

hastanın koledok distalinin normalden geniş olduğu görüldü. ERCP yapılan hastada kolanjiografide 

koledok kanalında kalkül olmadığı ancak sistik kanalın koledok distali düzeyinde kanala katıldığı 

görüldü. Hastanın şikayetlerinin sistik kanalın seyrine bağlı olarak geliştiği düşünülerek hastanın 

koledok lümenine stent takıldı. Koledok seyrinde kitlesel bir lezyon veya buna bağlı bası izlenmedi. 

Kolesistektomi önerildi. Hasta kolesistektomi sonrası stenti çıkarılarak takip edildi. Takiplerinde aralıklı 

hafif dispeptik yakınmalarının olduğu ancak hiçbir zaman şiddetli olmadığı görüldü.  

 

Tartışma ve Sonuç 

Dispeptik yakınmaların pankreas veya safra kesesi hastalıkları ile yakından ilgili olduğu bilinmektedir. 

Tedavi ile düzelmeyen dispepsilerde mutlaka safra kesesi USG ile incelenmelidir. Nadir de olsa 

dispeptik yakınmalar safra yolu birleşim anomalilerine bağlı olabilmektedir. 
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Türkiye’de Görülen Loa Loa Vakası (PB119) 
1Emin Oğuz, 2Ergin Turgut, 2İsmet Kızılkaya                                                                                           
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Romatoloji Bölümü, Van, Türkiye 
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye 

 

Giriş 

Loa loa, hastalığın ilginç ve farklı oküler semptomu nedeniyle popüler olarak 'Afrika göz solucanı' 

olarak bilinen, filariasise neden olan filaryal bir nematoddur. Erişkin nematodlar, insanlarda subkutan 

dokuda serbest bir şekilde yaşar ve bazen oküler ağrı, kaşıntı, yırtılma ve yabancı cisim hissi gibi aşırı 

semptomlar ürettikleri subkonjonktival boşluğa göç edebilirler. Nematodun erişkin formu aynı zamanda 

gözün ön kamarası ve göz kapağının subkutan dokusunda da gösterilmiştir. Diğer yaygın semptomlar 

özellikle ekstremitelerde bulunan lokalize anjiyoödemdir. Nematod enfekte geyik sineği ısırığı ile 

insana geçmekte iken hem ajan hem vektör yalnızca Ekvatoryal bölgede bulunmakta, bu bölgelerde 

milyonlarca insanı etkilemekte iken diğer kıtalarda çok nadir olarak görülmekte, hastalık yıllarca 

asemptomatik olarak kalabileceğinden bu kıtalarda görülen vakalar genel olarak endemik bölgelerden 

göç eden hastalarda saptanmaktadır. Biz oküler semptomlar ile hastane başvurusu olan ve Loa loa 

saptanan hastamızı bildirdik.  

 

Vaka Sunumu 

Yirmisekiz yaşında erkek hasta sol oküler ağrı, kaşıntı ve gözde hareket eden bir canlı hissi şikayetleri 

ile başvurdu. Hasta Türkiye'de yaşamakla birlikte Afrika ülkelerine ticaret yapması sebebiyle farklı 

Afrika ülkelerinde bulunmuş, son olarak 2 yıl önce Kamerun’da bulunmuş. Öncesinde bilinen bir oküler 

hastalığı yoktu. Gözün genel fiziksel muayenesinde herhangi bir özellik olmamakla birlikte yarık lamba 

muayenesinde subkonjunktival bölgede hareket eden bir solucan görüldü ve topikal anestezi ile forseps 

yardımı ile solucan ekstrakte edildi. Parazitoloji tarafından incelenen nematod Loa Loa olarak 

tanımlandı. Tedavi olarak albendazol başlandı. 

 

Tartışma ve Sonuç 

Gerek ülkemize artan göç gerekse de ülkemizin göç yolu üzerinde bulunmasından dolayı endemik 

bölgelerden gelen insanların sayısının her geçen gün artışı sebebiyle ülkemizde de Loa Loa ile ilgili 

farkındalık arttırılmalı, tipik ve atipik klinik antititeleri bilinmelidir. 
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Koledokoduodenostominin Uzun Dönem Nadir Bir Komplikasyonu: Sump Sendromu (PB120) 
1Emin Oğuz, 2Ergin Turgut, 2İsmet Kızılkaya                                                                                          
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Romatoloji Bölümü, Van, Türkiye 
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye 

 

Giriş 

Sump sendromu, endoskopik retrogradkolanjiyopankreotagrafi (ERCP) öncesi dönemde safra yolu 

hastalığı olan hastalarda yaygın bir cerrahi prosedür olan koledokoduodenostominin uzun dönemde 

görülen nadir bir komplikasyonudur. Sump sendromu, distal koledokta duodenal içeriğin birikmesine 

bağlı biliyer kolanjite ve/veya pankreas komplikasyonlarına yol açabilir. Biz de 30 sene önce koledok 

distalde taşı olması sebebiyle koledokoduodenostomi operasyonu geçiren hastamızda gelişen kolanjit 

sonrası yapılan ERCP’de Sump eendromu tanısı alan hastamızı sunmak istiyoruz.  

 

Vaka Sunumu 

Yetmişdört yaşında kadın hasta karın ağrısı ve ateş şikayeti ile başvurdu. Karın ağrısı yaklaşık 1 aydan 

beri varmış ve son 3 gündür ateşi oluyormuş. Karın ağrısı özellikle yemeklerden sonra şiddetleniyormuş. 

Fizik muayenesinde sağ üst kadranda hassasiyeti olan hastanın vücut sıcaklığı 38.7 °C ölçüldü. Yaklaşık 

20 yıldır hipertansiyonu olan hasta valsartan 80 mg/gün kullanıyordu. Soygeçmişinde özellik yoktu.30 

sene önce safra yollarında taş nedeniyle koledokoduodenostomi ve kolesistektomi operasyonları 

yapılmış. Hastanın laboratuvarında lökosit 16.500/mm3, hemoglobin 13.2 g/dL, trombosit 285.000/mm3, 

ALT 123 U/L, AST 88 U/L, ALP 385 U/L, GGT 438 U/L, total bilirubin 5.4 mg/dL, direkt bilirubin 4.2 

mg/dL, CRP 108 mg/L idi. Ultrasonografide ve manyetik rezonans kolanjiyopankreotagrafide (MRCP) 

intrahepatik safra yolları dilate ve koledok en geniş yerinde yaklaşık 18 mm ölçülüp koledok distalinde 

yoğun içerikli solid lezyon görüldü. Hasta ERCP işlemine alındı. Yan görüşlü duodenoskop ile 

bulbustan geçerken bulbusta koledokoduodenostomi ağzı görüldü. Papilla kanülasyonu sonrasında 

kontrast madde verildikten sonra koledok en geniş yerinde 20 mm ölçülüp distal yaklaşık 5 cm’lik 

alanda koledok boyanmadı. Kontrastın bulbusa doğru kaçtığı görüldü. Koledok balon ile 

süpürüldüğünde koledok içinden yoğun gıda içeriğinin geldiği görüldü. Koledok balonla temizlendikten 

sonra balon oklude alınan kolanjiyogramda koledok içinde patoloji saptanmadı. Hasta şifa ile taburcu 

edildi.  

 

Tartışma ve Sonuç 

Sump sendromu koledokoduodenostomi operasyonlarının uzun dönem nadir bir komplikasyonlarıdır. 

ERCP’nin yaygın kullanımından önce yapılan safra yolları cerrahilerine bağlı gelişen komplikasyonlar 

ERCP’nin yaygın kullanılmasıyla artık giderek azalmaktadır. 
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Posttransplant Lenfoproliferatif Hastalık: Bir Olgu Sunumu (PB128) 
1Tuğçe Zor Turna, 2Ömer Candar, 2Fahir Özkalemkaş, 2Tuba Ersal, 2Vildan Özkocaman 
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş 

Posttransplant lenfoproliferatif hastalıklar (PTLH), solid organ transplantasyonu sonrası değişen 

immünitenin önemli bir komplikasyonudur. Risk faktörleri immünsupresyon durumu, hastanın yaşı, 

canlı donör, erkek donör ve en önemlisi olan posttransplantasyonel primer EBV enfeksiyonudur (yani 

alıcının nakil öncesi EBV seronegatif olmasıdır.1 PTLH insidansı yapılan solid organ 

transplantasyonunun türüne göre anlamlı farklılık göstermektedir. Bu farklılığın bazı solid organ 

transplantasyonlarında erken dönemde daha agresif bir immünsüpresyon yapılmasına bağlı olabileceğini 

düşündüren çalışmalar mevcuttur. Renal transplantasyon sonrası PTLH çok sık görülmemekle birlikte, 

diğer solid organlara görece renal transplantasyonun sıklığı sebebiyle ön plana çıkmaktadır.2,3 

 

Vaka Sunumu 

Polikistik böbrek hastalığına sekonder kronik renal yetmezlik (KRY) ile takip edilen, 5 yıl hemodiyaliz 

öyküsü olan 26 yaş erkek hastaya Haziran 2020'de kadaverik renal trasplantasyon yapılmıştı. Renal 

rejeksiyonun önlenmesi amaçlı hastaya azatioprin (1x50 mg) ve takrolimus (2x4.5 mg) gibi 

immünsüpresif ilaçlar başlanmıştı. Transplantasyonun 10. ayında karın ağrısı, kilo kaybı yakınmaları ile 

hastaneye başvurması üzerine hastaya gastroskopi ve kolonoskopi işlemleri yapılmıştı. Sigmoid 

kolondan alınan biyopsi ile EBV pozitif difüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL) tanısı alması üzerine 

tarafımıza başvurdu. Çekilen PET-BT görüntülenmesinde tiroid bezinde, boyun sağ zon II'de, sağ 

akciğer alt lobda, karaciğer sağ lobda, sigmoid kolonda ve çekumda artmış metabolik aktivite 

saptanması üzerine hasta Evre 4B hastalık olarak değerlendirildi. Hastaya ilk planda kemoterapi 

planlanmadı ve nakil yapan hekimi ile görüşüldü. Renal rejeksiyon olmaması ve DBBHL tedavisi 

açısından immünsüpresif ilaçların revizyonu için değerlendirildi. Kullanmakta olduğu azatiopirin 

tedavisinin stoplanması, kalsinörin inhibitörü olan takrolimus dozunun yarıya indirilmesi ve mTOR 

inhibitörü olan everolimus (2x1.25 mg) tedavisine başlanması kararlaştırıldı. İlaç reziyonundan 3 ay 

sonra bakılan kreatinin değerinde yükselme olmaması, çekilen PET-BT görüntülemesinde tama yakın 

regresyon saptanması ve karın ağrısı, kilo kaybı şikayetlerinin gerilemesi üzerine mevcut tedavisine 

devam edildi. İlaç revizyonunun 7. ayında çekilen PET-BT görüntülemesinde malignite düzeyinde 

metabolik aktivite tutulumu olmayan, kreatinin değeri normal olan ve klinik şikayeti olmayan hasta, tam 

remisyon olarak kabul edildi. 

 

Tartışma ve Sonuç 

PTLH insidansı transplante edilen solid organa göre değişmektedir, bu oran renal transplantasyon 

sonrası %1-3’tür. PTLH’lar herhangi bir organdaki fokal lezyonlar olarak prezente olabilirken, direkt 

allograftın tutulumu ile de karşımıza çıkabilir. PTLH’ların semptomatolojisi tutulan organa göre 

değişmektedir. Tüm PTLH’larda konstitüsyonel semptomlar, lenfadenomegali, hepatosplenomegali gibi 

bulgular bulunabilirken allograftın tutulumu mevcut ise organ spesifik semptomlar ile karşımıza 

çıkabilir. 

Güncel yaklaşımda birinci basamak tedavi olarak immünsupresif tedavisinin azaltılması yaklaşımı 

kullanılmaktadır.3,4 PTLH’ların büyük kısmı B hücre orijinlidir. Bu nedenle tedavide 2. basamak olarak 

monoklonal antikorlar kullanılmaktadır. Klasik kemoterapilerin de PTLH tedavisinde kullanımı 

mevcuttur.4 
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İnatçı Hıçkırıkla Başvuran Nörofibramotozis Saptanan Nadir Bir Olgu (PB129) 
1Burcu Almacan İnce, 2Fatih İnce 
1Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Manisa, Türkiye 
2Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Manisa, Türkiye 

 

Giriş  

Nörofibromatozis (NF), en sık görülen nörokütanöz otozomal dominant sendromlardan biridir. Sıklığı 

1/3.000-1/4.000 olarak bildirilmektedir. Çok sayıda sistemi etkileyebilen bir hastalık olduğundan 

bulguları değişkenlik göstermektedir.1 En sık karşımıza çıkan bulgular; sütlü kahverengi  lekeler, Lisch 

nodülleri, nörofibromlar, koltukaltı ve kasık çillenmesi ve beyindeki hamartamatöz değişikliklerdir.2 

Hıçkırık; diyafragma ve interkostal kasların istemsiz, intermittan ve spazmotik kontraksiyonudur. 

Nadiren uzun sürebilir ve bir takım istenmeyen sonuçlara yol açabilir.3 Bizde 3 aydır hıçkırıkla 

poliklinimize başvuran 27 yaşındaki bayan hastamıza yapılan fizik muayenesinde nörofibrom, çillenme, 

cafe au lait maküller saptamamız üzerine NF tanısını koyduk.  

 

Vaka Sunumu 

Olgumuz, 27 yaşında bayan hasta 3 aydır devam eden yaşam kalitesini bozmuş hıçkırıkla başvurdu. 

İnatçı hıçkırıkla; malnütrisyon, kilo kaybı, halsizlik, midede ekşime, yanma, kabızlık, dehidratasyon, 

insomnia ve mental stres eşlik ediyordu. Öncesinde nöroloji polikliğine başvuran hastaya nexstep, 

largactil başlanmış fayda görmemiş. Özgeçmişinde vücudundaki kahverengi lekelerin çocukluğundan 

beri bulunduğunu, çillenmelerin 14-15 yaşlarında başladığını ve son 6-7 yıldır giderek arttığını, 

kalçasındaki kabarık lezyonun çocukluğundan beri bulunduğunu, diğer bölgelerdekilerin ise daha sonra 

ortaya çıktığını öğrenildi. Annesi ve babası arasında akrabalık yoktu. Fizik muayenede; gövde, her iki 

koltuk altı ve kasık bölgesinde 1-7 mm arasında değişen ebatta, yaygın, açık kahverengi hiperpigmente 

maküler lezyonlar; sırt, karın, kollar ve bacaklarda 1.5x1-5x4 cm arasında değişen toplam 15 adet 

kahverengi, keskin sınırlı maküler lezyonlar (cafe au lait); sternum üzerinde dört adet deri renginde 1-3 

mm çaplı, yumuşak kıvamlı papüler lezyon; sırtta çok sayıda 2-6 mm çaplı, saplı, yumuşak kıvamlı 

fibromatöz lezyonlar; sağ uyluk lateralinde 1x1, 2x2.5 cm, pubiste 1.5x1 cm ebadında deriden hafif 

koyu renkli yumuşak kıvamlı, deriden hafif kabarık, basmakla içeri çöken nodositeler mevcuttu. 

Olgumuzun göğüs, uyluk ve pupis bölgesindeki lezyonları eksize edildi. Histopatolojik inceleme 

sonucunda hepsi pleksiform nörofibrom olarak rapor edildi. Yapılan göz muayenesi sonucunda bilaterel 

iriste Lish nodülü saptandı. Nörolojik muayenesi normal idi ve kraniyal manyetik rezonans 

görüntülemesi (MRG) normal sınırlarda değerlendirildi. Dirençli hıçkırıklar, altta yatan ciddi bir 

hastalığın göstergesi olabilir. Batın USG’de suprarenal düzeyde aort anteriorunda 13x22 mm solid 

nodüler lezyon saptandı.  Endoskopide; fundusta divertikül erozif gastrit, kolonoskopide terminal ileitle 

uyumlu kolonda erozyon saptandı.  

 

Sonuç 

Tedavide ana prensip, altta yatan nedenin bulunup, o nedenin ortadan kaldırılmasıdır. Reflü hastalığı 

saptanırsa proton pompası inhibitörü (PPİ) tedavisi verilir; varsa enfeksiyonlar tedavi edilir. Hıçkırık 

tedavisinde ilk seçilecek ilaçlardan biri klorpromazindir.4 Bu ilacın etkinliği iyidir, düşük dozlarda 

genellikle iyi tolere edilir ve dünyada en yaygın kullanılan ilaçlardandır. Bir fenotiazin olan 

klorpromazin, hıçkırık (FDA) onayı olan tek ilaçtır.5 Etkisini hipotalamusta dopamin antagonizmi ile 

yapmaktadır. Başlangıç dozu günde 3 kez 25 mg’dır. Bizde hastamıza PPİ, H. pylori eradikasyon 

tedavisi ve klorpromazin başladık. 20 gün içerisinde hıçkırık şiddeti azalan hastanın yaşam kalitesi ciddi 

olarak düzeldi.  
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Crest Sendromu ile Birlikte Nadir Bir Primer Biliyer Kolanjit Olgusu (PB130) 
1Fatih İnce, 2Burcu Almacan İnce 
1Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Manisa, Türkiye 
2Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Manisa, Türkiye 

 

Giriş  

Primer biliyer kolanjitis (PBK); çoğunlukla orta yaş kadınlarda interlobüler ve septal safra kanallarının 

lenfositik infiltrasyonu sonucu kolestaza neden olan otoimmün bir karaciğer hastalığıdır.1 Progresif 

kolestaz ve fibrozis, siroz ve hepatoselüler karaciğer kanserine (HCC) neden olabilir. PBK hepatik veya 

ekstrahepatik bulgularla karşımıza çıkabilir. PBK’li hastaların %73’ünde ekstrahepatik bulgular eşlik 

eder.2 Deri hastalıkları PBK ile birlikte sporadik olarak rapor edilir. Bizde 57 yaşında Crest 

sendromunun eşlik ettiği nadir bir primer biliyer kolanjit olgusu sunuyoruz. 

 

Vaka Sunumu 

Elliyedi yaşında bayan hasta 2 yıldır devam eden kaşıntı, halsizlik, yorgunluk, ellerde soyulma ile 

başvurdu. Şikayetleri son aylarda daha belirgin artmıştı. Özgeçmişinde 7 yıldır tip 2 diabetes mellitus 

mevcuttu. Metformin kullanım öyküsü vermekteydi. Soygeçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenesinde 

bilinci açık, koopere, oryante, boy 165 cm, 90 kg, VKİ 33.1 kg/m2, mukokutanöz telenjektazi, sklera ve 

ciltte ksantoma saptandı. Her iki elin distalinde ve gövdesinde deskuamasyon, raynoud fenomeni ve 

sklerodaktili mevcuttu. Laboratuvar incelemelerinde lökosit 8.060/mm3, hemoglobin 12 g/dL, 

hematokrit %36.2, trombosit 356.000/mm3, aspartat aminotransferaz 49 U/L (normal değerler: 0-35), 

alanin aminotransferaz 53 U/L (normal değerler: 0-35), alkalen fosfataz 1.026 U/L (normal değerler: 

90-260), gama-glutamil-transferaz 263 U/L (normal değerler: 0-38), total bilirubin 0.36 mg/dL (normal 

değerler: 0.1-1), albümin 3.9 g/dL (normal değerler: 3.5-5), globulin 3.2 g/dL (normal değerler: 2.5-

3.5), demir 65 ug/dL (normal değerler: 60-180), demir bağlama kapasitesi 392 ug/dL (normal değerler: 

250- 450), ferritin 27.8 ng/mL (normal değerler: 11-306), sedimantasyon hızı 85 mm/sa. olarak saptandı. 

Serum üre, kreatinin, sodyum, potasyum ve kalsiyum değerleri normal sınırlarda saptandı. Otoimmün 

belirteçlerden antinükleer antikor (ANA) 1/100 sitoplazmik retüküler patern, anti mitokondriyal antikor 

AMA- uyumlu boyanma 1/640 titrelerinde pozitif saptandı. Hepatit A, B, C ve E serolojileri negatifti. 

Koagülasyonda uzama yoktu. Batın ultrasonografisi ve MRCP’de kolestaz saptanmadı. ALP yüksekliği 

olan ekstrahepatik safra yollarında obstrüksiyonu olmayan kaşıntı, yorgunluk semptomları olan 

hastamıza PBK tanısı koyduk. Ursodeoksikolik asit 13 mg/kg dozunda başlandı. Tedavi sonrasında 

ALP, bilirubin, GGT düzeylerinde belirgin azalma oldu. 

 

Tartışma ve Sonuç 

PBK kesin nedeni bilinmemektedir, genetik duyarlılık ve çevresel faktörlerle ilişkilidir. T lenfositler 

doğrudan bir rol oynar. Genellikle orta yaş kadınlarda görülür. Kadınlarda erkeklere göre 9 kat daha 

fazladır.3 Bizim olgumuzda orta yaş bayan hastaydı. PBK’lı hastaların %5'inden daha azında, ciltteki 

kolesterol birikintileri olan ksantomalar gelişir. Olgumuzda ksantoma mevcuttu. PBK hastalarında 

otoimmün hastalıkların görülme sıklığı artmıştır. PBK’ya %5-10 oranında kütanoz skleroderma eşlik 

edebilir. Olgumuzda Raynoud fenomeni, sklerodaktili, mukokutanöz telenjektazi,  deskuamasyonların 

olması eşlik eden sınırlı kütanoz sistemik skleroz (Crest sendromu) düşündürdü. ALP yüksekliği olan 

ekstrahepatik safra yollarında obstrüksiyonu olmayan kaşıntı, yorgunluk semptomları olan hastalarda 

PBK düşünülmeli ve eşlik eden diğer otoimmün hastalıklar açısından sorgulanmalıdır.  
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Olgularla İlaç Erüpsiyonları: Fiks İlaç Erüpsiyonu ve DRESS Sendromu (PB140) 
1Şeyma Handan Akyön, 2Yeşer Genç 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Ankara, Türkiye 
2Ankara Şehir Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye 

 

Giriş  

Advers ilaç reaksiyonları, rutinde kullanılan ya da yeni başlanan ilaçlara bağlı olarak ortaya çıkan 

istenmeyen yan etkilerdir ve bu yan etkilerin en çok görüldüğü organ deridir. Kutanöz ilaç reaksiyonları 

(KİR) sık görülmektedir ve genellikle hafif, kendini sınırlayan lezyonlarla seyretmesinin yanı sıra bazı 

şiddetli formları yaşam tehdit edici olabilmektedir.1,2 KİR, nonimmünolojik (%90-95) ve immünolojik 

(%5-10) mekanizmalara bağlı oluşabilmektedir. Nonimmünolojik ilaç reaksiyonlarına farmakolojik yan 

etkiler ilaç-ilaç etkileşimleri, ilaç toksisitesi örnek verilebilir. İmmünolojik ilaç reaksiyonları ise başlıca 

Tip 1 (IgE aracılı), Tip 2 (sitotoksik), Tip 3 (immün kompleks aracılı), Tip 4 (gecikmiş tip/ hücre aracılı 

reaksiyonlar) olmak üzere dörde ayrılır.3 Bununla birlikte spesifik T hücre reaktivasyonu ile gelişen 

makülopapüller deri döküntüleri, fiks ilaç erüpsiyonu, spesifik ilaç ilişkili hipersensivite sendromları 

gibi bazı sınıflandırılamayan immünolojik deri reaksiyonları da vardır.4,5 Nonimmün ilaç 

reaksiyonlarında risk faktörleri kadın cinsiyet, renal bozukluk, karaciğer hastalığı, ciddi komorbidite, 

polifarmasi, HİV enfeksiyonu, herpes enfeksiyonu, sistemik lupus eritamatozus ve alkolizmdir. 

İmmünolojik deri reaksiyonları için risk faktörleri ise kadın cinsiyet, yetişkin, HİV enfeksiyonu, 

önceden ilaç hipersensivite öyküsü, astım, beta bloker kullanımı, eş zamanlı viral enfeksiyon, sistemik 

lupus eritamatozusdur.6 Tüm branş hekimleri erken tanı ve tedavi açısından günlük pratiğinde sık 

karşılaşabileceği kutanöz ilaç reaksiyonlarına aşina olmalıdırlar.5 30’a yakın deri ilaç reaksiyonu mevcut 

olup en fazla görülen formları ekzantematöz ilaç erüpsiyonları ve ürtikerlerdir.6,7 Deri dekolmanı veya 

vücudun geniş yüzeylerinde nekroz ile seyredebilen ölümcül deri reaksiyonları arasında Steven-Johnson 

sendromu (SJS), toksik epidermal nekroliz (TEN), akut jeneralize ekzantematöz püstüloz (AGEP) ve 

eozinofili ve sistemik semptomların eşlik ettiği ilaç reaksiyonu (DRESS) bulunur.6 Deri ilaç 

reaksiyonuna en çok neden olan ilaç grupları nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ), 

antibiyotikler ve antikonvülzanlardır.8 Bizim çalışmamızda immünolojik ilaç reaksiyonlarından hafif ve 

lokalize seyreden fiks ilaç erüpsiyonu ile daha ağır ve generalize seyir gösteren Dress sendromu tanılı 

iki ayrı olgu sunulmaktadır. 

 

Vaka Sunumu 

İlk olgumuz olan 56 yaşında kadın hastanın bilinen ankilozan spondilit tanısı mevcut olup 3 yıldır 2 

haftada bir 40 mg adalimumab tedavisi almaktadır. Son bir yıldır zaman zaman yaşadığı eklem ağrıları 

nedeniyle diklofenak sodyum 50 mg oral tablet kullanımı ile birlikte bazen de diklofenak sodyum ve 

tiyokolşikosid intramusküler enjeksiyon yaptırdığını belirtmektedir. Kullandığı başka ek ilacı ve sigara 

kullanımı mevcut değildir. Hastamız sol el dorsal yüzünde keskin sınırlı, hiperpigmente makül 

görünümlü lezyon (Resim 1) ile dermatoloji polikliniğine başvurmuştur. Son 1 yıldır zaman zaman aynı 

bölgede benzer özellikte lezyon çıktığını ve ilk çıktığında daha canlı mora çalan bir renkte olup zamanla 

renginin kahverengimsi bir hal aldığını ve kaşıntı, yanma gibi yakınmaların eşlik ettiğini belirtmiştir. 

Hastanın kan tetkiklerinde herhangi bir patolojik bulguya rastlanmamıştır. Hastamızda diklofenak 

sodyum ilaç kullanımı öyküsü ve lezyon özellikleri sebebiyle fiks ilaç erüpsiyonu düşünülmüştür. 

Şüpheli diklofenak sodyum ilacı kesilerek, topikal kortikosteroid tedavisi verilmiştir. 
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Resim 1. Fiks ilaç erüpsiyonu gelişen hastanın sol el dorsalindeki hiperpigmente makül lezyonu.  

İkinci olgumuz olan 35 yaşında kadın hastaya 1 ay önce epilepsi tanısıyla karbamazepin 400 mg/gün 

tedavisi başlanmış olup, hastamızın ek hastalığı ve başka bir ilaç kullanım öyküsü yoktur.  Hasta, 3 gün 

önce başlayan ve gittikçe şiddetlenen vücutta yaygın eritemli makülopapüller döküntü (Resim 2) ve 

kaşıntı şikayeti ile başvurmuştur. Zaman zaman 38 °C’yi bulan ateş yükseklikleri de olan hastanın 

dermatolojik muayenesinde oral ve genital mukozada herhangi bir bulgu saptanmamıştır. Lenf nodu 

muayenesinde bilateral servikal lenfadenopati saptanmıştır. Laboratuvar değerlendirmesinde; karaciğer 

fonksiyon testlerinde (AST 313 U/L, ALT 624 U/L, ALP 291 U/L, GGT 261 U/L) 10 kattan fazla artış 

olduğu görülmüştür. Hastamız klinik ve laboratuvar bulguları ile DRESS sendromu olarak 

değerlendirilmiş olup karbamazepin ilacı kesilip yerine levetirasetam 1.000 mg/gün tedavisine 

geçilmiştir. İleri tetkik ve sistemik steroid tedavi başlanması amacıyla dermatoloji servisine yatışı 

yapılmıştır.      

 

 

Resim 2. DRESS Sendromu gelişen hastanın bilateral ön kol iç yüzlerinde görülmekte olup tüm vücutta yaygın 

bulunan eritemli makülopapüller lezyonları. 

Tartışma 

Fiks ilaç erüpsiyonları, neden olan ilacın tekrarlı uygulamalarından sonra cilt veya mukozanın aynı 

bölgelerinde tekrarlayan karakteristik lezyonlarla seyreden ve sık görülen kutanöz ilaç 

reaksiyonlarındandır. Bu tabloya en sık neden olan ilaç grupları arasında ilk sırada antibiyotikler 

(trimetoprin-sulfametaksazol, tetrasiklin, penisilin, eritromisin) ve ikinci olarak NSAİİ’ler (diklofenak 

sodyum, aspirin, naproksen, ibuprofen) yer almaktadır.9,10 Akut lezyonlar sorumlu ilaç alımından 
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genellikle 30 dak ila 8 sa. sonra görülebilmekle birlikte bu süre 2 haftaya kadar uzayabilir.11,12 İlk 

olgumuzda da fiks ilaç erüpsiyonuna neden olan ilaç diklofenak sodyumdur. Fiks ilaç erüpsiyonları 

karakteristik olarak genelde ilaç alımından sonra aynı bölgede olmak üzere tekrarlayan ilaç dozlarıyla 

farkı vücut bölgelerinde de görülebilmektedir. Lezyonlar sıklıkla keskin sınırlı yuvarlak veya oval 

kaşıntılı, eritemli plaklar olup bazen koyu mor renk alıp bazen de vezikülobülloz hale gelebilirler.9 

Erkeklerde en sık tutulum yeri genital bölge olup, kadınlarda ise ekstremitelerdir.11 Olgumuzda izlenen, 

başta daha canlı mor renkte olup zamanla daha soluk bir plak halini alan kaşıntılı lezyonun yerleşim yeri 

el dorsal yüzdür.  

DRESS (drug rash with eosinophilia and systemic symptoms) sendromu, generalize mukokutanöz 

döküntü, ateş, lenfadenopati, hepatit, eozinofili, lökositoz veya atipik lenfositle seyreden hematolojik 

anormallikler ve bazen histopatolojik olarak da eozinofilik infiltrasyon ile seyreden özellikle böbrek, 

kalp, akciğer ve pankreas organ tutulumlarının da eşlik edebileceği ilaç ilişkili hipersensivite 

reaksiyonudur.13 Üç hafta ile 3 ay arasında bir dönemde kullanılmış olan ilaçların etiyolojide rol 

oynadığı, multiorgan tutulumu ile diğer kutanöz ilaç reaksiyonlarından farklılık gösteren bir tablodur.13 

DRESS Sendromuna en sık neden olan ilaç grupları arasında antikonvülzanlar (karbamazepin, fenitoin, 

lamotrijin, fenobarbital), allopürinol, antibakteriyeller yer almaktadır.14 DRESS tanısını doğrulamak 

veya dışlamak için sıklıkla RegiSCAR (Registry of Severe Cutaneous Adverse Reactions) grubu 

tarafından oluşturulan skorlama kriterleri kullanılmaktadır.15,16 Olgumuzun da şüpheli ajan olarak 

karbamazepin kullanımı mevcuttur. Olgumuzda, RegiSCAR grubunun belirlediği potansiyel DRESS 

vakası kabul edilme kriterlerinin 7’sinin 6’sı izlenmiş olup, ileri tanı kriterleri ile değerlendirildiğinde 

3/9 ile muhtemel DRESS vakası olarak kabul edilmiştir. Eozinofili gibi hematolojik anormallikler 

DRESS olgularında tanı anında her daim görülmemekle birlikte zamanla gelişebilir.14,16 Olgumuzda 

hematolojik anormallikler tanı anında izlenmemiştir. 

 

Sonuç 

Sonuç olarak, tüm branş hekimleri erken tanı ve tedavi açısından günlük pratiğinde sık karşılaşabileceği 

kutanöz ilaç reaksiyonlarına aşina olmalıdırlar. Kutanöz ilaç reaksiyonlarından şüphelenildiğinde 

hastaya bütüncül ve sistematik yaklaşmak gerekir. Öncelikle birincil lezyonun özelliği tanımlanmalı ve 

dağılımı belirlenmelidir. Hastanın son 3 ay içerisinde reçeteli/reçetesiz kullandığı tüm ilaçlar 

sorgulanmalı, mukozal tutulum, ateş, lenfadenopati, iç organ tutulumu açısından hasta 

değerlendirilmelidir. Tüm kutanöz ilaç reaksiyonlarında ilk aşamada bilinen/şüpheli ajanın kesilmesi 

esas olup şiddetli kutanöz ilaç reaksiyonu varlığında vakit kaybetmeden ileri merkeze sevki veya ilgili 

branşa konsültasyonu gerekmektedir. 

 

Kaynaklar 

1. Riedl M, Casillas A. Adverse drug reactions: types and treatment options. Am Fam Physician. 

2003;68(9):1781-90. 

2. Roujeau J, Stern R. Severe adverse cutaneous reactions to drugs. N Engl J Med. 1994;331:1272. 

3. Executive summary of disease management of drug hypersensitivity: a practice parameter. Joint Task 

Force on Practice Parameters, the American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, and the 

Joint Council of Allergy, Asthma and Immunology. Ann Allergy Asthma Immunol. 1999;83:665-700. 

4. Hertl M, Merk H. Lymphocyte activation in cutaneous drug reactions. J Invest Dermatol. 

1995;105:95S-8S. 

5. Nayak S, Acharjya B. Adverse cutaneous drug reaction. Indian journal of dermatology. 2008;53(1):2-

8. 

6. Marzano AV, Borghi A, Cugno M. Adverse drug reactions and organ damage: The skin. Eur J Intern 

Med. 2016;28:17-24.   

7. Bigby M. Rates of cutaneous reactions to drugs. Arch Dermatol. 2001;137(6):765-70. 



~ 524 ~ 
 

8. McKenna JK, Leiferman KM. Dermatologic drug reactions. Immunol Allergy Clin North Am. 

2004;24(3):399-423, vi. 

9. Breathnach SM. Drug reactions. In: Burns T, Breathnach S, Cox N, Griffi ths C, eds. Rook’s Textbook 

of Dermatology. 8th ed. Oxford: Blackwell Science; 2010:28-177. 

10. Pai V, Bhandari P, Kikkeri N, Athanikar S, Sori T. Fixed drug eruption to fluconazole: A case report 

and review of literature. Indian J Pharmacol. 2012;44(5):643-5.  

11. Brahimi N, Routier E, Raison-Peyron N, et al. A three-year-analysis of fixed drug eruptions in 

hospital settings in France. Eur J Dermatol. 2010;20(4):461-4.  

12. Tetsuo S. Fixed drug eruption. UpToDate. Published online 2021. 

13. Criado PR. Adverse Drug Reactions. In: Dermatology in Public Health Environments. Springer 

International Publishing; 2018:519-76.  

14. Lee HY. Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS). UpToDate. Published 

online 2021. 

15. Emre S, Akoǧlu G, Metin A, Demirseren DD, Kurtoǧlu G. DRESS sendromlu 11 olgunun klinik 

özelliklerinin incelenmesi. Turkderm Deri Hastaliklari ve Frengi Arsivi. 2013;47(4):218-22.  

16. Kardaun SH, Sidoroff A, Valeyrie-Allanore L, et al. Variability in the clinical pattern of cutaneous 

side-effects of drugs with systemic symptoms: Does a DRESS syndrome really exist? Br J Dermatol. 

2007;156(3):609-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 525 ~ 
 

Primer Mediyastinal Büyük B Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu (PB152) 
1Ömer Candar, 1Fahir Özkalemkaş, 1Vildan Özkocaman, 1Sinem Çubukçu, 1Tuba Ersal 
1Bursa Uludağ Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

 

Giriş 

Primer mediyastinal büyük B hücreli lenfoma (PMLBCL) dünya genelinde nadir görülen bir tümördür.1 

Non-Hodgkin lenfomaların (NHL) %2-3'ünü ve difüz büyük B hücreli lenfomaların (DBBHL) %6-

10'unu oluşturur.2 Beyaz ve genç kadınlarda daha sık görülür (3:1) ve mediyastinumda ortaya çıkar. Beş 

yıllık hayatta kalma oranı %85'tir ve beyazlar ile siyahlar arasında fark yoktur. İlerleyen yaşla birlikte 

prognoz daha kötüdür ve hayatta kalma oranı daha azdır. Diğer prognostik faktörler arasında 

sosyoekonomik durum, ileri evre sayılabilir.3 Risk faktörleri arasında beyaz ırk, kadın cinsiyet, genetik 

yatkınlık, çevresel faktörler, diyet, mesleki maruziyetler, otoimmün hastalıklar ve sosyoekonomik 

durum gibi sebepler söylenebilir.4 Hastalarda klinik olarak dispne, öksürük, disfaji ve vena kava süperior 

sendromu (VCSS) bulguları bulunur (yüz ödemi, konjonktival şişlik ve bazen kol ödemi belirtileri). Bu 

da erken tanı ile sonuçlanır ve böylece tanıda çoğu hasta (%80 civarında) evre 1-2 olarak tespit edilir.5  

PMLBCL’de ilk sıra tedavi konusunda halen tartışmalar mevcuttur. Rituksimab, siklofosfamid, 

doksorubisin, vinkristin ve metilprednizolon (R-CHOP) yaygın olarak kullanılmaktadır.6 

Radyoterapinin (RT) konsolidasyon tedavisinde kullanımı tartışmalıdır. 

 

Vaka Sunumu 

Bilinen bir hastalığı olmayan 19 yaşında erkek hasta, yaklaşık 1 aydır başlayan gece terlemesi, kilo 

kaybı (1 ayda 25 kg), öksürük ve boyunda ele gelen kitle nedeni ile çekilen toraks tomografisinde ön 

mediyasteni tamamen dolduran, her iki servikal alt zonlara kadar ulaşan pake yapmış lenf nodları (bulky 

kitle) tespit edildi (Resim 1).  

 

                     
Resim 1. Mediyastinal kitle ve trakeaya basısı.  

 

Hastaya göğüs cerrahisi tarafından tru-cut biyopsisi yapılarak patolojiye gönderilen materyalin sonucu 

PMLBCL gelince tarafımıza yönlendirilmiştir. Hastaya evreleme amaçlı PET-BT çekildi ve kemik iliği 

biyopsisi yapıldı. Evre 2B olarak kabul edilen hastaya R-CHOP tedavisi başlandı. Dört kür R-CHOP 

sonrası yetersiz yanıt olunca refrakter hastalık olarak kabul edildi ve hastaya kurtarma tedavisi olarak 2 

kür R-DHAP (rituksimab, deksametazon, sitarabin, sisplatin) tedavisi verildi. Bu tedaviler esnasında 

trakea bası nedeni ile hastaya göğüs cerrahi tarafından trakeal stent takıldı (Resim 2). Tedavinin 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/large-cell-lymphoma
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/plummer-vinson-syndrome
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/face-edema
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/arm-edema
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bitiminden 72 sa. sonra servikal lenf nodlarında progresyon olunca hasta radyasyon onkolojisine 

konsulte edildi ve 4 seans RT verildi. Hastaya hedefe yönelik olarak PD-1 blokeri olan nivolumumab 

ile birlikte anti-CD30 monoklonal antikoru olan brentüksimab tedavisi 3 haftada 1 olmak üzere en az 4 

kür verilecek şekilde başlandı. Üç kür tedavi verildi. Hastanın, hastalığının 7. ayında evinde iken ani 

gelişen solunum durması nedenli eksitus olduğu öğrenildi. 

 

 
Resim 2. Trakeal stent görünümü. 

 

Tartışma ve Sonuç  

Hastalık genellikle genç yaşta görülen ve kitlesel hastalık varlığı ile ortaya çıkan iyi prognostik 

özelliklere sahip nadir görülen agresif bir lenfomadır. R-CHOP tedavisi en sık kullanılan kemoterapi 

protokolüdür ve seçilmiş olgularda RT’nin prognozu olumlu etkilediği bildirilmektedir. Dirençli 

hastalarda R-DHAP yada R-İCE (rituksimab, ifosfamid, karboplatin, etoposid) sonrası otolog kök hücre 

nakline ilerlenebilir. PD-1 blokerleri önemli bir tedavi alternatifi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Hastamızda erken ölüm sebebi net olarak anlaşılamamıştır. Her ne kadar 5 yıllık hayatta kalma oranı 

%85 olsada, agresif lenfoma olma sebebi ile oluşturduğu komplikasyonlardan dolayı erken ölüm 

olabilir. 
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Giriş 

SARS-CoV-2; 2019 yılında Çin’in Wuhan eyaletinde başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına 

alarak COVID-19 pandemisine neden olan bir virüstür. Birçok sistemde hastalık oluşturabilmekle 

birlikte deri yan etkileri de (%0.2) görülmektedir. COVID-19 enfeksiyonu sonrası görülen en sık deri 

lezyonları makülopapüler, eritematöz ve ürtikeryal lezyonlardır. Literatürde enfeksiyon sonrası pitriazis 

rosea gelişen az sayıda olgu mevcuttur. Büyük bir hızla SARS-CoV-2’ye yönelik aşılar geliştirilmekte 

ve uygulanmaktadır. COVID-19 aşı uygulamalarıyla; enjeksiyon yerinde ağrı, halsizlik, baş ağrısı, 

miyalji, ateş gibi yaygın yan etkilerin yanı sıra deri yan etkileri de görülebilmektedir. Bunlara örnek 

olarak enjeksiyon yerinde lokal deri reaksiyonları, ürtiker, makulopapüller döküntü ve pitriazis rosea 

benzeri reaksiyonlar verilebilir. Pitriazis rosea (PR), etiyolojide  HHV-6 veya HHV-7 gibi virüslerin rol 

oynadığı, kendini sınırlayan akut döküntülü bir hastalıktır. Pitriazis rosea benzeri döküntüler (PR-LE) 

ise aşı uygulamaları sonrası veya ilaç reaksiyonu olarak ortaya çıkabilmektedir. Pitriazis rosea, 

prodromal belirtilerin ve haberci yamanın olması ile pitriazis rosea benzeri döküntülerden ayırt 

edilebilir. Su çiçeği, tüberküloz, influenza, HPV, poliyomiyelit, difteri, pnömokok, tetanoz, hepatit B 

aşılarına bağlı olarak nadiren de olsa pitriazis rosea görülebilmekle birlikte COVID-19 aşısı sonrası 

pitriazis rosea gelişen olgular da mevcuttur. COVID-19 aşısı (mRNA) ilişkili pitriazis rosea gelişen 

olgularda, inaktive COVID-19 aşısı sonrası herpes zoster virüs reaktivasyon mekanizmasına benzer 

olarak aşıya özgü partiküllerin immüniteye etkilerinin pitriazis rosea gelişimine neden olabileceği 

düşünülmektedir. Bunun yanı sıra aşıların, ilacın tetiklediği PR-LE benzeri bir mekanizma ile gecikmiş 

tipte aşırı duyarlılığa sebep olabileceği fikri de savunulmaktadır. Çalışmamızda Pfizer-BioNTech 

COVID-19 aşısı sonrası pitriazis rosea gelişen bir olgu sunulmaktadır.   

 

Vaka Sunumu 

Olgumuz 31 yaşında kadın, bilinen ek hastalığı ve düzenli kullandığı ilaçlar mevcut değildir. Hasta, 3. 

doz Pfizer-BioNTech mRNA COVID-19 aşı uygulanmasından 5 gün sonra sırtta 2x3 cm çapında, oval, 

keskin sınırlı, soluk eritemli, periferde kepeksi (pitriazik) skuamların izlendiği plak (herald patch) 

şeklinde başlayan lezyonların iki gün içinde daha küçük boyutlarda hızlı bir şekilde tüm vücuduna 

yayıldığını tarif etmektedir. Döküntülerinin hafif kaşıntılı olduğunu ve kaşıntıya eşlik eden başka bir 

semptom olmadığını belirten hastanın deri muayenesinde döküntülerinin yüz dahil tüm vücutta yaygın 

olduğu ve lezyonların deri çizgilerine paralel olarak yerleşim gösterdiği izlenmiştir. Hasta madalyon 

plak varlığı, döküntü ve döküntünün dağılım karakteri, kaşıntı dışında semptom olmaması nedeniyle 

pitriazis rosea olarak değerlendirilmiş ve topikal steroid tedavisi verilmiştir. Topikal steroidden fayda 

görmeyen hastada sistemik steroid tedavisine geçilmiş ve 2 haftada tüm lezyonların gerilediği 

gözlenmiştir.   

 

Tartışma ve Sonuç 

Sonuç olarak çalışmamızda Pfizer-BioNTech mRNA COVID-19 aşısının 3. doz uygulaması sonrası 

pitriazis rosea gelişen bir vaka sunulmuştur. Günümüzde birçok aşı gibi COVID-19 aşıları sonrası 

gelişen pitriazis rosea vakaları da mevcuttur. PR/PR-LE ile COVID-19 aşıları arasında nedensel 

bağlantıyı kurabilmek adına doku ve serolojik inceleme üzerine daha ileri çalışmaların yapılması 

gerekmektedir. 


