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Göğüs Ağrısı 

Dr. Funda Coşkun 

Bursa Uludağ Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 

 

Göğüs ağrısı; subjektif bir semptom olup, göğüs duvarı, pariyetal plevra, perikard, miyokard, mediastinal 
yapılar ve abdominal organlardan kaynaklanır. Göğüs ağrısına neden olan hastalıklar Tablo’da özetlenmiştir. 
Plöretik Göğüs Ağrısı: Solunum sistemiyle ilgili en karakteristik ağrı plevral ağrıdır. Pariyetal plevradan doğan bu 
ağrılar, derin inspiriyumda ve öksürmekle artar. Plevranın tutulan bölgesine göre ağrı, farklı yerlerde hissedilir. 
Diyafragmatik plevranın periferinden doğan ağrılar epigastriyumda, santralinden doğan ağrılar ise omuz ve 
boyunda hissedilir. Ağrının nedeni pariyetal plevranın inflamasyona bağlı olarak toraksın hareketi sırasında 
gerilmesidir. Plöretik göğüs ağrısının en sık görüldüğü hastalıklar plörezi, pnömoni, pulmoner emboli ve 
pnömotorakstır. Plörezide başlangıçta şiddetli olan ağrı, sıvının artmasıyla azalır veya kaybolur. Coxsackie B 
virüsü ile oluşan Bornholm hastalığı birkaç hafta süren plöretik göğüs ağrısı ile karakterizedir. Sistemik lupus 
eritematozus, romatoid artrit, Dressler sendromu ve tüberküloz plörezi, plöretik tipte ağrıya neden olan diğer 
hastalıklardır. Ani başlayan plöretik tipte göğüs ağrısı ve akciğer grafisi normal olan hastalarda öncelikle 
pulmoner emboli akla gelmelidir. Ağrı ile birlikte nefes darlığı, hemoptizi, ateş, takipnenin olması, akciğer 
grafisinde plevral efüzyon, diyafragma yüksekliği, lineer atelektazinin varlığı tanıyı destekler. Ağrı, infarktüslü 
akciğer segmentine komşu plevra yüzeyinin iritasyonu sonucu meydana gelir. Pnömotoraksta ağrı akut, nefes 
darlığı ile birlikte, pnömotoraksın olduğu tarafa lokalize ve plöretik özelliktedir. Göğüs üst kısmında ve omuzda 
hissedilir. Akciğer grafisi ve fizik muayene bulguları ile tanı konur. Pnömonide pariyetal plevranın inflamasyona 
katılmasına bağlı ağrı duyulur. Bronş kanserlerinde, plevral invazyon ve enfeksiyon durumlarında yan ağrısı 
vardır. Bazı hastalar künt, iyi tanımlanamayan ağrılardan yakınırlar.  

Pulmoner hipertansiyona bağlı ağrı: Ağrı sternum arkasındadır, istirahat etmekle geçer. Efor sırasında ortaya 
çıkan omuz ve kollara yayılan bir ağrıdır. Ana pulmoner arterin ani distansiyonu ve mekanoreseptörlerin 

stimu  lasyonuna bağlı olabileceği ileri sürülmüştür. 

Trakeobronşiyal ağrı: Trakeal ağrı larenks ksifoid arası bölgede ve orta hatta, bronşiyal ağrı ise sternuma daha 
yakın, boynun ön tarafında hissedilir. Derin solunum ve öksürükle artar. Akut solunum yolu enfeksiyonları, iritan 
dumanların inhalasyonu bu tür ağrılara yol açabilir. Kas ve kemik ağrıları: Kas ve kemik sistemi ağrılarında iyi bir 
anamnez ve fizik muayene ile tanıya gidilebilir. Deri lezyonları oluştuktan sonra herpes zosterin tanımı kolaydır. 
Ağrının yanıcı özelliği, şiddeti ve radiküler yayılımı tanıyı kolaylaştırır. En sık tutulan dermatomlar T3-L3 arasıdır. 
Tietze sendromu genellikle solda 2. ila 5. kostokondral bölgede lokalize, ağrı ve şişlikle karakterizedir. Ağrı, derin 
solunum ve öne eğilmekle artar. Göğüs duvarının yüzeysel flebiti Mondor hastalığı da lokalize ağrıya neden 
olabilir. Göğüs kafesinin üst bölümünü, omuz ve kolu tutan sürekli ağrılarda Pancoast sendromu akla gelmelidir. 
Akciğer apeksinde gelişen, 8.servikal ve 1.torakal sinirler boyunca şiddetli ağrıya neden olan, Horner sendromuna 
( miyozis, enoftalmi, anhidroz, psödoptoz), kosta ve vertebralarda lokal destru  ksiyona ve el kaslarında atrofiye yol 
açan bronş kanseridir. Hastalığın en önemli belirtisi, brakiyal pleksus invazyonunun neden olduğu omuz, sırt ve 
koldaki şiddetli ağrılardır. Torasik “outlet” sendromunda ağrı, göğsün ön tarafında ve kollarda hissedildiğinden 
anginal ağrı ile karışabilir.  

Göğüs duvarı ağrıları: En sık rastlanan nedeni kas ve kostaların travmasıdır. Travma hikayesi varlığında tanı 
kolaydır. Şiddetli öksürük, servikal spondilit, vertebra metastatik tümörleri, interkostal nörit göğüs duvarı 
ağrılarının nedenleridir. Kardiyovasküler kaynaklı ağrılar: Miyokard, perikard, aorta ait patolojiler retrosternal 
ağrıya neden olurlar. Anginal ağrı substernaldir. Her iki kola, çeneye, diş ve boynun ön yüzüne yayılabilir. 
Miyokard infarktüsünde ağrının yeri ve yayılımı anginal ağrı gibidir, fakat daha şiddetli ve uzun sürelidir. Ağrı ile 
beraber aşırı terleme, bulantı, kusma vardır. Perikarditte, göğüs ağrısı omuz, kol ve trapez kas üst kenarına 
yayılır. Perikardla ilgili ağrı öne eğilmekle azalır. Kalp atışları ile eş zamanlı frotman duyulması en önemli fizik 
muayene bulgusudur. Aort diseksiyonunda ağrı ani başlar, çok şiddetlidir. Sırtta, belde ve karında ağrı hissedilir. 
Her iki kolda .l.ülen kan basınçlarının farklı bulunması aort diseksiyonunu akla getirmelidir.  

Gastrointestinal sistem kaynaklı ağrılar: Özofagus, mide, safra kesesi ve pankreas hastalıkları da göğüs 
ağrılarına neden olabilirler. Özofajitte, sternum arkasında, yukarı doğru yanma hissi vardır. Özellikle yemek 
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yedikten ve yattıktan sonra ortaya çıkar. Mide asitinin özofagusa kaçarak, mukozadaki sinir uçlarını uyarması ile 
meydana gelir. Akut pankreatitte ve kolesistitte epigastriyum ve göğsün alt kısımlarında barsak hareketlerinin 
bozulduğu durumlarda sol omuzda ağrı hissedilir. Psikiyatrik ağrı: Panik atak ve hiperventilasyon sendromlarında 
görülür. Ağrıya nefes darlığı da eşlik eder. Ellerde terleme, taşikardi, yüzde kızarma gibi vazomotor dengesizlikler 
de vardır. 

 

Göğüs duvarının sinirleri;  

Nn. intercostales  

Göğüs duvarının innervasyonundan bas lıca nn. intercostales sorumludur. Nervi in- tercostales, birbirine koms  u iki 
kaburga arasında yer alan spatium intercostale’de uzanan ve 1-11. torakal spinal sinirlerin ön dallarıdır.  

Tipik bir interkostal sinir, göğüs duvarı çevresinde ve interkostal aralıkta dışa doğru ilerler. Bu sinirin en büyük 
dalı, r. cutaneus lateralis’tir. Bu dal göğüs dış duvarını deler ve üzerindeki deriyi innerve eden r. posterior ve r. 
anterior adlı dallarına ayrılır.  

Nervus intercostalis’ler r. cutaneus anterior olarak sonlanırlar. Ramus cutaneus an- terior lar ya birbirine komşu 
cartilago costalisler arasından parasternal olarak, ya da orta hattın dışında deriyi innerve etmek için karın ön 
duvarında ortaya çıkarlar. Bu büyük dallara ek olarak; interkostal aralıkta, alttaki kaburganın üst kenarı boyunca 
ilerleyen küçük birleştirici dallar bulunabilir.  

Göğüs duvarındaki interkostal sinirler;  

Göğüs duvarındaki kasları (mm. intercostales, mm subcostales ve mm. trans- versus thoracis) innerve etmek için 
somatik motor lifler,  parietal pleura ve deriden gelen somatik duyu lifleri,  perifere doğru giden, postganglionik 
sempatik lifler taşırlar.  Göğüs duvarının üst parçası üzerindeki deriyi, boyunda plexus cervicalis’ten çıkan, nn. 
supraclaviculares innerve eder.  
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Hemoptizide Temel Yaklaşım ve Tanısal İnceleme 

Dr. Ezgi Demirdöğen 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı 

 

 Hemoptizi, akciğer veya trakeobronşiyal sistemden kaynaklanan kan tükürme olarak tanımlanır. 
Akciğerler pulmoner arterler ve aorttan köken alan bronşial arterler ile kanlanmaktadır. Hemoptizi nedenlerinin 
%90’ı bronşial arterlerdir. Havayolu inflamatuar hastalıkları, bronşial kanser, metastaz, bronşektazi, mitral stenoz, 
pulmoner emboli gibi kardiyovasküler nedenler, antikoagülan tedaviler veya trombolitik uygulamaları en sık 
hemoptizi nedenleri arasındadır. Hemoptizi nedenleri tablo 1’de özetlenmiştir. Psödohemoptizi ile ayırıcı tanısı 
mutlaka yapılmalıdır (Tablo 2).  Neredeyse olguların %30’unda etiyoloji bilinmemektedir.  

 Hemoptizili bir hastada hemoraji kaynağını lokalize etmek ve tanımlamak için bronkoskopi önemli 
bir tanısal yöntemdir. Akciğer kanseri riski yüksek olgularda ya da hemoptizisi devam eden hastalarda toraks 
bilgisayarlı tomografi (BT) normal olsa da bronkoskopi önerilmektedir. Masif hemoptizi tanımları 24 satte 200 ila 
1000 ml arasında değişmekle birlikte, hayati tahdit eden hemodinamiyi bozan tüm kanamalar masif olarak 
tanımlanmaktadır. Ancak bu tanımın kısıtlılığı, fizyolojik rezervi iyi olan, çok miktarda kanı ekspektore edebilen ve 
ciddi hemoptizinin erken döneminde klinik olarak stabil kalabilen olguları tanımlamamasıdır. Bununla birlikte, 
hastanın altta yatan fizyolojik rezervi ve kanamanın canlılığı gibi değişkenler, hemoptizi tanımlamada etkilerin 
büyüklüğünün önemini vurgulamaktadır. En sık masif hemoptizi nedenleri, tüberküloz, broşektazi, miçetoma ve 
kanser olarak sıralanmaktadır. Hemoptizi yönetiminde algoritmik yaklaşım şekil 1’de ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 
Masif olmayan hemoptizide intrabronşial soğuk SF, 1/10000 adrenalin 2-10 ml uygulamaları, çok fazla kanıt 
olmasa da önerilmektedir. Traneksamik asit uygulamaları için (iv ya da nebul) yeterli kanıt bulunmamakla birlikte 
kanama süresini azalttığını ve ileri girişimsel işlem gereksinimini azalttığı gösterilmiştir. Non-masif hemoptizide 
konservatif yaklaşımlar ile birlikte öncelikle çok dedektörlü toraks bilgisayarlı tomografi (BT) çekilmesi 
gerekmektedir. Bronkoskopi hemoptizi yönretiminde oldukça önemli bir role sahiptir. Hemoptizide bronkoskopi ile 
temel hedef, kanama olmayan havayollarında gaz değişiminin devamını sağlamaktır. Sakin kalarak, etkilenen 
akciğeri ve bronşları izole ederek kanın diğer havayollarına geçmesinin engellenmesi hayat kurtaran bir 
müdahaledir. Bronkoskopi, lateralizasyon, selektif entübasyon, pıhtı ekstraksiyonu, bronşial bloker yerleştirilmesi 
ya da diğer teröpotik işlemlerin yapılmasına olanak sağlar. Bronkoskopi ve toraks BT birbirini tamamlayıcı 
yöntemlerdir. Hasta stabilize eidldikten sonra etiyolojinin araştırılması ve altta yatan hastalığı tedavisi kritik önem 
arz eder.  
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Şekil 1. Hemoptizi yönetiminde algoritmik yaklaşım 
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Ailevi Akdeniz Ateşi 
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Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA), tekrarlayan ateş, peritonit, artrit ve plörit ataklarıyla karakterize otozomal 
resesif bir hastalıktır. AAA’den sorumlu MEFV (MEditerranean FeVer) geni 16. kromozomun kısa kolunda yer 
alan (16p13.3), 10 eksondan oluşan bir gendir. Rutinde bakılan varyantlar M694V, M694I, M680I, V726A, R761H, 
A744S, E167D, T267I, I692del, K695R, E148Q, P369S, F479L ve I591T’dir. İlk 9 varyant kesin patolojiktir ve 
hastalığa neden olduğu bilinmektedir. Rutinde bakılan varyantlardan K695R, E148Q, P369S, F479L ve I591T’nin 
patolojik olup olmadığı bilinmemektedir. 

Dünya genelinde en sık görülen patolojik mutasyonlar M694V, M694I, M680I ve V726A’dir. 
Mutasyonların %80’i ekzon 10’da yerleşmişken diğerleri ekzon 2, 3 ve 5’de yer alır. Ekzon 10’daki M694V AAA 
hastalarında en sık saptanan varyanttır. Homozigot M694V en ağır fenotiple ilişkilidir ve diğer MEFV mutasyonlu 
bireylere kıyasla artrit, amiloidozis, erizipel benzeri cilt lezyonu ve daha sık atakla ilişkilidir. Daha yüksek doz 
kolşisin verilmesi gerekebilir. Ekson 2’deki E148Q, MEFV geninde en sık sekans değişikliklerinden biridir. E148Q 
toplumda sık görülen bir varyanttır ama patojenik rolü belirsizdir. 

Klinik Bulgular: 
 AAA tekrarlayan ateşle birlikte serozal inflamasyon atakları ile karakterizedir. Ataklar 24-72 saat sürer. İlk 
atak hastaların %65’inde 10 yaşından önce, %90’ında 20 yaşından önce görülür. 
 Klinik olarak AAA iki farklı klinik tablo ile ortaya çıkar. Fenotip I; tekrarlayıcı kısa süreli inflamasyon ve 
serozit atakları ile ortaya çıkar, Fenotip II; tipik klinik ataklar olmadan hastalığın ilk bulgusu olarak amiloidozis 
ortaya çıkar. 
 Tipik AAA ataklarında ateş başlangıçtan itibaren kısa sürede pik yapar, 1-3 gün sürer ve spontan olarak 
geriler. Ataklar arasında hastalar asemptomatiktir. Atakların sıklığı aynı hastada bile çok değişkendir. Ağır 
egzersiz, soğuk, emosyonel stres, yorgunluk, cerrahi müdahale, menstürasyon atağı presipite edebilir. Ataklar 
arası geçen süre düzensizdir bir hafta ile birkaç ay-yıl arasında değişir.  
 Hastaların %95’inde epizodik abdominal ağrı atakları vardır, hastaların %55’inde de karın ağrısı ilk 
bulgudur. Peritoneal atağın yoğunluğu hafif distansiyondan peritonite kadar değişen şiddette olabilir. AAA tanısı 
klinik bulguların çok iyi değerlendirilmesi ile konur, tanıda gecikme nedeniyle hastaların %20 kadarında geçirilmiş 
apendektomi operasyonu tespit edilir. Bazı vakalarda tekrarlayan abdominal ataklar peritoneal yapışıklıklara yol  
açabilir.  
 AAA’li hastaların %25-50’sinde plevral ataklar görülür. Çoğunlukla atak göğüste başlar, bazı hastalarda 
daha sonra karına da yayılabilir. Tekrarlayan ataklar bazen plevral kalınlaşmaya yol açar. Plöritli hastalarda eşlik 
eden perikarditte bulunabilir.   
 AAA’li hastalarda artralji ve artrit şeklinde eklem bulguları sık görülür. M694V homozigot mutasyonu 
olanlarda artrit daha sık gelişir. Özellikle çocuklarda AAA’in ilk semptomu olabilir. Eklem bulguları minör travma 
veya uzun yürüyüş gibi eforla presipite olabilir. Tipik olarak atağın ilk 24 saatinde yüksek ateş vardır. Eklem 
atakları genellikle diz, ayak bilek, kalça gibi büyük eklemlerden birini tutar, monoartiküler veya oligoartikülerdir. 
Nadir vakalarda migratuvar poliartrit görülür.  
 AAA’nin en karakteristik patognomonik sayılan deri lezyonu Erizipel Benzeri Eritemdir. AAA’li hastaların 
%3-46’sında görülür (çocuklarda %15- 20). Bu lezyonlar yalnız başına ateşle birlikte görülür veya uzun yürüyüşle 
ortaya çıkan artrit atağına eşlik edebilir. Genellikle diz altında bacağın ön yüzünde veya ayak sırtında tek taraflı 
veya simetrik ortaya çıkarlar. 
 AAA’li hastalarda tesadüfen ortaya konmuş küçük perikardiyal efüzyon görülebilir. AAA’li prepubertal 
erkek çocukların yaklaşık %3’ünde unilateral skrotal şişme ve duyarlılıkla karakterize orşit atakları görülebilir.  
 AAA’li hastalarda geçici miyaljiler sık görülür. Febril miyalji AAA atağının nadir bir şeklidir. Kısa ataklar 2-
3 gün sürerken Uzamış Febril Miyalji atağı 6 haftadan uzun sürebilir. Bu ataklarda kreatinin kinaz normaldir, 
Elektromiyografi (EMG) nonspesifik miyopati gösterebilir. Febril miyaji tablosu Kolşisin ve NSAII iyi cevap vermez, 
tedavide kortikosteroidler kullanılır.   
 AAA’li çocukların %5 kadarında Henoch Schoenlein Purpurası (HSP) görülür. FMF’li hastalarda birkaç 
Poliarteritis Nodosa (PAN) vaka raporları da vardır. AAA’li hastalarda PAN erken yaşlarda görülmeye eğilimlidir 
ve perirenal hematomla komplike olmaya meyillidir. AAA atakları ve PAN karın ağrısı ve ateşle seyreder, bu 
nedenle semptomların uzun sürdüğü, Hipertansiyon varlığı, nefrit varlığı PAN ihtimali nedeniyle uyarıcı olmalıdır.   
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 AAA’nin en ciddi komplikasyonu amiloidozistir. Amiloidozis serum amiloid A (SAA) nın pek çok organda 
sıklıkla da böbrekler, adrenal, barsaklar, dalak, akciğerler ve testislerde birikimi sonucu ortaya çıkar. Ailesinde 
amiloidozis olan bireylerde amiloidozis riski daha yüksektir. M694V homozigot olan bireylerde AAA klinik bulguları 
daha erken yaşta başlar, atak sıklığı daha fazladır, artrit, plörit daha sık görülür ve bunlarda amiloidozis riski daha 
yüksektir. Pelvik yapışıklıklar ve ovulatuvar disfonksiyon kadın hastalarda fertiliteyi azaltabilir. Erkeklerde 
testikuler amiloidozisin sebep olduğu azospermi ve sperm penetrasyon bozukluğu nedeniyle fertilite azalabilir.  
 Tanı: 
 AAA tanısı tekrarlayan ateş ataklarına peritonit, sinovit veya plöritin eşlik ettiği bireylerde, yine erizipel 
benzeri eritem, akut batın için tekrarlanan laparotomileri olan ve altta yatan bir patoloji saptanamayan bireylerde, 
birinci derece akrabalarında AAA olan ya da AAA için riskli etnik kökeni olan kişilerde akla gelmelidir. AAA tanısı 
için tanı kriterleri geliştirilmiştir. (Tablo-1) 
 

 
 

 Laboratuvar Bulguları:  
 AAA atakları sırasında lökositoz, sedimentasyon yüksekliği, akut faz reaktanlarında artış (CRP, SAA, 
fibrinogen, haptoglobin, C3 ve C4) gibi laboratuvar bulguları olabilir. Kan alınma zamanına bağlı olarak bu 
değişiklikler bazı ataklarda daha belirgin olabilir. AAA tanısı için uygun klinik kriterleri olan kişilerde genetik testler 
tanıyı destekler ancak negatif test sonucu tanıyı dışlamaz.  
 Tedavi: 
 AAA tedavisinin iki ana amacı atakların önlenerek hayat kalitesinin arttırılması ve inflamasyonun 
baskılanarak amiloidoz gelişiminin önlenmesidir. Kolşisin, AAA tanısı konulduktan sonra başlanmalı ve ömür boyu 
devam edilmelidir. Tedavide nihai amaç atakların tam kontrolünün sağlanması, subklinik inflamasyonun 
minimuma indirilmesi ve amiloidozun önlenmesidir. Kolşisin dozu klinik cevaba göre günlük maksimum 2 mg’a 
kadar çıkartılabilir. Kolşisin hastanın uyum ve toleransına göre tek doz veya bölünmüş dozlarda kullanılabilir. 
Fiziksel ve emosyonel stres gibi bazı faktörler atakları tetikleyebilir. Bu dönemlerde geçici olarak kolşisin dozu 
arttırılabilir. Kolşisini düzenli ve maksimum tolere edilebilir düzeyde almasına rağmen sık atak geçiren hastalarda 
biyolojik tedaviler düşünülmelidir. Amiloidozlu veya renal transplantasyonlu gibi yüksek riskli hastalar, klinik 
semptomlardan bağımsız olarak günlük maksimum tolere edilebilen dozda almalıdır (2 mg/gün). Bu hastalarda 
akut faz değerleri eğer maksimum tolere edilebilir dozda sağlanamıyorsa biyolojik tedavilerle desteklenmelidir. 
Kronik artrit durumunda kolşisin yanında, steroid, hastalık modifiye edici ajanlar (DMARD) veya biyolojikler 
tedaviye eklenmelidir. Kolşisin toksisite ve uyumu en az 6 ayda bir kontrol edilmelidir. Sık atak, subklinik yüksek 
inflamasyon, amilodoz ve yan etki durumunda kontroller sıklaştırılmalıdır. Renal veya hepatik yetmezlikte kolşisin 
toksisitesi atmaktadır. Bu nedenle uygun takip ve doz ayarlaması yapılmalıdır. Ciddi renal yetmezlikte (GFR<10) 
doz %50 azaltılmalıdır. Karaciğer enzimleri normal üst limitin 2 katında fazla yükseliyorsa doz azaltılmalı ve eşlik 
edebilecek diğer faktörler açısından araştırma yapılmalıdır. Transplantasyon durumunda kolşisinle olan ilaç 
etkileşimlerine azami dikkat gösterilmelidir. Kolşisin uyumu ve toksisitesi ve proteinüri en az 6 aylık aralıklarla 
kontrol edilmelidir.  
 Kolşisin en az %60 hastada atakları önlerken, %20-30 kişide atak sıklığında azalma sağlar. Yüzde 5-10 
hastada kolşisin direncinden bahsedilebilir. Ancak kolşisin dirençli kabul edilen hastaların bir kısmının kolşisini 
düzenli almadıkları da bilinmektedir. Kolşisine dirençli veya tolere edemeyen hastalarda IL-1, IL-6 ve TNF alfa 
yolaklarının blokajı uygun bir yaklaşım olabilir.  
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Romatoid artrit (RA), toplumun yaklaşık %1'ini etkileyen, başlıca sinovia, kıkırdak ve kemik dokuları 
hedef alan, en sık rastlanan otoimmün inflamatuar artrittir1.  Hastalarda hayat kalitesinde bozulmaya ve günlük 
aktivitede kısıtlanmaya yol açan bu hastalık eklem dışında akciğer, kalp gibi diğer organları etkileyerek mortalite 
sebebi de olmaktadır2. 

Epidemiyoloji: 

Türkiye’de yapılan tüm bölgelerin dahil edildiği çalışmalarda RA prevalansı %0,56 (kadınlarda %0,89-
erkeklerde %0,1) bulunmuştur3-5. RA her yaşta görülebilir, en sık başlangıç yaşı kadınlarda 50-60, erkeklerde ise 
65-75 aralığındadır6-7. Erişkin popülasyonda yaşam boyu RA gelişme riski, kadınlarda %3,6 erkeklerde %1,7 
oranındadır8. Geç başlangıçlı RA’da (GBRA) semptomlar 60 yaşından sonra başlar, kadın ve erkek hastalarda 
görülme sıklığı benzerdir9. 

Patogenez: 

RA doğal ve kazanılmış immüniteyi içeren karmaşık bir patogeneze sahiptir. Patogenezde iyi bilinen 
mekanizmalar immün komplekslerin oluşumuna neden olan otoantikorların varlığı ile B hücre anormalliği, 
bozulmuş T hücre yanıtları, proinflamatuar ve antiinflamatuar sitokin dengesizliği, romatoid sinovyumun agresif 
tümör benzeri özellik göstermesidir10. 

Genler ve çevresel etkenlerin etkileşimi sonucunda immün toleransın kırılması ve sinovyal inflamasyon 
gelişimi ile sonuçlanan kronik, sistemik, otoimmün bir hastalıktır10. İnflamatuar sürecin tamamen yerleşmesinden 
sonra sinovyum organize olarak, kıkırdak ve kemiğe ilerleyebilen invaziv bir dokuya dönüşür.  

Klinik: 

Hastaların %55-65’inde sinsi bir başlangıç görülür11 ve genellikle el ve ayak eklemlerinin simetrik 
poliartriti ile başlar.  GBRA’da hastalık çoğunlukla mono-oligoartiküler tutulum ile akut başlangıç gösterir ve 
konstitüsyonel semptomlar daha fazla eşlik eder9. Non-eroziv, inflamatuar tipte seyir gösteren palindromik 
romatizmada ise inflamatuar artrit atakları arasında günler hatta aylar sürebilen semptomsuz dönemler bulunur ve 
hastaların %50’sinde RA gelişir. 

Metakarpofalangeal (MKF) ve proksimal interfalangeal (PİF) eklemlerin artriti, hastaların büyük bir 
çoğunluğunda vardır. Özellikle 2. MKF eklem olmak üzere, 2. ve 3. parmaklar daha sık tutulur. Erken dönemde 
PİF’lerde fuziform şişlik görülebilir. Kuğu boynu, düğme iliği ve baş parmakta Z deformiteleri, MKF eklemlerde 
subluksasyon ve ulnar deviasyon geç dönem bulgularıdır. El bileği, RA’nın en sık ve en erken tutulan 
bölgelerinden biridir. Erken dönemde eklemde ekstansiyon kısıtlılığı daha sık görülür12. Geç dönemde ulnar stiloid 
çevresinde sinovyal proliferasyon gelişimi ve radioulnar ligamanda gevşeme sonucu piyano tuşu işareti 
görülebilir. Özellikle metatarsofalengeal (MTF) eklemler olmak üzere ayak ön bölümü RA’nın sık ve erken tutulan 
bölgelerindendir. Omuzlar, servikal omurlar ve kalçalar şiddetli ve uzun süreli hastalık varlığında tutulur.  
Dirsekler, dizler, krikoaritenoid eklem ve temporomandibuler eklem diğer tutulum bölgeleridir12. 

RA eklem tutulumunun yanı sıra, mortalite için prediktör faktör olarak kabul edilen birçok ekstraartiküler 
tutulumu olan sistemik bir hastalıktır13. Ekstraartiküler RA gelişimi için; romatoid faktör (RF) pozitifliği, anti siklik 
sitrüline peptit (anti-CCP) antikor pozitifliği, antinükleer antikor (ANA) pozitifliği, uzun hastalık süresi ve sigara 
kullanımı prediktör faktörler olarak gösterilmiştir13,14,15. 

RA’nın seyri sırasında ekstraartiküler tutulum yanı sıra hastalık patofizyolojisi ve kullanılan bazı tedaviler 
sonucu kardiyovasküler hastalıklar, maligniteler, enfeksiyonlar, osteoporoz gibi birçok komorbidite gelişmektedir. 
Komorbiditelerin tanı almaması ve tedavi edilmemesi, hastalığın klinik sonuçlarını etkilemekte ve mortaliteye 
katkıda bulunmaktadır13. 
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Tanı: 

RA tanısında öykü, fizik muayene ve laboratuvar bulguları büyük önem taşımaktadır. Eklem muayenesi 
sırasında; hassasiyet ve şişlik varlığı, eklem hareket açıklığı, başta dirsek olmak üzere eklemlerin ekstansör 
yüzlerinde subkutan nodül varlığı ve deformite gelişimi değerlendirilmelidir. Tutulan eklemlerde kızarıklığın ve 
belirgin sıcaklık artışının beklenmemesi ayırıcı tanıda önemlidir. 

RA’lı hastanın laboratuvar değerlendirmesinde yeni sınıflandırma kriterlerinde de bulunduğu üzere akut 
faz reaktanları ve otoantikorları içeren seroloji bulunmalıdır. Hastanın tam kan sayımı, böbrek ve karaciğer 
fonksiyonlarının değerlendirilmesi tanı açısından olmasa da tedavi seçeneklerinin belirlenmesi açısından 
önemlidir16. 

RA tanısı büyük çoğunlukla klinik bulgularla konulmakta olup, tek başına tanı koyduracak laboratuvar 
testi bulunmamaktadır. 2010 yılında American College of Rheumatology (ACR) ve European League Against 
Rheumatism (EULAR) tarafından geliştirilen sınıflama kriterleri tanı açısından yardımcı olup RA hastaları için 
ortak bir dil oluşturabilmeyi sağlamıştır12 (Tablo-1). 

RA’da eklemlerde en yoğun hasar ilk 2 yıl içinde ortaya çıkar ve erken ilerleme kötü sonuçlarla ilişkilidir. 
Konvansiyonel radyografi hastalığın tanısında ve izleminde altın standarttır. Fakat subklinik inflamasyonun erken 
dönemde ultrasonografi (USG) ve/veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile gösterilmesi hastalığın daha 
erken teşhis edilmesine ve tedavisinin daha erken başlamasına imkan sunacaktır 17,18. Özgül olmaması, çekimin 
uzun sürmesi, iyonize ışın içermesi nedenli kemik sintigrafisi RA’da ilk istenecek tetkik değildir19. 

Ayırıcı tanıda psoriatik artrit, sistemik lupus eritematozus, Sjögren, Still hastalığı ve sarkoidoz gibi küçük 
eklem tutulumu yapabilen hastalıklar; 6 haftadan kısa semptom süresi varlığında viral poliartritler (hepatit B, C ve 
parvovirus B); monoartrit varlığında septik ve kristal artritler akla gelmelidir12. 

Tablo-1: 2010 ACR/EULAR RA Sınıflama Kriterleri 

 Puan 

A. Eklem tutulumu* 
1 büyük eklem** 

2-10 büyük eklem 
1-3 küçük eklem*** 

4-10 küçük eklem 
>10 eklem (en az biri küçük eklem olmak üzere) 

 
0 
1 
2 
3 
5 

B. Seroloji 
RF ve anti-CCP antikor negatif 
RF veya anti-CCP antikor düşük titrede1 pozitif 
RF veya anti-CCP antikor yüksek titrede2 pozitif 

 
0 
2 
3 

C. Akut Faz Reaktanları 
Normal ESH ve CRP 
Anormal ESH veya CRP 

 
0 
1 

D. Semptom Süresi 
6 haftadan kısa 
6 hafta veya daha uzun 

 
0 
1 

ACR:American College of Rheumatology, EULAR: European League Against Rheumatism,   RF: Romatoid 
faktör, Anti-CCP: Anti siklik sitrüline peptit, ESH:Eritrosit sedimantasyon hızı, CRP:C-Reaktif protein 
Klinik olarak en az bir eklemde saptanmış ve başka bir durum ile açıklanamayan sinoviti olan hastalar kriterler için 
hedef popülasyonu oluşturmaktadır. 
RA olarak sınıflandırmak için 6 veya daha yüksek puan gereklidir. 
*Muayenede hassasiyet veya şişlik varlığı, görüntüleme yöntemleri ile sinovit varlığı 
**Omuz, dirsek, kalça, diz ve ayak bileği eklemi 
***Metakarpofalangeal, proksimal interfalangeal, 2-5. metatarsofalangeal eklemler, başparmak interfalangeal 
eklem ve el bileği eklemi 
1 Normalin üst sınırı ile normalin üst sınırının 3 katı arasında 
2 Normalin üst sınırının 3 katından daha fazla 
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Tedavi: 

Hastalığın karmaşık patogenezi etkin tedavisini zorlaştırmaktadır. Son yıllarda RA tedavisinde biyolojik 
ajanların ortaya çıkması ile yüz güldürücü gelişmeler yaşanmıştır. Tüm bu yeniliklere rağmen %15-20 hasta 
dirençli olabilmektedir20. 

Uluslararası alanda önde gelen iki kuruluş olan EULAR ve ACR, RA tedavisi ile ilgili klinik pratikte bir 
yaklaşım oluşturmak için çeşitli öneriler sunmuştur21,22 (Şekil-1). Tedavi yaklaşımı için ACR kılavuzunda hastalık 
erken ve yerleşik RA olarak iki gruba ayrılmıştır22. Hastalık süresi 6 aydan kısa ise erken, uzun ise yerleşik RA 
olarak tanımlanmıştır. Bir diğer göz önünde bulundurulması gereken nokta ise kötü prognostik faktörlere sahip 
hastaların tespit edilerek, bu hastaların tedavileri sırasında daha erken ve agresif bir yaklaşım izlenmesi 
gerekliliğidir. 

EULAR kılavuzunda sentetik hastalığı modifiye eden antiromatizmal ilaç (DMARD) tedavisine rağmen 
orta-yüksek hastalık aktivitesi varlığı, akut faz reaktanlarının yüksek olması, yüksek titrede RF, anti-CCP 
pozitifliği, çok sayıda şiş eklem varlığı, röntgende erken erozyonlar ve iki ya da daha fazla sentetik DMARD 
tedavisine dirençli olmak kötü prognostik özellikler olarak tanımlanmıştır21. 

RA tedavisinde 3 ve 6 aylık takiplerle yapılan sıkı kontrol ile remisyon hedeflenerek tedavi düzenlemesi 
yapılmasının önemi çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir23. Biyolojik ajan kullanımı ile remisyonda izlenen hastalarda 
ilaçlarda kademeli doz azaltımına gitmek hem yan etki gelişim riskini azaltmak hem de maliyet açısından mantıklı 
bir yaklaşımdır. Sentetik DMARD’lar ile remisyonda seyreden hastalar için de ilaç doz azaltımına gidilmesi 
mümkündür. İstisna durumlar dışında RA hastalarını ilaçsız izlemek rasyonel bir yaklaşım değildir23. 
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Şekil-1: EULAR RA yönetim önerileri 2019 güncellemesi 
ACPA, anticitrullinated protein antibody; ACR, American College of Rheumatology; bDMARDs, biological 
DMARDs; bsDMARD, biosimilar DMARDs; csDMARDs, conventional synthetic DMARDs; DMARDs, disease-
modifying antirheumatic drugs; EMA, European Medicines Agency; EULAR, European League Against 
Rheumatism; FDA, Food and Drug Administration; IL-6R, interleukin 6 receptor; JAK, Janus kinase; MTX, 
methotrexate; RA, rheumatoid arthritis; RF,rheumatoid factor; TNF, tumour necrosis factor; tsDMARDs, targeted 
synthetic DMARDs 
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Kırılgan Yaşlının Yönetimi 

Dr.Suna AVCI 

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Geriatri Bölümü 

Yaşlılık, çevresel faktörlere uyum sağlayabilme yeteneğinin azaldığı, bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal 
fonksiyonlarında azalmanın izlendiği bir dönemdir. Tüm dünya genelinde 65 yaş ve üzerini yaşlı olarak 
nitelendirmekte olup, 65-74 yaş arasını erken yaşlılık, 75-84 yaş arasını orta yaşlılık, 85 yaş ve üzerini ise ileri 
yaşlılık olarak sınıflandırmaktadır. Bu sınıflandırmaların bir sayıdan ibaret olduğu ve esasında yaşlanma 
kavramının biyolojik yaş ile ilişkilendirilmesi gerektiği de aşikardır. Biyolojik yaşı en iyi pred ikte eden 
parametrelerden biri kırılganlıktır. 

 Kırılganlık kavramı, olumsuz sağlık sonuçları açısından daha yüksek risk altında olan kişileri tanımlar. 
Kırılganlık kavramsal olarak, yaşa bağlı fizyolojik rezerv kaybı ile karakterize, birden çok organ sistemlerindeki 
işlevsel kayıptan kaynaklanan, artmış bir savunmasızlık halidir. Sonucunda, günlük veya akut stres faktörleriyle 
baş etme becerisi tehlikeye girer.  

Kırılganlık prevalansı değişik ölçeklerin kullanılmasından ve çeşitli popülasyonlarda uygulanmasından 
dolayı geniş bir aralıkta değişim gösterir. Yapılan çalışmalarda prevalans %4-59,1 arasında saptanmıştır (1). 
Kırılganlık risk faktörleri ise, ileri yaş, düşük eğitim düzeyi, sigara, postmenopozal hormon tedavisi, evlenmemiş 
olmak, depresyon öyküsü veya antidepresan kullanımıdır (2).  

 Kırılganlık patofizyolojisinde, genetik ve çevresel faktörlerin etkisi ile fizyolojik rezervin azalması, buna 
fiziksel aktivitenin azalması ve nutrisyonel eksikliklerin eklenmesi ile, sonuç olarak stres yanıtında bozulma yer 
almaktadır (3). İskelet kası, immün sistem ve endokrin sistemdeki değişimler kırılganlık patofizyolojisinde yer alan 
önemli alanlardır.   

İleri yaşta fonksiyonel durumu ve fizyolojik rezervi etkileyen birden fazla faktör olması nedeniyle tanıya 
yönelik altın standart bir test yoktur. Ancak son yıllarda kırılgan hastaları belirlemeye yardımcı olmak amacıyla 
birçok değerlendirme aracı geliştirilmiştir. Kırılganlık ölçüm araçlarını,  birinci basamak da dahil olmak üzere her 
birimin rahat kullanacağı etkinlik ve pratikliğe ulaştırıp sağlık hizmetleri uygulamalarına dahil etme çabaları 
artmaktadır(4). 

Kırılganlık durumunu belirlemek için ‘’fiziksel’’ veya ‘’fenotipik’’ kırılganlık ve ‘’defisit birikimi’’ veya 
‘’indeks’’ kırılganlığa dayalı kavramlara karşı tarama araçları geliştirilmiştir(4). 

Fiziksel /Fenotipik kırılganlık, kilo kaybı, halslzlik ve yürüme hızı gibi spesifik semptomlara yol, açan 
çoklu sistem biyolojik düşüşünden kaynaklandığı düşünülmektedir. Defisit birikimi/İndeks kırılganlık ise, kırılganlık 
riskini değerlendirmek için komorbiditelerin, sosyal durum ve engellerin toplamını kullanılarak hazırlanmıştır. En 
sık refere edilen fiziksel kırılganlık tanıma aracı Fried Kırılganlık Ölçeği/Kırılganlık Fenotipi’ dir (5) 

Fried ve arkadaşlarının tanımladığı kırılganlık fenotipine göre aşağıdaki beş kriterden üç ya da daha 
fazlası karşılanıyorsa hasta kırılgan, bir veya ikisi karşılanıyorsa pre-kırılganlık, hiçbiri karşılanmıyorsa 
robust(dinç) olarak kabul edilmektedir.  

1. Kilo kaybı (geçen yıl vücut ağırlığının ≥%5’inin kaybı) 

 2. Tükenme  (faaliyet için gerekli çaba ile ilgili sorulara olumsuz cevap)  

3. Güçsüzlük (düşük el sıkma kuvveti, erkeklerde <27, kadınlarda <16 kg) 

4. Yavaş yürüme hızı( 15 feet(4,5m) yürümek için >6-7 saniye)  

Kırılganlık fenotip değerlendirmesi ve kırılganlık indeksi yaklaşımı, kırılganlık ölçümüne yönelik en 
yaygın atıfta bulunulan ve en çok validasyonu olan yaklaşımlar olsa da, daha hızlı bir kırılganlık tarama 
değerlendirme aracı klinisyenler ve hastaların işini daha da rahatlatabilir.  

FRAIL Ölçeği, birkaç dakikada uygulanabilen anamnezi de dahil eden pratik bir ölçektir. (6). Anımsatıcı 
"FRAIL" bileşen sorularının hatırlanmasına yardımcı olur: 



17. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi 

 
 

37 
 

● (F_atigue) Yorgunluk ("Geçen ayın hepsinde veya çoğu zamanında yorgunluk hissetiniz mi’’) Evet = 1, Hayır = 
0 

●(R_esistence) Direnç ("10 basamaklı bir merdiveni tek başınıza, dinlenmeden ve yardımsız yürümekte 
herhangi bir zorluk çekiyor musunuz?") Evet = 1, Hayır = 0 

●(A_mbulation) Ambulasyon ("Yaklaşık 200 metreyi tek başınıza,yardımsız yürümekte güçlük çekiyor 
musunuz?") Evet = 1, Hayır = 0 

● (I_llness) Hastalıklar ("Şu hastalıklardan herhangi birine sahip misiniz: Hipertansiyon, Diyabet, Kanser (küçük 
deri kanseri dışında), KOAH, MI, Konjestif Kalp Yetmezliği, Anjina, Astım, Artrit, Felç ve Böbrek Hastalığı?" ) Beş 
veya daha büyük = 1, 5'ten az = 0 

●(L_oss of weight) Kilo kaybı ("Geçen yıl kilonuzun yüzde 5'inden fazlasını verdiniz mi?") Evet = 1, Hayır = 0 

Kırılgan ölçek puanları 0 - 5  arasındadır. (0 = en iyi, 5 = en kötü) arasında değişir ve kırılgan (3 - 5), prefrail (1- 2) 
ve dinç (0) sağlık durumunu temsil eder. 

Ayrıca buna ek olarak, aşağıda açıklanan hızlı tarama araçları  kapsamlı bir geriatrik değerlendirmeye 
ihtiyaç duyanların belirlenmesi için de kullanılabilir.  

Klinik ortamda uygulama kolaylığı ile bilinen bir başka değerlendirme aracı, Osteoporotik Kırıklar 
Çalışması (SOF) fenotipik olarak değerlendirme yapar (7). Toplum taraması için uygun olsa da hastane 
elverişsizdir. Edmonton Frail Ölçeği, Kognisyon, genel sağlık durumu, fonksiyonellik, sosyal destek, ilaç 
kullanımı, nütrisyon, mood, fiziksel performans, kontinans dahil olmak üzere çeşitli önemli alanları kapsayan 
toplam 9 öğe ve 17 puandan oluşmaktadır(8). 

Son olarak ölçeklerin kullanılamama durumunda, tek madde ile kırılganlık taranmak istenirse pratik 
olarak 4 metre yürüme testi kullanılabilir(4 metre yürüme>5 sn: kırılganlık). Diğer ölçekler kadar toplumda 
yaşayan yaşlı için prediktif değere sahiptir. 

Kırılganlığın belirlenmesi, hasta değerlendirmesi ve  rutin fizik muayeneye rehberlik edebilir ve uygun 
tedavinin planlanmasına yardımcı olabilir. Uluslararası hazırlanan ve ABD topluluklarının da katıldığı bir uzlaşı 
raporunda 70 yas   üzeri kronik hastalığı olan veya bir yılda %5’ten fazla kilo kaybeden tüm erişkinlerin kırılganlık 
için taranması önerilmektedir(9). Kırılganlığın potansiyel bir sorun olduğu hastalar için, klinisyenin gözlemlerine, 
hastaya ve hasta yakılarından edinilen diyet, kognisyon, kilo, aktivite seviyeleri ile ilgili bilgilere dayanarak 
aşağıdakiler tespit edilmelidir:  

 -Anamnezde hastanın enerji seviyesi, aşırı yorgunluk hali, merdiven çıkma, evden çıkıp en az 200 metre 
yürüyebilme gibi fiziksel aktiviteleri gerçekleştirebilme ve sürdürebilme durumu değerlendirilmelidir. 

 - Fizik muayenede, hastanın şikayetlerine ve kronik hastalıklarına yönelik muayeneye ek olarak, yukarda 
bahsedildiği gibi bir kırılganlık taraması ve hastanın kollarını kullanmadan sert bir sandalyeden beş kez kalkma 
kabiliyetinin değerlendirilmesi ile oda boyunca yürüyebilme yeteneği değerlendirilebilir. 

-Ayırıcı tanıda kırılganlık teşhisi düşünüldüğünde, bir ayırıcı tanı listesi oluşturarak, kırılganlığın belirti ve 
semptomlarına neden olabilecek altta yatan tıbbi veya psikolojik sorunları dışlamak çok önemlidir. Kilo kaybı, 
halsizlik ve bozulmuş işlevsel yeteneklerle başvuran yaşlı hastalarda dikkate alınması gereken en yaygın 
durumlar şunlardır: 

● Depresyon 

● Maligniteler - Lenfoma, multipl miyelom,  solid tümörler 

● Romatolojik hastalıklar - Polimiyalji romatika, vaskülit 

● Endokrinolojik hastalıklar – Hipertirodizm, hipotiroidizm, diabetes mellitus 

● Kardiyovasküler hastalıklar - Hipertansiyon, kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, periferik vasküler hastalık 

● Böbrek hastalıkları - Böbrek yetmezliği 
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● Hematolojik hastalıklar - Miyelodisplazi, demir eksikliği ve pernisiyoz anemi 

● Beslenme bozuklukları - Vitamin eksiklikleri 

● Nörolojik hastalıklar - Parkinson hastalığı, vasküler demans, laküner enfarktlar 

Bakım hedeflerinin belirlenmesi, kırılgan hastaya bakım verebilmek, bireysel öncelikleri belirlemek, 
müdahalelerin risklerini ve faydalarını tartmak ve bakımın saldırganlığına ilişkin kararlar almak açısından çok 
önemlidir. Yaşlı kırılganlık spektrumuna doğru ilerledikçe, daha şiddetli hastalık ve/veya sakatlık geliştirdikçe, tıbbi 
bakımı bu hassas hastaların ihtiyaçlarına göre uyarlamak çok önem arz eder. Kapsamlı geriatrik değerlendirme, 
kırılgan hastalar için yönetim ve müdahale planlarının geliştirilmesine rehberlik edebilir(10). 

. Pre-kırılgan ve kırılgan hasta yönetiminde genellikle "az ama öz" ilkesi geçerlidir. Yaşamı tehdit 
etmeyen durumlar için agresif tarama veya müdahale, komplikasyonlarla dolu olabilir. Prosedürler veya 
hastaneye yatışlar, halihazırda büyük morbidite ve mortalite riski altında olan bir hastaya gereksiz yük ve düşük 
yaşam kalitesi getirebilir(11). Bazı durumlarda, palyatif bakıma sevk en uygun müdahale olabilir.  

Özellikle fiziksel egzersiz, besin takviyesi, polifarmasi ile mücadele ve bilişsel eğitim gibi müdahalelerin, 
kırılganlığın önlenmesi veya azaltılmasında umut verici görünmektedir(12). 

 Yaşlıda egzersizin faydaları arasında hareketliliğin artması, günlük yaşam aktivitelerinin iyileşmesi, 
yürüyüş performansının gelişmesi, düşmenin azalması,  kemik mineral yoğunluğuna olumlu etki ve artmış genel 
sağlıkta bir artış sayılabilir(13). Çalışmalar, en kırılgan yaşlının bile tolere edebildiği fiziksel aktiviteden hemen 
hemen her düzeyde yararlanabileceğini göstermektedir(14,15). Fiziksel olarak bağımlı, yarı bağımlı hastalarda 
bile uygun düzenlenmiş aktivite ve kas güçlendirme bile fonksiyonel kısıtlılığın ilerlemesini önleyebilir(14).  

Egzersizin yanı sıra, özellikle günlük yaşam aktivitelerinde zorluk yaşayan hastalarda ergo terapinin 
yardımcı olduğu gösterilmiştir. 

Kırılganlığın bir bileşeni olarak kilo kaybı olan hastalar için, ilaçların yan etkilerine, depresyona, çiğneme 
ve yutma güçlüklerine, yemek yeme konusunda başkalarına bağımlılığa ve gereksiz diyet kısıtlamalarının (düşük 
tuzlu / düşük yağ) kullanımına odaklanılmalıdır. Ayrıca D vitamini takviyesi dengeyi geliştirebilir, düşmeleri azaltır 
ve kas gücünü koruyabilir(16) ve kırılganlığın önlenmesinde veya tedavisinde rol oynayabilir.  

Bir hastanın kullandığı ilaçların periyodik değerlendirmesi, yaşlı bir kişi için tıbbi bakımın temel bir 
bileşenidir ve özellikle pre-kırılgan ve kırılgan hastalar için elzemdir 

İleri düzeyde kırılganlık ve birden fazla komorbiditesi olanlar veya gelişemeyenler için, bir palyatif bakım 
ekibinin görevlendirilmesi, yaşam kalitesini korumaya veya iyileştirmeye ve bakım hedeflerini netleştirmeye 
yardımcı olabilir.  
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Yaşlılarda Böbrek Hastalığı 

Dr. Barış Döner 
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          DSÖ yaşlılığı çevresel faktörlere uyum sağlayabilme yeteneğinin azalması olarak tanımlar. Tüm dünyada 
yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Yaşlılığın temel mekanizmalarından biri hücre sayısında azalmadır. Hücreler 
arası ilişkiler ve düzensizlikler yaşlanmanın otonom bir süreç olduğunu düşündürmektedir. Hücre metabolizması 
sonucu reaktif oksijen radikalleri ve ileri glikozilasyon ürünleri gibi toksik moleküller oluşur. Bunların birikimi ve 
bunlara karşı hücrelerin defans sistemlerinin yetersiz kalması yaşlanmanın bir nedeni olarak görülür. Yaşlanmaya 
bağlı fenotipik değişiklikler klotho, daf-2 ve clk gibi genler ile ilişkilendirilmiştir. Klotho proteini büyük oranda 
böbrekte eksprese olan, vasküler kalsifikasyonu önleyen yaşlanma karşıtı bir proteindir. Klotho proteinindeki 
azalma hiperkalsemi ve hiperfosfotemiye neden olarak vasküler kalsifikasyon artışına sebep olur bu da yaşlanma 
sürecine etkiler. Yaşlanmada kromozomal DNA’nın çoğalma kapasitesini kısıtlayan telomer kısalması görülür. 
Özellikle mitokondrial DNA’nın kaybı olur. Mitokondri sayısı azalır. Bununda yaşlanmanın altta yatan 
nedenlerinden biri olduğu düşünülür. Yaşlanmayla böbrekte; TGF-Beta artışı fibrozise, Endotelin-1 artışı podosit 
hasarına, VEGF azalması mikrodamarlarda progresif bir azalmaya neden olur. Tüm bu bilinenlere rağmen 
yaşlanmanın mekanizması yeterince aydınlatılamamıştır.  

NHANES III çalışmasında yaşlanmaya böbreğin anatomik ve fizyolojik bozulmasının eşlik ettiği tespit edilmiştir. 
Yaşlanma ile birlikte böbrekteki anatomik değişiklikler; boyut ve ağırlıkta azalma, kortikal atrofi, arter duvarında 
hiyalinizasyon, intimal kalınlaşma ve skleroz, glomerüllerde skleroz, sağlam glomerüllerde hipertrofi, bazal 
membran kalınlığında artış, mezengiyal matrikste genişleme, tubül sayısında azalma, tubüler atrofi, tubül bazal 
membran kalınlığında artış ve interstisyel fibrozisdir. Fonksiyonel değişiklikler ise; renal kan akımında azalma, 
GFH’da azalma, filtrasyon fraksiyonunda artış, proteinüri, sodyum tutulumu ve atılımında bozulma, idrar 
konsantrasyon ve dilüsyon kapasitesinde bozulma, idrar asidifikasyon kapasitesinde düşüş, tubüler transport 
bozuklukları, azalmış renin sentezi ve 1-alfa hidroksilaz aktivitesinde düşmedir. Böbrekte esas kayıp korteks 
kısmında olur, medulla korunur. Davies ve Shock 20-90 yaş arası 70 hastayı inülin klirensi ile incelemiş, çalışma 
sonucunda inülin klirensinin yaşla birlikte lineer olarak azaldığını bulmuşlar. Yaşlılıkta kas kitlesindeki azalmaya 
bağlı olarak serum kreatinin değeri GFH’daki azalmaya paralel olarak artış göstermez. Yaşlılarda GFH 
ölçümünde altın standart iotalamat klirensi bakılmasıdır. Fakat pahalı ve pratik değildir. Yaşlılarda en güvenilir ve 
pratik olan 24 saatlik idrar miktarı kullanılarak hesaplanan kreatinin klirensi formülüdür. 

Yaşlanmaya bağlı renal fonksiyon kaybı geriatrik yaş grubunda aynı zamanda morbiditeyi ve sağkalımı 
etkilemektedir. Üremik toksinlerin atılımı, sıvı ve elektrolit dengesi, kemik-mineral metabolizması, eritropoez yaşa 
bağlı bozulmaktadır. Bu da hastalarda kırılganlığa neden olmaktadır. Hiponatremi yaşlılarda en sık görülen 
elektrolit bozukluğudur ve hastanede yatan yaşlıların yaklaşık dörtte birinde ortaya çıkar. Yaşlılarda renin düzeyi 
düşer. Aldosteron aktivitesi azalır. Distal tubülden sodyum geri emilimi azalır. Vücutta ANP salınımı artmış, 
böbreklerin su atma yeteneği azalmıştır. Bunların yanında yaşlılarda sık kullanılan tiyazid grubu diüretiklerde 
hiponatremiye neden olur. Böbreğin dilüsyon yeteneği bozulduğu için yaşlılar daha çabuk hipervolemik olurlar. 
Yaşlılar dehidratasyona da çok meyillidir. Toplam vücut suyu oranı yaşlılarda erkeklerde %54, kadınlarda %46’a 
kadar düşer. Susama hissi körelmiştir. Yaşlıların bir kısmı mental veya fiziksel yetersizlik nedeniyle suya zor 
ulaşır. ADH düzeyi artmasına rağmen böbrekte ADH’a yanıt azalmıştır. Yaşlılarda böbreğin idrarı konsantre etme 
kapasitesi azalmıştır. Tüm bunlar sonucunda yaşlılarda dehidratasyon sık görülür. Bakım evindeki yaşlılar ve 
demans hastaları dehidratasyon açısından daha risklidir. Yaşlılarda total vücut ve değişebilen potasyum miktarı 
azalmanın yanında besinlerle yetesiz alım ve böbreğin potasyumu koruyamaması nedeniyle özellikle diüretik 
kullanan yaşlılarda hipopotasemi sık görülür. Hiperkalemi ise aldosteron azalması, distal tubül fonksiyonun 
bozulması, hiperpotosemiye neden olabilecek ilaç kullanımı yanında böbrek yetmezliği olanlarda görülebilir. 
Yaşlanmayla birlikte böbrek kitlesinde azalma ve bozulmuş amonyum atılımı nedeniyle serum HCO3 
seviyelerinde normal aralıkta kalan bir düşüş vardır. Bu yüzden yaşlılar herhangi bir asit yüküne maruz kalınca 
daha çabuk metabolik asidoz gelişir.  Yaşlılarda D vitamini seviyesi düşüktür. Böbrek kitlesindeki küçülmeyle 
beraber 1-α hidroksilaz aktivitesi azalmasıyla aktif D vitamini de azalır. Bu yüzden osteoporoz ve spontan kırık 
sıktır.  
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Yaşlıların %80’inde en az bir, %30’unda üçten fazla kronik hastalık bulunur. 75 yaşın üzerindeki yaşlıların 
yaklaşık %40’ında kronik hastalıklar nedeniyle birden fazla ilaç kullanımı mevcuttur. Azalmış böbrek kapasitesi ile 
birlikte komorbid hastalıklar ve polifarmasi nedeniyle yaşlılarda böbrek yetmezliği daha sık görülür. Yaşlılarda 
ABH’nın en sık nedeni prerenal azotemidir.  Buna azalmış GFH ve RKA ile birlikte yetersiz sıvı alımı, sıvı kaybı, 
kardiyak output azalması, aterosklerotik vasküler hastalıklar, GİS kanamaları ve ilaçlar (diüretikler, ACE inh,nsai) 
neden olabilir. Süreç uzarsa iskemik ATN gelişir. ATN uzamış renal iskemi veya nefrotoksinler sonucu gelişir. 
Yaşlılarda major cerrahi sürecinde gözlenen intraoperatif hipotansiyon, peroperatif sıvı kaybı ve aritmiler ATN 
vakalarının üçte birini oluşturur. Diğer nedenler; radyokontrast ve aminoglikozid gibi nefrotoksik ajanlar, kolesterol 
embolisi, rabdomiyoliz ve enfeksiyonlardır. Yaşlılarda renoparankimal ABH’nın en sık nedenleri akut 
glomerülonefrit, akut tubülointerstisiyel nefrit (ATİN), renovasküler hastalıklardır. Biopside en sık kresentik GN 
saptanır. Yaşlılarda glomerulonefrit asemptomatik idrar anormallikleri, nefritik sendrom, hızlı ilerleyen 
glomerülonefrit, nefrotik sendrom ve kronik glomerülonefrit gibi değişik klinik formlarda görülebilir. Yaşlılarda en 
sık nefrotik sendrom olarak membranöz GN görülür. Mebranöz GN saptananlarda mutlaka malignite taraması 
yapmak gereklidir. Nefrotik sendromlu yaşlılarda, daha yüksek albümin düzeylerine rağmen ödem, 
hiperkoagülabilite ve buna bağlı tromboembolik komplikasyonlar daha sık görülür. Yaşlılarda en sık ATİN 
nedenleri enfeksiyoz ajanlar (virüs) ve ilaç (antibiyotik ve NSAİ)’tır. ABH, ateş, cilt döküntüsü, eozinofili ve pyüri ile 
kendini gösterir. İleri yaş, tek başına böbrek biyopsisi için kontrendikasyon değildir. Mutlak anüri, uzamış oligüri 
ve ABH (>4 hafta), vaskülit şüphesi, böbrek nakilli hastada gelişen ABH durumlarında böbrek biyopsisi yapmak 
gerekir. ABH tanısı alan yaşlıların %5’inde postrenal nedenler mevcuttur. Benign prostat hiperplazisi, prostat 
karsinomu, nörojenik mesane, maligniteler (mesane, serviks, over ve rektum kanserleri) en sık nedenlerdir. 
Müdahalesiz kalan ve 4 haftayı geçen tam obstrüksiyonlarda, kalıcı renoparankimal hasar artar. Tanı veya tedavi 
amaçlı endovasküler girişim uygulanan yaşlılar ateroembolik renal hastalık açısından risklidir. ABH, eozinofili, 
purpurik iskemik deri lezyonları, proteinüri varsa akla gelmelidir. Renal doku iskemisi ve hipertansiyon gelişimine 
yol açacak renal arter darlığı en az %70 olmalıdır.  

Yaşlılarda KBH’da sık görülür. En sık sebebi diyabetik nefropatidir. KBH’a bağlı özellikle kardiyovasküler hastalık 
riski çok artmıştır. SDBY insidansı ve mortalite 65 yaş üzerinde çok daha fazladır. RRT gereken yaşlılarda diyaliz 
yöntemi, diyaliz dozu ve diyalize başlama zamanıyla böbrek ve hasta sağ kalımı arasında belirgin bir ilişki yoktur. 
Her hasta volüm durumu ve solüt klirensi hedefleri açısından ayrı ayrı değerlendirilmeli; diyaliz dozu ve yöntemi, 
eşlik eden diğer katabolik süreçler de dikkate alınarak planlanmalıdır. Böbrek nakli ağır hastalığı olmayan, 
kondisyonu iyi olan seçilmiş yaşlılarda daha hafif immünsüpresif ajanlar kullanılarak düşünülebilir.  

Sonuç olarak yaşlılarda böbreklerde oluşan değişiklikler, komorbid hastalıklar ve ilaç kullanım sıklığında görülen 
artış; başta ABH ve sıvı/elektrolit bozuklukları olmak üzere birçok renal patolojinin daha sık ve komplike olmasına 
neden olur. Riskli yaşlıların yakından izlenmesi, renal sağkalım, maliyet, hasta morbiditesi ve mortalitesi için 
oldukça önemlidir. 
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Anti-HER-2 Tedavi Altında Gelişen Kardiyotoksisite 

Dr. Adem Deligönül 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Bursa 

Meme kanser kadınlarda en sık görülen kanser ve kansere bağlı ölümde ise kadınlarda 2. Sıradadır(1). Meme 
kanseri histopatolojik ve moleküler özelliklerine göre; Luminal A, luminal B, normal meme benzeri, HER-2 ve 
bazal benzeri olmak alt gruplara ayrılmakta ve hastalığın klinik seyri de alt gruplar arasında farklı olmaktadır(2).  
HER-2 pozitif grup meme kanserinin yaklaşık %15-20’sini oluşturmaktadır. HER-2 pozitif özellik kötü prognoz 
faktörü olmasına rağmen son yıllarda geliştirilen anti-HER-2 tedaviler sonrası tedavi yanıtında ve sağ kalımda 
önemli ölçüde başarı sağlanmıştır(2). Özellikle son 20 yılda kanser patofizyolojisi hakkında bilgilerin artmasının 
ve yeni moleküler yöntemlerin geliştirilmesinin sonucu olarak, kanser tedavisinde başarının artmasına hem de 
tedavilerin yan etkilerinin iyi yönetilmesini sağlamış buna bağlı olarakta kanser hastalarının hem yaşam süreleri 
uzamış hemde yaşam kalitesi artmıştır.  Hastaların yaşam süresi ve yaşam kalitesini en çok etkileyen en önemli 
yan etkilerden birisi kardiyotoksisitedir.  Kardiyotoksisiteyle ilgili farklı tanımlamalar olsa da en kapsamlı 
tanımlama;  trastuzumab’ın klinik çalışmalarını denetleyen seidman ve arkadaşları tarafından yapılmıştır(3). Bu 
tanımlamaya göre kardiyotoksisite; sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunda azalma, kalp yetmezliği semptomlarının 
ortaya çıkması, fizik muayenede kalp yetmezliği bulgularının saptanması, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu <%55 
olanlarda klinik belirti ya da bulgularla birlikte bazale göre ejeksiyon fraksiyonunda %5 düşme yada klinik belirti ve 
bulgu olmaksızın ejeksiyon fraksiyonunda bazale göre %10 düşme olması olarak belirlenmiş ve bu kriterlerden 
herhangi birisinin görülmesi kardiyotoksisite olarak değerlendirilmiştir(3). Kanserin ileri yaşlarda görülmesi, 
hastaların bir ya da birden fazla komorbiditesinin olması(Obezite, Diabetes Mellitus, Hipertansiyon, 
Kardiyomiyopati Öyküsü, Önceden anti- kanser tedavisine (örn.radyoterapi) bağlı kardiyotoksisite öyküsü) 
kardiyovasküler komplikasyonların gelişimi açısından yüksek risk faktörleridir (4). Kemoterapiye bağlı klinik kalp 
yetersizliği insidansı %5’in civarındadır. Asemptomatik sol ventrikül disfonksiyonu %5-20 oranındadır (4). Kanser 
hastalarında sistemik tedaviye sekonder kardiyotoksisiteyi ikiye ayırabiliriz. Tip 1 kardiyotoksisite  doz bağımlıdır 
ve irreversibl miyokard hasarına neden olur. (örn: antrasiklinlere bağlı kardiyotoksisite) Tip 2 kardiyotoksisite ise 
doza bağımlı olmayan ve reversibl myokard hasarına neden olan toksisitedir.(örn:trastuzumab’a bağlı 
kardiyotoksisite(5,6).  Kardiyotoksisiteyi gelişim sürelerine göre; tedavi anında veya kısa süre içinde gelişen akut, 
kemoterapi tamamlandıktan günler veya haftalar içinde gelişen subakut veya ilaç verildikten aylar sonra gelişen 
kronik kardiyotoksisite olarak  üç gruba ayırabiliriz(5).   Trastuzumab, insan epidermal büyüme faktörü-2 
tirozin kinaz (HER2- C-erbB2; karşı geliştirilmiş monoklonal antikordur. HER2’nin aşırı ekspresyonu meme 
kanserlerinin yaklaşık %15-20’inde gözlenmektedir ve bu durum hastalığın daha ağresif seyretmesini yol 
açmaktadır(7). Trastuzumabın kardiyotoksisite mekanizması ile ilgili bir çok mekanizma belirlense de tam olarak 
açıklanamamıştır(6). Trastuzumabın eş zamanlı olarak antrasiklinlerle birlikte verildiği bir çalışmada yaklaşık %27 
hastada sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunda (SVEF) düşme gözlenmişken, hastaların %5’inde semptomatik kalp 
yetersizliği oluşmuştur (8). Başka bir çalışma ise; Antrasiklin-trastuzumab kolunda, trastuzumab’a göre 5 kat daha 
fazla konjestif kalp yetersizliği gözlenmiş olup takiplerinde hastaların yarısında SVEF düzelmiştir ve trastuzumab 
tekrar başlanmıştır (8). Pertuzumab, lapatinib, TD-M1 da meme kanseri tedavisinde  anti-HER-2 ajanlar olup 
düşük oranda da olsa kalp yetmezliği çalışmalarda gözlenmiştir(9,10).  

 Anti HER-2 tedavi alan meme kanseri hastalarında; tedaviye bağlı kardiyotoksisiteyi önlemek için 
multidisipliner olarak hastalar yönetilmeli, tedaviye başlamadan önce hastalardan ayrıntılı bir tıbbi hikaye alınmalı, 
komorbiditeleri, kullandığı ilaçlar ayrıntılı sorgulanmalı,  fizik muayenesi yapılmalı, EKG VE EKO ile hastalar 
değerlendirilmeli,  gerekirse hastalara ileri tetkik yapılmalıdır. Tedavi sırasında hastalar her tedavi öncesi 
semptomlar açısından sorgulanmalı, muayene edilmelidir. Klinik şüphe halinde kardiyoloji görüşü alınmalıdır. 
Takiplerinde fizik muayene, EKO ve EKG ile kardiak açıdan değerlendirilmelir. Tedaviye başlarken sol ventrikül 
ejeksiyon fraksiyonu(SVEF) %50’nin üzerinde olmalı, tedaviye başladıktan sonra yapılan değerlendirmede;  
SVEF ≥%50 ise tedaviye planlandığı şekilde devam edilmeli, eğer SVEF≤%44 ise tedaviye 3 hafta ara verilmeli, 
3 hafta sonra tekrar EKO ile SVEF değerlendirilmeli SVEF≤%44 veya SVEF %45-49 EF’de %10’dan fazla düşüş 
varsa tedavi sonlandırılmalıdır. SVEF 45-49 EF’de %10’dan daha az düşüş veya EF >49 ise tedaviye devam 
edilmelidir(4).  
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Sonuç:  
 Anti HER-2 tedaviye bağlı kardiyotoksisite hem kardiak açıdan hemde hastanın tedavisinin aksamaması 

açısından yönetilebilir önemli bir yan etkidir.  Hastalar tedavi öncesi ve tedavi sırasında kardiyolojinin de olduğu 
multidispliner bir ekip tarafından yönetilmeli, böylelikle hem hastalar en uygun tedaviye ulaşmış olurken hemde 
kardiyotoksisite riski en aza indirilmiş olur.  
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İmmunoterapi Tedavisi Altında Gelişen Hepatit 

Dr. Sibel Oyucu Orhan 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji 

 

Olgu: 68 yaş erkek hasta, 2009 yılında sağ böbrekte kitle nedeniyle opere edilmiş. Patolojisi berrak hücreli renal 
karsinom ile uyumlu gelmiş. İzlemi sırasında 2017 yılında sağ akciğerinde nodül saptanıp, nodülün wedge 
rezeksiyonu berrak hücreli renal karsinomun metastazı ile uyumlu gelmesi üzerine hastaya interferon alfa-2a ve 
ardından pazopanib başlandı. Yaklaşık 2 yıl sonra pazopanib tedavisi altında myokard enfarktüsü geçiren ve 
stent uygulanan hastada kardiyoloji bölümünün de önerisiyle pazopanib kesiliyor. Nivolumab 240 mg, 2 haftada 
bir olacak şekilde başlanıyor. Dördüncü nivolumab uygulamasından sonra AST:1322 U/L, ALT:1336 U/L, total 
bilirübin:3,4 mg/dL, direkt bilirübin:2,3 mg/dL, bakılan EBV, CMV, Rubella, Toxoplazma, HIV negatif olarak 
saptandı. Ek hepatotoksik ilaç, bitkisel ilaç kullanımı sorgulandığında atorvastatin kullanımı dışında özellik 
saptanmadı ve atorvastatin kesildi. Hastanın yapılan üst abdomen ultrasonografisinde perikolesistik ödem ile 
karaciğer parankimi hafif heterojen ve yağlı saptandı. Nivolumab ilişkili grad 4 hepatit ön tanısı ile yatırıldı ve 
destek tedavisi ile birlikte 2 mg/kg dozundan olacak şekilde 140 mg/gün intravenöz metilpredinizolon başlandı. 
Steroid tedavisine yanıt alınan hastada kademeli olarak metilprednizolon dozu azaltıldı ve hepatotoksisite 2. ayın 
sonunda grad 2’ye geriledi. Bir sıra sonraki tedavide kardiyoloji bölümü ile de konsülte edilerek yakın takip ile 
aksitinib başlandı. Hastanın kliniğimizce halen takip ve tedavisine devam edilimektedir. 
 İmmün kontrol noktası inhibitörleri (ICI), ileri evreli malignitesi olan hastalarda prognozu önemli ölçüde 
iyileştirmiştir. ICI; iki grupta değerlendirilir. İlki programlanmış hücre ölümü reseptörü 1 (PD-1) ve programlanmış 
hücre ölümü ligandı 1 (PD-L1)’dir.  Anti PD-1 ajanlar nivolumab, pembrolizumab ve cemiplimab iken anti PD-L1 
olanlar atezolizumab, avelumab ve durvalumabdır. Bu immünoterapötik ajanlar melanom, renal hücreli karsinom, 
küçük hücreli olmayan akciğer kanseri, baş ve boyun kanserleri, ürotelyal karsinom, Hodgkin lenfoma, Merkel 
hücre karsinom ve ayrıca mikrosatellit instabilitesi yüksek veya mismatch onarımı eksik (dMMR) solid tümörlerde 
onaylanmıştır. İkincisi ise sitotoksik T-lenfosit ilişkili antijen 4 (CTLA-4)’tür. Bir anti-CTLA-4 antikoru olan 
ipilimumab, ileri evre melanomlu hastalarda (genel sağ kalımda iyileşme sağladığından) onay almıştır.  
 PD-1 reseptörleri T hücreleri, PDL-1 ise tümör hücrelerinde bulunur. PD-1'in PDL-1 ile bağlanması, 
sitotoksik T hücre aktivitesinin baskılanmasına neden olur. Kanser hücreleri artmış sayıda PDL-1 içererek T 
hücrelerinin sitotoksik etkisinden kaçarlar. ICI ile T hücre aktivasyonu ve proliferasyonunu düzenleyen PD-1 
reseptör sinyali bozulur ve böylece tümörle ilişkili antijenlere tolerasyon azalır. Ancak, T hücrelerinin 
aktivitesindeki bu değişiklik, konakçı hücrelerini tanımlama yeteneklerini kaybetmelerine ve immün ilişkili yan 
etkilerin (irAE) oluşumuna neden olabilir. Bu yan etkiler arasında dermatolojik, gastrointestinal, hepatik, endokrin 
ve diğer daha az görülen enflamatuar olaylar yer alır. İmmün ilişkili yan etkilerin genel immünolojik yanıttan 
kaynaklandığına inanılmaktadır ve glukokortikoidler, tümör nekrozis faktör-alfa antagonistleri, mikofenolat mofetil 
veya diğer ajanlarla geçici immünsupresyon çoğu durumda etkili bir tedavidir. Nadir olmakla birlikte, ICI ile 
fulminan ve hatta ölümcül toksisiteler meydana gelebilir1 ve bu nedenle, hızlı tanıma ve tedavi önemlidir.  
 Karaciğer enzimlerinden olan aspartat aminotransferazın (AST) ve alanin aminotransferazın (ALT) 
serum seviyelerinde yükselmeler, hem anti CTLA-4 hem de anti PD-1/anti PD-L1 tedavileri ile görülebilir. Çoğu 
zaman bu durum asemptomatik laboratuvar anormalliklerinden ibaretken bazı hastalarda ateş eşlik edebilir. 
Nadiren, uzun süreli AST ve ALT artışı ile birlikte total bilirubinde de yükselmeler görülür. Hepatik ilişkili yan etki 
gelişen hastalarda, yan etki gelişme zamanı çoğunlukla tedavi başlangıcından 8 ile 12 hafta sonra olup erken 
veya gecikmiş olaylar da görülebilir2.  
 Anti CTLA-4 ile bildirilen AST ve ALT yükselmesi oranları, farklı çalışmalarda ve çalışma 
popülasyonlarında değişiklik göstermiştir, ancak tipik olarak yüzde 10'dan azdır3-5. İleri evre melanomlu 
hastalarda yapılan ipilimumabın faz III çalışmasında, monoterapi olarak 3 mg/kg dozu ile, AST/ALT değerlerindeki 
artış grad 3/4 olmaksızın sadece yaklaşık yüzde 1 ile 2’dir6. Öte yandan, hepatotoksisite nivolumab ve ipilimumab 
kombinasyonunda daha yaygındır, grad 3 AST ve ALT artışı ipilimumab 3 mg/kg ve nivolumab 1 mg/kg 
kombinasyonu ile hastaların yaklaşık %20'sinde ve ipilimumab 1 mg/kg ile nivolumab 3 mg/kg kombinasyonunda 
ise %5’inden azında gözlenir. Anti PD-1’lerle ilgili gözlemsel çalışmalarda, inflamatuvar hepatit oranları %5'ten 
azdır ve grad 3/4 toksisite daha nadirdir7,8. Karaciğerle ilgili laboratuvar anormalliklerinin sıklığı, özellikle grad 3/4 
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olaylar, dakarbazin, vemurafenib veya vasküler endotelyal büyüme faktörü reseptörü (VEGFR) tirozin kinaz 
inhibitörleri gibi diğer ajanlarla kombinasyon halinde daha yaygın olabilir9. 
 Hepatotoksisite varlığında radyolojik bulgular genellikle normal olmakla birlikte bilgisayarlı tomografi 
(BT) ile hafif hepatomegali, periportal ödem veya periportal lenfadenopati görülebilir10. Hepatotoksisitesi olan bazı 
hastaların biyopsileri, endotelit ile birlikte belirgin perivenüler infiltrasyon ve şiddetli panlobüler hepatit 
göstermiştir. Proliferatif safra duktuslarının etrafında hafif portal mononükleer infiltrat ile primer biliyer patern de 
bildirilmiştir10,11. 
 Hepatotoksisite için yönetim önerileri kapsamında her bir immunoterapi dozundan önce hepatik 
fonksiyon (transaminazlar ve bilirubin) izlenmelidir12. Bir hastada AST ve/veya ALT yükseldiğinde, viral veya ilaca 
bağlı hepatit nedenlerinin dışlanması birincil yaklaşımdır. Hepatotoksisite ile ilişkisi açısından mevcut reçeteli, 
reçetesiz, tamamlayıcı ve alternatif ilaçlar ve bitkisel takviyeler dikkatle sorgulanmalıdır. Ek olarak, kolestatik 
patern veya grad 2 ve üstü toksisitede yeni veya progresif karaciğer metastazlarını dışlamak için BT veya 
manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile karaciğerin kesitsel görüntülemesi yapılmalıdır8.  Başka bir belirgin 
etiyolojik neden yoksa, bir sonraki adımda algoritmayı takiben ivedilikle glukokortikoidlerle tedaviye başlamak 
gerekir. Hepatit oldukça uzun bir süre devam edebilir ve uzun süreli veya tekrarlanan glukokortikoid azaltımı 
(minimum üç haftalık tedavi önerilir) ve/veya ek immünosupresif tedavi gerektirebilir. 
 Grad 2 hepatik toksisitede AST veya ALT normalin üst sınırının (ULN)  >2,5 ile ≤5 katı ve/veya total 
bilirubin >1.5 ile ≤3 kat ULN olarak tanımlanır, ICI tedavisi kesilmelidir. Grad 3 ve üstü hepatotoksisite, AST veya 
ALT>ULN'den 5 kat veya toplam bilirubin>3 kat ULN'den fazladır. Bu durumda tedavi kalıcı olarak kesilmelidir. 
Nadir durumlarda, AST ve ALT'deki yükselmeler kortikosteroid tedavisine yanıt vermez ve mikofenolat mofetil 
(her 12 saatte bir 500 mg), kortikosteroidlerle eş zamanlı olarak uygulanabilir. Antitimosit globulin tedavisinin 
kullanımı da tarif edilmiştir13. İnfliximab, kendisi hepatotoksisite riski taşıdığından hepatotoksisite durumunda 
kullanılmamalıdır.  
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Olgu: 55 yaşında erkek hasta,3 aydır olan sol yan ağrısı şikayeti mevcut. Dış merkezde yapılan batın 
ultrosonografisinde sol böbrekte kitle tespit edilmesi üzerine Aralık 2019’da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Üroloji Polikliniğine yönlendirilmiş. Özgeçmişinde 20 paket yıldır sigara içimi mevcut. Soygeçmişinde özellik yok. 
Fizik muaynesinde sol kosta vertebral açı hassasiyeti mevcut. Hastaya üroloji polikliniğinde torako-abdominal 
tomografi pilanlanmış. Çekilen tomografisinde sol böbrek santralinde yer yer kistik ve nekrotik alanlar içeren kitle 
lezyonu ve her iki akciğerde yaygın dağınık yerleşimli keskin konturlu nodüler lezyonlar izlenmiştir (Şekil 1). 

 

Kranial görüntülemesinde metastaz tespit edilmeyen hastaya Üro-Onkoloji Konseyinde: sol radikal nefroktomi 
kararı alındı. Hastanın patoloji sonucu renal berrak hücreli karsinom ile uyumlu geldi (Şekil 2).  

 

Hastaya IFN tedavisi başlandı. Bir ay sonra poliklinik kontrolüne çağrıldı. Covid pandemisi nedenli, hastaneye 
gelmek istemeyen hasta, Nisan 2020’de sağ diz ağrısı ile Onkoloji Polikiniğine başvurdu. 15 gündür olan sağ diz 
ağrısı ve yürümekte zorluk şikayetinin giderek arttığı, son dönemde kuru öksürüğünün oluştuğu ve öksürük 
nedenli bakılan Covid PCR testinin negatif olduğu öğrenildi. Hastalık progresyonu düşünülmesi üzerine PET-CT 
planlandı. PET CT’de: Her iki akciğer parankiminde dağınık yerleşimli metastatik lezyonlar, sağ tibia proksimal 
kesim posterior bölümlerinde kemik ve yumuşak dokuyu içeren, hipermetabolik alan izlendi (Şekil 3). 
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Sağ tibia proksimal kesimden biyopsi planlandı. Patoloji sonucu metastatik renal berrak hücreli karsinom 
metastazı ile uyumlu geldi. Hastalık nüksü düşünülmesi üzerine, pazopanib 800 mg/gün tedavisi başlandı. 
Pazopanib tedavisinin birinci ayında ayaklarda şişme ve baş ağrısı şikayetiyle onkoloji polikliniğine başvurdu. 
Fizik muaynesinde kan basıncı 145/95 mmHg, akciğerde solunum sesleri doğal, +++/+++ bilateral pretibial ödem 
tespit edildi. Kontrol tetkiklerinde EKG: 90 /dk sinüs ritminde, hemogramı normal, AST: 40, ALT:45, Albümin: 2,8, 
Cr:1.1,TSH:3, TİT: ++++ protein tespit edildi. Hastanın bakılan 24 saatlik idrarında 3,8 gr/24 saat protein tespit 
edildi. Hastanın pazopanib tedavisine ara verildi. Anti hipertansif tedavi olarak perindopril 10 mg + amlodipin 10 
mg 1x1 başlandı. Kan basıncı takibi ve tussuz diyet önerildi. Hastanın 2 hafta sonraki poliklinik kontrolünde: 
Pretibial +/+ ödemi, kan basıncı 120/80 mmHg, 24 saatlik idrarda 1,1 gr/24 saat protein tespit edildi. 2 hafta sonra 
24 saatlik idrar toplaması önerisiyle polikliniğe çağrıldı. 2 hafta sonraki poliklinik kontrolünde: pretibial -/- ödem, 
kan basıncı 90/60 mmHg, 24 saatlik idrarda 0,5 gr/24 saat protein tespit edildi. Pazopanib 600 mg/gün olarak 
tekrar başlandı. Kan basıncı takibi ile anti hipertansif ajanları kesildi. 2 hafta sonra kan basıncı takibi ve 24 saatlik 
idrar ile poliklinik kontrolü önerildi. Kontrolünde kan basıncı takibinin normotansif seyrettiği görüldü. 24 saatlik 
idrarda 0,2 gr/24 saat protein tespit edildi. Pazopanib 600 mg/gün tedavisi altında kontrol PET CT’de parsiyel 
yanıt elde edilen hastanın tedavisine devam edilmektedir. 

 

Ülkemizde metastatik renal hücreli karsinom (RHK) hastalarında IFN tedavisi sonrasında progresyonda 
vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) üzerinden etki eden sorafenib, sunitinib, pazopanib ve aksitinib gibi 
tirozin kinaz inhibitörleri (TKİ) kullanılılabilmektedir. Sağlıklı bireylerde sınırlı ve düzenlenmiş bir süreç olan 
anjiyogenez, tümör hücrelerinin hayatta kalması ve çoğalması için çok önemlidir. Anti-VEGF TKİ başlaması 
düşünülen hastalar kardiyovasküler hastalıklar, serobrovasküler hastalıklar, hipertansiyon,  tiroid fonksiyon 
testleri, böbrek fonksiyon testleri,  idrarda proteinüri olmak üzere başlangıç taramasından geçmelidir. VEGF 
inhibisyonu yapan ilaçların genel yan etkileri arasında hipertansiyon (% 4-%35), arteriyel tromboembolik olaylar 
(%1,5-% 3,8), proteinüri (%21-%63), daha az yaygın olarak akut böbrek hasarı, yara komplikasyonları, kanama, 
gastrointestinal perforasyon ve geri dönüşümlü posterior lökoensefalopati sendromu yer alır. Radikal nefrektomi 
geçiren vakaların yaklaşık üçte ikisinde glomerüler filtrasyon hızı üç yıl içinde 60 mL/dk'nın altına düşebilir. 
TKİ’nin neden olduğu böbrek disfonksiyonu yaygın olmasa da, birçok RHK vakasında kronik böbrek hastalığı riski 
olduğundan bu ajanlar kullanılırken dikkatli olunmalıdır. TKİ bağlı gelişebilecek trombotik mikroanjiyopati, 
hipertansiyon ve proteinüri böbrek disfonsiyonuna neden olabilir. TKİ'ler, nitrik oksit üretimini inhibe ederek 
endotel vasküler direncini artırır ve hipertansiyona neden olur. Böbrek hasarı hipertansiyona neden olabilir ve 
hipertansiyon proteinüriyi şiddetlendirebilir. Podositler tarafından üretilen VEGF, glomerüler kapiller endotel 
hücreleri üzerindeki VEGF reseptörü 2'yi aktive eder. İnhibisyonu; endotel disfonksiyonuna, glomerüler epitel 
hücre (podosit) disregülasyonuna, endotelyal fenestrasyonların kaybına, hücre hasarından kaynaklanan fokal 
glomerüler sklerozun neden olduğu vasküler endotelyal hücrelerin artan geçirgenliği ve endotelyal hücrelerin 
proliferasyonunun azalmasına neden olabilir. Bu süreçlerin sonucunda proteinüri gelişebilir. RHK tedavisinde 
kullanılan immünoterapiler, TKİ’ler ve mTOR inhibitörleri ile ilişkili proteinüri yan etkisi görülebilir.  

Yirmi dört saatlik idrar toplama, proteinürinin kantitatif değerlendirmesinde altın standart yöntemdir. 
Bunun dışında diyabetik nefropatide sıkça kullanılan idrar protein kreatininin oranı ve idarar dipstik ile protein 
tespiti yaygın kullanılan yöntemlerdendir. İdrar protein kreatinin oranı, sağlıklı bireylerde ve kronik böbrek 
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hastalığı olan hastalarda 24 saatlik idrar proteini ile güçlü bir şekilde ilişkilidir. Bununla birlikte, glomerülonefrit 
veya nefrotik sendromlu hastalarda idrar protein kreatinin oranı her zaman 24 saatlik idrar proteini ile ilişkili 
değildir. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) Version 5.0 göre proteinüri gradelemesi: 
grade 1: üriner protein <1,0 g/24 saat veya üriner dipstick +, grade 2: üriner protein 1,0-<3,5 g/24 saat veya üriner 
dipstick ++ veya +++, grade 3: üriner protein >=3,5 g/24 saat veya üriner dipstick ++++ olarak yapılır. Common 
Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) Version 5.0 göre hipertansiyon gradelemesi: grade 1: sistolik 
kan basıncının 120-139 mmHg, diyastolik kan basıncının 80-89 mmHg, grade 2: sistolik kan basıncının 140-159 
mmHg, diyastolik kan basıncının 90-99 mmHg, grade 3: sistolik kan basıncının ≥ 160 mmHg, diyastolik kan 
basıncının ≥ 100 mmHg, grade 4: hayatı tehdit eden sonuçlara neden olan hipertansif kriz durumu olarak yapılır.  

Proteinüri ve hipertansiyon, olumsuz kardiyovasküler sonuçlar ve böbrek hastalığının ilerlemesi için 
bağımsız risk faktörleridir. Kanser hastalarında artan sağkalımla birlikte, bu yan etkilerin tanınması ve uygun 
şekilde yönetilmesi gerekir. TKİ başlamadan önce ve döngüsel tedavinin her uygulamasından önce proteinüri ve 
hipertansiyonun varlığını taraması güncel öneriler arasında yer almaktadır. RHK hastalarında hipertansiyon 
tedavisinde anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri veya anjiyotensin II reseptör blokerleri ile daha iyi genel 
sağkalım sonuçları olduğu gösterilmiştir. Kalsiyum kanal blokörleri ve beta blokörler tercih edilebilcek diğer 
antihipertansif ajanlardır. Bazı hastalarda yaşamı tehdit eden komplikasyon potansiyeli olan şiddetli kontrolsüz 
hipertansiyon gelişebilir, en azından kan basıncı kontrolü sağlanana kadar anti VEGF tedavisinin kesilmesi 
gereklidir. Şiddetli hipertansif kriz gelişen hastalarda, potansiyel komplikasyon riskinin çok yüksek olduğu kabul 
edildiğinden, anti VEGF tedavisinin kalıcı olarak kesilmesi tavsiye edilir.  

Asemptomatik proteinüri, sıklıkla hipertansiyonla birlikte ortaya çıkan doza bağlı bir yan etkidir. 
Bevacizumab ile gözlenen kan basıncındaki artışların bu hastalarda proteinüri gelişimine katkıda bulunduğu öne 
sürülmüştür. Düşünülen mekanizma muhtemel nitrik oksit inhibisyonunun bir sonucu olarak renal dolaşımdaki 
hemodinamik değişikliklerle ilgilidir ve egzersiz sonrası proteinüride görülene benzerdir. Renin-anjiyotensin sistem 
blokerleri kan basıncı üzerindeki etkilerine ek olarak, podositlerdeki nefrin düzeylerini arttırır ve plazminojen 
akivatör inhibitörü-1 ekspresyonunu azaltır. Bu etkileriyle anti VEGF TKİ’nin neden olduğu hipertansiyon ve 
proteinüri tedavisi için etkin bir ilk seçenek olduğu kabul görmektedir. 

TKİ kullanımında proteinürisi (≥3 g/24 saat) olan hastalarda ilaca ara verilmelidir. Proteinüri ≤ grade 1 
olursa doz azaltımıyla devam edilmelidir. TKİ ara verilmesine rağmen veya dozunun azaltılması sonrasında 
kontrol 24 saatlik idrar proteini ≥3 g olan hastlarda ilacın kalıcı olarak kesilmesi düşünülmelidir. TKİ kullanan 
hastalarda proteinüri ve hipertansiyon gibi yan etkilerin tespiti ve yönetimi mevcut kanser tedavisinin haricinde 
önemli bir yer tutar. 
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TKI Tedavisi Altında Gelişen Cilt Toksisitesi 

Ahmet Bilgehan ŞAHİN 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 

Son iki dekatta kanser tedavisi stratejileri kanserle ilişkili driver mutasyonların saptanmasıyla şekil 
değiştirmiştir. Bu moleküler değişiklikler için üretilen hedefe yönelik ajanlar ile etkinlik ve sağkalım verileri değiştiği 
gibi yan etki profilleri de değişmiştir. Birçok hedefe yönelik ajanın hayat kalitesini ve ilaç dozunu etkileyen cilt 
toksisitesi bilinmektedir. Oral tirozin kinaz inhibitörlerinde (TKI) görülen yan etkiler etkiledikleri yolaklara göre 
değişmektedir: 

 Epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) inhibitörleri (örn., erlotinib, gefitinib, lapatinib), en yaygını 
papülopüstüler akneiform döküntü olan, belirgin dermatolojik advers olaylarla ilişkilidir. Tipik olarak tedavinin 
başlamasından sonraki 1-2 hafta içinde başlar ve sıklıkla doz bağımlıdır. Lezyonlar genellikle ekstremiteleri 
koruyarak yüz, kafa derisi, göğüs ve sırtta meydana gelir. EGFR inhibitörleriyle ilişkili diğer reaksiyonlar arasında 
paronişi, saç anormallikleri, kseroz, mukozit ve ışığa hassasiyet bulunur.  
 BCR-ABL füzyon proteininin inhibitörleri (örn., imatinib, dasatinib, ponatinib) ile ilişkili en yaygın kutanöz 
advers olay, makulopapüler döküntüdür. İmatinib ile Stevens-Johnson sendromu, Sweet sendromu gibi ciddi cilt 
reaksiyonları da bildirilmiştir. Diğer reaksiyonlar arasında fotosensitivite, cilt ve saçta pigment değişiklikleri, ödem, 
psoriasiform döküntü bulunur.  
 Vasküler endotelyal büyüme faktörü reseptörü (VEGFR)/trombosit kaynaklı büyüme faktörü reseptörü 
(PDGFR) inhibitörleri (örn. sorafenib, sunitinib, pazopanib, regorafenib) en sık el-ayak deri reaksiyonu ile ilişkilidir. 
Tipik olarak parmak uçları, topuklar ve metatarsal alanlar gibi basınç veya sürtünme alanlarında ve eklemlerin 
üzerinde eritematöz bir tabanda fokal, hiperkeratotik, kallus benzeri lezyonlarla kendini gösterir. Diğer yan etkiler 
arasında reversibl alopesi ve saç rengindeki değişiklikler, makulopapüler döküntü, deskuamasyon yer alır.  
 BRAF inhibitörleri (örneğin vemurafenib, dabrafenib, encorafenib) sıklıkla bir makülopapüler döküntü ile 
ilişkilidir. Vemurafenib ayrıca ultraviyole A ile indüklenen bir fototoksik reaksiyona neden olabilir. BRAF 
inhibitörleri ile tedavi edilen hastalarda, tedaviye başladıktan haftalar-aylar sonra kutanöz skuamöz hücreli 
karsinom da dahil olmak üzere keratinositik proliferatif lezyonlar gelişebilir. Diğer reaksiyonlar arasında alopesi, 
palmoplantar keratoderma, palmoplantar eritrodizestezi, aktinik keratoz bulunur.  
 MEK inhibitörlerinin (trametinib, kobimetinib ve binimetinib) kutanöz yan etkileri arasında akneiform döküntü, 
kaşıntı ve kseroz bulunur. Dikkat çekici bir şekilde, BRAF-MEK kombinasyon tedavisinin kütanöz toksisitesi, tek 
başına BRAF tedavisine kıyasla önemli ölçüde azalmıştır. 

Akneiform (papülopüstüler) döküntü, EGFR inhibitörleri ile tedavi edilen hastaların yüzde 80'inden 
fazlasında görülen prototipik yan etkidir. Yaşlı ve açık tenli hastalarda daha sık görülür. Erüpsiyon tedavinin ilk iki 
haftasında esas olarak yağ bezlerinden zengin bölgelerde (örn. kafa derisi, yüz, gövde) gelişir. Eritematöz 
papüller ve püstüller, kabuklu lezyonlara dönüşür ve sonunda kalıcı eritem, telenjiektazi ve cilt kuruluğu bırakarak 
iyileşir. Bu süreçte bakteriyel süperenfeksiyon meydana gelebilir.  

EGFR inhibitörü tedavisi alan hastalarda akneiform döküntü teşhisi, cilt lezyonlarının morfolojisi ve 
dağılımına dayalı olarak genellikle basittir. Yan etki ciddiyeti CTCAE sürüm 5.0'e göre gradlanarak yapılır ve 
tedavi takibinde önemlidir.  

EGFR inhibitörleri ile tedaviye başlayan hastalara topikal kortikosteroidlerle birlikte profilaktik oral 
tetrasiklin önerilebilir. EGFR inhibitörü tedavisi ile aynı gün tedaviye başlanır. Günde iki kez 100 mg doksisiklin 
veya günde 100 mg minosiklin altı ila sekiz hafta boyunca kullanılabilir. Topikal steroid olarak ise hidrokortizon 
%2,5 veya alklometazon %0.05 krem gibi düşük potensli kortikosteroidler günde iki kez uygulanır. 

Grad 1 döküntülü hastalar için, antibiyotik içeren topikal jeller ve topikal kortikosteroidler önerilmektedir. 
Dört hafta boyunca günde iki kez düşük potensli topikal kortikosteroidlerle birlikte günde iki kez klindamisin %1 jel 
kullanılabilir. 

Profilaktik tetrasiklin almayan grad 2 döküntüsü olan hastalar için topikal kortikosteroidler ve oral 
tetrasiklin antibiyotikleri önerilmektedir. Dört hafta boyunca günde iki kez düşük potensli topikal kortikosteroidler 
ve günde iki kez doksisiklin veya minosiklin 100 mg oral olarak kullanılabilir. Profilaktik tetrasiklin alan veya 
tetrasiklinlerden fayda görmeyen hastalara birinci nesil oral sefalosporinler (örn. sefaleksin) veya trimetoprim-
sülfametoksazol alternatif antibiyotik olarak önerilebilir.  
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Profilaktik tetrasiklin almayan grad 3 döküntülü hastalar için, EGFR inhibitörü doz modifikasyonuyla 
birlikte oral tetrasiklinler ve kısa süreli sistemik kortikosteroidler önerilmektedir. En az dört hafta süreyle günde iki 
kez doksisiklin veya minosiklin 100 mg oral ve yedi gün boyunca günde bir kez oral 0,5 mg/kg prednizon 
kullanılabilir. Bunun yanında yanıtsız hastalarda düşük doz isotretinoin (20-30 mg/gün) düşünülebilir. Devam 
eden grad 3 döküntülerde ajanın kullanım önerilerine göre ara vermek veya kesmek düşünülebilir.  

Vaka Sunumu: 59 yaşında sigara öyküsü olmayan erkek hastada, dispne nedenli başvurusunda sol akciğerde 
efüzyon saptanıyor. Yapılan tetkikler sonucu metastatik akciğer adenokanseri tanısı alan hastanın driver 
mutasyonları isteniyor ve 1. Seçim karboplatin+paklitaksel ile birlikte denosumab başlanıyor. 3 kür sonra ara 
değerlendirilmesinde yetersiz kemoterapi yanıtı alınan hastaya del19 saptanması üzerine erlotinib 1x150 mg 
başlanıyor. Tedavisinin ikinci haftasında yüz ve gövdesinde grade 1 akneiform döküntü ve kaşıntı ileten hastanın 
tedavisine topikal hidrokortizon ekleniyor. Hastanın iki hafta sonraki değerlendirilmesinde lezyonların ilerlediği, 
gövdesinde grad 2 lezyonların oluştuğu, tırnak değişikliklerinin eşlik ettiği saptanıyor. Hastaya dermatoloji 
konsültasyonu isteniyor. Hastanın tedavisine tetrasiklin ekleniyor. Sonraki takibinde lezyonların kısmi azalarak 
devam ettiği ve sikayetlerinin hafiflediği öğreniliyor. Hastanın 3. ay vizitinde grad 3 papülopüstüler döküntüler 
saptanıyor. Hastaya antibiyoterapi ve 40 mg oral prednison başlanıyor. Sistemik steroid sonrası şikayetleri 
gerileyen hastanın mevcut erlotinib tedavisine doz modifikasyonu yapmadan 13.ayında devam edilmektedir. 
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Erken ve Geç Dönem Böbrek Yetersizliğinde Diyabet Tedavisi 
 

Dr. Özen Öz Gül 

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

 
Kronik böbrek yetmezliğinin (KBY) en önemli nedenlerinden biri diyabetik nefropatidir. Kronik böbrek hastalığı 
geliştiğinde diyabetle ilgili olarak iki durum ortaya çıkar. İlk olarak insülin direnci ortaya çıkar veya ar tar. Bununla 
birlikte kronik böbrek hastalığında insülinin metabolizması yavaşlayacağı için diyabetik hastalarda insülin ihtiyacı 
azalır hatta tip 2 diyabetiklerde insülin ihtiyacı ortadan kalkabilir. Bunların dışında KBY’de diyet değişiklikleri ve 
enerjisizliğe bağlı egzersizde azalma da glisemi kontrolünü etkilemektedir. Ek olarak KBY’de glisemik kontrolü 
zorlaştıran etkenlerden biri de özellikle periton diyalizi uygulanan hastalarda olmak üzere diyalizat sıvılarındaki 
glukoz içeriği farklılıklarıdır. Tüm bu nedenlere bağlı olarak KBY’de hastalığın evresi, uygulanan replasman 
tedavisi ve diğer kişisel özelliklere göre vücudun insülin ihtiyacı kişiden kişiye değişmekte ve KBY’de 
kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımı kritik önem taşımaktadır. 

Tedavi seçimi glisemi hedefi, tedavi ilişkili olumsuz etkiler, hasta uyum ve tercihine göre belirlenir. Bazı oral 
ajanlar tedavide kullanılabilse de insülin tedavisi daha etkilidir. Oral ajanlar içinde kısa etkili sülfonilüreler ve renal 
atılımı olmaması nedeniyle repaglinid kullanılabilir, metforminin GFR<30 ml/dak/1.73m2 olan olgularda kullanımı 
önerilmemektedir. Diğer ajanlar ise yeterli veri olmaması nedeniyle ilk basamak ilaç olarak düşünülmemelidir. 
İnsülin tercih edilecek hastalarda genel kurallara uyulmalı ancak başlangıçta insülin dozu daha düşük tutulmalıdır 
(GFR<50 olanlarda %75, GFR<10 olanlarda %50 oranlarında doz ayarlaması önerilmektedir). 

Hemodiyaliz veya periton diyalizi uygulanan hastalar 

Hemodiyaliz hastalarında yeterli veri olmaması ve diyalizatla temizlenme oranları tam olarak bilinmediğinden oral 
antidiyabetik (OAD) ilaçlardan daha çok insülin tedavi rejimleri (yeni çıkan ajanlar dahil) önerilmektedir. Başlangıç 
insülin dozu daha düşük olarak belirlenmelidir. Buna karşın bazı yazarlar tarafından glisemik kontrolü iyi olan 
hastalarda glipizid ve repaglinid gibi renal atılımı düşük ajanlara devam edilebileceği önerilmektedir. 

Benzer şekilde periton diyalizi uygulanan hastalarda eğer iyi glisemik kontrolde ise glipizid veya repaglinid 
tedavisine devam edilmesi veya yeni başlangıçlı diyabette bu ajanların kullanılabileceği bildirilmektedir. Ancak 
çoğu hastada ilerleyen dönemde insülin tedavisi ihtiyacı oluşmaktadır. Hemodiyaliz hastalarında olduğu gibi bu 
hastalarda da başlangıç dozu azaltılarak hesaplanmalıdır. Sürekli ambulatuvar periton diyalizi (CAPD) hastaları 
veya sürekli döngüsel periton diyalizi (CCPD) hastalarında subkutan veya intraperitoneal insülin tedavisi 
uygulanabilir. Ancak intraperitoneal insülin uygulaması değişen doz ihtiyacı nedeniyle oldukça zor ve beraberinde 
bakteriyel kontaminasyon, peritoneal fibrotik proliferasyon gibi riskleri de ortaya çıkarmakta ve çok tercih 
edilmemektedir. CAPD tedavisi alan kontrolsüz hiperglisemisi olan periton diyalizi hastalarında peritoneal 
kinetiklerin incelenmesi amacıyla peritoneal denge testinin yapılması gerekir. Hızlı glukoz absorbsiyonu olan 
kişilerde gece otomatize periton diyalizine geçmek hem glisemik kontrol hem de diyaliz etkinliği açısından faydalı 
olabilir. 

Periton diyalizi ile ilgili olarak önemli olan bir durum da diyalizat sıvılarının glukoz içeriğidir. Glukoz polimerleri 
diyabetik hastalarda daha uzun ultrafiltrasyona daha düşük solüt absorbsiyonu ile ulaştığında özellikle tercih 
edilmektedir. 

Kronik böbrek yetersizliğinde diyabet takibi 

Glisemik monitörizasyon, normal böbrek fonksiyonu olanlardan farklı değildir. Bununla birlikte HbA1c için agar gel 
elektroforez gibi bazı analiz yöntemleri bu hastalar için uygun değildir ve yanlış sonuçlara neden olabilir. Yüksek 
üre düzeyine bağlı olarak oluşan karbamile hemoglobin, HbA1c konsantrasyonunda yalancı yüksek sonuçlara 
neden olabilir. Bunun dışında azalan eritrosit ömrü, yakın transfüzyonlar, demir eksikliği, eritropoetine bağlı 
akselere hematopoezve metabolik asidoz da A1c değerlerini etkileyen faktörlerdir. Glikolize albümin 1-2 haftalık 
ortalama glisemiyi yansıtmakta ve bazı yazarlar tarafından önerilmektedir. Ancak proteinürisi olan hastalarda ve 
periton diyalizinde kullanımı uygun değildir ve komplikasyonlarla korelasyonu tam olarak araştırılmamıştır. 
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Peritoneal diyaliz alan hastalarda icodextrin gibi dekstroz dışı şeker içeren diyalizat kullanımı ile glukoz 
dehidrojenaz pirroloquinon enzim ile ölçüm yapan glukometreler yanlış yüksek sonuçlara neden olabilir. Bu etki 
genelde ilgili diyalizata ara verildikten 2-3 hafta sonra düzelir. 

Glisemik Hedefler 

Prediyaliz hastalarda genel olarak <%7 HbA1c düzeyi önerilmekle birlikte, hipoglisemi riski ve diğer faktörler 
değerlendirilerek hedefler mutlaka kişiselleştirilmelidir. Diyaliz hastalarında aynı şekilde diğer faktörler göz 
önünde bulundurularak %7-8 arasında HbA1c düzeyi uygun hedef olarak belirlenmelidir. 
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Erken ve Geç Dönem Karaciğer Yetmezliğinde Diyabet Tedavisi 

Dr. Soner Cander 

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

Diyabet tüm dünyada sıklığı giderek artmakta olana ve çok önemli bir halk sağlığı sorununu oluşturan oldukça 
yaygın bir hastalıktır. Diyabet, dünyada yedinci önde gelen ölüm nedeni olarak kabul edilmektedir. Siroz ve diğer 
kronik karaciğer hastalıkları da ölüme neden olan hastalıklarda önde gelen nedenler arasında sayılmaktadır. 
Karaciğer hastalıkları ile diyabet arasında karşılıklı olarak etkileşimler mevcuttur ve bu yaygın olarak saptanan iki 
hastalığın bir arada bulunma olasılığından daha nedensel mekanizmalara dayanmaktadır. Diabetes mellitus 
(DM), çeşitli etiyolojilere ağlı olarak oluşan kronik karaciğer hastalıklarının (KKcH) gelişimini ve ilerlemesini 
olumsuz etkiler. DM ve KKcH bir arada bulunması ayrıca mortalite, hepatik dekompansasyon oluşumu ve 
hepatoselüler karsinom (HCC) gelişimi açısından daha kötü klinik sonuçlarla ilişkilidir. Diyabet ve karaciğer 
hastalıkları arasındaki etkileşim üç kategoriye ayrılabilir: DM ile ilişkili kronik karaciğer hastalığı, karaciğer 
hastalığı ile ilişkili diyabet “hepatojen diyabet” ve her iki hastalığın bir arada olması durumu.  

Tip 2 diyabeti olan hastalar diyabet yönetimine dair klavuzlarda da belirtildiği gibi non-alkolik yağlı karaciğer 
hastalığı (NAYKH) açısından taranmalıdır. Aynı şekilde NAYKH olan hastaların da diyabet açısından taranması 
gerekir.  

Hepatojen diyabet (HD) karaciğer hastalığının etken olduğu patofizyolojik değişiklikler nedeniyle ortaya çıkar ve 
bu hastalarda primer diyabete ait öykü beklenmemektedir. Hepatit C virüsü (HCV) ve bununla ilişkili karaciğer 
sirozu, insülin direnci yoluyla diyabet ile ilişkilendirilmiştir. Kriptojenik diyabet, patofizyolojinin karmaşık olmasıyla 
birlikte karaciğer sirozunun bir sonucu olarak ortaya çıkar, ancak çoğunlukla kas, karaciğer ve yağ dokusunda 
artan insülin direncine bağlanır. Tanı için Hba1c ve AKŞ ölçümleri uygun değildir, OGTT bu hastalarda tanı için 
daha uygun bir yöntem olarak abul edilmektedir. Tip 2 DM (T2 DM) ve NAKCH olan hastalarda artmış 
kardiyovasküler risk dışında, HD'de kardiyovasküler ve retinopati riski düşüktür. 

Diyabet, kronik karaciğer hastalığının ilerlemesi için önemli bir risk faktörüdür. Tüm nedenlere bağlı karaciğer 
hastalıklarında diyabet progresyona neden olmakta, hepatik ensefalopati ve karsinom (HCC) gelişimi gibi riskleri 
arttırmaktadır. 

Karaciğer hastalığı olan hastalarda diyabet yönetiminde yaşam tarzı değişikliği önemli bir rol oynar. Oral diyabetik 
ilaçlar, assit veya ensefalopati ile birlikte ilerlemiş karaciğer hastalığı olan hastalarda kontrendikedir. Stabil 
karaciğer hastalığında, metformin ve tiyazolenedionlar steatoz ve inflamasyonda histolojik iyileşmeye ek olarak 
karaciğer transaminazlarını iyileştirmede etkili oldukları bazı çalışmalarda gösterilmiştir. Diyabet hastalarında 
görülen NAKCH tedavisinde metformin ve pioglitazonun olumlu etkileri görülmektedir ayrıca bu ilaçların 
çalışmalarda HCC riskini de azalttıkları öne sürülmektedir. Metformin, tolere edilirse ve kontrendike değilse, 
diyabet ve kronik karaciğer hastalığı olan hastalar için birinci basamak tedavi olarak önerilmektedir. Akarboz, 
hepatik ensefalopatinin azaltılmasında yardımcı olabilir.  Karaciğer hastalığı şiddetli ise, artan hipoglisemi riski 
nedeniyle insülin sekretagoglarından kaçınılmalıdır. DPP-4 inhibitörleri, Child B evresine kadar KKcH olan T2 DM 
tedavisinde etkin ve güvenilir ilaçlardır. GLP-1 reseptör agonistleri ve SGLT-2 inhibitörleri, kilo üzerinde pozitif 
etkiler sergiler ve minimum hipoglisemi riski ile ilişkilidir. Ancak bu ilaçlarla ilerlemiş karaciğer hastalığında 
deneyim düşük olduğundan hasta bazlı karar verilmelidir. İnsülin direnci ile ilişkili bozulmuş karaciğer fonksiyonu 
olan hastalar, artan insülin gereksinimlerine ihtiyaç duyabilir. Buna karşın ilerlemiş karaciğer hastalığı nedeniyle 
karaciğer metabolizması değişmiş hastaların daha az insülin gereksinimine ihtiyacı olabilir. Hipoglisemi bir sorun 
olabileceğinden, KKcH larında insülin dikkatli kullanılmalıdır ve insülin analogları daha düşük hipoglisemi riskine 
yol açmaları nedeniyle tercih edilir. Statinler, NAYKH'de dislipidemiyi tedavi etmek için kullanılabilir, ayrıca 
hipertansiyon için anjiyotensin II reseptör antagonistinin kullanımı güvenli ve faydalıdır. 

İlerlemiş kronik karaciğer hastalığı olanlarda transplantasyon önemli bir tedavi seçeneğidir. Transplantasyon 
öncesi diyabet tanısı olan hastalarda posttransplant olumsuz sonuçlar daha fazla görülmektedir. Bu sonuçları 
iyileştirmek açısından diyabetin iyi yönetimi kritik önem taşımaktadır. Diyabeti olmayan hastalarda 
transplantasyon sonrasında karmaşık mekanizmalar ve kullanılan ilaçlar posttransplant diyabet gelişimine yol 
açabilir ve hastaların periyodik olarak diyabet açısından takibi gereklidir. 
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Yaşlıda İlaç Kullanım Özellikleri 

Dr. Celaleddin Demircan 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 

Son yıllarda tüm dünyada yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Yaşlanmayla birlikte geriatrik sendromlar ortaya 
çıkmakta, eşlik eden kronik hastalıkların sıklığı artmaktadır. Bunların sonucunda kullanılan ilaç sayısı, polifarmasi 
oranları ve bunlara bağlı olarak da advers ilaç reaksiyonları, klinik olarak önemli ilaç-ilaç etkileşimleri ve 
potansiyel uygunsuz ilaç kullanımı riskleri de artmaktadır. Yine yaşlılık döneminde organ işlevlerinde azalma, 
ilaçların farmakokinetiği ve farmakodinamiği ile ilgili de bazı değişiklikler olmakta ve tüm bu faktörler yaşlılarda 
ilaç tedavisini zorlaştırmaktadır. 

Geriatrik sendromlar; yaşlılarda sık görülen, genellikle atipik semptomlarla kendini gösteren ve bir hastalık tanımı 
ile tam olarak açıklanamayan klinik durumları ve semptomları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Geriatrik 
sendromun varlığı yaşlıda kullanılan ilaç sayısını, hospitalizasyon riskini, morbidite ve mortalite oranlarını artırır. 
Başlıca geriatrik sendromlar; kırılganlık, sarkopeni, üriner inkontinans, insomni, depresyon, demans, düşmeler, 
malnutrisyon ve polifarmasidir. 

Kronik hastalıkların görülme sıklığı yaşla beraber artmaktadır. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi Genel 
Dahiliye Polikliniğine başvuran yaşlı hastalarda yaptığımız bir çalışmada %93.9 hastada en az bir eşlik eden 
kronik hastalık vardı, ortalama kronik hastalık sayısı: 2.5 ± 1.4 ve en sık eşlik eden kronik hastalıklar ise; 
hipertansiyon (%65.6), diyabetes mellitus (%36.2), dislipidemi (%26.1) ve koroner arter hastalığı (%18.9) idi. En 
sık eşlik eden kronik hastalıklar; İtalya'da dahiliye kliniklerinde yatan yaşlı hastalarda hipertansiyon (%57.8), 
diabetes mellitus (%24) ve koroner kalp hastalığı (%23) ve Ürdün'de hastaneye yatırılan yaşlı hastalarla yapılan 
başka bir çalışmada hipertansiyon (%74.4), diyabet (%58.7) ve kronik böbrek hastalığı (%34.2) olarak 
bulunmuştur.   

Yaşlılık döneminde ilaç farmakokinetiğinde oluşan başlıca değişiklikler: Tükrük salgısı ve mide asit  salgısı azalır 
(ilaç çözünmesi etkilenebilir), gastrointestinal motilite azalır, mide boşalma süresi uzar, splanknik kan akımı azalır. 
Demir, kalsiyum, vitamin B12, Tiamin emilimi azalır. Yaşlılarda kas kitlesi ve vücut su miktarında azalma, yağ 
kitlesinde göreceli bir artış vardır, buna bağlı olarak suda iyi çözünen ilaçların dağılım hacmi azalır, yağda eriyen 
ilaçların etki süreleri uzar. Karaciğer fonksiyonlarındaki azalma karaciğerde de ilk geçişte yüksek oranda elimine 
edilen ilaçların eliminasyonunu etkiler. Böbrek fonksiyonlarındaki azalma nedeniyle ilaçların itrahı azalabilir ve etki 
süreleri uzayabilir. Yaşlılarda ilaç farmakodinamiğinde oluşan değişiklikler bazen tedaviye olan duyarlılığın 
artmasına neden olur. Ör; nöroleptik ilaçlar ekstrapiramidal belirtiler, deliryum ve postural hipotansiyon gibi advers 
etkilere yol açabilir. Yaşlılarda B-reseptör agonisti veya antagonisti ilaçlara ise azalmış yanıt görülebilir. 

Yaşlılarda ilaç kullanımı ile ilgili özellikler: 

-Kullanılan ilaç sayısı ve polifarmasi oranları artmıştır. Polifarmasinin farklı tanımları olmakla beraber en yaygın 
kullanılan tanımı; günlük 5 veya daha fazla ilacın kullanılmasıdır. Günlük 10 veya daha fazla ilacın kullanılması 
ise aşırı/hiperpolifarmasi olarak tanımlanmaktadır. Genel Dahiliye Polikliniğine başvuran yaşlılarda yaptığımız 
çalışmada hastaların %95.1’i en az bir ilaç kullanmaktaydı ve polifarmasi oranı ise %49.4 idi. Polifarmasi oranları;  
Türkiye’de huzurevlerinde yapılan bir çalışmada %59.6, Almanya’da 1. basamak sağlık kurumlarında yapılan bir 
çalışmada %26.7, Norveç’te hastaneye başvuran hastalarda yapılan bir çalışmada %47, İtalya’da dahiliye 
kliniklerine kabul edilen hastalarda %51.9 olarak bildirilmiştir.   

-Potansiyel uygunsuz ilaç kullanım oranları (PUİK) artmıştır. PUİK; yaşlılarda aynı endikasyon için daha güvenli 
ve daha etkili alternatif tedavilere ait kanıtların varlığında, advers etki riskinin klinik yararından daha fazla olması 
nedeniyle kullanılmaması gereken ilaçlardır. Bunun için çeşitli kriterler oluşturulmuştur. Bunların içinde Beers 
kriterleri ve STOPP/START kriterleri en yaygın kullanılanlarıdır. 2015 Beers kriterlerine göre PUİK oranları Çin’de 
geriatri kliniğine yatırılan hastalarda yapılan bir çalışmada %53.5, Ürdün'de dahiliye ve cerrahi servislerine 
yatırılan hastalarda yapılan bir çalışmada %29.3 bulunmuştur. Bu 2 çalışmada da en yaygın PUİK; proton pompa 
inhibitörlerinin uygunsuz kullanımı olarak bildirilmiştir. 

-Hastaya bağlı ilaç kullanım hataları artmıştır. İhmal hataları, dozaj hataları ve yanlış ilaç hataları şeklindeki ilaç 
uyumsuzlukları sıklıkla bildirilen ilaç kullanım hatalarıdır. ABD'de yapılan bir çalışmada yaşlı hastaların 
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hastaneden taburcu olduktan sonraki 2 hafta içinde ilaç tedavisine uyumsuzluğu %30.6 olarak bulunmuştur. 
İspanya'da yapılan bir çalışmada hastaların %75’i bir yıllık sürede 1 yıllık bir dönemde ilaç kullanım hatası 
bildirmiştir. Genel Dahiliye Polikliniğinde yaptığımız çalışmamızda hastaların %54.2’sinde ilaç kullanım hatası 
saptamış olup en yaygın ilaç kullanım hataları; doz atlama hataları (%36.5) ve yanlış zaman hataları (%28.5) idi 
ve bu hatalar polifarmasi hastalarında anlamlı olarak daha yüksekti. 

-Advers ilaç reaksiyonları artmıştır. 21 ülkede 60 yaş ve üstü hastalarda yapılan bir çalışmada hastaneye 
yatışların %8.7’sinin advers ilaç nedeniyle olduğu ve en sık sorumlu ilacın da nonsteroid antiinflamatuarlar olduğu 
bildirilmiştir. 

-Klinik olarak olumsuz ilaç-ilaç etkileşimleri riski artmıştır. Ör; varfarin ile nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar veya 
amidaronun birlikte kullanılması gastrointestinal kanama riskini, iki farklı antikolinerjik ilacın birlikte kullanılması 
kognitif bozulma riskini, antidepresanlar, antipsikotikler ve benzodiyazepinlerden 3 farklı ilacın birlikte kullanılması 
düşme riskinde artışa neden olur. Sırbistan’dan bildirilen bir çalışmada 248 hastanın 35’inde önemli ilaç-ilaç 
etkileşimi bildirilmiştir.  

Yaşlılarda ilaç kullanımı ile ilişkili bu risklerden kaçınmak için; 

-Çok yönlü geriatrik değerlendirme yapılmalı,                              
-İlaçlar akılcı ilaç kullanım önerilerine göre reçete edilmeli,                 -
Potansiyel uygunsuz ilaç kullanımı açısından kullandığı ilaçlar gözden geçirilmeli,                                                 -
Hastalar ilaçlarını nasıl kullanacakları ayrıntılı olarak anlatılmalı ve                             
-Daha sonra yapılan her vizitte ilaçları nasıl kullandıkları ve ilaç advers etkileri açısından dikkatli bir şekilde 
sorgulanmalıdır.  
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Yaşlıda Uygunsuz İlaç Kullanımı 

Dr. Sedat Çelikçi 

Bursa Kestel Devlet Hastanesi 
 

Yaşlanma sürecinde organ fonksiyonları giderek azalırken kronik hastalık sayısı giderek artmaktadır. 65 
yaş ve üzeri yaşlı topluluğunun %90’ının 1, %35’inin 2, %23’ünün 3, %15’inin ise 4 veya daha fazla kronik 
hastalığa sahip olduğu belirtilmektedir (1). Çoklu ilaç kullanımı ya da eş zamanlı olarak birden fazla endikasyon 
için çok sayıda ilaç kullanımı polifarmasi olarak tanımlanmaktadır. Yaşlanma ile birlikte metabolik değişiklikler ve 
azalmış ilaç klirensi sonucu yan etkiler daha sık görülür. Polifarmasi potansiyel ilaç-ilaç etkileşimlerini arttırır ve 
kalça kırığı ve düşme için bağımsız bir risk faktörüdür. Yaşlılarda ilaç tedavisinin optimize edilmesi bu kişilerin 
bakımının önemli bir parçasıdır. Bunun için; ilaç kullanım endikasyonu olduğuna karar vermek, en uygun ilacı 
seçmek, hastanın fizyolojik durumuna uygun doz ve takvimde medikasyon sağlamak, ilaç etkinliğini ve olabilecek 
toksisiteyi takip etmek, beklenen yan etkiler konusunda hastayı eğitmek, gerekli durumlarda konsültasyon 
istemek gerekir. Yaşlılarda uygunsuz ilaç kullanımını ortaya koyan çok sayıda bilimsel çalışma mevcuttur. 
Yaşlılarda uygun olmayan ilaçların çeşitli kategorilerde değerlendirildiği çeşitli konsensuslar olmakla birlikte dünya 
çapında sıklıkla kullanılan Beers kriterleri ve STOPP, START kriterleri oluşturulmuştur. Her iki çalışma da belirli 
aralıklarla revize edilmiş ve eksikleri giderilmeye çalışılmıştır.  

Beers Kriterleri 

Beers kriterleri ilk olarak 1991 yılında Beers ve ark. tarafından bakım evinde yaşayan yaşlılar için 
oluşturulmuştur. 1999, 2003, 2012, 2015 revize edilmiş son olarak 2019’da AGS (American Geriatrics Society) 
tarafından güncellenmiştir. Çeşitli gruplardan ilaçlar üç farklı kategoride değerlendirildi (2).  

1. Bazı ilaçlar kişinin hastalıkları ve koşullardan bağımsız olarak yaşlı hastalarda kullanılmamalıdır.  

2. Bazı ilaçlar bazı hastalıklar ve koşullarda yaşlı hastalarda kullanılmamalıdır.  

3. Bazı ilaçlar bu yaş grubunda kullanılmalı ancak gerekli dikkat gösterilmelidir. 

 

Tablo 1: Beers kriterlerine göre yaşlılarda uygunsuz ilaç grupları 

İlaç grubu İlişkili olduğu durum 

Periferik etkili alfa blokerler Ortostatik hipotansiyon 

Antikolinerjikler Kognitif bozukluk, üriner retansiyon 

Antipsikotikler Demanslı hastalarda davranış kontrolü içinkullanıldığı zaman ölüm riskinde 
artış. 

NSAİİ Renal disfonksiyon, GİS kanama, sıvı retansiyonu, kalp yetmezliğinin 
şiddetlenmesi 

Sedatif hipnotikler Kognitif bozukluk, deliryum 

Trisiklik antidepresanlar Kognitif bozukluk, deliryum, üriner retansiyon 

Antibiyotik: Nitrofurantoin Pulmoner toksisite olasılığı, daha güvenli alternatifleri mevcuttur. CrCl<60 
olanlarda yetersiz idrar konsantrasyonu nedeniyle etkisizdir. 
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STOPP kriterleri (Screening Tool of Older Persons’ potentially inappropriate Prescriptions) 

İlk versiyonu 2008 yılında İrlanda’da geriatri uzmanı, eczacı, geriatrik psikyatrist ve farmakologlardan oluşan 
bir ekip tarafından hazırlanmıştır. Beers kriterlerine benzemekle birlikte farklı bir yaklaşıma sahiptir ve daha üstün 
kabul edilir. Beers kriterleri Amerika STOPP kriterleri Avrupa kıtası ülkelerinde kullanılan ilaçlar ve tedavi 
planlarını yansıtmaktadır. Güncellenen kılavuzlar, ülkemizdeki ilaç reçeteleme pratiği farklılıkları ve ülkemiz ilaç 
pazarındaki farklılıklar nedeniyle Türkiye’ye özgü yaşlıda ilaç kullanım kriterleri oluşturulması hedeflenmiş ve 
TIME to STOP kriterleri oluşturulmuştur (3). 

 

Tablo 2: STOPP kriterlerine göre yaşlılarda uygunsuz ilaç grupları 

İlaç Grubu Uygunsuz Koşul 

Beta-blokörler KOAH, Diyabet 

Trisiklik antidepresanlar Demans, konstipasyon, prostat hipertrofisi, üriner hipertansiyon 

Benzodiazepinler, nöroleptikler, 
vazodilatörler, opioidler 

Düşme 

NSAİİ KBY, kalp yetmezliği, GİS kanaması, orta-ciddi hipertansiyon 

Antimuskarinik ajanlar Demans, prostat hipertrofisi 

Tiyazid grubu diüretikler Gut 

PPI (proton pompa inhibitörleri) Yüksek doz ve 8 haftadan uzun süre kullanımı gereksiz 

 

START Kriterleri (Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment) 

Uygun endikasyona sahip yaşlı hastalarda kullanılması gereken ancak çoğunlukla ihmal edilen ilaç 
tedavilerine odaklanmış bir araçtır. Türkiye için uyarlanmış versiyonu Time to START kriterleri olarak 
adlandırılmaktadır. 

Tablo 3: START kriterlerine göre yaşlıda uygun endikasyonda kullanılması gereken ilaç grupları 

Kardiyovasküler  
 

• Atriyel fibrilasyonda antikoagülan veya 
antitrombotik tedavi  

• Bilinen koroner, periferik veya serebral 
vasküler hastalığı olanlar için antitrombotik 
ve statin tedavisi  

• Sistolik KB >160 mm Hg olanlar için 
antihipertansif tedavi  

• Koroner, serebral veya periferik damar 
hastalığı olanların sekonder koruması için 
statinler  

• MI sonrası veya kalp yetmezliği olanlara 
ACEi  

• Kronik stabil anjina için beta-blokör  

Muskuloskeletal  
 

• Orta ve ciddi kronik romatizmal hastalık için 
antiromatizmal ilaçlar  

• Kronik oral steroid kullanan hastalar için 
bifosfonatlar  

• Osteoporozis için kalsiyum ve D vitamini 
• Tekrarlayan gut atağında allopurinol 

başlanması  
• Orta-ağır düzeydeki ağrı tedavisinde diğer 

analjeziklerin (parasetamol, NSAİİ veya hafif 
opioidler) yeterli olmadığı durumlarda güçlü 
etkili opioid tedavisi başlanması uygundur  
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Sinir sistemi  
• Fonksiyonel bozukluğun ortaya çıktığı 

Parkinson hastaları için levodopa  
• 3 aydan uzun süredir varolan orta-ciddi 

depresyon için antidepresan  
• Erken-orta evre Alzheimer hastalığında ChEi 

tedavisi başlanması uygundur 
• Orta-ileri evre Alzheimer hastalığında 

memantin tedavisi başlanması uygundur 
• Fonksiyonel bozukluk ve dizabiliteye sebep 

olan idiyopatik Parkinson hastalığı varlığında 
L-dopa tedavisi başlanması uygundur  

• Fonksiyonelliği etkileyen esansiyel tremoru 
olan hastalara propranolol veya pirimidon 
tedavisi başlanması uygundur  

• Huzursuz bacak sendromunda pregabalin, 
gabapentin veya dopamin agonistleri 
(pramipeksol/ropinirol/rotigotin) başlanması 
uygundur 

Solunum  
• Astım veya KOAH için günlük beta-agonist 

veya antikolinerjik inhaler kullanımı  
• FEV1’in %50’nin altında olduğu astım veya 

KOAH hastaları için günlük steroid inhaler 
kullanımı  

• Kronik hipoksemik solunum yetmezliği için 
ev ortamında devamlı oksijen uygulaması  

 
Endokrin  

• Diyabet ve nefropatisi olan hastalarda ACEi 
veya ARB 
 

Aşılar 
• Yıllık influenza aşısı 
• Pnömokok aşısı   
• Herpes zoster aşısı  
• 10 yılda bir Td (tetanoz-difteri toksoidi)  
• Hacca gidecek olgulara meningokok aşısı  

 

 

Sonuç olarak, hastayla ilgili iyi bir anamnez alınmalı, mevcut hastalıkları sorgulanmalı, riskli hastalıkları 
belirlenmeli ve organ fonksiyon bozukluklarına dikkat edilmelidir. Hastanın ilaç kullanımı ve alışkanlıklarını 
sorgulanmalı, bütün ilaçların jenerik isimleri ve hangi sınıftan olduğunu belirlenmeli, riskli ilaçları belirlenmeli, 
terapötik penceresi dar olan ilaçları belirlenmeli, dikkatli doz kontrolü gereken ilaçları belirlenmeli, tehlikeli 
etkileşimler ve kesinlikle birlikte alınmaması gereken ilaçların olup olmadığı belirlenmelidir.  

Mutlaka tanı konmalı, semptoma yönelik tedaviden kaçınılmalı, tanı kesin değilse ilaç kesilmeli 
(psikotroplar), her muayenede ilaçlar düzenli olarak gözden geçirilmeli, tedavi şeması basit olmalı ve sık sık 
kontrol edilmelidir. Küçük dozda başla, yavaş artır, yeterli doza çık prensibi benimsenmeli ve reçetelenecek 
ilaçların yan etkileri ve ilaç etkileşimlerin göz önünde bulundurulmalıdır. 

Yan etkisi olabilecek ilaçlar mümkün olduğunca kısa süre kullanılmalı, ilaçlar konusunda hasta ve 
bakıcıları eğitilmeli ve hangi durumlarda hekime başvurmaları konusunda ilgilendirilmelidir. Doz artışlarında en az 
4-5 yarı ömür beklenmelidir. Doz artımında yan etkiler değerlendirmeli, reçeteleme kaskatından kaçınılmalı “Tek 
hastalık, tek ilaç, günde bir kez” prensibi benimsenmelidir. Yeni ilaç ilavesi hastanın yaşam kalitesini artırıyorsa 
tercih edilmelidir, yeni ilaçların yeni sorunlar yaratacağı unutulmamalıdır. 

Kaynaklar:  

1.Yeşil Y, Kuyumcu ME. Polifarmasi. Klinik Gelişim. 2012;25:18-23. 

2. Donna M Fick, Todd P Semla, Michael Steinman et al. American Geriatrics Society 2019 Updated AGS Beers 
Criteria® for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults. 2019;67(4):674-694. 

3.Türkiye Yaşlıda Uygunsuz İlaç Kullanım Kriterleri. 
http://www.akademikgeriatri.org/index.php?func=new_content&id=67 . Accessed January 10, 2021. 
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Yaşlılıkta Vitamin ve Eser Elementlerin Akılcı Kullanımı 

Nizameddin KOCA 

SBU Bursa Yüksek İhtisas SUAM 

Giriş 

Yaşam için temel öğelerden olan vitaminlerin genel olarak vücutta sentezlenemedikleri için dışarıdan 
alınmaları gerekmektedir. Eksikliklerinde birçok semptom görülebilmekte ve hastalıklar gelişebilmektedir. Normal 
beslenen bir kişide vitamin eksikliği görülmesi beklenmemektedir. Altta yatan birtakım problemlere bağlı olarak 
vitamin eksikliği görülebilir. Artan yaş ile birlikte görülen fizyolojik/psikolojik değişikliklere bağlı olarak vitamin 
eksiklikleri yaşlı popülasyonda sık görülebilmektedir. Günlük pratikte yaşlı hastalar değerlendirilirken beslenme 
bozuklukları açısından da özellikle dikkatli olunması gerekmektedir.  

Tespit edilen vitamin eksiklikleri eğer mümkünse öncelikle söz konusu vitaminden zengin beslenme 
değişiklikleri ile düzeltilmeye çalışılmalıdır. Gerek olan durumlarda vitamin preparatları kullanımı söz konusu 
olabilmektedir.  

Vitamin eksikliği olmayan kişilere dışarıdan hazır vitamin preparatlarının kullanımının yararı olmadığı gibi 
aşırı tüketilmelerine bağlı vitamin toksisiteleri ile karşılaşılabilmektedir. Çok sayıda ilaç kullanan kişilerde ilaç-ilaç 
etkileşimine zemin hazırlayabilmektedir. Hazır preparatlarla vitamin desteği alan kişilerde mortalitenin 
artabileceğini gösteren çalışmalar da mevcuttur. Bu sebeple herhangi bir semptom ve/veya kanıtlanmış vitamin 
eksikliği yoksa düzenli vitamin preparatı alınmasından kaçınılmalıdır.  

Beslenmede gıda çeşitliliğini arttırarak vitamin takviyelerinin doğal yollarla sağlanması hazır preparatlarla 
oluşabilecek yan etkilerin önlenmesi ve preparatlarda bulunmayan birçok vitamin kompleksi, mineraller ve liflerin 
bir arada alınmasını sağlamış olacaktır. Günlük ihtiyacı olan makronutrientleri çeşitli gıda ürünleri ile 
karşılayabilen, beslenme bozukluğu ve gastrointestinal sistemde emilim problemi olmayan bir kişi günlük ihtiyacı 
olan vitaminleri karşılıyor demektir.  

Vitamin eksikliği nedenleri: 

Yoksulluk, yaşlılık, alkolizm, vejeteryan beslenme, malabsorbsiyon durumları (çölyak hastalığı, 
enflamatuvar bağırsak hastalıkları gibi), anormal kayıp durumları (hemodiyaliz, kronik ishal), vitamin 
metabolizmasında anormallikler olması (genetik polimorfizm, alkolizm) ve yetersiz sentez (vitamin D için) en 
önemli vitamin eksikliği nedenlerindendir.  

Yaşlı populasyonda vitamin eksikliklerinin sık görülmesinin sebebi yetersiz beslenme, malabsorbsiyon, 
ilaçlar ve kronik hastalıklardır. Yaşla birlikte mide boşalma süresi uzamakta, hormonal cevaplar bozulmakta, 
bazal metabolizma hızı yavaşlamakta, tat ve koku duyularında bozulma olmakta ve sonuç olarak bu değişiklikler 
günlük yeterli kalori, protein, mineral ve vitaminlerin alınmasının azalmasına neden olmaktadır. Yaşlının 
sosyoekonomik durumu, eğitim durumu, evli olup olmaması, gelir durumu, beslenme ile ilgili bilgi düzeyleri ve 
inanışları, vitamin ve beslenme eksikliklerinde önemli yer tutmaktadır. D vitamini, B12 vitamini ve folat eksiklikleri 
yaşlılarda sık görülen vitamin eksiklikleri arasında sayılmaktadır.  

Fizyopatoloji 

Yaşlılıkta gastrointestinal sistemde meydana gelen bazı değişiklikler besin alımını etkileyerek yetersiz 
beslenmeye neden olabilmektedir. Yaşlanma ile mide-bağırsak sisteminde birçok değişiklik gelişir. Bu değişiklerin 
hangisinin normal, hangisinin hastalık olduğunun bilinmesi hastaya yaklaşım açısından önem taşımaktadır.  

Acıkma hissi azalır ve yemek yeme rutinleri değişmeye başlar. Hem daha az acıkırlar, hem de yemek 
sonrası doygunluğu daha uzun süre hissederler. Seksenli yaşlarda günlük kalori alımında gençlere göre ortalama 
%30 oranında bir azalma olur.  

Yaşlı hastalarda sıkça görülen depresyon da beslenmeyi azaltan nedenlerden biri olabilir. Tat ve koku 
almadaki değişiklikler de iştahı azaltıp gıda alımını etkileyebilir.  
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Sağlıklı yaşlılarda %40 oranında ağız kuruluğu görülebilir. Konuşurken ve yemek yerken su içme ihtiyacı 
hissedebilirler. Sakız çiğneme hem çene kaslarını çalıştırıp hem de tükürük sekresyonunu arttıracağından 
önerilebilir.  

Diş eksiklikleri veya protez kullanımında karşılaşılabilecek problemlere bağlı olarak besinler yeterince 
öğütülemez. Diş sağlığının korunması veya uygun protez tedavileri ağızdan gıda alımının bozulmasıyla ortaya 
çıkabilecek sorunları engelleyebilir. Tatlı, ekşi, tuzlu, acı tatlarının algılanması azalır. Gıda veya yemeyle ilişkisiz 
ağızda kötü veya metalik tat hissedilebilir.  

Yaşlılarda mide yüzeyinde incelme ve asit miktarında azalma vardır. Emilmesi için asit gereken B12 
vitamini gibi besin maddeleri daha az emilir. Ayrıca yemeklerin sindirilmesinde kullanılan bazı enzimlerin 
salgılanmasında da azalma olur. Azalan mide ve bağırsak duvarlarının kanlanmasına bağlı olarak kolaylıkla 
ülserler oluşabilir. Besinlerin mide boşalma zamanı uzar. Katı gıdaların boşalması normal olmasına rağmen sıvı 
gıdaların boşalması uzar. Bu durum kendini yemek sonrası şişkinlik ve gaz yakınması olarak gösterir. Bağırsak 
hareketlerinin de yavaşlamasına bağlı olarak kabızlık görülebilir. 

Karaciğer büyüklüğünde ve kanlanmasında da azalma olması karaciğerden temizlenen bazı ilaçların 
etkilerinin değişmesine neden olabilir. 

Vitamin D 

D Vitamini, sadece kemik metabolizmasında değil birçok organ ve sistemde etkisi olabilen, vitaminden 
ziyade bir hormondur. Eksikliğinin rikets, osteomalazi, yaşlılarda düşme ve frajilite kırıklarıyla ilişkili olduğunu 
gösteren kanıtlar olmakla beraber kardiyovasküler hastalıklar, enflamatuvar hastalıklar, Alzheimer hastalığı ve 
kanser gibi farklı klinik tablolarda da önemi olduğu vurgulanmaktadır.  

Yapılan çalışmalarda, D Vitamini eksikliği sıklığının çok yüksek olduğu görülmektedir. “National Health 
and Nutrition Examination Survey” (NHANES)’e göre 20 yaş üzerinde D Vitamini düzeyinin < 20 ng/mL olma 
sıklığı % 41,6 olarak tespit edilmiştir. Yaşlılarda yapılan çalışmalarda ise D Vitamini eksikliği daha yüksek 
oranlarda (% 40-100) bildirilmektedir  

D Vitamini eksikliği nedenleri: 

Diyette az alım, emilim problemleri (malabsorbsiyon, gastrektomi, pankreatik yetmezlik), güneş 
maruziyetinin azlığı, siroz, D Vitamini katabolizmasının artması (antikonvülzan kullanımı), Vitamin D bağlayıcı 
protein kaybı (nefrotik sendrom), 1-alfa hidroksilasyon defekti (renal yetmezlik, hipoparatiroidizm, 1 alfa 
hidroksilaz eksikliği) ve kalıtsal Vitamin D direnci sayılmaktadır.  

Ağır Vitamin D eksiklik tablolarında hastalarda osteomalazi tablosu ve kemik dansitesinde azalma 
meydana gelebilmektedir. Bu hastalarda kemik ağrıları, hassasiyet, kas güçsüzlüğü, kemik kırıkları ve yürümede 
zorluk meydana gelebilmektedir  

Yaşlılarda D Vitamini düzeyinin 30 ng/mL (75 nmol/L) üzerinde tutulması önerilmektedir. D Vitamini 
replasmanı serum D Vitamini düzeyi <20 ng/mL olan hastalarda; haftada bir olmak kaydıyla 6-8 hafta süre ile oral 
yoldan 50.000 IU kullanılıp daha sonra oral yoldan 800 IU idame tedavisi ile devam edilmesi önerilmektedir. 
Ancak serum D Vitamini düzeyi 20-30 ng/mL arasında olanlarda ise sadece idame 800 IU ile devam edilmesi 
önerilmektedir. Yaşlı hastalarda son zamanlarda idame tedavinin daha yüksek düzeylerde verilebileceğine dair 
kanıtlar da mevcuttur (1500-2000 IU üzerinde). Serum D Vitamini düzeyi 150 ng/mL üzerine çıktığında ise 
toksisite tablosu oluşabilmektedir ancak bu durum nadiren görülmektedir  

Günlük pratikte genellikle hekimler, ampul D Vitamininden (1 ampulde 300.000 IU) birer ay ara ile bazen 
bir, bazen iki ve bazen de üç ay verebilmektedirler. Bu tür bir yaklaşım ile ilgili henüz yeterli bir kanıt olmamakla 
birlikte, belirgin bir toksisitenin yaşanmaması ve kullanım kolaylığı nedeniyle, bu seçenek göz önünde 
bulundurulabilecek bir yaklaşım olarak durmaktadır. Diğer taraftan idame tedavi verilirken, hastalara oral D 
Vitamini damladan 6-10 damla (1 damlada yaklaşık 166 IU D Vitamini bulunmakta) ya da kalsiyum ve D 
Vitaminini birlikte içeren tabletler verilebilmektedir. Kalsiyum ve D Vitamini kombinasyonu bulunan tabletler 
genellikle bulantı gibi nedenlerle tolere edilememektedir. D Vitamini ve kalsiyum tedavisi başlanırken hastalar 
ürolitiyazis açısından irdelenmelidir.  
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Vücutta sentezlenen tek hormondur. Yaşlanma ile cildin 25-hidroksikolekalsiferol sentezi azalır. Güneşe 
çıkmama, çıkılan zaman veya maruz kalan vücut alanı sebebiyle eksikliği görülebilir.  

Yağlı balıklar ve sütte bulunur. Eksikliğinde hipofosfatemi, hipokalsemi ve sekonder hiperparatiroidizm görülebilir. 
Yaşlılarda günlük 800 IU oral alımı önerilmektedir.  

Klinik pratikte plazma vitamin d düzeyi 20 ng/dl’nin altında olan olgularda 50,000 IU/hafta (günlük 30 
damla) 8 haftalık uygulama ve takibinde 800 IU/günlük replasman ile devamı önerilmektedir. Replasman 
yapılırken intoksikasyona dikkat edilmelidir. Hiperkalsemi, hiperkalsiuri, konfuzyon, kusma ve poliuri gelişebilir 

VİTAMİN B12 

Kümes hayvanları, et ve et ürünleri ve kabuklu deniz canlılarında bulunur. Yaşlılarda hafif veya subklinik 
B12 Vitamini eksikliği sıklığının yaklaşık %10 ila %24 arasında olduğu bildirilmektedir. Sağlıklı bir erişkin 
vücudunda yaklaşık 2000-5000 mcg B12 Vitamini deposu bulunmaktadır. Bunun da yaklaşık yarısı karaciğerde 
yer almaktadır. Günlük ihtiyacın 6-9 mcg olduğu düşünüldüğünde B12 Vitamin eksikliği gelişebilmesi için 
absorbsiyon probleminin birkaç yıldır devam ediyor olması gerekmektedir. 

B12 Vitamini eksikliği oluşmaması için yeterli miktarda alınması, tükürükte bulunan R proteininin olması, 
mideden salgılanan intrinsik faktörün olması, pankreatik enzimlerin olması ve ileumdan emiliminde bir sorun 
olmaması gerekmektedir. 

Vitamin B12 eksikliği nedenleri: 

Atrofik gastrit (vakaların %60-70’i), yetersiz alım (vejeteryan beslenme), Gastrik cerrahi, malabsorbsiyon 
durumları, pankreatik yetmezlik, aklorhidri, helicobacter pylori enfeksiyonu,  antibiyotik kullanımına bağlı intestinal 
bakteriyel aşırı çoğalma, uzun süreli metformin, H2 reseptör antagonisti, proton pompa inhibitörü kullanımı, kronik 
alkolizm ve sjögren sendromu gibi klinik durumlar Vitamin B12 eksikliği nedenleri arasında yer almaktadır.  

Kliniğe yansıması makrositer anemi, periferal noropati, parestezi, sensoriyel kayıp ve noropsikyatrik 
semptomlardır. Serum B12 Vitamin düzeyleri tanıda en önemli yeri tutmaktadır. Buna göre; >300 pg/mL normal, 
200-300 pg/mL sınırda ve <200 pg/mL düşük sonuç olarak değerlendirilmektedir. Sınırda sonuç geldiği zaman ya 
da tanıda şüphe duyulduğu zaman serum homosistein ve/veya metil-malonik asit düzeyleri yönlendirici 
olmaktadır. Doku düzeyindeki eksikliğin en iyi belirteci transkobalamin seviyesinin ölçümüdür.  

Eksiklik tespit edilince genellikle tedavi parenteral olarak yapılmaktadır. Bir ampul B12 Vitamininde 1000 
mcg B12 Vitamini bulunmaktadır. İlk hafta her gün bir ampul, daha sonra haftada bir toplam dört hafta ve daha 
sonra eğer altta yatan sorun çözülemiyor ise ayda bir olmak üzere intramüsküler B12 Vitamin replasmanı 
önerilmektedir. Yaşlı popülasyon gibi riskli gruplarda düzeyinin 350-400 pg/ml üzerinde tutulması önerilmektedir. 
Asemptomatik olgularda eksiklik 1 mg/gün oral replasmanla verilebilir. 

FOLAT 

Folat hem hayvansal gıdalarda hem de lifli sebzelerde bol miktarda bulunmaktadır. Günlük 200-400 mcg 
arasında folat vitamini ihtiyacı vardır. Eksikliği nadiren görülmektedir (%0,06 -9,3). Yaşlılarda yapılan iki önemli 
çalışmada anemi nedenleri incelendiğinde, hastaların hiçbirinde folat eksikliği tespit edilmemiştir. Yaş ilerledikçe 
folat eksikliği sıklığı artış göstermekte ve 75 yaş ve üzerinde % 10 sıklıkta folat eksikliği görülebilmektedir.  

Folat eksikliği beslenme bozuklukları, alkolizm, yaşlılık, keçi sütü ile beslenme, folat ihtiyacı artan 
durumlar (gebelik, hemolitik anemi, eksfolyatif cilt hastalığı, ilaç ilişkili durumlar) ve bazı ilaçlara (Trimetoprim, 
Primetamin, Metotreksat, Fenitoin) bağlı olarak gelişebilmektedir.  

Klinik olarak megaloblastik anemi, nörolojik bulgular, subakut kombine dejenerasyon, ataksi, aksonal 
dejenerasyon ve demans görülebilmektedir.  

Tanı için serum folat düzeyi ölçümleri yapılmaktadır. Serum folat düzeyinin >4 ng/mL olması, folat 
eksikliği tanısını dışlamaktadır. Eğer serum düzeyi <2ng/mL ise folat eksikliği tanısı koyulmaktadır. Tanıda şüphe 
duyulduğu zaman serum homosistein düzeyine bakılabilmektedir.  
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Tedavisinde yaklaşık bir ila dört ay arasında oral yoldan 1-5 mg/gün folat verilmesi önerilmektedir. Altta 
yatan sorun düzelene kadar tedaviye devam edilebilmektedir. Folat replasman tedavisine başlamadan önce 
mutlaka B12 Vitamin eksikliği dışlanmalıdır, aksi takdirde B12 Vitamini eksikliği de varsa ve B12 Vitamin 
replasmanı yapılmadan folat vitamin replasmanı verilirse serumda homosistein ve metil malonik asit düzeyleri 
artacak ve bu da nörolojik defisitlerde artışa neden olabilecektir  

VİTAMİN A 

Yara iyileşmesinde ve foto reseptör pigmentin devamlılığının sağlanmasında görev alır. Karaciğer 
hastalıklarında, yağ malabsorbsiyonunda ve diyetle alımında azalma olduğunda eksikliği görülür. Kliniğe 
yansıması kuru göz sendromu, kuru cilt ve folliküler hiperkeratozdur. Oküler patolojisi olan vakalarda oral 60 
μg/gün; diğerlerinde 15 μg/gün bir ay sureyle verilir. 1500 μg/gün üzerindeki dozlarda osteoporoza sebep olduğu 
bildirilmiştir. 

TİAMİN (VİTAMİN B1) 

Sinir sisteminin yapısında bulunur ve sinir iletiminde görev alır. Fasulye, fındık, fıstık ve yeşil sebzelerde 
bulunur. B1 eksikliğinin kliniğe yansıması; kalp büyümesi, kalp yetmezliği ve periferik ödemle seyreden yaş 
beriberi, periferal reflekslerde azalma ve nöropati ile giden kuru beriberidir. Alkoliklerde ve uzun sureli açlık 
durumlarında Wernicke ensefalopatisi görülebilir. Eksikliğinde 100 mg/gün tiamin parenteral bir hafta, sonrasında 
klinik yanıta göre 100 mg/gün oral devam edilir. 

RİBOFLAVİN (VİTAMİN B2) 

Tahıl, et, karaciğer ve yumurtada bulunur. Alkol kullanımı ve karaciğer yetmezliğinde eksikliği görülebilir. 
Eksikliğinde çeliyozis, glossit ve oral mukozada inflamasyon görülebilir. Günlük önerilen doz; Erkeklerde 1,3 mg, 
kadınlarda 1,1 mg’dır. 

NİASİN (VİTAMİN B3) 

Karaciğer ve tahıllarda bulunur. Kronik alkol kullanımında eksikliği görülebilir. Klinikte eksikliğinde 
pellegra (ishal, dermatit, demans) görülebilir. Tedavide oral 10-150 mg/gün nikotinamid verilir. 

PİRİDOKSİN (VİTAMİN B6) 

Et, bakliyat ve fındıkta bulunur. Eksikliğinde çeliyozis, stomatit, sideroblastik anemi, periferal Nöropati ve 
depresyon görülebilir. Tedavide 10-20 mg/gün dozunda verilir 

VİTAMİN C 

Kollajen metabolizmasında, karnitin sentezinde, dopaminin hidroksilasyonu sonucu norepinefrine 
dönüştürülmesinde ve non-hem demirin emiliminde rol alır. Turunçgiller, domates, ıspanak ve patateste bulunur. 
Sebze-meyveden fakir beslenen, kronik alkol ve sigara kullanan hastalarda eksikliğine rastlanır. Eksikliğinde 
peteşi, dişeti kanaması ve ekimoz görülür. Kandaki düzeyi 0,2 mg/dL olduğunda skorbüt hastalığı görülür. 
Eksikliği 200 mg/gün şeklinde takviye edilebilir. 

VİTAMİN E 

Bitkisel yağlar, yumurta sarısı ve bakliyatta bulunur. Yağ malabsorbsiyonu eksikliğine sebep olabilir. 
Eksikliğinde klinik olarak spinoserebellar ataksi, derin tendon reflekslerinde azalma, periferal noropati ve posterior 
kolon dejenerasyonu görülebilir. Tedavide 800-1200 μg/gün alfa-tokoferol verilir. Yaşlı popülasyonda demans 
üzerine destek tedavisiyle ilgili çalışmalarının sonuçları tartışmalıdır.1 g/gün üzeri dozlarda bulantı ve kanama 
gözlenebilir 

VİTAMİN K 

Faktör II, VII, IX, X, protein C ve S karboksilasyonu için gereklidir. Yeşil yapraklı sebzeler, tereyağı ve 
zeytinyağında bulunur. Yağ malabsorbsiyonu ve ilaçlar (antikonvülzanlar, antibiyotikler) eksikliğine sebep olabilir. 
Eksikliğinde kanamaya eğilim görülür. Yaşlılarda eksikliğinin kalça kırık riskinde artmaya sebep olduğu 
bildirilmiştir. Aktif kanamada 10 mg parenteral kronik eksikliğinde 1-2 mg/hafta parenteral ya da oral verilebilir. 
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DEMİR 

Diyetteki demir hem ve hem dışı olmak üzere iki formda bulunur. Hem formu: Kırmızı et, kümes 
hayvanları ve balıkta, non-hem formu: Sebzeler ve meyvelerde bulunur. Eksikliği alım azlığı, emilim bozukluğu ve 
kayıplarda görülür. Yorgunluk, dikkat eksikliği, solukluk şeklinde prezente olan hipokrom mikrositer anemi olarak 
kliniğe yansır. Günlük 10-15 mg alınması önerilmektedir. 

KALSİYUM 

Süt ve süt ürünleri, badem ve susamda bulunur. Yaşlıda eksikliği; kronik böbrek yetmezliği, D vitam ini 
yetmezliği, hipomagnezemi ile ilişkilidir.  Klinik olarak kas spazmları, konvulziyon, depresyon ve mental durum 
değişikliklerigörülebilir. Günlük 1200-1500 mg elementer kalsiyumun d vitamini ile birlikte alınması önerilir. Kırık 
ve düşmeleri azalttığı gösterilmiştir. 

MAGNEZYUM 

Buğday tohumu, fındık ve ayçiçeğinde bulunur. Diüretik kullanımı ve alkol kullanımına bağlı eksikliği 
gelişebilir. Eksikliğinde; tetani, kas güçsüzlüğü, tremor ve kardiyak aritmiler görülebilir. Günlük ihtiyaç 300-400 
mg’dır 

BAKIR 

Badem, fındık ve kabuklu deniz hayvanlarında bulunur. Eksikliğinde anemi, saç dökülmesi ve dermatit 
görülebilir. Günlük diyetle 700-900 mcg alınması önerilir 

KROM 

Kırmızı et, tahıl ve yeşil sebzelerde bulunur. İnsülinin etkisini artırarak glisemik regülasyona katkıda 
bulunduğuna dair yayınlar vardır. Günlük 20-35 mcg alınması yeterlidir 

ÇİNKO 

Deniz ürünleri, kırmızı et ve yumurtada bulunur. Eksikliğinde ishal, saç dökülmesi, depresyon ve dermatit 
görülebilir. Günlük 8-11 mg alınması önerilir 

SELENYUM 

Tahıl, deniz ürünleri ve kırmızı ette bulunur. Eksikliğinde kardiyomiyopati ve kalp yetmezliği görülebilir. 
Günlük 55 mcg alımı önerilmektedir 

MANGANEZ 

Tahıl, kepek ve pirinçte bulunur. Eksikliğinde kemik mineralizasyonunda bozulma görülebilir. Günlük 1,8-
2,3 mg önerilmektedir 

İYOT 

Deniz ürünleri, süt ve bazı sebzelerde bulunur. Tiroid hormon yapımında kullanılır. Günlük 150 mcg 
alınması önerilmektedir. 

Kaynaklar: 

1. Tu  rkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bu  lteni, Cilt 2; Sayı 7; Temmuz 2015 
2. Tufan A, Yaşlılıkta Vitamin ve Eser Elementlerin Akılcı Kullanımı Türkiye Klinikleri J Geriatr-Special 

Topics 2016;2(2) :77-80 
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Onkolojik Hastalarda Hematolojik Değişiklikler 

Dr. Tuba Ersal 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,.Hematoloji Bilim Dalı 

       Kanserli hastalarda hematolojik sorunların veya değişikliklerin bir kısmı doğrudan primer hastalıkla ilgili iken, 
bir kısmı da uygulanan tedaviye bağlıdır. En sık olarak sitopeniler ve hemostaz bozuklukları görülmektedir. Anemi 
ve nötropeni en sık görülen sitopenik bozukluktur. Kanserli hastalarda alınan kemoterapi ve radyoterapiye bağlı 
ikincil olarak gelişen miyeloid neoplaziler (akut miyeloid lösemi veya miyelodisplastik sendrom) görülebilir. 
Hemostaz bozuklukları içinde derin ven trombozu ve pulmoner emboli kanserli hastalarda görülen en yaygın 
trombotik olaylardır.  

Kanser ve anemi 

       Anemi, kanserli hastalarda en sık görülen hematolojik bozukluktur. Kanserli hastalarda hem hastalığın seyri 
sırasında hem uygulanan tedavilerin bir sonucu olarak anemiye sıkça rastlanmaktadır. Kanserli hastalarda en sık 
karşılaşılan anemi tipleri kronik hastalık anemisi, kemik iliği tutulumuna bağlı anemi, kemoterapi veya 
radyoterapiye bağlı anemilerdir. Anemi hem halsizlik ve yorgunluğa neden olmakta hem de kanser hastalarında 
mortaliteyi etkilemektedir. 

1. Kronik hastalık anemisi 

2. Miyelofizitik (kemik iliği metastazı) anemi 

3. Kemik iliği supresyonu ya da aplastik anemi  

4. Hemolitik (mikroanjiopatik ve oto-immün) anemi 

5. Kronik kan kaybına bağlı demir eksikliği anemisi 

6. Saf eritroid seri aplazisi 

7. Megaloblastik anemi 

8. Diğer nedenler (ilaçlar, hemofagositoz, postgastrektomi, malnütrisyon, hipersplenizm) 

 

Kanser ve polistemi 

       Kanser hücreleri tarafından ektopik Epo üretimi paraneoplastik eritrositozun pek çoğuna neden olur. Bu 
ektopik üretilen Epo, kemik iliğindeki kırmızı kan hücrelerin yapımını uyararak hemotokriti yükseltir. 

       Sekonder polistemi uterus myoma, deri leomyoma, sol atrial miksoma, karaciğer hemartoma ve anjioma, 
serebral hemanjioblastoma (%15), nöroblastoma ve meninjioma, renal adenoma gibi benign, Renal hücreli 
karsinoma (%1-3), sarkoma, Wilms tümörü, pankreas karsinoid tümörleri, seminoma, hepatosellüler karsinoma 
(%2,5-10), karaciğer metastazları, hepatik anjiosarkoma gibi malign tümörlerde izlenebilir. 

Kanser ve trombositopeni 

       Trombositopeni kanser hastalarında daha çok uygulanan kemoterapi ve radyoterapiye bağlı olarak görülür. 
Azalmış üretim (kemik iliği metastazı, kemoterapi ve radyoterapi),  hipersplenizm (portal hipertansiyon) ve artmış 
yıkım (yaygın damar için pıhtılaşma sendromu, oto-immünite) nedenlerle gelişir. Antineoplastik ilaçlar genellikle 2 
hafta içinde trombositopeniye yol açar. Akciğer, meme ve prostat karsinomlarının kemik iliği metastazları 
nedeniyle trombositopeni olabilir. Pankreas karsinomuna bağlı hepatik, portal ve splenik ven trombozuna bağlı 
hipersplenizm gelişebilir. Meme, testis, akciğer ve over karsinomlarında immün trombositopeni görülebilir. Yaygın 
damar içi pıhtılaşma sendromu pankreas, mide, akciğer, kolon, meme, prostat adenokarsinomlarında saptanır. 
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Kanser ve trombositoz 

Trombositoz kanser hastalarında en sıklıkla akut ve kronik enfeksiyon, enflamasyon, demir eksikliği veya akut 
kanamaya ikincil olarak görülebilir. Nadir olarak paraneoplastik bir laboratuvar bulgusu veya tedavi/ilaç yan etkisi 
de olabilir. Bir çalışmada reaktif trombositozlu hastaların %14’ünde neden olarak malignite bulunmuştur. Kanserli 
hastalarda nadir de olsa trombosit sayısı 1.000.000/mm3 ‘ün üzerine çıkabilir. Kanama, tromboz ve venookluzif 
durumlar %5’den az hastada görülür. Semptomatik ve trombosit sayısı >1.500.000/mm3 olan hastalara terapotik 
tromboferez ve hidroksiüre uygulanabilir. 

Kanser ve lökopeni 

       Kemik iliği metastazı, kemoterapi ve radyoterapiye bağlı kemik iliği supresyonu nedeni ile ortaya çıkar. 
Lökopeni kanser hastalarında en sık verilen kemoterapiler sonrasında görülür. Nötropeni ve enfeksiyon kanser 
hastalarında önemli bir morbidite ve mortalite sebebi ve birçok kemoterapi için doz sınırlayıcı bir yan etkidir. 
Kemoterapi ajanlarına bağlı nötropeni (miyelotoksisite) öngörülebilir bir etkidir. Sitopenilerin ortaya çıkış hızı 
sitotoksik ajanın tipine ve dozuna göre değişebilir. Hücre döngüsüne özgül ajanlar (metotreksat, sitarabin): 3-5 
gün, antrasiklinler ve siklofosfamid: 6-12 gün, nitrozüreler (karmustin ve diğerleri) ve temozolomid: 3-5 haftaya 
kadar gecikebilir. Miyelotoksik kemoterapi alan kanserli nötropenik hastalarda enfeksiyon riski nötropenin 
derecesi ve süresi ile yakından ilgilidir. Yedi-on günden fazla süren nötropenilerde ciddi enfeksiyonlar 
görülebilmektedir. 

Kanser ve lökositoz 

       Solid tümörlü hastalarda hastalık seyri boyunca lökositoz nadir değildir. Kanserli hastaların yaklaşık yarısında 
lökositozun paraneoplastik olmayan etyolojisi (enfeksiyon, tümör nekrozu, steroid uygulaması) tanımlanmıştır. 
Diğer hastalarda ise serum ve idrarda kemik iliği hücrelerinin büyümesini uyarıcı proteinler mevcuttur. Kanama ve 
büyüme faktörlerinin kullanımı lökositoz yapabilir. Nötrofilik lökositoz akciğer ve GİS kanserlerinin %40’ında, 
meme kanserli olguların %20 ’sinde, beyin tümörü ve over kanserli hastaların %30’unda, Hodgkin dışı lenfoması 
olan hastaların %20’sinde, böbrek tümörü olan hastaların %10’unda bildirilmiştir. Akciğer, over ve mesane 
kanserli hastaların tümörlerinde ve tümör hücre serilerinde granülosit koloni uyarıcı faktör (G-CSF), granülosit-
makrofaj CSF (GM-CSF) ve/veya interlökin-6 üretimi gösterilmiştir. Genellikle hafif-orta derecede lökositoz 
(<20.000/mm3) izlenirken bazen 50.000-200.000/mm3’e yükselebilir. Lökomoid reaksiyon lösemi ile karışabilir. 
Eozinofili (IL-5 salınımıyla ilişkili ve özellikle akciğer karsinomasında) ve monositoz karsinomalarda görülebilir. 
Lökositozlu hastaların pek çoğu asemptomatiktir. Kan sayımı analizlerinde nötrofillerde sola kayma mevcut 
değildir. İleri evre kanser hastaları, erken evre kanser hastaları ile karşılaştırıldığında lökositoz geliştirmeye daha 
yatkındırlar. Paraneoplastik lökositoz tedavi gerektirmez. Altta yatan kanser tedavisi ile gerilemesi 
beklenmektedir. 

Kanser ve tromboz 

       Malignitelerin %50’sinde ve metastazlı hastaların %90’nında koagülasyon bozuklukları görülmektedir. Kanser 
tek başına tromboz riskini 4, kemoterapiyle birlikte 6 kat artırmaktadır. Yıllık tromboz insidansı 1/200’dür. Klinik 
olarak akut venöz tromboz %10-20’sinde görülmektedir. Tromboz saptanan kanserli hastalarda trombozu 
olmayanlara göre bir yıllık yaşam süresi daha kötü (%12’ye karşı %36) ve mortalitesi 2,5 kat daha fazladır. 
Tromboz sıklığı kanser tiplerine ve metastazlara göre değişiklik göstermektedir. Özellikle müsinöz 
adenokarsinomlar olan pankreas, kolorektal, özofagus gibi GİS kanserlerinde, over, testis ve baş-boyun, akciğer 
kanserlerinde ve beyin tümörlerinde sık izlenmektedir. Derin ven trombozu (DVT), pulmoner emboli, gezici 
yüzeyel tromboflebit (Trousseau sendromu), yaygın damar içi pıhtılaşma sendromu, nonbakteriyel trombotik 
endokardit (NBTE), trombotik mikroanjiopatiler, arteriyal tromboz ve emboliler, Budd-Chiari sendromu, 
portal,retinal ven gibi atipik venlerde görülebilir. DVT en sık görülen tablo olup çoğunlukla alt ekstremitelerde, 
bilateral, tekrarlayıcı ve yüzeyeldir. Trousseau sendromu üst ekstremitelerdedir. Trombotik mikroanjiopatide TTP, 
böbrek yetersizliği, HÜS görülebilir. NBTE’li hastaların %75’inde kanser (özellikle adenokarsinom) saptanmıştır. 

Kansere ve Yaygın Damar İçi Pıhtılaşması ve Diğer Kanama Bozuklukları 

       Yaygın damar içi pıhtılaşması (YDP) hemostatik dengenin bozularak pıhtılaşma sisteminin damar ağı 
içerisinde fibrin oluşumuna yol açacak şekilde yaygın olarak uyarılması halidir. İntravasküler fibrin pıhtılarına bağlı 
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olarak küçük ve orta çapta damarlar tıkanabilir, organ perfüzyonu bozulabilir ve bu durum multiorgan yetmezliği 
tablosuna neden olabilir. Yaygın pıhtılaşma sonucunda, pıhtılaşma proteinlerinin ve trombositlerin tüketimine 
bağlı olarak şiddetli kanama komplikasyonları da ortaya çıkabilir. 

   Malign hastalıkların seyrinde izlenen YDP’nin patogenezinde, kanser hücrelerinin eksprese ettiği doku faktörü 
ve ona benzer moleküller rol oynamaktadır. Dissemine tümörler, özellikle müsin sekrete eden adenokarsinomlar 
YDP ve generalize hemostaz bozukluğu ve trombositopeni ile birlikte olabilir. En tipik olarak akut promyelositik 
lösemide gelişebildiği bilinen fibrinoliz aktivasyonu prostat ve mesane kanserli hastalarda da görülebilir.  

Kaynaklar: 
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Böbrek Hastalıklarında Hematolojik Değişiklikler 

Dr. İbrahim Ethem Pınar 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı,  

 

Giriş 

 Böbrek hastalıklarında belirti veren sistemlerden biri de hematopoetik sistemdir. Bu sunumda üzerinde 
durulacak konular renal anemi ile kompleman bozukluğunun yol açtığı bir trombotik mikroanjiopati (TMA) olan 
atipik hemolitik üremik sendromdur (aHÜS). 

1) Kronik Böbrek Yetmezliği ve Anemi 

 Anemi, hemoglobin düzeyinin erkeklerde genellikle 13 g/dL'nin ve menopoz öncesi kadınlarda 12 
g/dL'nin altında saptanması olarak tanımlanır (1). Kronik böbrek yetmezliğinde (KBY) görülen anemi, 
hipoproliferatif normokrom, normositer bir anemi şeklidir. 

Etyoloji 

 Kronik böbrek hastalığında anemi, multifaktöriel bir durumdur. Yaygın olarak kabul edilen etiyoloji, 
eritrosit üretiminin uyarılmasından sorumlu hormon olan eritropoietinin renal üretiminin azalmasıdır. Azalmış 
eritropoietin, eritropoietinin gen ekspresyonunu düzenleyen bir transkripsiyon faktörü olan hipoksi ile 
indüklenebilir faktörün (HIF) down-regülasyonu ile bağlantılıdır (2). Diğer mekanizmalar arasında üremi, folat ve 
vitamin B12 eksikliği, demir eksikliği, disfonksiyonel trombositlere bağlı kanama ve nadiren hemodiyalizden kan 
kaybı bulunur (3). 

Epidemiyoloji 

 Anemi genellikle böbrek fonksiyonunun yüzde 50'sinden fazlasının kaybı ile gelişmeye başlar. 
Glomerüler filtrasyon hızı (GFR) 60 mg/ml'nin altına düştüğünde bozukluk ortaya çıkar (4). GFR 80 mg/ml'nin 
üzerinde olduğunda anemi nadirdir. GFR kötüleştikçe anemi daha da şiddetlenir.  Diyalize giren hastaların en az 
% 90'ı sonunda kronik hastalık anemisi geliştirecektir. 

Semptom ve Bulgular 

 Böbrek hastalığına bağlı aneminin semptom ve bulguları diğer nedenlere bağlı olan anemilerden farklı 
değildir. Yaygın semptomlar; halsizlik ve yorgunluk, dispne, baş ağrısı ve baş dönmesi ile egzersiz intoleransıdır. 
Yaygın bulgular ise; deri ve konjunktivalarda solukluk, taşikardi, göğüs ağrısı ve kalp yetmezliğidir (genellikle 
şiddetli anemide). 

Tanı 

 Durumu teşhis etmek için gereken tetkikler; hemogram, periferik yayma, demir endeksleri (demir, ferritin, 
transferrin saturasyonu), vitamin B12, folat seviyesi ve tiroid fonksiyon testleridir. Ne yazık ki, KBY'deki kronik 
enflamasyona sekonder yüksek serum ferritin seviyeleri nedeniyle, serum demir endeksleri, diyaliz hastalarında 
demir eksikliğinin derecesini doğru bir şekilde göstermez (5). Yüksek ferritin saptanmış diyaliz hastalarının 
intravenöz demire yanıtı çalışmasında (DRIVE), transferrin satürasyonunun % 30'dan az olması durumunda, 
1200 ng/mL'ye kadar yüksek ferritin düzeyinde bile intravenöz demirin diyaliz hastalarında faydalı olduğu 
gösterilmiştir (6). Böbrek hastalığında göreceli eritropoietin eksikliği, yani aneminin ciddiyeti ile uygun olmayan 
eritropoietin artışı vardır (7). 

Tedavi 

 Rekombinant insan eritropoietini ve darbepoetin alfa, KBY'deki aneminin tedavisinde genel olarak 
kullanılan iki eritropoez uyarıcı ajandır (ESA). Darbepoetin alfa, daha uzun yarılanma ömrü haricinde, etkinlik ve 
yan etki profili açısından rEPO’ya oldukça benzerdir (8). KIDGO kılavuzlarına göre, diyalize girmeyen KBY 
hastalarında, ESA'lar tipik olarak hemoglobin seviyesi 10 g/dl'nin altına düştüğünde dikkate alınır. Ancak 
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anemiyle ilgili semptomlar, transfüzyonlara bağımlılık, hemoglobin konsantrasyonundaki düşüş oranı ve demir 
tedavisine yanıt gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak kişiselleştirilir. Bu hastalarda eritropoietin (50-100 ünite/kg iv 
veya sc) genellikle 1-2 haftada bir ve darbepoetin alfa her 2-4 haftada bir verilir. Diyalize giren hastalarda, 
hemoglobin seviyesi 9-10 g/dL arasında olmadığı sürece ESA'lardan genellikle kaçınılmaktadır. Bu alt grupta, 
eritropoietin her diyalizde, yani haftada üç kez verilirken, darbepoetin alfa haftada bir doz olarak verilir. Vakaların 
yaklaşık % 10-20'sinde anemi ESA'lara dirençli olabilir. ESA'nın yaygın yan etkileri arasında nöbetler, 
hipertansiyon, diyaliz kateterinde pıhtılaşma, kanser hastalarında artmış ölüm oranı ve malignitenin progresyonu 
yer alır (9). Tüm KBY hastalarında, diyaliz ihtiyacına bakılmaksızın, ESA kullanımıyla hedef hemoglobin 11-12 
g/dL'dir. CHOIR, NHCT ve TREAT çalışmalarında, 11 g/dL'den büyük hedef hemoglobin için kullanılan ESA 
seviyelerine bağlı olarak daha yüksek mortalite, tromboz, serebrovasküler ve kardiyovasküler olaylar göstermiştir 
(10-12). CHOIR çalışması, hedef hemoglobine ulaşmak için daha yüksek ESA seviyelerine ihtiyaç duyan 
hastaların daha kötü sonuçlara sahip olduğunu da gösterdi (10). KBY’de diyetle demir emiliminde bozulma, üremi 
kaynaklı trombosit disfonksiyonuna bağlı kronik kanama, sık flebotomi ve diyaliz cihazında kan hapsolması 
nedeniyle artmış demir eksikliği riski vardır. Hemodiyaliz hastalarında oral demir emiliminin azalması nedeniyle 
intravenöz demir tercih edilir (13). KIDGO, diyalize girmeyen KBY hastalarında hedef transferrin satürasyonunun 
% 20-30 ve ferritin düzeyinin 100-500 ng/mL olmasını önerir. İntravenöz demir alıp diyalize giren son dönem 
böbrek yetmezliği hastalarında, hedef transferin satürasyonu % 30-50 arasında ve ferritin 200 ng/mL'den yüksek 
olmalıdır (14). 

Prognoz 

 Eritropoieine yanıt vermeyen birçok böbrek yetmezliği olan hasta vardır. Bu durum kardiyak olayların 
önemli bir prediktörü olduğu için önemlidir. Yanıt vermemeye neden olan iki faktör demir eksikliği ve 
inflamasyondur. Yüksek CRP seviyeleri, diyaliz hastalarında eritropoietine direnci öngörür. 

2) Atipik Hemolitik Üremik Sendrom 

 aHÜS endotel hücre disfonksiyonu ve mikrovasküler trombüs oluşumu ile sonuçlanan ve alternatif 
kompleman yolundaki anormalliklerden kaynaklanan nadir bir TMA varyantıdır. Kompleman alternatif yolunun 
genetik veya kazanılmış düzensizliği aHÜS'lü hastaların% 40-60'ında saptanır (15). Bu düzensizlik, kompleman 
düzenleyici proteinleri, Faktör H (FH), Faktör I (FI), membran kofaktör proteini (MCP), kompleman 3 (C3), Faktör 
B (FB) veya trombomodülini kodlayan genlerdeki mutasyonlardan yada kompleman sisteminin aktivasyonuyla 
sonuçlanan anti-FH antikorunun varlığından kaynaklanır. aHÜS insidansının milyonda 0.23-0.42 vaka olduğu 
tahmin edilmektedir (16). Hastalık, diğer nedenlerin yanı sıra hamilelik, viral hastalık ve sepsis tarafından da 
tetiklenmiştir (17). Nedeni ne olursa olsun, aHÜS, enfeksiyonla ilişkili tipik HÜS'ten daha yüksek morbidite ve 
mortalite ve kötü klinik sonuçlara sahip nadir bir hastalıktır. aHÜS % 25 ölüm oranına sahiptir ve hastaların 
yaklaşık % 50'si son dönem böbrek yetmezliği (ESRD) geliştirir (18). 

Patofizyoloji 

 aHÜS'te genetik veya sporadik bir sebep, kompleman kaskadında işlev bozukluğuna neden olarak 
endotel hücrelerinde kompleman birikimine, arteriyollerin ve kılcal damarların kalınlaşmasına ve endotelyal şişlik 
ve ayrılmasına yol açar (19). Sonuç olarak, nötrofiller, makrofajlar, trombositler ve hücresel sızıntılar, pro-
trombotik bir duruma neden olacak şekilde hücre yüzeyinde birikir. Bu durum, damar lümeninde obstrüktif 
trombüs oluşumuna ve eritrositlerde şistiyositlerin oluşmasına neden olur. Bu da Coombs negatif hemolitik anemi, 
böbrek yetmezliği ve trombositopeni üçlüsüyle sonuçlanır (20). aHÜS'teki böbrek bozukluğuna, böbrek 
damarlarındaki mikrotrombüse ikincil olduğu da düşünülmektedir. Endotel hasarı, kompleman aktivasyonu 
sırasında üretilen anafilotoksinlerle (C3a ve C5a) daha da şiddetlenir (21). AHÜS'de alternatif kompleman 
yolunun aşırı aktivasyonu, ya FH otoantikorlarının üretilmesi ya da FH, FI, FB, C3 ve trombomodulin gibi 
kompleman protein mutasyonları nedeniyle oluşur (22). Hastalığın yoğun fazı sırasında glomerüllerde ve 
arteriyollerde granüler C3 birikir, bu da kompleman aktivasyonuna ve lokal C3 kullanımına yol açar (23). 
Membran atak kompleksinin (MAC) aktivasyonu (C5b-9), özellikle böbreklerde mikrovasküler tromboza neden 
olur (24). Düşük serum C3 seviyeleri kompleman aktivasyonunu yansıttığı için, düşük C3 seviyeleri ve normal C4 
aHÜS'ün karakteristik özelliğidir (19). 

 aHÜS'ün sporadik nedenlerinin ailesel formdan daha yaygın olduğu bildirilmesine rağmen, aHÜS'teki 
genetik mutasyonların rolünün anlaşılması prognostik değer sunmaktadır. Ailesel aHÜS tanısı için, bir ailenin en 
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az iki üyesine 6 aylık bir süre içinde aHÜS tanısı konulmalıdır (18). Patogenezde birçok mutasyon yer alsa da, 
hastalığın gelişimi multifaktöriyeldir. Bir birey bir mutasyon taşıyabilirken, aHÜS oluşması için bir tetikleyici (ikinci 
vuruş) gereklidir. Bu nedenle aHÜS hamilelik, viral enfeksiyon, kanser, organ nakli ve bazı ilaçların kullanımı ile 
tetiklenebilir (25). CFH, CFHR3, MCP, CFI, CFB ve C3 genlerindeki mutasyonlar aHÜS oluşumuna zemin 
hazırlar (26). 

Klinik Özellikler 

 aHÜS, vakaların % 20'sinde akut başlangıçlıdır. Klinik özellikler, mikrovasküler hasar ve trombozun yanı 
sıra çeşitli organ sistemlerinde iskemik hasarın derecesine bağlıdır. aHÜS hastalarında hemolitik anemi 
(hemoglobin <10 g/dL), trombositopeni (trombosit <150 000/mm 3) ve bozulmuş böbrek fonksiyonu vardır. Böbrek 
yetmezliği sıktır; en yaygın belirtiler proteinüri, hematüri, hipertansiyon ve azotemidir (27). 

Komplikasyonlar 

 Atipik HÜS sistemik bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır ve %20'sinde böbrek dışı özellikler, % 
5'inde de multi-organ tutulumu görülmektedir. En yaygın böbrek dışı bulgusu hastaların %10-48’inde görülen 
merkezi sinir sistemi tutulumudur (27). Semptomlar arasında sinirlilik, uyuşukluk, konvülsiyonlar, ensefalopati, 
diplopi, kortikal körlük, hemiparezi-hemipleji ve koma yer alır. Hastaların yaklaşık% 10'u miyokard enfarktüsü, 
miyokardit, kalp yetmezliği, kardiyomiyopati ve tıkayıcı koroner arter hastalığı gibi komplikasyonlar gösterir. CFH 
ve C3 mutasyonu olan hastalar, kardiyovasküler alanda yüksek tutulum riski gösterir (28). Multi-organ yetmezliği 
olan hastalarda başta pulmoner hemoraji ve hipoksemi olmak üzere pulmoner belirtiler bildirilmiştir (29). 
Kalsinörin inhitörü alan solid organ transplantasyonu yapılmış hastalarda abdominal kolik, kabızlık, distansiyon, 
darlık, tıkanma ve perforasyon görülebilir (30). 

Tanı 

 TMA'nın başlıca ayırıcı tanıları arasında aHÜS, trombotik trombositopenik purpura (TTP) ve Shiga 
toksiniyle ilişkili hemolitik üremik sendrom (HÜS) bulunur. Farklı patofizyoloji ve tedaviler nedeniyle zamanında 
teşhis zorunludur. TMA teşhisi trombositopeni, mikroanjiyopatik hemoliz ile şunlardan bir veya daha fazlasını 
gerektirir: nörolojik semptomlar, böbrek yetmezliği veya gastrointestinal semptomlar. TMA teşhisi konulduktan 
sonra, Shiga toksiniyle ilişkili HÜS, TTP ve aHÜS arasında ayrım yapılmalıdır. 

 Tipik HÜS tanısı, prodromal diyare öyküsünü izleyen klinik ve laboratuvar bulgulara dayanır. Teşhis, 
serolojik testler ve Shiga toksini üreten E. coli için pozitif mikrobiyolojik kültürlerle doğrulanır. 

 TTP, florometrik veya kromojenik testlerle belirlenen ADAMTS13 aktivitesindeki kusur ve trombositopeni 
ile karakterizedir. TTP baskın olarak nörolojik özelliklere sahip TMA ile karakterizedir. ADAMTS13 testleri, TTP ve 
aHÜS arasında ayrım yapmak için kritiktir. Şiddetli eksiklik (<% 5-10 aktivite) ise TTP'nin oldukça hassas 
belirleyicisidir (31). Sekonder HÜS, otoimmün hastalıklar, maligniteler, hemopoietik kök hücre veya solid organ 
transplantasyonu, malign hipertansiyon veya kalsinörin inhibitörleri (siklosporin, takrolimus), gemsitabin, 
mitomisin, interferon, kinin ve kokain gibi ilaçların kullanımında düşünülebilir (32). Sekonder HÜS tedavisi, sebep 
olan ilacın kesilmesi veya tetikleyici durumun tedavisidir. 

 Tipik veya sekonder HÜS ile TTP tanısı klinik olarak yapılmazsa veya laboratuvar testleri ile 
doğrulanmazsa, o zaman aHÜS tanısı dikkate alınmalıdır. aHÜS'lü hastalarda kompleman yolunun kapsamlı 
değerlendirilmesi gerekir. Bunlar, kandaki C3, faktör H, I ve B seviyelerinin ve anti faktör H antikorlarının 
ölçümünü içerir. MCP (CD46) için akım sitometrisi yapılır. CFH, CFI, CFB, C3, MCP, DGKE ve THBD genleri için 
yeni nesil DNA dizileme yapılabilir.  

Tedavi 

 aHÜS tedavisi, akut böbrek hasarı ve sistemik komplikasyonların yönetimine dikkat edilerek destekleyici 
tedavi şeklindedir. Plazma değişimi ve plazma infüzyonları (PD/PI) aHÜS için standart tedavi olmasına rağmen, 
kompleman disfonksiyonunun altında yatan nedeni ele almaz. PD, antikorların ve diğer proteinlerin 
uzaklaştırılmasını sağlayan etkili bir akut yönetim şeklidir (33). Tedavi genellikle tanıdan sonraki 24 saat içinde 
başlar ve tipik olarak en az 5 gün boyunca ve 2 gün trombositler >100000/ mm3 ve şistositler <% 2 görülene 
kadar günlük olarak yapılır. Ardından gün aşırı ve sonrasında haftada 2 kez olmak üzere devam edilir (27). 
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Yetersiz iyileşme nedeniyle, çoğu uzmanlar, aHÜS hastalarında plazma tedavisinin (PE / PI) ampirik kullanımını 
önermemektedir. Kompleman inhibitörü eculizumab ile tedavinin hemen sağlanamadığı durumlar ise istisna 
sayılmıştır. Diğer bir istisna ise PE ve immunosupresyon kombinasyonunun dolaşımdaki otoantikor seviyelerini 
etkili bir şekilde azalttığı ve daha fazla üretimini engellediği konusunda hemfikir olduğu anti-FH antikorları olan 
hastalardır (34). PE, MCP mutasyonu olan hastaların yönetiminde sınırlı role sahiptir. 

 Eculizumab, kompleman C5'e karşı monoklonal antikordur. MAC oluşumunu önleyerek, aHÜS'ün neden 
olduğu mekanizmayı inhibe eder. Birkaç çalışma, aHÜS hastalarında eculizmab ile acil tedavinin daha iyi 
sonuçlara yol açtığını göstermiştir (35,36). Eculizumab’ın erken başlaması mümkün olmadığında, uzun süreli 
eculizumab tedavisi başlatılarak renal iyileşmenin hala iyileştirilebileceğini gösteren kanıtlar vardır (37). Doz 
şeması 4 hafta boyunca haftada bir 900 mg; 5. haftada 1200 mg ve ardından 2 haftada bir 1200 mg şeklindedir 
(38). aHÜS'te uygun eculizumab tedavi süresi ise henüz belirlenememiştir. Kompleman genlerindeki patojenik 
varyantların, eculizumabın kesilmesinden sonra daha yüksek bir aHÜS relaps riski ile ilişkili olduğundan bu hasta 
popülasyonunda eculizumab'ı keserken klinisyen dikkatli olmalıdır (39). Nüks eden hastalarda eculizumab en 
uygun maliyetli tedavidir (40).  Eculizumab tedavisine başlamadan önce meningokok aşısı kesinlikle 
önerilmektedir. İdeal olarak, hastalar eculizumab tedavisine başlamadan en az 2 hafta önce aşılanır. Ayrıca, 
Streptococcus pneumoniae ve Haemophilus influenza tip B'ye karşı aşılamalar da tedaviye başlamadan önce 
önerilmektedir (38). 

Sonuçlar 

 KBY’de anemi yaygındır ve esas olarak eritropoetin üretimindeki azalmaya bağlıdır. KBY hastalarında 
diğer tedavi edilebilir anemi nedenlerinin araştırılması gerekir. KBY’de anemi, kardiyak olaylar, kalp yetmezliği, 
miyokard infarktüsü ve ölüm ile ilişkilidir. Eritropoietin seviyeleri KBY hastalarında aneminin bir göstergesi 
değildir. 11-12 g/dl hemoglobin seviyesi hedeflenmelidir. Branşlar arası bir ekip yaklaşımı, olumlu sonuçları en üst 
düzeye çıkaracak ve olumsuz olayları en aza indirecektir. 

 aHÜS, alternatif kompleman yolunun aşırı aktivasyonunun neden olduğu nadir bir hastalıktır. Böbrek 
baskın olarak etkilenirken, hastalık birden fazla organ sistemini içerebilir ve tedavi edilmediğinde ciddi morbidite 
ve mortaliteye neden olabilir. Bir C5 inhibitörü olan Eculizumab, aHÜS'e yeni bir terapötik yaklaşım sunar. Erken 
tanı ve müdahale hastalık morbidite ve mortalitesini azalttığı için aHÜS tanı ve yönetimine yaklaşımın anlaşılması 
önemlidir. 
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Karaciğer Hastalıklarında Hematolojik Değişiklikler 

Dr. Cumali YALÇIN 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Hematoloji Bilim Dalı  

GİRİŞ 

Karaciğer, lipid metabolizması ve protein biyosentezinde başlıca görev alan hayati bir organdır. Koagülasyon 
sisteminde rol alan faktör VIII ve faktör XIII dışındaki pıhtılaşma faktörleri (faktör II, V, VII, IX, X, XI) ve fibrinojen 
(faktör I) karaciğerden sentezlenmektedir. Protein C ve S, antitrombin ve birçok antikoagülan karaciğerden 
sentezlenir (1). Ayrıca karaciğer hematopoezde önemli rol oynayan sitokinlerin salınım yeridir. Özellikle trombosit 
büyüme faktörü olan trombopoetinin başlıca sentez yeridir. Enflamasyonda artan ve demir metabolizmasının 
kontrolünü sağlayan hepsidin karaciğerde sentezlenir (2). Karaciğerde sentez işlemleri polipeptid zincirlerin 
üretilmesini, glikozilasyonu ve post-translasyonel modifikasyonu içermektedir. K vitamini metabolizmasının 
bozulması ile bazı pıhtılaşma faktörlerinin sentezi azalır  (3). Karaciğer hastalıklarında geniş bir aralıkta 
hematolojik değişiklikler izlenir. Anemi, lökopeni, trombositopeni ve koagülasyon bozuklukları başlıca görülen 
hematolojik değişikliklerdir. 

ANEMİ 

Karaciğer hastalıklarında sıklıkla varis kanaması ya da gastrointestinal kanamalar nedeni ile anemi gelişir. 
Lipoprotein metabolizmasındaki anormalikler nedeniyle eritrosit membranında kolestrol birikir. Bunun sonucunda 
laboratuvar bulgusu olarak ortalama eritrosit hacminde artış ortaya çıkar. İleri karaciğer hastalıklarında eritrositte 
fazla kolesterol birikimine bağlı integral membran proteinlerininin yapısının bozulmasıyla eritrosit membranında 
azalmış deformabilite anemiye neden olabilir. Bu durum periferik yaymada eritrositlerde spiküler uzantılar 
şeklinde izlenen akantosit oluşumuna sebep olur (4). 

Hepatit C tedavisinde kullanılan proteaz inhibitörlerinden telaprevir ve boceprevirin anemi ile ilşkili olduğu 
gösterilmiştir. Pegylated interferon alfa’nın ciddi myelosupresyon etkisi bilinmektedir. Ayrıca ribavirin hem 
myelosupresyona hem hemolitik anemiye neden olabilir (5). 

TROMBOSİTOPENİ 

Trombosit büyüme faktörü trombopoetin karaciğerden sentezlenmektedir. Karaciğer hastalıklarındaki 
trombositopeninin en önemli nedeni splenik sekestrasyondur. Hepatit C enfeksiyonu, alkolün megakaryositler 
üzerine toksik etkileri, ilaçlar, vitamin B12 ve folat eksikliği diğer trombositopeni nedenleridir (6). 

Orta derecede tombositopeni (trombosit sayısı 50.000-100.000/mm3) genellikle iyi tolere edilir. Ciddi derecede 
trombositopenisi (trombosit sayısı <50.000/mm3) olan karaciğer hastalarında transfüzyon ihtiyacını azaltmak ve 
komplikasyonları önlemek için trombopoetin analogları kullanılabilir. Trombopoetin reseptör agonisti eltrombopag,  
trombosit sayısında yükselme ve trombosit transfüzyon ihtiyacında azalma ile ilişkilendirilmiştir (7). 

Karaciğer hastalıklarında trombosit disfonksiyonu da görülmektedir. Araşidonik asit düzeylerinin azalması sonucu 
tromboksan A2 üretiminde azalma ve trombosit reseptör seviyesinde azalma trombosit disfonksiyonu ile 
sonuçlanır (8). 

LÖKOPENİ 

Lökopeni sıklıkla diğer sitopenilerle birlikte görülür ve genellikle portal hipertansiyona sekonder hipersplenizme 
bağlı gelişir. Hepatit C tedavisinde kullanılan ilaçlar lökopeni yapabilir. Diğer sitopenilerle birlikte lökopeni 
karaciğer nakli sonrası düzelir. Ancak nakil sonrası kullanılan immunsupresif ilaçlara bağlı ya da enfeksiyona 
sekonder lökopeni ortaya çıkabilir (9). 

KOAGÜLASYON BOZUKLUKLARI  

Karaciğer hastalığında hem prokoagülan hem de antikoagülan faktörlerin sentezinin bozulması sonucu hemoraji 
ya da tromboz izlenebilir. Ciddi olmayan karaciğer hastalığında vWF ve faktör VIII (endotel ve diğer hücrelerde 
sentezlenen) düzeylerinin artışı protein C, protein S ve antitrombin düzeyinin azalması, doku plazminojen 
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aktivatör düzeyinin artması ve plazminojen düzeylerinin azalması ile hiperkoagülasyona bağlı komplikasyonlar 
daha sık izlenmektedir (10). 

İleri karaciğer hastalığında, fulminan hepatik yetmezlik geliştikçe kanama eğilimi ön plana geçer. Fibrinojen 
düzeyleri stabil siroz hastalarında normal düzeyde bulunurken ileri siroz hastalarında hem firinojen düzeyi azalır 
hem disfibrinojenemi görülür (4).  

Portal ven trombozu karaciğer hastalığının en iyi bilinen komplikasyonudur. Karaciğer hastalığı nedeniyle yatan 
hasta grubunda tromboembolizm komplikasyonu diğer yatan hastalara göre 2 kat fazladır (11). Ayrıca bu hastalar 
aktive olmuş pıhtılaşma faktörlerinin klirensinde bozulma sonucu yaygın damar içi pıhtılaşmasına yatkındırlar. 
Karaciğer hastalarında koagülasyon faktörlerinin azalması, trombositopeni ve portal hipertansiyona bağlı gelişen 
anatomik lezyonlar sonucu oluşan kanamalar gastrointestinal sistemde ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden karaciğer 
hastalarında gastrointestinal sistem kanamaları yaygın bir sorundur (12). 

TANISAL TESTLER 

Karaciğer hastalığında protrombin zamanı (PT)/inernational normalized ratio (INR) ve aktive parsiyel 
tromboplastin zamanı (aPTT) artışı yaygın olarak görülür. Daha önceden PT/INR düzeyi yüksek olan karaciğer 
hastalarının oto-antikoagüle olduğu düşünülürdü. Ancak günümüzde standart pıhtılaşma testleri ile kanama riski 
arasında yakın ilişki olmadığı ortaya konulmuştur (13). 

INR’deki ılımlı artışın (1,5-2) her zaman kanama riskinde artış ile ilişkili olmaması, klinik uygulamalarda bazı 
değişikliklere yol açmıştır. Santral venöz kateter takılması ve birçok invazif tanısal girişimler ılımlı INR 
yüksekliğinde (1,5-2) güvenle yapılabilir. Kanaması olmayan INR yüksekliği olan karaciğer hastalığında profilaktik 
taze donmuş plazma (TDP) verilmesi rutinden çıkarılmıştır (14, 15). 

Karaciğer hastalığı olan bireylerde gerçek kanama riskinin değerlendirilmesi için tam kan sayımı, fibrinojen 
düzeyi, PT/INR, aPTT, D-dimer ve tromboelastografi (TEG) gibi spesifik testleri de içeren sistematik bir yaklaşım 
daha güvenilir olmaktadır. Ayrıca karaciğer yetmezliği bulunan olguların yaklaşık üçte ikisinde disfibrinojenemi 
bulunmaktadır (16). 

TROMBOTİK VE HEMORAJİK KOMPLİKASYONLAR 

Karaciğer hastalığında trombotik komplikasyonların yönetiminde farklı yaklaşımlar mevcuttur. Karaciğer 
hastalığında öngörülen kanama riski nedeniyle bazal trombositopenisi ve ılımlı INR yüksekliği olan bireylerde 
tromboprofilaksi yapılmayabilir. Ancak bazı güncel kılavuzlarda kanama riski yüksek olmayan hastalarda hem 
portal ven trombozu hem Budd-Chiari sendromu için antikoagülasyon önerilmektedir (17). Warfarin ile 
antikoagülasyonda PT/INR’de geniş dalgalanmalar olduğu için izlem oldukça zordur. Alternatif olarak 
fondaparinuks ya da düşük molekül ağırlıklı heparinlerden biri kullanılabilir. Trombotik komplikasyonların 
tedavisinde dabigatran ve rivaroksaban gibi yeni oral antikoagülanların rolü henüz yeterince bilinmemektedir (18). 

Karaciğer hastalığı olan bireylerde trombositopeni, disfibrinojenemi ve pıhtılaşma faktör eksiklikleri göz önüne 
alınarak kanama yönetimi yapılmalıdır. Klinik pratikte hemorajik komplikasyonların yönetiminde hasta hacim 
yükünü tolere edebilirse 10-20 ml/kg dozunda taze donmuş plazma uygulanabilir. Eğer şiddetli disfibrinojenemi 
varsa 10-20 ünite kriyopresipitat kullanılabilir. Ayrıca antifibrinolitikler, protrombin kompleks konsantresi ve faktör 
konsantreleri de kullanılabilir (19). Rekombinant faktör VIIa’nın 20-40 µg/kg dozunda kullanılması ile karaciğer 
hastalarında kanama kontrolü sağlanabilir. Karaciğer nakli olan hastalarda traneksamik asit uygulamasının 
tromboz riskini artırmadan kan kaybını ve transfüzyon ihtiyacını azalttığı gösterilmiştir (20). 
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Evre 3-4 Kronik Böbrek Yetmezliği Yönetimi 

Dr. Özgür Akın Oto 

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD. Nefroloji BD. 

Dünyada son dönem böbrek yetmezliğine sahip hasta sayısı hızla artmakta olup, bu durum gerek hastalar 
üzerinde gerekse ulusal sağlık sistemleri üzerinde büyük bir basınç oluşturmaktadır. Koruyucu sağlık 
hizmetlerinin yanı sıra kronik böbrek yetmezliği (KBY) olan hastaların optimal bir şekilde tedavi edilmesi özel bir 
öneme sahiptir. Bu hastalar arasında Evre 3-4 KBY’si olan hastalar önemli bir grubu oluşturmaktadır. Tedavinin 
başlıca iki ana ayağı vardır. Progresyonun önlenmesi ve komplikasyonların tedavi edilmesi. 

Progresyonu önlemek için temel stratejiler şu şekilde özetlenebilir. Altta yatan hastalığın tedavisi, yaşam tarzı 
değişikleri (düzenli egzersiz, BMI 20-25 arasında tutulması, sigaranın bırakılması), dislipideminin tedavisi, 
nefrotoksinlerden kaçınma (NSAID, iyotlu kontrast madde, PPI, warfarin vb), diyet, kan basıncı kontrolü, 
intraglomerüler basıncın düşürülmesi. Tüm bunlar yapılırken bir yanda da anemi, metabolik asidoz, kemik mineral 
bozuklukları, infeksiyonlar ve kardiyovasküler hastalıklar kanıta dayalı tıp ilkeleri uyarınca tedavi edilmelidir.  

Bu sunumda bu ana başlıklarda temel tedavi yaklaşımları ve tedavideki yeni gelişmeler (SGLT-2 inhibitörleri, 
Aldosteron antagonistleri vb) özetlenmiştir.  
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Giriş 

İstenmeyen ilaç reaksiyonları, ilaçların kullanılan normal dozlarında ortaya çıkan, amaçlanmamış ve 
zararlı etkileridir. Tip A ve B olmak üzere iki ana grupta incelenir. Yan etki olarak isimlendirdiğimiz Tip A 
reaksiyonlar doza bağımlı ve öngörülebilen reaksiyonlardır. Tip B reaksiyonlar ise öngörülemeyen, dozdan 
bağımsız reaksiyonlardır. İlaç aşırı duyarlılık reaksiyonu nedeniyle değerlendirilen hastalarda; doğrulanmış ilaç 

alerjisi %7‐16, doğrulanmış antibiyotik alerjisi %6.3‐24 olarak bulunmuştur. Tip B reaksiyonlar, ilaç aşırı duyarlılık 
reaksiyonları (İADR) olarak tanımlanır ve alerjik ve non-alerjik olarak 2 alt gruba ayrılır. 

İlaç aşırı duyarlılık reaksiyonları tanısında anamnez, fizik muayene ve tanısal testler kullanılır. 
Anamnezde; hastanın tanımladığı reaksiyon bir aşırı duyarlılık reaksiyonu mu? Hastanın bu reaksiyonu ilaç 
kullanımıyla ilişkili mi? gibi birçok soru tanıya yardımcı olur. Tanısal testler in vivo ve in vitro olarak ayrılır. 
Çoğunlukla günlük pratiğimizde in vivo testler kullanılır. Erken tip İADR ise deri prik testi, intradermal test 
kullanılırken geç tip reaksiyonlarda yama testi, intradermal test geç okunması kullanılır.  

İlaç Alerjisi Olgu 1 

Elli dört yaşında kadın hasta nefes darlığı, uvula ödemi, cilt kızarıklığı şikayeti ile başvurdu. Hastanın 2. 
kür paklitaksel tedavisi sırasında, serum takıldıktan yaklaşık 5 dakika sonra cildinde kızarıklık ve kaşıntı, nefes 
darlığı gelişmiş, muayenesinde uvula ödemi görülmüş, serum kesilerek müdahale edilmiş. Hasta KT alabilirliği 
açısından tarafımıza danışıldı. Özgeçmişinde; meme kanseri nedeniyle 19.12.2019’da operasyon ve esansiyel 
hipertansiyon vardı, astım, rinit, atopi, ilaç alerji öyküsü yoktu. Fizik muayene normal olarak değerlendirildi. 
Hastaya 12 basamaklı paklitaksel desensitizasyonu herhangi bir reaksiyon gözlenmeksizin uygulandı. İkinci kür 
için 21 gün sonra tekrar 12 basamaklı desensitizasyon ile paklitaksel uygulandı.  Bu kez 12. basamağın 30. 
dakikasında nefes darlığı gelişti, antihistamin ve metilprednizolon uygulandı, şikayeti düzeldi. Üçüncü kürde bu 
reaksiyon öyküsü nedeniyle basamak sayısı artırılarak 16 basamaklı desensitizasyon uygulandı ve reaksiyon 
gözlenmedi.  

Kemoterapotik ilaçlar ile gelişen erken reaksiyonlar; toksik reaksiyonlar, sistemik inflamatuvar yanıt sendromu ve 
erken tip aşırı duyarlılık reaksiyonları olarak sınıflandırılmaktadır. İlk kürde reaksiyon gelişme mekanizması olarak 
doğrudan mast hücre/bazofil mediyatör salınımına bağlanır, deri prick testi yapılmaz, ancak IgE-aracılıklı 
reaksiyon düşünülürse deri testleri yapılabilir. Tümörlerin çeşitli ilaçlara farklı duyarlılıkları olması, sağ kalım için 
en etkin tedavinin seçilmesi zorunluluğu çoğunlukla alternatif kemoterapi ilacı seçilmesine olanak tanımaz. Bu 
nedenle reaksiyondan sorumlu ilaçların desensitizasyon yapılarak kullanılması tercih edilir. Ancak Toksik 
epidermal nekrolizis (TEN), Stevens-Johnson Sendromu(SJS), eritema multiforme, geç tip (>24 saat) 
reaksiyonlarda desensitizasyon yapılamaz. Desensitizasyonda standart 12 basamaklı protokol kullanıldığında 
ilacın verilme süresi yaklaşık 6 saate ulaşır. Desensitizasyon sırasında %30-80 reaksiyon olabilir, çoğu hafiftir ve 
tedavi ile kontrol altına alınır. 

İlaç Alerjisi Olgu 2 

Elli iki yaşında kadın hasta vücutta kızarıklık, kaşıntı, kabarıklık şikayeti ile başvurdu.  

-Hasta 1 yıl önce boğaz ağrısı nedeniyle ilk doz sefuroksim aksetil ve deksketoprofen birer tane aldıktan sonra 1 
saat içinde tüm vücudunda kaşıntı, kızarıklık, kabarıklık olmuş. Dil, dudak şişmesi olmamış, nefes darlığı yok, 
bayılma yok, acile gitmiş ve yapılan serum tedavisiyle 3-4 saatte deri yakınmaları tamamen düzelmiş.  

-Ama boğaz ağrısı devam ettiği için siprofloksasin ve ibuprofen almış ve yine benzer şikayetleri olmuş.  

-Bu olaydan birkaç ay sonra boğaz ağrısı ile moksifloksasin ve adını hatırlamadığı bir ilaç daha almış, 1 saat 
içinde tüm vücudunda kaşıntı ve kızarıklık olmuş, göz kapakları şişmiş, nefes darlığı olmuş, acile başvurmuş, 
müdahale ve tedavi ile düzelmiş.  
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Tüm bu reaksiyonların sonrasında sorunsuz kullanabildiği ilaçlar sorulduğunda antibiyotik olarak  makrolid ve 
azitromisin, aspirin, etodolak, diklofenak ve parasetamol içebildi öğrenildi. 

Özgeçmişinde; guatr nedeniyle levotiron alıyor, anksiyete nedeniyle venlafaksin alıyor. Astım, rinit, atopi 
öyküsü yok. Fizik muayenesi bize başvurusu sırasında normal olarak değerlendirildi. Hastada reaksiyon öyküsü 
olan ilaçlarla testler yaparak sorumlu ilaç saptanmaya çalışıldı. Hastaya sefuroksim ve siprofloksasin ile ayrı 
günlerde plasebo kontrollü ‘oral provokasyon testi’ yapıldı ve reaksiyon gözlenmedi. Moksifloksasin ile yapılan 
oral provokasyon testinde ilaçtan 15 dk sonra tüm vücutta kaşıntı, kızarıklık oldu, antihistamin ve metilprednizolon 
uygulandı, şikayeti düzeldi. Hastaya izole propionik asit grubu alerjisi, moksifloksasin alerjisi tanısı konuldu ve ilaç 
kartı düzenlenerek hastaya verildi. Klaritromisin, azitromisin ve propionik asit grubu dışındaki ağrı kesicileri 
içebildiği belirtildi.  

İlaç provokasyon testi immünolojik ya da non-immunolojik mekanizmayla gelişen ilaca bağlı aşırı 
duyarlılık reaksiyon tanısını koymak amaçlı şüpheli ilacın hastane koşullarında gözetim altında basamaklı (<5 
basamak) olarak verilmesi işlemidir. Olgumuzda ağrı kesici ve antibiyotik birlikte alındıktan sonra reaksiyon 
izlenmişti. Öyküsüne göre öncelikle ağrı kesici alerjisi olarak düşünülerek antibiyotiklerin güvenli olduğunu 
göstermek için ilaç provokasyon testi yapılmıştır. 

Antibiyotik duyarlılığı: Sefuroksim ve siprofloksasin içebilen hastada moksifloksasin ile reaksiyon 
gelişmişti. Kinolonlar; gram negatif ve pozitif bakterilere karşı etkin betalaktam dışı antibiyotiklerdir. IgE veya non-
IgE aracılı reaksiyona neden olabilirler. Kinolonlar arası çapraz reaksiyon görülebilir. Alternatif kinolon tespiti için 
ilaç provokasyon testi yapılmalıdır. Bu hastada alabildiği antibiyotik olduğu için güvenli ilaç testi yapılmadı. 

Nonsteroid Antiinflamatuvar İlaç Duyarlılığı: Ortak farmakolojik özelliği COX-1 enzimini inhibe etmek olan 
kimyasal olarak farklı birden fazla NSAİİ’a karşı reaksiyon gelişiyorsa “çapraz reaksiyon” tipi NSAİİ duyarlılığı 
olarak adlandırılır. Bazı hastalarda ise aşırı duyarlılık reaksiyonu tek bir NSAİİ veya aynı kimyasal gruba ait NSAİİ 
ile olur ve diğer NSAİİ’lar hasta tarafından sorunsuz alınabilir (Tablo). Bizim olgumuzda da çapraz reaksiyon tipi 
değil tek tip ortak kimyasal yapısı olan NSAİİ alerjisi mevcuttu. Bu nedenle sadece propionik asit kimyasal 
yapısına sahip NSAİİ’lar yasaklandı. 
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Giriş 

Koronavirüs, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olan büyük bir virüs ailesidir. Şubat 2020’de 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “Koronavirüs Hastalığı-2019” (COVID-19) olarak adlandırılan bu 
enfeksiyon etkeni 2003 yılında şiddetli akut solunum yetmezliği sendromu (SARS) salgınından sorumlu 
koronavirüs (SARS-CoV-1) ile filogenetik benzerliği olan zarflı bir RNA beta-koronavirüstür (SARS-CoV-2)1. 
Halihazırda 100 milyonun üzerinde insanı enfekte etmiş ve 2 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine 
neden olmuştur. SARS-CoV-2, ağırlıklı olarak solunum sistemini etkilemesine rağmen, hastaların önemli bir 
kısmı, sistemik inflamatuvar yanıt sendromu ve şiddetli bakteriyel sepsisi taklit eden çoklu organ yetmezliği ile 
komplike olurlar2. COVID-19 hastalarının çoğunda koagülasyon sisteminde aktivasyon bildirilmiş ve bu aktivasyon 
artmış mortalite ile ilişkilendirilmiştir3. Son verilere dayanarak, COVID-19’un anormal immün ve aşırı pro-
inflamatuvar yanıtın bir yansıması olan birçok biyolojik yolağın disregülasyonu ile karakterize olduğu, lokalize ve 
sistemik koagülopatiler ile trombotik olaylar şeklinde derin bir hemostaz bozukluğunun gelişimini tetiklediği 
söylenebilir4. COVID-19 tanılı hastada hemostaz sistemindeki değişiklikler ve tromboz gelişimi ile ilgili bilgiler hızla 
artmaktadır. Bu yazıda COVID-19 koagülopatisinin olası patofizyolojik mekanizmaları anlatılacaktır. 

PATOGENEZ 

Rudolf Virchow 1856’da, damar duvarındaki hasarı, kan akımındaki değişiklikleri ve hiperkoagülabiliteyi 
trombus oluşumunun temel nedenleri olarak tanımlamıştır. Bu hipotez, günümüzde hala geçerlidir ve Virchow 
triadı olarak adlandırılır5. Bu üç ana faktörün COVID-19 hastalarında trombüs gelişimden sorumlu olduğu 
düşünülmektedir.  

SARS-CoV-2 virüsü tarafından endotel hücrelerinin doğrudan invaze edildiğine ve hücre hasarına yol 
açtığına dair kanıtlar mevcuttur. Bazı uzmanlar, ağır COVID-19 hastalarında akut solunum sıkıntısı sendromu ve 
organ yetmezliğinin patogenezinde; endotel hasarı, mikrovasküler inflamasyon, endotelyal ekzositoz ve/veya 
endotelitin merkezi bir rol oynadığını ileri sürmüşlerdir6-8. SARS-CoV-2 anjiotensin dönüştürücü enzim 2 
reseptörlerine (ACE-2) bağlanarak endotel hücrelerine giriş yapar. Bu bağlanma lokalize inflamasyonu, endotel 
aktivasyonunu, doku hasarını ve sitokin salınımını (TGF-alfa, IL-1, IL-2, IL-6) artırır, bu artışın COVID-19 
hastalarında bildirilen koagülasyon bozukluklarının sorumlusu olduğu düşünülmektedir9. Virüsün hücreye giriş 
aşamasında ACE-2 tüketimine neden olması, anjiotensin 2 (AT-2) plazma düzeylerinin artmasına yol açar. Artan 
AT-2 düzeyleri bir dizi protrombotik hadiseye neden olur, bunlar; vazokonstriksyon, endotel ve trombosit 
aktivasyonu ve pro-inflamatuvar sitokin salınımıdır10.  

COVID-19 koagülopatisinde bir diğer patolojik immüntromboz mekanizması ise nötrofil ektrasellüler 
tuzaklardır (NET)11. Polimorfonükleer lökositler, NET’leri NETosis adı verilen düzenlenmiş bir hücre ölümü süreci 
yoluyla üretirler. NET'ler ekstrasellüler, 3 boyutlu yoğun kromatinden oluşan ve çevresinde antimikrobiyal ve 
histon proteinleri çevrili kafeslerden oluşur ve bu NET’ler stimülasyon sonrası salınırlar11. Solunum yolu virüsleri 
dahil olmak üzere patojenler, doğal bağışıklığın bir parçası olarak mikropları yakalayıp öldüren NET’lerin 
oluşumunu, NETosis ile indüklerler12. Trombositler tarafından tetiklendiğinde, NETosis regülasyonu bozulur ve 
NET aracılı doku hasarına, hiperkoagülabiliteye ve tromboza neden olabilir. NETosis bozukluğu hem akut hem de 
kronik inflamatuar hastalıklarla ilişkilidir11. NET üretimi mikrotrombüs oluşumuna neden olup dokularda bazı 
inflamatuvar yanıtları tetikleyip, akciğer, kalp ve böbrekte ciddi hasara neden olur13. 

COVID-19 ilişkili endotel hasarı nedenlerinden biri de interlökin-6 (IL-6) gibi sitokinler ve diğer akut faz 
reaktanları gibi akut sistemik inflamatuvar cevabın aracılarıdır14. Yapılan immünolojik çalışmalarda ağır 
koronavirüs hastalarında IL-6, IL-17A ve tümör nekrozis faktör alfa gibi pro-inflamatuvar sitokinlerin arttığı 
gösterilmiştir15. Pro-inflamatuvar sitokinlerin anormal pıhtı oluşumunda ve trombosit hiperaktivasyonunda kritik 
öneme sahip olduğu ve önemli antikoagülan yolakların inhibisyonunda önemli rol oynadığı gösterilmiştir16.  
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Koagülasyon ve immün sistem, konakçı savunmasını invazif patojenlere karşı koruyan temel 
mekanizmalardır. Kompleman sistemi sepsiste, immün sistem ve hemostatik yolaklar arasında kilit bir rol oynar . 
Ancak, kompleman sisteminin aşırı aktivasyonunun, konakçı hasarının patogenezinde de rol oynadığı 
bilinmektedir. COVID-19'da, endotelyal hücrelerin hasarı, otoimmün yanıtın bir sonucu olarak ortaya çıkar ve 
ardından doku hasarı ve tromboza yol açar17. Magro ve ark. kompleman aktivasyonunun bozulduğu atipik 
hemolitik üremik sendrom benzeri bir tablonun, COVID-19 endoteliopatisinin patogenezinde rol oynayabileceğini 
öngörmüş ve analizlerinde terminal kompleman komponentlerinden olan C5b-9, C4d ve mannoz-bağlı lektin ilişkili 
serin proteaz 2’nin mikro damarlarda biriktiğini ve alternatif ve lektin bağımlı kompleman yolaklarının eş zamanlı 
stimüle edildiğini göstermişlerdir.18. Ayrıca SARS-CoV-2 ‘spike’ proteinlerinin interalveolar septada C4d ve C5b-9 
ile birlikte lokalize olduğunu göstermişlerdir. Ek olarak C5b-9 (membran atak kompleksi, MAC) birikimi ile olan 
trombojenik endoteliyopati, COVID-19 hastalarının biyopsi örneklerinde gösterilmiştir17. C3a, C4a ve C5a 
anafilatoksinlerinin fazlalığı, proinflamatuvar ve prokoagülan bir ortam oluşturmaktadır.  

COVID-19 ilişkili hiperkoagülabilite, bazı uzmanlar tarafından, 2009 yılında Uluslararası Tromboz ve 
Hemostaz Topluluğu (ISTH)’nun muhtemel yaygın damar içi pıhtılaşma (DIC) kriterlerini karşıladığı gerekçesiyle 
DIC benzeri durum olarak adlandırılmıştır19. Ancak COVID-19’da görülen en önemli bulgu tromboz olmasına 
karşın DIC’de en sık görülen bulgu kanamadır. COVID-19’da D-dimer yüksekliği, bazı olgularda hafif 
trombositopeni görülmesi nedeni ile DIC’e benzerlik göstermektedir. Ancak diğer koagülasyon parametreleri 
COVID-19 ve DIC’te birbirinden farklıdır. COVID-19 da tipik olarak görülen yüksek fibrinojen ve faktör VIII 
aktivitesi, koagülasyon faktörlerinin tüketilmediğini düşündürmektedir20. Aksine, akut dekompanse DIC, pıhtılaşma 
faktörlerinin tüketimi nedeniyle düşük fibrinojen düzeyleri ile ilişkilidir. Tromboembolik olayların bildirildiği büyük bir 
COVID-19 serisinde, hiçbir hastada aşikar DIC tablosu görülmemiştir21. Tipik olarak, akut dekompanse DIC'de 
kanama, kronik kompanse DIC'de ise tromboz hakim tabloyu oluşturur. Bu nedenle, COVID-19 hastalarında 
görülen hiperkoagülabilite, trombosit sayısının ve aPTT'nin tipik olarak normal olması nedeni ile, akut DIC'den çok 
kompanse DIC ile benzerlik göstermektedir. 

Hastalığın laboratuvar bulguları, 24 ağır pnömonili (entübe) hastada bakılan standart koagülasyon 
testleri, von Willebrand faktör içeren diğer testler ve tromboelastografi ile değerlendirilmiş ve aşağıda 
belirtilmiştir20; 

 Koagülasyon testleri 
o Normal veya hafif artmış PT ve aPTT 
o Normal veya artmış trombosit sayıları 
o Artmış fibrinojen 
o Artmış D-dimer 

 Diğer testler 
o Artmış Faktör-8 aktivitesi 
o Artmış von Willebrand antijen 
o Antitrombin ve serbest Protein S’de hafif azalış 
o Protein C’de hafif artış 

 Tromboelastografik bulgular 
o Erken trombin patlaması ile ilişkili reaksiyon zamanında kısalma 
o Fibrin üretiminde artış ile ilişkili pıhtı oluşum zamanında kısalma 
o Dayanıklı pıhtı ile ilişkili maksimum genlikte artış 
o Azalmış fibrinolizis ile ilişkili 30. dakika pıhtı lizis zamanında kısalma 

Başka bir çalışmada, COVID-19 hastalarının, diğer koronavirüs enfeksiyonları olan hastalardan daha 
yüksek trombosit sayısına sahip olduğu ileri sürülmüştür22. İrlanda’da serviste yatan 50 hastada, yoğun bakım 
hastalarınınkine benzer şekilde D-dimer, fibrinojen artışı, normal trombosit ve pıhtılaşma zamanı olduğu 
bildirilmiştir23. 

SONUÇ 

COVID-19 enfeksiyonunda, özellikle ağır olgularda hiperkoagülabiliteye neden olabilen ciddi 
inflamasyon, endotel hasarı, hipoksi, immobilite ve diğer faktörlere bağlı olarak tromboz riski artmaktadır. İlk 
COVID-19 olgusunun tanımlandığı günden bugüne kadar geçen yaklaşık bir yılı aşkın sürede, trombotik 
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komplikasyonları da içeren mekanizmalar halen aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Mevcut kanıtlar, COVID-19'da 
immüno-trombo-inflamasyon olarak tanımlanabilecek bir trombotik sürecin geliştiğini desteklemektedir. Daha 
spesifik ve yüksek hasta sayılı randomize kontrollü, çok merkezli yeni çalışmaların sonuçları birçok bilinmezin 
anlaşılmasına yardım edebilecektir. 
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Ne Zaman Steroid, Ne Zaman Nonsteroid 

Dr. Selime ERMURAT 

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi  

 

NONSTEROİD ANTİENFLAMATUAR İLAÇLAR: 

Nonsteroid antienflamatuar ilaçlar (NSAİİ) çeşitli kas iskelet sistemi hastalıklarında kullanılan kortizon olmayan 
anti-inflamatuvar ilaçlardır. NSAİİ, anti-inflamatuvar, analjezik ve antipiretik etkileriyle hem akut ağrıların hem de 
kronik inflamatuvar ve dejeneratif eklem hastalıklarının tedavilerinde yaygın olarak kullanılır. Ağız yoluyla, damar 
içi, kas içi, topikal olarak ve rektum yoluyla kullanılabilirler. En çok kullanılan yol, oral yoldur. Bu ilaçlara örnek 
olarak indometazin, diklofenak, naproksen, etodolak, meloksikam verilebilir. 

NSAİİ’ların etki mekanizması; 

 
 

 
Kas- iskelet sisteminin herhangi bir ağrılı durumunda analjezik olarak ilk olarak asetaminofen (parasetamol) 
önerilir (max doz: 4 g/gün). Semptomlar basit analjezikler ile kontrol altına alınamazsa veya asetaminofen 
kontrendike ise NSAİİ düşünülmelidir. NSAİİ mümkün olabilen en düşük dozlarda ve en kısa periodlarda 
kullanılmalıdır. Fakat, kronik iltihabi kas-iskelet sistemi hastaları bu ilaçları anti-inflamatuvar dozlarda ve uzun 
süreli kullanma ihtiyacı duyarlar. NSAİİler genellikle ağrı ve inflamasyonun olduğu yerdeki akut ve kronik durumun 
tedavisinde endikedir. Bu grup analjeziklerin antiinflamatuvar etkinliği, sentetik veya doğal en güçlü 
antiinflamatuvar steroid ilaçlar olan glukortikoidlerinkine göre zayıftır. 

NSAİİler romatolojik hastalıklarda genellikle şu durumlarda semptomatik rahatlama için endikedirler: 

1) Romatoid artrit (RA) 

2) Ankilozan spondilit (AS) 

3) Osteoartrit (OA) 

4) Psöriyatik artrit (PSA) 

5) Reaktif artrit 

6) Akut Romatizmal ateş (ARA) 
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7) İskelet ve kas sistemi ilgili diğer lezyonlar 

8) Metastaza bağlı kemik ve eklem ağrıları 

9) Kollojen Doku Hastalığı 

10) Behçet Hast., Ailevi Akdeniz Ateşi, Sarkoidoz 

11) Kristal Artropatiler 

 
NSAİİ iyi bilinen analjezik ve anti-inflamatuvar etkilerine rağmen RA ve OA tedavilerinde hastalığın seyrini 
değiştirememektedirler ve hastalık süreçlerinde radyolojik zararın ilerlemesini önledikleri gösterilmemiştir. Eklem 
ağrısı ve sabah tutukluğunu gidermede oldukça etkili olan bu ilaçların etkileri yarı ömürleri ile sınırlıdır. 
Sedimentasyon, CRP gibi akut faz yanıtlarını baskılamazlar ve ayrıca hastalığın ilerlemesi ve eklem hasarının 
gelişmesine etkileri yoktur. 

Aksine AS’de NSAİİ’ler birinci basamak ilaç seçimidir ve altın standarttır. Yüksek doz NSAİİ kullanan AS 
hastalarında radyolojik olarak yapısal hasarın ilerlemesinde azalma gösterilmiştir. Kanıtlar NSAİİ’lerin omurga 
ağrısı, periferik eklem ağrısı ve fonksiyonu kısa sürede (6 hafta) iyileştirdiğini göstermektedir. Bu ilaçlar yalnız 
ağrıyı ve tutukluğu gidermekle kalmaz, aynı zamanda romatizmal inflamasyonu da baskılarlar; hastaların %60-
80’inde oldukça etkili olurlar. AS’li hastaların yaklaşık %70-%80’ine NSAİİ tedavisi verilir. Bu ilaçlara karşı 
yanıtsızlık olduğu sonucuna varmadan önce, en az 2 veya 3 farklı NSAİ ilacın, en az bir hafta süreyle ve tolere  
edilebilen anti-inflamatuvar dozda (yüksek dozda) kullanılması gerekir. AS hastalarında görülen ağrı ve tutukluk, 
devam eden inflamasyonun göstergesidir. NSAİ ilaçlar inflamasyonu baskıladığı için ağrıyı azaltır ve bazen 
tamamen geçirirler. Son yıllarda yapılan araştırmaların sonuçları; bu ilaçları uzun süre ve düzenli kullanan 
hastalarda hastalığın ilerlemesinin yavaşladığına işaret etmektedir. Sonuç olarak AS’li hastalarda ağrı 
kontrolünün başlıca nedeni inflamasyonun baskılanmasıdır. Bu nedenle ağrı olan dönemlerde ilacı düzenli 
kullanmak gerekir; ağrı olmayan dönemlerde ise bu ilaçların kullanılmasına gerek yoktur. Aksiyel AS tedavisinde 
sistemik steroid kullanımını öneren kanıt bulunmamaktadır; gereğinde sadece lokal steroid enjeksiyonları 
önerilebilir. Periferik AS de ise düşük dozda steroid kullanılabilir ve eklem içine steroid enjeksiyonları yapılabilir. 

PSA tedavisinde de ilk basamak olarak NSAİİler önerilir. Özellikle oligo veya monoartiküler tutulum olduğunda 
etkilidir. Deri lezyonlarında artış veya alevlenmeye sebep olursa başka bir NSAİİ ile tedaviye devam edilebilir. 
NSAİİ ile tedaviye cevap vermeyen birçok hastada DMARD ve glukokortikoid kullanmak gerekir. 

Gut hastalarında NSAİİ, akut atakların tedavisinde hem akut olarak ağrıyı azaltırlar hem de inflamasyonu tedavi 
ederler, ayrıca daha düşük dozlarda atakların önlenmesinde profilaktik etkileri vardır.  

NSAİ ilaçları kullanırken bu ilaçların yan etkilerini de bilmek gerekir. NSAİİ’nin prostaglandin (PG) sentezinin 
inhibisyonu ile doğrudan ilişkili olarak, ayrıca idiosinkratik etkilerinden dolayı önemli yan etkileri vardır. 
İstenmeyen etkiler gastrointestinal sistem (GİS), böbrekler ve kardiyovaskuler sistemi (KVS) ilgilendirir.  

KVS risk faktörü olan ya da renal yetmezliği olan hastalarda NSAİİ yerine glukokortikoidler kullanılabilir. 

 

GLUKOKORTİKOİDLER; 

Romatoloji esas olarak kortizon/steroid kullanma sanatıdır. Romatizmal hastalıkların neredeyse tamamında 
düşük ya da yüksek doz steroid kullanmak gerekmektedir. Önemli olan hastaya zarar vermeden en düşük dozda 
ve en kısa sürede kullanabilmektir. 

Glukokortikoidler, adrenal korteksten salgılanan steroid yapıda hormonlardır. Antiinflamatuar ve immünosupresif 
özellikleri nedeniyle RA, PSA, vaskülit, SLE gibi pek çok romatolojik hastalığın tedavisinde kullanılırlar. 

Romatoid artritin eklem bulguları düşük doz (günde 5 – 7.5 mg prednizolon) steroide iyi yanıt verirse de ilacın 
dozu ve kullanıldığı süreye bağlı olarak gelişen yan etkiler steroid kullanımını kısıtlar. Yine de düşük doz 
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prednizolon, böbrek – gastrointestinal sistem, kalp gibi eşlik eden hastalığı olanlarda, yaşlılarda ve gebelerde 
çoğu zaman tercih edilen ilaç olmaktadır. Düşük doz prednizolon erozyon gelişmesini geciktirmektedir. Organ 
tutulumlarında tutulumun önemine ve şiddetine olarak daha yüksek dozlarda glukokortikoid gerekebilmektedir. 

Aksiyel AS’de steroid tedavisinin yeri yoktur. Sadece periferik eklem tutulumu olan hastalarda düşük doz steroid 
önerilmektedir. 

PSA tedavisinde NSAİİler öncelikle tercih edilen ilaçlardır. Sistemik glukokortikoidlerden, ilacın kesilmesi 
esnasında püstüler cilt lezyonlarını arttırabileceği için mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Oligoartiküler veya bir iki 
ekleminde persistan artiriti olan poliartiküler olgularda intraartiküler kortikosteroid enjeksiyonu yapılabilir. 

Akut gut ataklarında kolşisn ve NSAİİ kontrendike olduğu olgularda ise kısa süreli kortikosteroid tedavisi ya da 
eklem içine steroid enjeksiyonu yapılabilir. 

SLE’de hafif lupus belirtileri (örn., Deri, eklem ve mukozal tutulum) olan hastalarda, NSAİİ ve hidroksiklorokin işe 
yaramadığnda düşük doz glukortikoid (prednizolon<7.5 mg) kullanılır. Orta derecede lupus tutulumu olan 
hastalar; önemli ancak organı tehdit etmeyen hastalığa sahip olan hastalar olarak tanımlanır (örn, kutanöz, kas-
iskelet sistemi veya hematolojik tutulum) Bu hastalarda da kısa süreli 5-15 mg/gün dozunda prednizolon kullanılır. 
Majör organ tutulumuna (ör., Renal ve merkezi sinir sistemi) ikincil olarak şiddetli veya yaşamı tehdit eden 
belirtileri olan hastalar, genellikle hastalığı kontrol etmek ve doku hasarını durdurmak için bir başlangıç yoğun 
immünosupresif tedavi (indüksiyon tedavisi) periyoduna ihtiyaç duyar. Bu hastalara genellikle kısa bir süre için 
yüksek dozlarda sistemik glukokortikoid tedavisi verilir (örn., Akut hastalarda üç gün süreyle 0.5 ila 1 g / gün 
intravenöz metilprednizolon veya günde 1 ila 2 mg / kg / gün metilprednizolon) 

Polimiyalji romatika tedavisinin temel taşını glukokortikoidler oluşturur. PMR’li hastalarda düşük doz prednizon 
veya prednizolona terapötik yanıt karakteristik olarak hızlı ve tamdır. 

Dev hücreli arterit tedavisinde de yüksek doz sistemik glukokortikoidler, tedavinin temelini oluşturur ve özellikle 
yakın zamanda görme kaybı olan veya görme kaybı tehdidi olan hastalarda dev hücreli arterit tanısından kuvvetle 
şüphelenildiğinde derhal başlatılmalıdır. Takayasu arteriti için de tedavinin temel dayanağı sistemik 
glukokortikoidlerdir. 

Sistemik vaskülitlerde de tedavinin amacı remisyonu sağlamaktır; ilk tedavi genellikle orta ila yüksek dozlarda 
glukokortikoid kullanımını ve bazı hastalık formlarında ek bir immünosupresif ajanın kullanımını içerir. Remisyona 
ulaşıldığında, glukokortikoidlerin dozu, ilaca bağlı toksisitenin gelişimini sınırlandırmak için tolere edildiği gibi 
genellikle istikrarlı bir şekilde azaltılır. 

Glukokortikoid kullanılması gereken fakat glukoz intoleransı, kronik enfeksiyonlar, şiddetli osteoporoz ve 
avasküler nekroz gibi glukokortikoid yan etkileri olduğunda NSAİİler semptomların hafifletilmesi amacıyla 
kullanılabilmektedir. 

Steroid enjeksiyonları ne zaman tercih edilir? 

1-Monoartrit veya orantısız eklem iltihabı (eklem enfeksiyonu dışlandıktan sonra). 

2- Tekrarlayan eklem efüzyonu 

3-Tendon kılıfı iltihabı. 

4-NSAİİ'lere ve / veya fizik tedaviye refrakter bursit veya tendinit varlığında steroid enjeksiyonları kullanılabilir. 
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Pandemide ve Sonrasında Geriatrik ve Kronik Hastalıklarda Beslenme ve 
Beslenme Takviyeleri 

Dr. Olgun Deniz 

Bursa Şehir Hastanesi, Palyatif Bakım Ünitesi, İç Hastalıkları ve Geriatri 
 

 Malnütrisyon (beslenme yetersizliği), besin öğelerinin alımındaki azalmaya bağlı olarak vücut 
kompozisyonunda değişme (yağsız vücut kütlesinde azalma) ve vücut kütlesinde azalma sonucu fiziksel ve 
mental fonksiyonlarda ve klinik sonuçlarda bozulma olarak şeklinde tanımlanır 1. Açlık, hastalık ve yaşlanma 
sonucu olabilir. 3 alt başlık altında sınıflandırılabilir. Bunlar; 

 Enflamasyonun eşlik ettiği hastalık ilişkili malnütrisyon  

 Enflamasyon olmaksızın hastalık ilişkili malnütrisyon 

 Hastalık olmaksızın malnütrisyondır. 

1. Enflamasyonun eşlik ettiği hastalık ilişkili malnütrisyon: Eşlik eden hastalığın yol açtığı anoreksi ve doku 
yıkımı gibi inflamatuvar bir yanıt ile karakterize katabolik bir durumdur. İlerleyen yaş da inflamasyon 
durumuna katkı sağlamaktadır. Daha ılımlı inflamatuvar yanıtın eşlik ettiği kronik formu ve güçlü 
inflamatuvar yanıt ile karakterize akut hastalık veya hasara bağlı malnütrisyon formu şeklinde 2 farklı 
formu vardır.   

2. Enflamasyon olmaksızın hastalık ilişkili malnütrisyon: İnflamasyonun etiyolojik mekanizmalar arasında 
yer almadığı hastalıktan tetiklenmiş bir malnütrisyon şeklidir. Örnek olarak inme, Parkinson hastalığı, 
amiyotrofik lateral skleroz (ALS) veya demans/bilişsel işlev bozukluğu gibi nörolojik bozuklukları 
verilebilir. 

3. Hastalık olmaksızın malnütrisyon: Açlık ilişkili veya Sosyo-ekonomik veya psikolojik faktörlere bağlı 
malnütrisyon bu grup içinde yer alır. 

Malnütrisyon, bası yarası, düşme, kırık, kırılganlık, sarkopeni, hospitalizasyonda artış, nazokomial enfeksiyonlar, 
morbidite ve mortaliteye yol açabilmesi nedeniyle önemli bir geriatrik sendromdur. Klasik malnütrisyon nedenleri 
ingilizce ‘’meals on wheels’’ kelimlerinin harflerinin akrostişi şeklinde gösterilebilir, bunlar: 

Medications (eg, digoxin, theophylline, antipsychotics)  (İlaçlar) 
Emotional problems (eg, depression)   (Duygusal semptomlar, örn: depresyon) 
Anorexia   (Anoreksi) 
Late-life paranoia    (Geç dönem paranoya) 
Swallowing disorders    (Yutma bozuklukları) 
Oral problems    (Ağız içi problemler)  
Nosocomial infections (eg, tuberculosis, Helicobacter pylori, Clostridium difficile)  (Nazokomiyal 
enfeksiyonlar) 
Wandering and other dementia-related behaviors    (Demans ilişkili davranışlar) 
Hyperthyroidism/hypercalcemia/hypoadrenalism   (Hipertiroidi, hiperkalsemi, hipoadrenalizm) 
Enteric problems (eg, malabsorption)    (Enterik problemler) 
Eating problems  (Yeme bozuklukları) 
Low-salt, low-cholesterol diets    (Düşük tuz, düşük kolesterollü diyetler) 
Stones (cholelithiasis)   (Kolelitiazis) 

 Koronovirus hastalığı 19 (COVID-19) hastalarında yukarda belirtilmiş olan nedenlere ek olarak çoklu ilaç 
kullanımı, tat-koku değişiklikleri, fiziksel performansta düşüklük, kırılganlık, iştah azalması, yalnız kalma, bakım 
ihtiyacı, solunum problemleri, yoğun bakım ihtiyacı gibi nedenler de malnütrisyona yol açabilmektedir. 

 Malnütrisyon açısından en riskli gruplar kanser hastaları ve geriatrik yaş grubundaki bireylerdir. Hem 
morbidite hem de mortalite nedeni olan malnutrisyon hem pandemi hem de pandemi sonrası dönemde geriatrik 
hastalarda mutlaka taranmalı, değerlendirilmeli ve tedavi edilmelidir. Malnütrisyonun değerlendirmesinde medikal 
öykü, antropometrik ölçümler (vücut kitle indeksi, üst orta kol çevresi, baldır çevresi) ve fizik muayene bulguları 
önemli yer tutar. Aynı zamanda malnütrisyonun taranmasında çok sayıda ölçekler de mevcuttur. Bunlardan en sık 
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kullanılanları mini nutrisyonel değerlendirme (MNA), sübjektif global değerlendirme (SGA), malnutrisyon genel 
tarama testi (MUST), nutrisyonel risk skoru-2002 (NRS-2002) ve en güncel olanı Malnütrisyon ile ilgili Global 
Liderlik Girişimi (GLIM) kriterleridir.  

 Malnütrisyon yaşlılarda sık görülmektedir. Toplumda %4-10, hastanede yatanlarda %40, bakımevinde 
kalanlarda ise %60’a varan malnütrisyon sıklığı görülmektedir. COVID-19 yaşlı hastalarda malnütrisyon sıklığını 
gösteren çalışmalarda ise NRS 2002, MNA ve MUST gibi ölçekler değerlendirildiğinde %40 işe %100 arasında 
sıklıkla görülebileceğini görmekteyiz 2. Yine başka bir derlemede ise kullandığımız tarama araçlarının modifiye 
edilmesi gerektiğine vurgu yapılmış. Örneğin NRS-2002 değerlendirilirken Pa02/FiO2 oranının kategorize edilerek 
kullanılabileceği belirtilmekte 3. Diğer taraftan GLIM kriterleri kullanılmak istenirse bu hastalarda kas kitlesi 
ölçümünün pandemi döneminde güvenlik ve hijyen açısından risk oluşturabilmesi nedeniyle bu parameter 
değerlendirmeden ölçüm yapılabileceği belirtilmiş.  

 Malnütrisyon açısından geriatrik hastalar değerlendirilirken mutlaka günlük enerji ve protein ihtiyaçları 
belirlenmelidir. Farklı hastalıklarda ve medikal durumlarda değişmekle birlikte genellikle yaşlı hastaların ihtiyacı 
olan enerji 25-30 kcal/kg ve protein 1,2-1,5 gr/kg’dır 4. Hastaların mutlaka besin kayıtları görülmelidir. Hesaplanan 
enerji ve protein ihtiyacının %60’ından fazlasını alan yaşlı hastalara öğün sayısını ve öğün içeriğini arttırmaları 
önerilir. Daha az alabilen veya müdahalelere rağmen yeterli enerji ve protein ihtiyacını karşılayamayan hastalara 
beslenme destek ürünleri başlanmalıdır 5. Geriatrik hastalarda malnütrisyon tedavisinde beslenme destek 
tedavileri önemli bir yer tutar. Bu tedavi açısından 4 husus çok iyi belirlenmelidir: 

 Beslenme destek tedavisinin kime verileceği 

 Beslenme destel tedavisinin hangi yolla verileceği 

 Hangi ürünlerin kullanılacağının belirlenmesi 

 Beslenme destek tedavisi alan hastanın izlemi 
 Kontrendikasyon olmadıkça medikal nütrisyon tedavisinde ilk seçenek oral/enteral nütrisyon olmalıdır. 
Oral/enteral beslenme ürünü seçiminde 4 önemli nokta vardır. Sindirim ve emilim kapasitesi açısından 
gastrointestinal sistem fonksiyonu normal mi? Normalse tam protein içerikli bir diyet, değilse semi-
elemental/elemental bir ürün seçilmelidir. Volüm kısıtlaması var mı ve/veya artmış metabolik ihtiyaç nedeniyle 
daha yüksek enerjili bir besin gereksinimi var mı? Bu durumda yüksek enerjili bir besin seçilmeli ve hastalığa 
özgü bir ürüne gereksinim olup olmadığına dikkat edilmelidir. Hastada konstipasyon var mı? Varsa çözünmeyen 
lif içeren bir ürün seçilmeli, yoksa standart veya çözünen lif içeren bir ürün seçilmelidir. Özel bir diyet kısıtlaması 
veya başka bir nutrisyon gereksinimi var mı? Bu durumlarda hastalığa özgü bir ürün seçmek daha uygun olur.  
 Genel olarak standart ürünler yeterli miktarlarda verildiklerinde tüm besin öğelerini karşılarlar. 
Osmolaritesi kan osmolaritesine yakın olduğu için ek ozmotik yük oluşturmazlar. Böylece enteral beslenmenin en 
sık karşılaşılan ve beslenmeyi sekteye uğratan bulantı, gaz, ishal gibi tolerans problemleri için yüksek risk teşkil 
etmezler.  
 Malnütrisyon tedavisinde kullanılan beslenme destek tedavileri aşağıda sınıflandırılmıştır. 

1. Standart ürünler 
2. Yüksek kalorili ürünler 
3. Liften zengin ürünler 
4. Proteinden zengin ürünler 
5. İmmunütrisyon ürünleri 
6. Elemental-Semi elemental ürünler 
7. Hastalığa Özel Ürünler 

1. Diyabet 
2. KOAH 
3. Karaciğer Yetmezliği 
4. Böbrek Yetmezliği 
5. Kanser 
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COVID-19 ve Psikososyal Etkileri 

Dr. Aslı SARANDÖL 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD 

Pandeminin hem toplumda hem sağlık çalışanlarında korku ya da kaygı oluşturmasının nedenleri enfeksiyonun 
yüksek bulaştırıcılığı, gözle görülür olmaması ve etki alanının giderek artması şeklinde sıralanabilir. Karantina 
uygulaması nedeniyle sevdiklerinden ve bakım verenlerden ayrı tutulma, geçim kaynaklarını kaybetme, 
izolasyonda iken çalışamama, işten çıkarılma gibi korkular toplumda kaygıyı da arttırmaktadır. Pandemiler 
sırasında en sık ortaya çıkan ruhsal bozukluklar; duygudurum bozuklukları, kaygı bozuklukları ve travma sonrası 
stres bozukluğudur. Bu süreçte mücadelenin ön cephesinde yer alan sağlık çalışanları ise psikososyal açıdan da 
en fazla risk altında olan kişilerdir. Özellikle yüksek riskli ortamda çalışanlarda daha yüksek düzeyde anksiyete, 
travma sonrası stres bozukluğu, alkol tüketimi, tükenmişlik ve uyku sorunları saptanmıştır. Bu sunumda genel 
anlamda pandeminin psikososyal etkileri, sağlık çalışanlarının yaşadığı ruhsal süreçler ve baş etme yöntemleri 
üzerinde durulacaktır. 
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COVID-19 ve Pulmoner Rehabilitasyon 

Dr. Aslı Görek Dilektaşlı 

Uludağ Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD, Bursa 

 

Pulmoner rehabilitasyon solunum hastalığı bulunan bireylerin fonksiyonel kapasite ve yaşam kalite 
düzelerini iyileştirerek bu hastaların bütüncül tedavisinde başarıyla uygulanan bir tedavi yaklaşımdır. COVID-19 
sonrası, özellikle yoğun bakımda yatış gereksinimi olan hastalara benzer şekilde periferik kas güçsüzlüğü, 
solunum kas güçsüzlüğü, kardiak fonskiyonlarda yetersizlik, kondüsyon kaybı ile anksiyete, depresyon, post-
travmatik stres bozukluğu, uyku bozuklukları gibi değişikliklerin gelişmesi beklenmektedir(1). Solunum 
rehabilitasyonu konusunda pek çok uzman arasında ağır COVID-19 hastalarında erken dönemde rehabilitasyon 
ihtiyacı olduğu konusunda fikir birliği bulunmaktadır (2, 3).  

Genel uygulama önerileri 

COVID-19 geçiren hastaların önemli bir bölümünde rehabilitasyon gereksinimi olacağı 
öngörülmektedir(4). Genel rehabilitasyon programının birey özelinde pulmoner, kardiyak, psikolojik, kas-iskelet 
sistemi, nörorehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde multidispliner planlanması önerilmektedir.  

Program süresince bulaş riskinin önlenmesi, sağlık personelinin ve özellikle yoğun bakım gibi ünitelerde 
diğer hastaların korunması önceliklidir(5). Bu doğrultuda, tüm infeksiyon kontrol önlemleri uygulanmalıdır. 
Programın mümkün olan en düşük temas ile yürütülmeli, sağlık personeli uygun kişisel koruyucu ekipmanı 
(eldiven, maske ve önlük/tulum) kullanmalı, ortamın uygun şekilde havalandırılması sağlanmalı, her uygulama 
sonrasında kullanılan ekipman ve ortam temizliği ve dekontaminasyonu sağlanmalıdır(5, 6).  

PR programı COVİD sonrası post-akut dönemde ünitede uygulanacaksa, sadece randevulu hastalar 
kabul edilmeli, üniteye giriş öncesi vücut ısısı ölçümü ve semptomlar ile triaj değerlendirmesi yapılmalıdır(5). 
Ünitenin bekleme alanı fiziksel mesafe önlemlerine uygun olarak yapılandırılmalıdır. Yine üniteye kabul edilecek 
hasta sayısı mevcut alanının büyüklüğüne göre belirlenmeli, hastaların birbiriyle temasından kaçınılmalıdır. Her 
cihaz sadece bir hasta tarafından kullanılmalı ve ekipman her kullanım sonrası dekontamine edilmelidir. 
Hastaların farklı cihazları rotasyonla kullandığı egzersiz seansları terk edilmelidir. Program sonrası ortam uygun 
süre ve şekilde havalandırılması sağlanmalı, ünite bu esnada kullanılmamalıdır(5).  

Uygulanan PR programı eğitim, egzersiz eğitimi, psikososyal ve nutrisyonel destek bileşenlerini 
içermelidir(5, 6). Eğitim PR programlarının başarısını doğrudan etkileyen bir program bileşenidir(7).  

Zamanlama 
Önerilen uygulamalar infeksiyon şiddetine göre değişir. Hastalığın akut döneminde özellikle ağır hastalık 

varlığında solunum işini ve distresini arttıran uygulamalardan kaçınılmalıdır(6, 8-11). Ağır veya kritik hastalık 
varlığında erken dönem pulmoner rehabilitasyon önerilmez. COVID-19 akut evresi geçirildikten sonra da, akut 
evreye benzer şekilde en sık gözlenen semptomlar yorgunluk, dispne, eklem ağrısı, göğüs ağrısı ve öksürük 
yakınmalarıdır(12). Bu nedenle hastalarda post-COVİD dönemde rehabilitasyon ihtiyacı gelişmektedir. 

COVID-19 akut dönem 
Asemptomatik olgu: Pulmoner rehabilitasyon uygulanması gerekmez(8, 10). Evde izolasyon gereksinimi 

olduğu dönemde semptomların durumuna göre istirahat ile fizik aktivite arasında denge kurulması önerilir. İç 
ortam egzersizleri, eklem açıklığının korunmasına yönelik egzersizler fizik aktivite kısıtlanmasını önleyeceği için 
önerilir. 

Komplike olmamış olgu: Bu hastalarda alt solunum yolları etkilenmediğinden solunum fizyoterapisi 
endikasyonu yoktur(8). Hasta eğitimi (yeterli uyku, beslenme, sigaranın bırakılması, evde egzersiz öenrileri vb.) 
yanı sıra gerekli olgularda psikolojik destek ihtiyacının değerlendirilmesi sağlanır(8). Evde fizik aktivite mümkün 
olduğunca korunmalıdır.  

Hafif – orta seyirli pnömoni (Ağır pnömoni bulunmayan): Bu grup hastada pulmoner rehabilitasyonun yeri 
vardır(8, 10). PR uygulabilirliği için hastanın klinik durumunun stabil olması (ateş olmaması, dispnenin azalmış 
olması, solunum hızı<30/dakika, oda havasında SpO2> %90) belirleyicidir. Evde takibi planlanan hastalar için 
görsel materyal, video veya tele-rehabilitasyon gibi ev-bazlı programlar uygulanabilir(10, 11). Program genel 
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olarak eğitim, sekresyon yönetimi ve bronşial hijyen teknikleri, egzersiz, solunum egzersizleri ve anksiyete 
yönetiminden oluşmalıdır. Eğitim hasta özelinde planlanmalı genel olarak yeterli uyku, hidrasyon, tütün ürünü 
kullanılıyorsa bırakılması ve dengeli beslenme önerilerini de içermelidir. Fizyoterapistin birebir uygulaması 
gereken tekniklerden kaçınılmalıdır(8). Hastanın mobilizasyonu, olabildiğince oda içinde hareketli olması 

sağlanmalıdır. Düşük iş yükünde (iş yükü Borg skalasına göre dispne algısı  3 olacak şekilde ayarlanmalıdır) alt 
ve üst ekstremite endurans egzersizleri ile alt ve üst ekstremite germe ve güçlendirme egzersizleri önerilir.  
Seanslar hastanın tolere edebildiği ölçüde 10 – 15 dakika ve günde 1-2 kez olacak şekilde haftada 3-4 gün 
planlanabilir. Hasta bu iş yükünde egzersizi tolere edebildiğinde iş yükünde artış yapılabilir. Diyafragmatik 
solunum, büzük dudak solunumu(11), inspiratuar kas eğitimi planlanabilir(8). Psikososyal destek ihtiyacı 
değerlendirmeli, gereğinde sosyal destek ve psikolojik destek sağlanmalıdır.  

Ağır pnömonili olgu (13). Pulmoner rehabilitasyon, klinik durumun stabil olduğu hastalara başlanmalıdır. 

Rehabilitasyondan dışlanması gereke hastalar; vücut ısısı> 38C, dispnede son üç gün içinde artış, solunum 

sayısı  30/dakika, nazal oksijen desteği altında SpO2 düzeyi  %93, akciğer grafi veya bilgisayarlı tomografide 
infiltratlarda 24-48 saat içinde %50’den fazla artış, kan basıncı < 90/60 mmHg veya >140/90 mmHg, yeni gelişen 
aritmi varlığı, PEEP veya CPAP ile >10 cmH20 gereksinimi, ARDS, sepsis, çoklu organ yetmezliği, şok, derin 
sedasyon varlığında rehabilitasyon sonlandırılmalıdır. Bu hastalar günde iki kez solunum ve klinik parametrelerle 
(vücut ısısı, SpO2, PaO2/FiO2, solunum sayısı, öksürük, dispne, abdominal solunum varlığı, bilinç düzeyi) 
değerlendirilmelidir(8). Hastalar lateral dekübit ve prone pozisyon endikasyonu açısından değerlendirilmelidir. 
Pozisyon verilmesi esnasında sağlık personeli uygun koruyucu ekipmana sahip olmalıdır(8).  

Fiziksel egzersiz pulmoner rehabilitasyon programlarının temel bileşenidir. Dekübit ve immobilizasyona 
ikincil sekellerin önlenmesi için pasif mobilizasyon uygulanmalı, klinik açıdan uygun tüm hastalar sedasyonun 
azaltıldığı dönemde erken aktif mobilizasyon için değerlendirilmelidir. PR kapsamında pasif ve aktif mobilizasyon 
egzersizleri, nöromusküler elektrik stimülasyonu uygulanabilir. NMES uygulanması planlanan hastalarda derin 
ven trombozu varlığı ekarte edilmelidir(5, 8). Egzersiz eğitimi oksijen desteği eşliğinde SpO2>%90 olacak şekilde 
oksijen akımı titre edilmelidir. Egzersiz sırasında SpO2 yükselmiyor, istirahat ve oksijen ile Borg dispne düzeyi 
4’ün altına inmiyorsa egzersiz eğitimi sonlandırılmalıdır(11).  

Yoğun bakım ünitesinde takip edilen kritik olgularda solunum işinde artışa neden olmaları dolayısıyla 
uygulanması önerilmeyen yaklaşımlar detaylı olarak belirtilmiştir. Bu hastalarda eklem açıklığının korunmasına 
yönelik pasif egzersiz yaptırılabilir(10). Bu hastalar YB iyileşme sürecine girdiklerinde yatak içi egzersizlerle 
mobilizasyona başlanabilir. Mekanik ventilasyona ikincil gelişen diyafram ve solunum kas güçsüzlüğü için insentif 
spirometre ve sonrasında hastaya ait bireysel cihazlar ile inspiratuar ve ekspiratuar kas eğitimi başlanabilir(11, 
14). Bunların yanı sıra hastalar hem kognitif, bilişsel fonksiyonlar, hem psikolojik durum hem de nutrisyonel 
açıdan değerlendirilmelidir.  

 
Post - COVID dönem 
COVID-19 geçiren hastalarda günlük yaşamı etkileyen semptomlar, belirgin ölçüde fonksiyonel, fiziksel 

ve psikolojik bozukluklar devam etmektedir. Bu hastaların uzun dönem etkilenimlerini en aza indirebilmek için 
mevcut pulmoner rehabilitasyon programlarının COVID-19 hastalarına yönelik düzenlenmeleri konusunda 
literatürde fikir birliği izlenmektedir(3, 6, 15, 16). 

COVID sonrası dönemde pulmoner rehabilitasyondan fayda görmesi beklenen hastalar (5):  1)Yoğun 
bakım yatışı, mekanik ventilasyon tedavisi uygulanmış ağır olgularda taburculuk sonrası; 2) Hastanede uzamış 
yatış geçiren, yüksek akım oksijen tedavisi, non-invaziv mekanik ventilasyon gereksinimi olmuş hastalar; 3) 
Akciğer tutulumu olan ve persistan pulmoner semptomları olan hastalar 

 Programın nerde uygulanacağı merkezin olanakları, uygulanması gereken lokal infeksiyon kontrol 
önlemleri, merkezin hasta yoğunluğu, çalışan personel sayısı ve programa katılımı belirleyen hasta ile ilgili 
faktörler gibi pek çok faktör göz önünde bulundurularak karar verilmelidir(5). Telerehabilitasyon uygulamaları bu 
dönemde sunduğu avantajlar ile ön plana çıkmakta, çok sayıda merkez tarafından uygulanmakta ve 
önerilmektedir(5, 8). Biz de Uludağ Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD Pulmoner Rehabilitasyon Ünitemizde 
COVİD sonrası hastalarımıza hastanede gerçekleştirdiğimiz kapsamlı bir ön değerlendirme görüşmesiyle 
program bileşenlerini belirliyor ve tele-rehabilitasyon uygulaması ile hastalarımızın pulmoner rehabilitasyon 
süreçlerini sürdürmekteyiz.  
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Değerlendirme görüşmesinde yapılması önerilen pek çok ölçeğin web üzerinden de gerçekleştirilmesi 
mümkündür. Ancak egzersiz reçetelendirilmesi ve egzersizin güvenle gerçekleştirilebilirliğini değerlendirmek için 
yüz yüze değerlendirme gereklidir. Uygulanacak programın verimli bir şekilde yapılandırılabilmesi ve program 
sonunda etkinliğin değerlendirilebilmesi için önemli sonlanım noktalarının program başında ve sonunda ölçülmesi 
önemlidir(5). Bu ölçümler(5, 8); 

 Semptomlar (dispne, güçsüzlük, öksürük, balgam, anksiyete, depresyon) 

 Klinik ve laboratuar bulgular (vücut ısısı, SpO2, solunum sayısı, abdomianl solunum varlığı ve 
gerekli görülen değerlendirmeler), COVID-19’a bağlı organ/sistem etkilenimleri, eşlik eden 
komorbiditeler 

 Yaşam kalitesinin değerlendirilmesi 

 Mental durumun değerlendirilmesi 

 Yorgunluğun değerlendirilmesi: Yorgunluk Ağırlık Ölçeği (Fatigue Severity Scale (FAS), vizüel 
analog skala ile değerlendirme 

 Kas gücü değerlendirilmesi: MRC, izokinetik kas testi, el kas gücü ölçümü, eklem açıklarının 
değerlendrilmesi 

 Egzersiz kapasitesinin değerlendirilmesi: Alan testleri ve egzersiz eğitimi halen aerosol 
oluşturan prosedürler olarak tanımlanmamaktadır. Ancak damlacık çekirdeği oluşumuna yol 
açan işlemlerdir. Bu nedenle egzersizler (test ve eğitim) merkezde gerçekleştirilecekse fiziksel 
mesafe korunmalı ortam havasının yeterli değişiminin sağlanması ve test/egzersiz seansları 
sonrası temizlik/dekontaminasyon (bkz. genel uygulama önerileri), ünitede görevli tüm 
personelin test/seans başlamadan gerekli kişisel koruyucu ekipmanı (maske, önlük, eldiven ± 
gözlük/siperlik) giymiş olmasına dikkat edilmelidir. İngiliz Toraks Cemiyeti, test sırasında 
desaturasyon gelişme olasılığını değerlendirme imkanı sağlaması ve özellikle mekik yürüme 
testlerinin, egzersize fizyolojik yanıtı göstermede kardiyopulmoner egzersiz testi ile yüksek 
korelasyonu nedeniyle, 6-dakika yürüme testi ve mekik yürüme testlerinin kullanılmasını 
önermektedir(5). Şekil-2’de post-covid hastalarımıza 6-dakika yürüme testi ve artan hızda 
mekik yürüme testlerinin uygulanışı izlenmektedir. Daha basit ve izolasyon şartlarında kolayca 
kullanılabilecek kısa performans bataryası, 30 saniye otur-kalk testi de kullanılabilir(5, 8).  

 Denge fonksiyonunun değerlendirilmesi 

 Beslenme durumunun değerlendirilmesi 

Programın ne zaman başlanacağı konusunda genel görüş COVID-19 iyileşmesi sonrası en az 6-8 hafta 
sonrasında değerlendirme önermektedir(5). Uygulanacak program pulmoner rehabilitasyon programlarının tüm 
bileşenlerini içermelidir(3, 5, 6, 8, 11). Olgu ve ailesi eğitilmelidir. Egzersiz eğitimi, alt ve üst ekstremiteye yönelik 
planlanmalı, hem endurans hem güçlendirme egzersizleri uygulanmalıdır. Hastanın durumuna göre aktif veya 
pasif egzersizler verilebilir. Uygulanan egzersizler düşük iş yükü ile başlanmalıdır. Nöromuskuler e lektrik 
stimülasyon kullanılabilir. Solunum kas güçsüzlüğü mevcutsa inspiratuar kas eğitimi uygulanabilir. Sekresyon 
yönetimine yönelik teknikler ve cihazlar kullanılabilir. Uygun beslenme ve psikokolojik destek sağlanmalıdır.  
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COVID-19 Pandemisinde Riskli Grupların Yönetimi: Riskli Gruplarda Bağışıklanma 
 
Dr. Seda PEHLİVAN 

Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği AD 
 

Dünyada COVID-19 pandemisi devam ettiği sürece tüm insanlar risk altındadır. Ancak, bazı gruplarda 
hastalığın şiddeti ve mortalitesinin daha fazla olması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “COVID-19 
Savunmasız ve Yüksek Riskli Gruplar” tanımlaması yapmıştır. Bu tanıma göre; “60 yaşından büyük veya akciğer 
veya kalp hastalığı, diyabet veya bağışıklık sistemini etkileyen rahatsızlıkları gibi sağlık sorunları olan kişiler” 
savunmasız ve yüksek riskli grupta yer almaktadır. Bununla birlikte, COVID-19 pozitif hastalar ile birebir 
çalışmaları nedeniyle sağlık çalışanları da yüksek riskli grupta bulunmaktadır. Bu nedenle, bu kişilere yönelik 
koruma ve bağışıklama işlemlerine öncelik verilmesi gerekmektedir.  

İmmün sistem, bir canlıyı hastalıklara karşı koruma, vücuttaki patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp 
onları yok etmeye programlı işleyişin tamamını kontrol eder. Vücudun, doku ve organlara zarar veren tüm 
organizma ve toksinlere karşı direnme yeteneğine bağışıklık adı verilir. Bağışıklık, aktif bağışıklık ve pasif 
bağışıklık olarak ikiye ayrılır. Aşı uygulaması yani bağışıklama, aktif kazanılmış bağışıklığı sağlamak amacıyla 
uygulanmaktadır. Yeni geliştirilmeye başlanan bir aşının kullanım onayı alabilmesi için laboratuar ve klinik 
çalışmaların başarı ile tamamlanması gerekmektedir. Normal koşullarda bu çalışmaların tamamlanması 10-15 yılı 
bulabilirken, pandemi koşullarında faz çalışmaları birleştirilerek bu süre 12-24 aya kadar düşebilmektedir. Tüm 
dünyada ve ülkemizde aşı geliştirme çalışmaları devam etmekle birlikte, DSÖ’nün kullanım onayı verdiği henüz 
üç aşı bulunmaktadır.  

COVID-19 pandemisinde riskli gruplarda bağışıklanma denildiğinde; iki konu akla gelmektedir. Birincisi 
rutin aşıların uygulanması, ikincisi COVID-19 aşılamalarıdır. COVID-19 pandemi sürecinde bağışıklama 
çalışmaları ile ilgili DSÖ’nün önerilerine bakıldığında; enfeksiyonun önlenmesine yönelik önlemlerin alınması 
koşuluyla riskli grupların aşılama uygulamalarının aksatılmaması,  pnömokok ve influenza aşılarının uygulanması 
yönünde olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda; ülkemizde çocukluk çağı aşılama takviminde yer alan aşı 
uygulamalarına devam edilmiştir. Ayrıca yüksek riskli kişilerin pnömokok ve influenza aşılamaları yapılmıştır.  

COVID-19 aşı geliştirme çalışmaları hızla devam ederken, ülkemizde 13 Ocak 2021 tarihinde 
CoronaVac aşısı için “Acil Kullanım Onayı” verilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Sağlık çalışanları ve 65 yaş 
üstü aşılamaları devam etmektedir. Ancak toplum bağışıklığının sağlanabilmesi için toplumun %70-80’inin 
aşılanmasının gerektiği bildirilmektedir. Bu doğrultuda, yeterli aşının üretimi ve tüm toplumlara ulaşımı da önemli 
hale gelmektedir. Bu kapsamda, DSÖ’nün aşı üretim ve dağıtımı ile ilgili çalışmaları bulunmaktadır.  

Aşılamanın önündeki engellerden biri de aşı karşıtlığıdır. Aşı karşıtlığının önüne geçmek için toplumun 
bilgilendirilmesi de oldukça önemlidir. DSÖ’nün açıklanmasından da anlaşılacağı üzere “Hızlı ilerleyen bir 
pandemide, herkes güvende olmadığı sürece kimse güvende değildir”. Bu doğrultuda; toplum dayanışmasının 
önemi vurgulanmalıdır. Bunula birlikte, aşılanma sonrası korunma hemen sağlanamamaktadır. Tam korunma 
ikinci doz aşıdan 3-4 hafta sonra gelişebilmektedir. Ayrıca basamaklı bir aşı uygulaması yapıldığından, aşı 
uygulamaları tamamlanana kadar maske, mesafe, hijyen, kalabalıklardan uzak durma gibi koruyucu önlemlere 
uyulması oldukça önemlidir.   
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Pandemi Sürecinde Riskli Gruplarda Egzersiz Yönetimi 

Selim Mahmut Günay 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Fiziksel aktivite; günlük yaşam içerisinde, iskelet kasları kullanılarak yapılan ve enerji harcamasını gerektiren her 
hareket fiziksel aktivite olarak tanımlanır. Egzersiz ise fiziksel uygunluğun bir veya daha fazla bileşeninin 
korunmasını veya geliştirilmesini amaçlayan düzenli, planlanmış ve tekrarlı fiziksel aktivitelerdir. Egzersizle birlikte 
vücut kompozisyonu, kardiyorespiratuar uygunluk, kas-iskelet sistemi enduransı, kas kuvveti ve gücü, hız, 
esneklik, denge, esneklik ve reaksiyon zamanı gibi sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk parametrelerinin geliştirilmesi 
sağlanır. 

Egzersizle birlikte akut dönemde anksiyete, uyku, kan basıncında olumlu kazanımlar gözlenirken uzun dönemde 
beyin ve kalp sağlığı korunurken kronik hastalıkların ortaya çıkması engellenir. 

Egzersizle birlikte tüm vücutta fizyolojik cevaplar oluşur. İskelet kasında üretilen ve salınan sitokin ve diğer 
peptidler miyokinleri oluşturur. Egzersize cevap olarak salınan miyokinler sedanter yaşam tarzı dolayısıyla oluşan 
hastalıkları önleyici etkisiye sahiptir. Pandemi sürecinde elde edilen bilgiler bir bütün olarak incelendiğinde 
geriatrik bireyler, kipertansiyon, diyabet, kardiyak ve solunum sistemi ile ilgili hastalığı gibi ek kronik hastalığı 
olanlar ile immün sistemi baskılanmış kişiler COVID-19 için yüksek risk altındadır. COVID-19 hastalığının 
toplumda yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında sosyal izolasyon ve zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması 
uzun süredir uygulanmaktadır. Mevcut durumda düşük olan fiziksel aktivite düzeyi özellikle 65 yaş üstü bireylerde 
daha da azalmıştır.  Fiziksel aktivitenin azalması ile kardiyovasküler hastalıklar, diyabet ve hiperlipidemi gibi 
metabolik bozukluklarla birlikte depresyon, anksiyete ve kognitif fonksiyonlarda gerileme gibi psikolojik ve mental 
sorunlar da ortaya çıkabilir. TV izleme, uzun süre oturma ve akıllı telefon kullanımı gibi hareketsiz davranışlar, 
artan obezite, hipertansiyon ve tip 2 diabetes mellitus riski ile ilişkilidir.  

Hastaneye yattıktan sonra hastaların çoğunun diyabet, hipertansiyon, obezite ve kronik inflamasyon dahil diğer 
metabolik hastalıklarla başvurduğu düşünüldüğünde, immobil yaşam tarzını destekleyen kısıtlamalar önemli bir 
tartışma konusudur.  

Fiziksel aktivite rehberlerinde genel olarak belirtilen ortak görüş sağlıklı erişkinlere haftada en az of 150-300 dk 
orta şiddette veya 75-150 dk şiddetli aerobik aktivite, haftada en az 2 kas-kuvvetlendirme seansıyla beraber 
önerilmektedir. Geriatrik popülasyonda egzersiz ile birlikte frajilite, sarkopeni, düşme risk, kendine güven ve 
kognitif fonksiyonlarda olumlu gelişmeler sağlanır. Bu doğrultuda karantina/sosyal izolasyon sürecinde evde aktif 
yaşam tarzını devam ettirmek oldukça önemlidir.  

İnflamasyon ve oksidatif stres; viral enfeksiyon, tipII diyabet, KV hastalıklar ve karantinaya (izolasyona) bağlı 
fiziksel inaktivite ile artış gösterir. 

Artmış iltihaplanma ve oksidatif stres, hem tip 2 diabetes mellitus gibi kronik hastalıkların hem de bulaşıcı 
hastalıklara karşı duyarlılığa katkıda bulunabilir. Enflamasyon, kronik hastalıkların gelişimi ile komorbidite ve 
koronavirüse artan duyarlılık arasındaki bağlantı olabilir. Orta derecede egzersiz müdahaleleri, anti-enflamatuar 
ve antioksidan yanıtı uyarır ve birçok kronik hastalığın gelişimini ve komorbiditesini önler.  

Fiziksel aktiviteyi artırmaya yönelik egzersizler kişiye özgü, doğru nefes ile kombine edilmeli, kas dengesi 
gözetilmeli, egzersiz hızı kontrol edilmeli ve normal eklem hareketi açıklığında olmalıdır. Fiziksel aktivite 
rehberleri izolasyon sürecinde aerobik ve kuvvetlendirme egzersizleri önermektedir. Ev etrafında yürüyüş, 
merdiven inip çıkma, online egzersiz sınıfları, ip atlama gibi aerobik egzersizlerle birlikte vücut ağırlığı ve yardımcı 
materyallerle uygulanabilen kuvvetlendirme egzersizleri fiziksel aktivite önerileri arasında yer almaktadır.  

Ev şartlarında egzersiz motivasyonunu sağlamak amacıyla pandemi sürecinde çeşitli yöntemlerle egzersizler 
daha düzenli daha etkin yapılabilmektedir. Telerehabilitasyon yöntemleri, sanal ve artırılmış gerçeklik 
uygulamaları, akıllı telefon uygulamaları, web tabanlı video takip uygulamaları, video paylaşım siteleri, sosyal 
medya platformları bu amaçla kullanılmaktadır.  
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COVID-19 ile birlikte inaktif yaşam artışı devam etmektedir. Fiziksel inaktivitenin, mortalite risk faktörleri içerisinde 
hipertansiyonu, sigara kullanımını ve diyabeti takiben dördüncü sırada yer aldığı bilinmektedir. Bu doğrultuda 
riskli grupların fiziksel aktivite düzeyinin korunması önemlidir. Bu amaçla etkinliği kanıtlanmış yeni yaklaşımların 
temel sağlık hizmetleri kapsamına alınması gerekmektedir. Telerehabilitasyon yöntemleri maliyet etkinlilik 
açısından bakıldığında devam eden pandemi sürecinde önemli rol oynayabileceği gibi pandemi sonrasında da 
fiziksel aktivite alışkanlığının geliştirilmesine katkı sağlayabilir.  
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COVID-19 Pandemisinde Uludağ Üniversitesi Deneyimleri 

Pandemide Çalışan Güvenliği 

Semure Zengi 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 

Çalışan Güvenliği Nedir? 

Çalışan bireylerin fiziksel, ruhsal ve sosyal durumunun üst düzeye çıkartılması, çalışanın sağlığında meydana 
gelebilecek risklerin en aza indirilmesi için koruyucu önlemlerin alınması ve uygulanması, çalışanın işine, işin 
çalışana uygun olmasıdır. Sağlık personelinin çalışma koşulları ve sundukları 
hizmetten dolayı karşılaşabilecekleri tehlikeleri tanımlayarakrisk analizi yapmak, yasal mevzuat hakkında bilgilend
irmek eğitim modülleri  ile hak ve uygulamaları aktarmak koruyucu ve önleyici tedbirleri  almak ilkelerine dayanır. 

COVID-19 Nedir? 

Yeni tip coronavirüs, ateş ve nefes darlığı ile tanımlanan, solunum yolu enfeksiyonuna yol açan, damlacık ve 
temas yoluyla insandan insana geçen, ölüme yol açabilen bir virüstür. 

2019 yılının aralık ayında başlayan, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle  
tüm dünyada pandemi ilan edilmiş ve beklenmeyen olağanüstü durumlar yaşanmıştır.  

Sağlık Çalışanlarına COVID-19 Bulaşmasında Etkili Faktörler 

Pandemiye neden olan patojenin özelliklerinin iyi anlaşılamamış olması 

Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE)  giyme ve çıkarma konusunda farkındalıkların ve eğitimlerin yeterince güçlü 
olmaması 

Enfeksiyonu önleme ve kontrol konusunda bilgi eksikliği yaşanması 

Enfekte hastalara uzun süre maruz kalmaları nedeni ile enfeksiyon riskinde artış  

Uzun çalışma saatleri ve aşırı yorgunluk 

Ruhsal sıkıntılar, damgalanma 

Fiziksel ve psikolojik şiddete bağlı olarak immün sistemde zayıflama sayılabilir.  
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Sağlık Çalışanlarına COVID-19 Bulaşma Oranları 

Çin’de sağlık çalışanları arasında COVID-19 pozitifliğinin, %3,46-28,9 arasında değişmekte olduğu rapor 
edilmiştir  

Birleşik Krallık’ta sağlık  çalışanlarındaki COVID-19 pozitifliği  %14,5 , 

Amerika’nın Massachusetts eyaletinde %12,9 , 

İtalya’da yapılan farklı çalışmalarda %10,6-20,0 arasında değişmekte  

İspanya’nın Madrid şehrinde %38  olarak bildirilmiştir 

Türkiye’de ise COVID-19 vakalarının %10,9’u olan 29.865 sağlık çalışanının COVID-19’a yakalandığı ve 52’sinin 
hayatını kaybettiği bildirilmiştir.  

 

Sağlık Çalışanlarına En Çok Nerede Bulaşıyor? 

Hastanelerde ve Sosyal Ortamlarda bulaşır. 
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Sağlık Çalışanlarının Sağlık Kontrolü  

• Günlük ateş, öksürük, soğuk algınlığı, vücut ağrıları, ishal, halsizlik ve son iki hafta içinde 
herhangi bir yere seyahat öyküsü, KKE kullanmadan COVID-19 hasta teması sorgulanmalı ve T.C. 
Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberine göre yönetilmelidir. 

• Sağlık çalışanı, ailesi veya yakın çevresinde COVID-19 bulguları ve son iki hafta içinde herhangi 
bir yere seyahat öyküsü açısından sorgulanmalıdır.  

• Sağlık Çalışanı COVID-19 Temas/Vaka İzlem Formu doldurulmalıdır.  

• Pandemi dönemi boyunca sağlık çalışanlarının zorunlu olmadıkça yüksek riskli bölgelere seyahat 
etmemelidir.  

 

SAĞLIKLI YAŞAYABİLMEK VE SAĞLIKLA YAŞAYABİLMEK İÇİN KORUNMAYI BAŞARMALIYIZ!!!!! 

Sağlık Kuruluşlarında Nasıl Korunmalı? 

Uygun KKE kullanımı / Cerrahi maskenin doğru kullanımı  

Uygun endikasyonda el hijyeni  

Sosyal mesafe  
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Mesailerin düzenlenmesi /vardiya sistemi  

Kalabalıktan uzak durmak  

Yüksek riskli kişilerle teması en aza indirmek 

Cerrahi Maske Kullanımı 

Dış katman, filtre tabakası ve iç katmanı olan yüz maskeleri, iki katmandan oluşan yüz maskelerinden daha 
iyi nefes alabilirlik sağlar. 

Maskenin etkililiği orta tabakada kullanılan filtre tabakasının küçük partiküllerin geçişini durdurması ile 
ilişkilidir. 

 Maske Kullanımı   

 

 

Sosyal Mesafe  

Hastane içinde sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak mesafenin korunması sağlanmalı 
ve kalabalıklaşma önlenmelidir.  

Genel alanlarda bulunan koltukların arasındaki mesafe en az bir metre olacak şekilde ayarlanmalı 
/işaretlenmelidir. Gerekirse koltuk sayısı azaltılmalıdır.  

Asansörlerin kapasitesi sosyal mesafe kuralına uygun olarak belirlenmeli buna uygun işaretlemelidir.  

Normal veya yürüyen merdivenlerin önlerine, öndeki kişiyle arada en az 3 basamak mesafe bırakılması 
gerektiğine dair uyarıcı tabelalar yerleştirilmelidir. 

Toplantı/Eğitim Faaliyetlerinin Düzenlenmesi 

Toplantı ve eğitimlerin uzaktan eğitim, telekonferans gibi yöntemlerle yapılması sağlanmalıdır.  

Toplantı salonlarında yapılması gereken toplantı ve eğitimlerin ise sosyal mesafe kuralları göz önünde 
bulundurularak iyi havalandırılan salonlarda uzun süre olmayacak şekilde planlanması yapılmalıdır.  

Toplantı sonrasında salonun havalandırılması ve özellikle sık temas edilen alanlarının uygun 
temizlik/dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. 
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Yemekhane/Kafeterya 

Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metrede olacak şekilde düzenleme yapılmalıdır. 

Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin 
aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır.  

Çay içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmelidir.  

Mümkünse yiyecek ve içecekler tek kullanımlık kaplarda servis edilmelidir.  

Açık büfe yemek servisi kullanılmamalıdır.  

Masalarda açıkta baharat, kürdan, tuz, ekmek bulundurulmamalıdır.  

Yemekhane görevlileri tıbbi maske ve bone takmalıdır. Eldiven kullanmamalı ancak sık el hijyeni sağlanmalıdır.  

Yemekhane girişinde lavabo veya el antiseptiği olmalıdır. 

Aşılama 

Aşı, hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri, parazit gibi mikroorganizmaların hastalık yapma 
yeteneklerinden arındırılarak ya da bazı mikroorganizmaların salgıladığı zehirlerin etkisinin ortadan kaldırılarak 
sağlam kişilere verilmesi için geliştirilen biyolojik maddelere denir. 

Antijen (Ag) yapısında olup, organizmada sıvısal ve/veya hücresel immün yanıt oluşturarak, enfeksiyon 
hastalığını geçirmeden sanki geçirmişcesine koruma sağlarlar. 

Aşılanmadaki temel amaç birey ve toplumun bağışıklığının sağlanması, salgınların önlenmesi, sakatlık ve 
ölümlerin azaltılmasıdır. 

Sağlık Çalışanlarının Pandemi Sürecinde Mesleki Sorumlulukları  

Başkalarını enfekte etmekten kaçınma yükümlülüğü  

Hastaları tedavi etme görevi  

Tıbbi kaynakların doğru kullanılması 

Zorunlu sosyal kısıtlama önlemleri 

Sonuç ve Öneriler  

Salgınla mücadele kapsamında  öncelikleri  belirleyerek, çalışanlar ve hizmet alanlar açısından sağlıklı çalışma 
ortamları oluşturulmalıdır. 

Hemşirelik hizmetlerinin sunumu esnasında, Sağlık Bakanlığı Rehberi doğrultusunda bakım hizmetleri  
planlanmalı, örgütlenmeli, yürütülmeli, denetim ve değerlendirilmesi yapılmalıdır. 

Disiplinlerarası işbirliği yaklaşımı ile acil durum planlamaları yapılıp uygulamaya konulmalıdır. 

Hem COVID -19 kliniklerinde hem de diğer kliniklerde bakım hizmetlerinin güvenli hasta-hemşire oranlarını 
sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. 

Hemşirelerin çalışma çizelgelerinin hasta ve çalışan güvenliğini sağlayacak şekilde planlanmalı ve 
uygulanmalıdır. 

Hemşirelerin işyerinde çalışmaya bağlı risklerini en aza indirecek şekilde proaktif eylemlerin gerçekleştirilmelidir 
(fiziki koşulların düzenlenmesi, yeterli malzeme, koruyucu ekipman sağlanması). 

Kendisi ve ailesi ile ilgili psikososyal desteğe ihtiyacı olan personel,  
“Psiko-Sosyal Destek Hizmet Hattı” ve Valilik bünyesinde kurulan “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Psiko-Sosyal 
Destek İl Koordinasyon Merkezi” ne yönlendirilmelidir. 
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Sağlık çalışanları, hastaların sağlığını korumak ve hayatlarını kurtarmak için, kendi can güvenliğini göz ardı 
etmekten çekinmemektedir.  

COVID-19 ile mücadelede ön safta görev yapan hemşirelerin güvenliğinin sağlanması, ihtiyaçlarının giderilmesi 
ve desteklenmesi pandemi sürecinin etkin bir şekilde yönetiminin göstergesi olacaktır.  
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COVID-19 Pandemisinde Uludağ Üniversitesi Deneyimleri 

Hasta Güvenliği 

Nazime Akaltun 

Uludağ Üniversitesi SUAM 

  Hasta güvenliği kavramı ilk kez Hipokrat tarafından ifade edilen tıbbın genel ilkesi haline gelmiş  ‘’önce zarar 
vermemek’’ prensibi içinde yer almıştır. Ancak, sağlık hizmetlerinde her tıbbi uygulama ve girişim, kendiliğinden 
bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. 1951 yılında kurulan Sağlık Kurumları Akreditasyon Birleşik Komisyonu 
(Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations -JCAHO) sağlık hizmetinde kalite ve güvenliği 
sağlamak için çalışmalar başlatmıştır. Ancak bu ilkeden sapma konusunda ki ilk somut veriler 1999’da Instute of 
Medicine tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan çalışma raporunda yer almıştır. Çalışmada ABD’de bir 
yılda 98 bin hastanın tıbbi hatalar nedeniyle kaybedildiği bildirilmiştir. Bu ABD’de trafik kazası, meme kanseri ve 
AIDS nedeniyle ölenlerin toplamına yakın bir rakamdı. Bu gerçek, hasta güvenliği konusundaki çalışmaların ciddi 
bir ivme kazanmasına neden olmuştur. Bu amaçla tıbbi otoriteler ve sivil toplum örgütleri geniş kapsamlı 
çalışmalar başlatmıştır. Amerikan Ulusal Hasta Güvenliği Vakfı (National Patient Safety Foundation-NSPF) hasta 
güvenliğini, sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve sağlık hizmetine bağlı hataların neden olduğu hasta 
hasarlarının azaltılması şeklinde tanımlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerdeki 
hastanelerde güvenli olmayan bakım nedeniyle her yıl 134 milyon istenmeyen olayın meydana geldiğini ve bu 
durumun yıllık 2,6 milyon ölüme neden olduğunu bildirmiştir. Hasta güvenliği ihlallerindeki nedenler; iletişim 
yetersizliği (%70), oryantasyon/eğitim eksikliği (%60), hasta değerlendirmede yetersizlik (%40) ve insan kaynağı 
eksikliğidir (%25). 

COVID-19 salgını öncesinde DSÖ, 17 Eylül gününü ‘’Dünya Hasta Güvenliği Günü’’ olarak ilan etmiştir. Bu 
kapsamda DSÖ, sağlık hizmetlerini daha güvenli hale getirmek, evrensel hasta güvenliği bilincini oluşturmak için 
2019’da ‘’Hasta Güvenliği İçin Konuşmak’’, 2020’de ise ‘’Güvenli Sağlık Çalışanları, Güvenli Hastalar’’ 
sloganlarını benimsemiştir. Hasta güvenliği, sağlık hizmetlerinde kalitenin önemli bir konusu olmakla birlikte 
nitelikli ve kaliteli hizmet sunmanın önemli göstergelerinden biridir. Ülkemizde hasta güvenliğine ait temel 
uygulamalar Sağlık Bakanlığı’nca yayınlanan Hizmet Kalite Standartları içinde ele alınmıştır. Standartlar 
içerisinde ‘’Hasta ve Çalışan Güvenliği’’ başlığı altında 34 standart yer almakla birlikte, bu standartların içeriğini 
Joint Commission International (JCI) ve DSÖ‘nün hasta güvenliği hedefleri oluşturmaktadır. 2006’da ülkemizde 
Hasta Güvenliği Derneği kurulmuş ve Uluslar Arası Katılımlı Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği 
Kongre’leri organize edilmiştir. Türkiye‘de konu ile ilgili ilk yasal düzenleme 29 Nisan 2009’da, 27214 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan tebliğdir. Bu tebliğ sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsayan ve hasta güvenliğine ilişkin 12 
maddeden oluşmaktadır. Tebliğ, 6 Nisan 2011’de ‘’Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik 
Yönetmelik’’ haline getirilmiştir. Bu yönetmelikte, sağlık hizmetleri sunumunda hasta ve çalışan güvenliği 
konusunda yaşanan sorunlara dikkat çekilmektedir. 

DSÖ ilk olarak Aralık 2019’da Çin’de bildirilen daha sonra tüm dünyayı etkisine alan ülkemizde ise ilk kez 11 Mart 
2020’de yeni koronavirüs ile ortaya çıkan enfeksiyon hastalığını-COVID-19’u- bir pandemi olarak ilan etmiştir. 
DSÖ tarafından yapılan açıklamada her ülkede kamu sağlığının korunması, acil durum müdahale 
mekanizmalarının hazır hale getirilmesi, sağlık çalışanlarının eğitilmesi ve korunması gerekliliği vurgulanmıştır. 
Küresel bir salgın durumu da ‘’afet ve acil durum’’ kapsamında değerlendirilmekte ve enfeksiyonların önlenmesi 
ve kontrolü ilkeleri çerçevesinde planlar uygulanmaktadır. Ülkemizde Ulusal Pandemi Hazırlık Planı 2006 yılında 
yayınlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı’nın 13 Nisan 2019 tarihinde yayınlanan ‘’Küresel Grip Salgını- Pandemi’’ 
konulu genelgesi ile nüfusun büyük bir çoğunluğunu etkileye bilecek bir pandemi olasılığına karşı kamu kurum ve 
kuruluşlarınca alınması gereken tedbirler açıklanmıştır. Hastaneler pandemi sürecinde hastalığın tedavisi ve 
yayılımı konusunda en aktif yerlerden biridir. Mevcut COVID-19 salgını tıbbi hatalar açısından risk yaratmaktadır. 
Çin’de COVID-19 tanısı alan 138 hastanın raporunda, hastaların %43’ünün hastanede enfekte olduğu 
belirtilmiştir.  

Bir sağlık kurumundaki nitelikli hizmet, hasta güvenliği sağlamada önemlidir. Hasta güvenliğini çalışanların 
nitelikleri, fiziksel olanaklar ve süreç yönetimi etkilemektedir. JCI hasta güvenliğini sürdürmede 2014’de süreç 
yönetiminde 7 hedef belirlemiştir. Bu hedefler; hasta kimliğinin doğrulanması, ilaç güvenliğinin sağlanması, etkin 
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iletişimin sağlanması, düşmelerin önlenmesi, enfeksiyon riskinin azaltılması ve güvenli cerrahinin sağlanmasıdır. 
Fiziksel olanaklar; hastaların tedavi gördüğü alanların fiziksel şartları, kullanılan cihaz ve çevre güvenliği hasta 
güvenliğini etkilemektedir. Yine çalışanların nitelikleri; göreve uygun nitelikli insan seçimi, meslek içi eğitim, doğru 
ve güncel prosedürler oluşturma, doğru liderlik anlayışı ve yönlendirme hasta güvenliğini sağlamada önemli bir 
unsurdur. 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 900 yataklı olup tüm birimleri dünyanın saygın akreditasyon 
kuruluşlarından JCI tarafından 2008 ve 2012’de 2 kez akredite edilmiş üçüncü basamak sağlık hizmeti veren bir 
kurumdur. Bir hastaneyi COVID-19 ’a hazırlamak zorlukları olan, iyi kurgulanmış, esnek ve güncellenen bir plan 
gerektirmektedir. Bu süreçte hastanemizi COVID-19’a hazırlamak ve yeniden yapılandırmak için Bursa Uludağ 
Üniversitesi Coronavirüs Salgını Danışma Komisyonu (COV-KOM) kurulmuş ve 16 Mart 2020’de ilk toplantısını 
yapmıştır. Toplantılarda üniversitemiz pandemi planı çerçevesinde karar verme aşamasında gerekli 
görevlendirme ve sorumluluklar verilmiş,  yazılı plan ve talimatlar hazırlanmış ve üniversitemizin resmi internet 
sitesinden duyurulmuş ve bunlar uygulamaya geçmiştir. Gerekli izleme ve değerlendirmeler yapılarak 
gereksinimler doğrultusunda toplantı ve duyurulara devam edilmiştir. Gerekli hizmet içi eğitimler ve 
bilgilendirmeler planlanıp, yapılmıştır. COVID-19 eğitimleri tüm personele (hekim, hemşire, diyetisyen, personel, 
radyoloji teknisyeni…) verilmiştir ve halen devam etmektedir. Küçük gruplar halinde ve yerinde eğitim verilmiştir. 
Yapılan eğitimlerde Sağlık Bakanlığı’nın sağlık kurumlarında çalışma rehberi ve enfeksiyon kontrol önlemleri, 
kişisel koruyucu ekipman kullanımı, COVID-19’da SUAM işleyişi anlatılmıştır. Hastanemizin internet sitesinden ‘’ 
COVID-19 Rehberi’’ kısmından Sağlık Bakanlığı COVID-19 bilgilendirme sayfasına, COVID-19 sağlık çalışanları 
rehberine, kişisel koruyucu ekipman kullanımı videosuna, PCR testi için nazo-farengeal sürüntü alma eğitim 
videosuna ve yüksek akımlı oksijen kullanım videosuna kolay erişim sağlanılarak gerekli güncel bilgiler 
çalışanlarımızın kullanımına sunulmuştur. Yine başhekimlik tarafından güncel duyurular hastalarımıza ve 
çalışanlarımıza web sitesi ve gerekse hastane bilgi işletim sistemi üzerinden yapılmıştır. 

Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri- (7 Hedef) 

Hedef 1- Hasta Kimliğinin Doğrulanması: Amaç; doğru hastaya, doğru zamanda, doğru işlemin yapılmasının 
sağlanmasıdır. Hasta kimliğinin doğrulanması talimatı hastanemizde mevcuttur. Hasta kimlik doğrulaması kimlik 
belirteçleri  (hasta adı soyadı, protokol numarası, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası) ile yapılır. Bu bilgiler 
hasta kol bandında yer almaktadır. En az 3 belirteç kullanılır. Kimlik doğrulaması klinik testler için numune alırken, 
hasta transferinde, ilaç, kan ve kan ürünü uygularken, girişimsel işlemler öncesi, tetkik ve tedavilerde, cerrahi 
girişimler öncesi mutlaka yapılmalıdır. COVID-19 şüphesi bulunan hasta için kimlik doğrulanmasının yapılması,                                 
temasta bulunduğu kişiler ile ziyaret ettiği riskli bölgelerin belirlenerek takip edilmesi bu salgında önemli bir 
güvenlik önlemidir.  

Hedef 2- İlaç Güvenliğinin Sağlanması: İlaç kullanımı ve yönetimi süreci (İYK) ile hastanemizde yüksek riskli 
ilaçların (potasyum, serum sale gibi), narkotik ve psikotrop ilaçların, antineoplastik ilaçların yönetimi, ilaçların 
saklanması (soğukta saklanma, ışıktan korunma gibi), etiketlenmesi, ilaçların geri gönderilmesi ve imhası, order 
verme talimatı, ilaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşimleri, ilaç advers etkilerinin izlenmesi ve bildirimi anlatılmıştır. Yine 
ilaç uygulamalarındaki 8 doğru kuralı (doğru ilaç, doğru yol, doğru zaman, doğru doz, doğru form, doğru etki ve 
doğru kayıt) hasta güvenliği için önemlidir. Hastanemizdeki order formu açık ve anlaşılır bir şekilde sistemden 
verilmektedir. İlaç güvenliği hata bildirim formu ile ilaç muhafazası, istemi, hazırlama, transfer, uygulama ve 
uygulama sonrasını olabilecek tüm hatalar bildirilebilmektedir. 

Hedef 3- Etkin İletişimin Sağlanması: İletişimde en sık karşılaşılan hatalar; sözel/telefonla istem uygulamaları, 
kısaltma ve sembollerin kullanılması ve kritik test sonuçlarının iletilmesinde yaşanmaktadır. Hastanemizde sözlü 
ve telefonla hekim talimatları formu mevcuttur. Sözlü/ telefon talimatlarında ilacın ismi, dozu, uygulama şekli ve 
veriliş sıklığı belirtilip mutlaka karşı taraftan geri bildirim alınmaktadır. Sözlü order alındıktan en geç 24 saat içinde 
yazılı order verilmelidir. Hastanemize ait kısaltma ve semboller klavuzumuz mevcuttur. Panik-kritik test sonuçları 
hastanemizde ilgili birime telefonla isim alarak bildirilmektedir. Hastane işletim sisteminde(MIA-MED) panik-kritik 
sonuçlar sistemde uyarı şeklinde görünmektedir. Yine COVID-19 temaslılar, pozitifler ve başka izolasyonu olanlar 
MIA-MED’de bildirilmektedir. COVID-19 pandemisinde sözel bildirim ve talimatlarda koruyucu ekipman 
kullanımına bağlı (bone, maske gibi) işitme güçlükleri yaşandığından ve stres/yorgunluk arttığından mutlaka 
birden fazla ‘’geribildirim’’ gereksinimi doğmuştur. Pandemide hastane bilgi işletim sisteminin etkin kullanılması, 
gerekse SMS yoluyla yapılan duyuru ve bilgilendirmeler gelişmelerin kolay takibini sağlamıştır. Etkin ve doğru 
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iletişimin kullanılması COVID-19 pandemisinde şüpheli vaka ve temaslı sorgulamada da yine önemli bir unsur 
olmuştur. 

Hedef 4- Düşmelerin Önlenmesi: Sağlık kuruluşlarında tüm hastalar için düşme insidansı 1000 hasta için 14, 
yoğun bakım ünitelerinde 26,8 ve diğer ünitelerde 9,1 olarak belirtilmektedir. Hastanemizdeki düşme insidansı 
normalin altındadır. Hastanemizde düşme riski ve önleme talimatı kullanılarak hastaların bölüme kabulünde 
düşme riski değerlendirmesi yapılarak, risk düzeyine göre gerekli önlemler alınmaktadır. Düşmelerin bildiriminde 
beklenmeyen olay bildirim formu kullanılmaktadır. Pandemi kliniklerinde her hasta odasına telefon ve gerekli 
numaralar konulmuş, hasta yatışlarında tanıtım ve bilgilendirme yapılmıştır. Gerekli hastaların yanına bir refakatçi  
alınarak olası istenmeyen durumlar önlenmiştir. Pandemide düşmelerde herhangi bir artış olmamıştır.  

Hedef 5- Alarm Sistemlerinin İyileştirilmesi:  Ulusal renkli kodlar acil durumlara hazırlıklı olmayı sağlar, 
hastane çalışanlarını haberdar eder, kısa ve net mesaj verir, zaman kazandırır, risk durumunda iletişim kolaylığı 
sağlar, panik oluşmasına engel olur, hasta ve çalışan güvenliğini korur. Hastanemizdeki acil durum kodları yaka 
kartlarımızın arkasında hatırlatıcı olarak bulundurulmaktadır. Temel yaşam desteği için(CPR) mavi kod- 2222, 
bebek çocuk kaçırmalarda pempe kod- 3333, yangınlarda kırmızı kod- 4444, sağlık çalışanına şiddette beyaz 
kod- 1111 kullanmaktayız.  

Hedef 6- Enfeksiyon Riskinin Azaltılması: Pandemi süresince aciller, pandemi yoğun bakım ve pandemi 
klinikleri koordinasyonu hastane enfeksiyon kontrol komitesi başkanına verilmiştir. Enfeksiyon önlemleri Sağlık 
Bakanlığı’nın COVID-19 pandemisinde sağlık kurumlarında çalışma rehberi ve enfeksiyon kontrol önlemleri 
doğrultusunda hayata geçirilmiştir. Hastanenin her yerine görünebilir şekilde Sağlık Bakanlığı’nın ve 
üniversitemizin hazırladığı COVID-19 ile ilgili önlem, maske ve mesafe afişleri yayınlanmış ve asılmıştır. 
Hastanenin tüm bölümlerinde kolay ulaşılabilir el dezenfektanları konulmuş, maske takılması sağlanmış ve 
mesafe kurallarına göre gerekli levha ve düzenlemeler yapılmıştır. El dezenfektanlarının yanına ‘’El Ovalama 
Afişi’’, lavaboların yanına ’’El Yıkama Afişi’’ asılmıştır. Hastanemizin acil, poliklinik ve ana girişine termal ısılı ateş 
ölçen kameralar yerleştirilmiştir. Hastanenin kuzey, doğu ve güney bloklarında ki servisler pandemi kliniği olarak 
hasta sayısına ve ihtiyaca göre gerekli fiziksel şartları düzenlenerek ve çalışan planlanarak açılmıştır. O 
bloklardaki kliniklere ve pandemi yoğun bakıma transferi kolaylaştıracak şekilde 2 tane pandemi asansörü 
ayrılmış ve diğer insanların kullanımı engellenmiştir. Ortak asansör içindeki kişi sayı ve yerleri belirlenmiştir. Tüm 
çalışanlara koruyucu ekipman sağlanmıştır. Gerekli yerlere ‘’Koruyucu Ekipman Giyme Posterleri’’ hatırlatıcı 
olarak asılmıştır.‘’Koruyucu Ekipman Giyme ve Çıkarma Kontrol Listesi‘’ oluşturulmuş ve kullanılmaya 
başlanmıştır. Hastanemizin tüm birimlerine temassız ateş ölçerler alınmış, pulseoksimetre sayısı arttırılmıştır. 
Polikliniklerde hasta sayısı azaltılmış ve acil olmayan elektif cerrahilerin uygun bir tarihe planlanması, yoğun 
bakımda endikasyon seviyesine göre gerekli hastaların gecikmeden kliniğe transferi sağlanmıştır. Dahili 
kliniklerde elzem olmayan hastaların yatırılmaması ayaktan tedavi edilmesi sağlanmıştır. COVID-19 
pandemisinde görevli tüm sağlık çalışanlarının çalıştığı birim fark etmeksizin gerekli birimlere destek sağlanması 
için görevlendirilmesi yapılmıştır. ‘’Poliklinik hastası olası vaka sorgulaması’’ ve ‘’Sağlık çalışanı COVID-19 belirti 
ve temas sorgulaması’’ yapılmıştır. Hasta ve refakatçi için ‘’Yatış öncesi olası COVID-19 vaka sorgulaması’’ 
yapılmıştır. Hasta ziyaretlerinin hafta içi saat 19-20, hafta sonu ise saat 14-15 arasında ve ihtiyaç karşılamak için 
tek kişi tarafından yapılması duyurulmuş ve sağlanmıştır. 

Acil girişe ‘’ön triaj’’ kurulmuştur. Temassız ateş bakılıp, hastaların COVID-19 semptomu sorgulanarak şüpheli 
vakalar Acil Ana Bilim Dalı’nda doğumhane boşaltılarak elde edilen acil pandemi polikinliğinde değerlendirilmek 
üzere yönlendirilmiştir. Pandemi acilde PCR güvenli biyolojik kabinde alınmaktadır. Toraks Bt’ler acil radyolojide 
çekilmekte ve buraya ayrı temizlik personeli görevlendirilmektedir. Her vardiyada en az bir acil hemşiresi ve 
asistanı görevlendirilmektedir. Acil pandemide acil çalışanlarına ek olarak hastanenin başka yerlerinde görev 
yapan sağlık çalışanlarıda geçici görevlendirme ile burada çalışmaktadır. Dış tarafta 2 müşahede odası, içeride 1 
tane resütasyon odası ve 6 hasta odası bulunmaktadır. Acil dışında enfeksiyon, iç hastalıkları ve göğüs 
hastalıkları doktorları görev almaktadır. Temiz ve kirli alan ayrılıp, kirli alana dönüşümlü girilmektedir. Hastalara 
temas, damlacık ve solunum izolasyonu uygulanmaktadır. İzolasyonlara uygun temizlik ve havalandırma 
sağlanmaktadır. Yatışta hastaya kol bandı takılarak genel durumu iyi ise acil personeli, kötüyse doktor eşliğinde 
transferi sağlanmaktadır. Pandemiye yatıştaki hasta transferlerinde sadece pandemiye ait transfer ventilatörü, 
transfer çadırı ve monitörü kullanılmaktadır. Bunlar temiz alana sokulmamaktadır. Pandemi yatışlarında ve 
ameliyatlarında belirlenen 2 pandemi asansörü kullanılmaktadır. Gerekli durumlarda bakımevi, hastane veya eve 
dönüşlerde hastane ambulansı ile tam korunmalı giyinmiş ekiple hastanın uygun transferi sağlanmaktadır. Yatışı 
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gerekmeyen genel durumu iyi hastaların ilaçları eczaneden temin edilip gerekli bilgilendirmeler yapılıp ev 
izolasyonuna alınması sağlanmaktadır. 

Hedef 7- Güvenli Cerrahinin Sağlanması: DSÖ’nün verilerine göre yılda 234 milyon ameliyat yapılmakta, 
yapılan ameliyatların 7 milyonunda ameliyata ilişkin komplikasyon, 1 milyonunda ise ameliyatla ilişkili ölüm 
görülmektedir. DSÖ tarafından cerrahi işlemlerin daha güvenli hale gelmesi için ‘’Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi’’ 
hazırlanmıştır. 2009 yılında da Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemiz şartlarına uygun olarak  ‘’Güvenli Cerrahi 
Kontrol Listesi’’ düzenlenmiştir. Hastanemizdeki tüm ameliyatlarda güvenli girişim kontrol formu, perioperatif 
kontrol formu kullanmaktayız. Cerrahi güvenlik hata bildirim formu ile klinik cerrahi işlem hazırlığı, ameliyathaneye 
transfer ve hasta kabulü, ameliyathane cerrahi işlem hazırlığı, anestezi öncesi hazırlık ve kontroller, ameliyat 
kesisi öncesi kontroller, ameliyat sürecindeki takip ve kontroller, ameliyat sonu kontrolleri, ameliyathaneden 
hastanın ayrılışı ve transferi hataları bildirilebilmektedir. Pandemide ‘’Ameliyathane COVID-19 Tanılı veya Şüpheli 
Hasta Kabul Talimatı’’ oluşturulmuş ve uygulanmıştır. Ameliyathane kapasitesi % 50 azaltılmıştır, ancak 24 saat 
aktif çalışma devam etmiştir. Ameliyathane temiz ve kirli alanlar ayrılmıştır. 24’ü ana binada, 5’i sahrada olmak 
üzere 29 ameliyat odası bulunmaktadır. 12 oda aktif temiz oda olarak kullanılmaktadır.  2 oda Göz’e (sahrada), 1 
oda EBUS için GKDC’ye, 1 oda ERCP için Gastroenteroloji’ye, 1 oda kolonoskopi için Genel Cerrahi’ye, 1 oda 
girişimler için Algoloji’ye ayrılmıştır. 6 oda COVID-19 pozitif veya şüpheli hastalar için ayrılmıştır. Bunlardan 2 
tanesi Kadın Doğum için ayrılmıştır. 7 gün içinde PCR pozitifler ve PCR’ı olmayanlar şüpheli kabul edilip burada 
ameliyata alınmaktadır. Covid ameliyathenede ayılma odası yok, hasta uyandırılıp pandemi kliniğepandemi 
asansörü ile veya pandemi yoğun bakıma ayrı yerden alınmaktadır. COVID-19 için ayrılan bölümde tam korunma 
giyinilmektedir. Tüm entübasyonlarda FFP3 takılmaktadır. Ameliyathanede sterilizasyon için 1 temiz, 2 kirli 
asansör vardır. 2 kirli asansörün 1’i Covid için ayrılmıştır. 

Sonuç olarak; COVID-19 pandemisinde uluslararası hasta güvenliği hedeflerinden öne çıkanlar: 

• Enfeksiyon riskinin azaltılması  

• Hasta kimlik doğrulanması ve 

• Etkin-doğru iletişimin sağlanması olmuştur. 

Uludağ Üniversitesi SUAM’da pandemi süreci hasta güvenliği açısından başarılı bir şekilde yönetilmiştir 
diyebiliriz.  
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COVID-19 Pandemisinde Uludağ Üniversitesi Deneyimleri 

Hemşirelik Bakımına Yansımaları 
Nuran Adalı 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 
Hemşirelik Mesleği 

Özveri, sabır ve hoşgörüyü içinde barındıran, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için insan hayatıyla 
birebir ilgilenen zor bir meslektir. Tarihi sürece bakıldığında da, hemşirelerin her zaman salgınlarla mücadelede 
ön saflarda yer aldığı görülmektedir.  
Pandemide Hemşirelik 

COVID-19 pandemisİ tüm dünyada ve ülkemizde olağanüstü mücadeleler ile devam etmektedir ve 
ülkelerin sağlık sistemlerinin çevik, uyarlanabilir ve esnek yapıda olmasının önemini ve hemşirelerin bu sistem 
içerisindeki kilit konumunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Hemşireler, pandemi sürecine kısa sürede adapte 
olmayı başarmışlar, bu mücadelede en ön safta görev yapmakta ve sağlık bakım hizmetleri sunumunda büyük 
özveriyle çalışmaktalar. Profesyonel bakım hizmetlerini, güvenli ve birey ihtiyaçlarına uygun olarak devam 
ettirmekteler. COVID-19 pandemisi, hemşirelerin, danışmanlık ve eğitici rollerini en üst düzeyde kullandıkları bir 
dönem oldu (Choi et al., 2020; Smith et al., 2020). Hemşireler, hastaneye yatmayı gerektiren komplike COVID-19 
vakalarında en fazla hastaya bakan rolde, ön cephede hizmeti vermektedir. Hasta ile en uzun süreyi geçiren grup 
olan hemşirelere bu durumda daha çok gereksinim vardır (Choi, Skrine Jeffers, & Logsdon,2020; Jackson et al., 
2020; She et al., 2020; Smith, Ng, & Ho Cheung Li, 2020). Hemşireler, tüm tedavi ve bakım girişimlerinde önce 
kendi güvenliğini, gerekli Kişisel Koruyucu Ekipmanla (KKE) sağlamalıdır. Unutulmamalıdır ki Pandemide 
aciliyet yoktur.  

2020 yılı, COVID-19 pandemisi sırasında hemşirelerin gösterdikleri özverili sağlık bakım hizmetleri 
nedeni ile; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "ULUSLARARASI HEMŞİRE VE EBE YILI" olarak ilan 
edilmiştir. 

Aile sağlığı merkezleri, Ambulans ve acil üniteleri, Covid poliklinikleri, Covid servisleri, Yoğun bakım 
üniteleri, Ameliyathaneler, Sürveyans, Evde bakım, İşyeri ve okul, Aşılama birimlerinde hemşirelerin özverili 
çalışmalarını görmekteyiz. Tüm çalışma alanlarında kanıta dayalı hasta bakımı, tıbbi tedavinin uygulanması, 
güvenli ve sağlıklı bir ortam hazırlama, eğitim, danışmanlık, araştırma, yönetim, işbirliği yapma, etkili iletişim ve 
ekip ruhundan asla taviz vermemişlerdir. 

Hemşirelik Bakımı; mesleki eğitim ile sahip olunan bilgi, beceri ve karar verme kabiliyetlerinin 
kullanılarak, insanlara bulundukları her ortamda ve doğum öncesi süreçten itibaren hayatın her evresinde meslek 
standartları ve etik ilkeler çerçevesinde sunulmaktadır. 
Pandemide Hemşirelik Uygulamaları 

Hasta bakımlarımızda değişiklik olmamasına rağmen uygulamalarımıza COVID-19 pandemisi nedeni ile 
bazı yeni uygulamalar eklenmiştir. Bu uygulamalardan bazıları; 
İzolasyon Uygulamaları; Enfekte ve kolonize hastalardan diğer hastalara, Hastane ziyaretçilerine, Sağlık 
personeline mikroorganizmaların bulaşının engellenmesi için uygulanmaktadır. Zaten mevcut uygulanan standart 
ızolasyon önlemlerine ek olarak, temas ve damlacık ızolasyon önlemleri de aktif olarak uygulanmaya 
başlanmıştır. 
Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı: Damlacık enfeksiyonlarının enfekte kişi ile 1 m’den az mesafede yüksek 
bulaştırıcılığı vardır. Enfekte kişilerin öksürmesi, hapşırması, konuşması sırasında yayılan damlacıklar hasta 
olmayan kişilerin mukozaları ile temas etmesi sonucu hastalık bulaşı gerçekleşmektedir. Ayrıca, bu damlacıkların 
kontamine ettiği yüzeyler ile el teması ve sonrasında el ile göz, burun gibi mukozalara temas sonrası mukozaların 
tutulumu sonucu enfeksiyon oluşabilir. Bu nedenlerle COVID-19 şüpheli ya da kesin hastalara yapılacak işlemler 
sırasında maksimal düzeyde kişisel koruyucu ekipmanlar (KKE) giyilmiş ve bulaşmaya yol açabilecek hatalı 
uygulama yapılma riski en aza indirilmiştir. Kontamine hastaların; Muayene, Numune alma, Tedavi-Bakım, 
Transportlarında KKE giyilmesi sağlanmıştır. 
COVID-19 Vaka Sorgulama; Tüm hasta ve yakınlarının hastaneye başvuruları sırasında hastanede oluşturulan 
ön triyaj alanlarında ‘Olası COVID-19 Vaka Sorgulama Klavuzu’ doğrultusunda değerlendirilmiş ve poliklinik 
hastası algoritması doğrultusunda hareket edilmiştir. Şüpheli olarak değerlendirilen hasta ve yakınları acil servis 
içerisinde oluşturulan pandemi polikliniklerine gerekli izolasyon önlemleri alınarak yönlendirilmişlerdir. Yatış için 
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başvuru yapan hastalara da ‘olası COVID-19 vaka sorgulama klavuzu’ doğrultusunda değerlendirme yapılmış ve 
yatan hasta algoritması doğrultusunda hareket edilmiştir. Şüpheli olarak değerlendirilen hasta ve yakınları, hasta 
yatışı yapılmadan gerekli izolasyon önlemleri doğrultusunda acil servis içerinde oluşturulan pandemi polikliniğine 
yönlendirilmişlerdir. 
PCR Testi; İşlemi yapacak olan personelin işlem hakkında teorik ve pratik olarak eğitim almış kişiler olması 
gerekir. PCR işlemi sırasında bulaş oranları oldukça yüksek olduğu için mutlaka KKE giyilmesi gerekir. Testin 
negatif basınçlı özel kabinlerde alınması bulaş riskini azalttığı testlerin kabin içerisinde alınmalı. Kabinin olmadığı 
yerlerde iyi havalandırılan özel alanlar oluşturulmalıdır. PCR testlerinin COVID-19 şüphesi var ise veya invaziv 
işlemlerden önce kontrol amaçlı alınması sağlanmalıdır. İşlem sırasında hastanın öğürmesi, öksürmesi ya da 
aksırması ile yoğun damlacık/aerosol ortamı oluşturduğundan işlem öncesi ve sonrası hastanın maskesi mutlaka 
taktırılmalıdır. Örnekler alındıktan sonra laboratuvara gönderilene kadar buzdolabı kapağında (2-8°C) saklanmış 
ve numunelerin doğru etiketlenip, istem formlarının doğru doldurması için kontroller yapılmış olmalıdır. 
EKG; Kalp hastaları yüksek risk grubunda oldukları için yatarak tedavi olmaları gerekmektedir. Hastaların 
kullandıkları ilaçları kesilmemeli ve hastalığın seyrine göre tedavi planı oluşturulmalıdır. COVID-19 pnömoni 
tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin kardiyak yan etkileri olan bir ilaçtır. Akut dönemde negatif inotrop, periferik 
vazodilatasyon ve ileti sistemine etki ederken, kronik dönemde myokart toksititesi ve sol ventrikül hipertofisi 
yapabilir. Myokardit sıklıkla COVID-19 un geç komplikasyonu olmakla birlikte, literatürde pnomoni, ateş ve 
öksürüğün görülmediği sadece myokardit kliniği ile başvuran COVID-19 vakası bildirilmiştir. COVID-19 kesin tanılı 
veya yüksek şüpheli olarak hastanede tedavi aldığı sürede hergün yakın EKG takipleri yapılmalı. 12 derivasyonlu 
EKG leri çekilerek ritm, PR intervali, QRS süresi ve düzeltilmiş QT intervalleri kaydedilmiş gerekli durumlarda 
kardiyoloji ile görüşülüp hastaların tedavi planları oluşturulmalıdır. 
Oksijen destek tedavisi; Düşük akımlı sistemler( nazal kanül, basit maske, rezervuarlı maske) ve Yüksek akımlı 
sistemler (ventüri maske, oksymask, yüz çadırı, aerosol maske, T-tüp, trakeostomi collar) olarak iki şekilde 
yapılmaktadır.  
Pandemi sürecinde hasta odasına sık girmemek için hastalar, arter kan gazı yerine pulse oksimetreyle monitörize 
edilmişler ve aerosol ile bulaş riski yüksek olduğundan düşük akımlı sistemler tercih edilmelidir. Bulaş riskini 
azaltmak için hastalara mutlaka tıbbi maske taktırılmalıdır. Hastalar gün içinde mümkün olduğunca sandalye ya 
da koltukta mobilize edilmeli, gerekli ise yatak içinde prone pozisyonda yatması sağlanmalıdır. Sürekli O2 
uygulanmasına bağlı ağız yaraları olabileceği için ağız bakımı yoğun bakımlarda gerektikçe uygulanmalıdır. 
Kliniklerde hastalara ağız bakımının önemi anlatılmış ve uygulaması sağlanmıştır.  
Hastanın solunum yetmezliği artıyorsa; Nazal kanül ile sunulan 6 L/dak (yaklaşık %44) çıkılmasına rağmen, 
yeterli olmuyorsa basit maskeye geçilmeli. Basit maskeyle en az 4L/dak (%40) akımla başlanılmalı ve gerekirse 8 
L/dak (%60) akıma kadar çıkılmalı, ancak yeterli olmuyorsa rezarvuarlı maskeye geçilmeli. Rezarvuarlı 
maskeninde yetersizliği durumlarında elektif koşullarda entübasyon planı yapılmalı. Oksijen destek tedavisi 
sağlanırken SpO2 hedefi %90 tutulmalı ve alveolokapiller membran hasarı olmuş hassas akciğere fazla oksijen 
vermekten kaçınılmalı. Gebelerde O2 hedefleri %93-94 olmalıdır. 
Yüksek Basınçlı Oksijen; YANO (yüksek akımlı nazal oksijen)(HIGH FLOW); Hastanın ağzının kapalı olması 
gerektiği hastaya anlatılmalı. Hastanın satürasyonu takip edilmeli. Hasta monitörize edilmeli. Mutlaka kanül 
üstüne hastanın ağzını ve burnunu kapatacak şekilde cerrahi maske taktırılmalı. Hemşire kayıtlarında O2 Litre 
değişiklikleri mutlaka belirtilmeli. Cihazda nemlendirici suyun bitmesi hastada yanıklara ve cihaz arızasına neden 
olabileceği için dikkatli olunmalı. NIV (nonınvaziv ventilasyon)(cpap- bipap); Uygun ventilatör-maske seçimi, hasta 
ve ventilatör arasındaki uyum NIV’nin başarısını etkiler. Bulaş riskini azaltmak için mümkünse helmet (miğfer) 
maske kullanılmalı. Genellikle oronazal maske ile çift devre ve virüs/bakteri filtresi kullanılarak uygulanmalı. Burun 
ve yüzde basınca bağlı ülser gelişebileceğinden 2 saatte bir kontrol edilmeli. Tedavinin başarısı ve kaçak 
olmaması için maskenin yüze tam oturması gerekir. O2 saturasyonu ve hastanın tolerasyonu takip edilmeli. 
Isıtıcılı nemlendirme sağlanmalı. 
Entübasyon; Tam KKE ile yapılmalı. Tecrübeli doktor tarafından yapılmalı ve işlem sırasında odada 1-2 doktor 
ve 1 hemşire olmalı. Oda dışında işlemi izleyen ve kontrol eden bir doktor bulunmalı. Mesafeyi artırmak için video 
laringoskopla entübasyon tercih edilmeli. Entübasyon kabinleri (aerosol box)  kullanılmalı. Hastadaki öksürük 
refleksini engellemek için nöromüskuler blokerler tercih edilmeli. Hasta entübe edildikten sonra kaf şişirilmeden 
ventilatöre bağlanmamalı ve kaf 6-12 saatte bir kaçak yönünden değerlendirilmeli. Ventilatöre bağlanırken setlere 
mutlaka bakteriyal viral filtre yerleştirilmeli. Gerekiyor ise; COVID-19 veya solunum yolu viral bakteriyel 
örneklemesi için derin trakeal aspirat örneği (TAS) odadan çıkmadan yapılmalı. Tüm aspirasyonlar kapalı sistem 
ile yapılmalı.  
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Monitörizasyon; elektrotlarda yıpranma, kırılma vb durumlar kontrol edilip EKG dalga kalitesi değerlendirilmeli. 
TA manşon bölgesi, doku bütünlüğünde bozulma ve iskemi yönünden değerlendirilmeli. SpO2 probunu ışık 
kaynağının, ışık dedektörünün tam karşısına gelecek şekilde bölgeye yerleştirilmeli. Periferal nabızlarda azalma, 
periferal siyanoz, vücut sıcaklığı ve kan basıncında azalma gibi durumlar SpO2 sensör algılamasını etkilediği için 
dikkatli olunmalı. Kalp hızı ve SpO2 probunun algıladığı kalp hızı karşılaştırılmalı ve dalga formu ile belirlenen 
SpO2 değeri doğrulanmalı. EKG elektrodları, solunum sırasında oluşan göğüs hareketleri ile solunum sayısını 
ölçer. Ancak monitördeki solunum sayısı her zaman doğru olmayabilir. Hastayı gözlemleyerek solunum sayısı 
kontrol edilmeli. Tek kullanımlık olmayan sensörler, kullanım sonrası başka bir hastada kullanılmadan önce uygun 
şekilde temizlenmeli 
Kapalı sistem aspirasyon; Tüm aspirasyonlar da KKE giyilmeli. Bulaş riskini azalttığı için kapalı sistem 
aspirasyon uygulanmalı. Sadece gerektiğinde aspire edilmeli. Kan basıncı / kalp hızı ve O2 seviyelerini 
kötüleştirebildiği için dikkatli olunmalı. Sekresyonun yoğunluğu, rengi ve miktarı kaydedilmeli.  
Prone Pozisyonu; ARDS tablosunda, oksijenasyonu ve akciğer kapasitesini artırmak için uygulanan bir 
pozisyondur. Son dönemde oksijenizasyonu arttırmak için COVID-19 tanılı hastalarda da kullanılmaktadır. Ön 
sonuçlar bu pozisyonda yatan COVID-19 hastalarının oksijenasyon parametrelerinin daha iyi olduğunu 
göstermektedir. Prone pozisyonunun entübasyonu geciktirme ve önleme, iyileştirmeyi hızlandırma ve mortaliteyi 
azaltma etkilerinin olup olmadığı bilinmemektedir. Pozisyon verilirken 4-5 kişiye ihtiyaç vardır. Uygulama öncesi 
10 dk boyunca %100 FiO2 ile oksijenasyonunu sağlanmalı. Devre bağlantıları kontrol edilerek uygulanmalı ve 
öncesinde aspirasyon yapılmalı. Her seferinde en az 4 saat uygulanması önerilir. 12-16 saate kadar çıkılabilir. 
Prone pozisyon, etkisine ve hastanın toleransına bağlı olarak günde birkaç kez düşünülebilir. Prone pozisyonunu 
tolere edemeyen hastaların sağ ve sol yan pozisyonda yatmaları sağlanmalı. Bu esnada takipne ve solunum 
dispnesi varlığı yakın takip edilmeli. Hastada basınç yaralanmalarına dikkat edilmelidir.   
Beslenme desteği; ilk 24 saat içerisinde beslenmeye mutlaka başlanmalıdır. Entübe olmayan hasta; Oral 
beslenme, Gerekli ise nütrisyonel destek, Enteral beslenme. Entübe hasta; Enteral beslenme. Enteral yol 
mümkün değilse; Paranteral beslenme. Efektif enteral beslenme olmazsa; Enteral ve paranteral kombine şeklinde 
beslenmelidir. 
Sıvı Yönetimi; Durumu kritik olan hastalar birden fazla ilaç infüzyonu ve bolus sıvı alırlar. Bazı ilaçlar birbiriyle 
uyumsuz olabilir; bazıları SVK kullanarak verilmelidir. İlaçların birbiriyle uygunluğu kontrol edilmeli. Ateş ve 
inflamasyon, yeterli sıvı alınmazsa hastalarda hipovolemiye neden olabilir. Hipervolemi, COVID-19 hastalarında 
hipoksemiyi kötüleştirebilir. Saatlik diürez takibi yapılmalı. CVP takibi yapılmalı. Herhangi bir drenden gelen kan 
miktarında artış varsa, İdrar miktarı iki saatte >0.5ml/kg’dan az geldiyse mutlaka bilgilendirme yapılmalı ve tüm 
kayıtlar doğru olara yapılmalıdır. 
İlaç Kullanım Yönetimi; COVID-19 hastaları genellikle birden fazla ilaç alan altta yatan hastalıklar ile 
komplikedir. Bu nedenle, ilaca bağlı organ hasarını önlemek ve tedavinin başarı oranını artırmak için olumsuz ilaç 
reaksiyonlarına ve ilaç etkileşimlerine daha fazla dikkat edilmeli. Advers ilaç rekasiyonları sıkı bir şekilde takip 
edilmeli ve gereksiz ilaç kombinasyonları azaltılmalı. Antiviral ilaçlar karaciğerde metabolize edildiği için dikkatli 
olunmalı. Hastalar çoklu ilaç tedavisi aldığı için ilaç etkileşimleri hususunda dikkatli olunmalıdır. 
Nebulizatör ile ilaç uygulama; Nebülizatör ile ilaç uygulaması aerosolize halde virüs dağılımını arttıran 
uygulamalardan kabul edilmekte ve uygulamadan kaçınılması önerilmekte. Kullanımı gerekli ise ilaçlar öncelikle 
aracı tüp ile ölçülü doz inhaler ya da kuru doz inhaler ile verilmeli. COVİD 19 tanılı hastada nebülizatör ile ilaç 
uygulaması yapılacak ise tercihen negatif basınçlı odada yapılmalı, hastada dışarıya açık maske yerine ek olarak 
bakteri filtresi takılmış non invaziv ventilasyon maskesi kullanılması önerilmekte. Ağızlıklı nebulizatör maskelerin 
kullanımı, satürasyonda düşme olmaması için nazal maske ile O2 inhalasyon devam ederek uygulanmalı. 
Uygulama sırasında hastanın etrafında 1-2 m boşluk olmalı ve sağlık çalışanının N95 maske üzerine tek 
kullanımlık cerrahi maske takması önerilmektedir. 
Antikoagulan ilaç uygulama; Yatan hastalara, taburculuk sonrası takip edilen hastalara ve seçilmiş ayaktan 
hastalara düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) ile profilaktik dozda tromboprofilaksi uygulanması 
önerilmektedir. Hiperkoagülabilite prognozu olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle hastalar yakından takip edilmeli. 
Uygulama bölgeleri periyodik değiştirilmeli. Hasta kanama bulguları açısından yakından gözlemlenmelidir. 
Immun Plazma; COVID-19 geçiren kişilerde oluşan kan plazmasındaki antikorlar ve proteinlerin alınıp, durumu 
ağır ve kritik olan hastaya enjekte edilerek hastanın iyileşmesini amaçlayan işlemdir. immunplazma, hedef 
organların hasarını azaltıp ve daha sonra bağışıklık patolojik hasarlarını bloke eden patojenleri etkili ve doğrudan 
nötralize edebilir. DSÖ "iyileşme plazma tedavisinin en çok tavsiye edilen potansiyel tedavilerden biri olduğunu ve 
diğer salgınlar sırasında kullanıldığını" vurgulamıştır. Kontrendikasyon: Plazma, sodyum sitrat ve metilen 
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mavisinin alerji öyküsü. Otoimmün sistem hastalıkları veya seçici lgA eksikliği öyküsü olan hastalar için, iyileşen 
plazmanın uygulanması klinisyenler tarafından dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. İnfüzyon Planı: Genel 
olarak, iyileşmeli plazma tedavisinin dozajı bir infüzyon için ~ 400 ml veya çoklu infüzyon için infüzyon başına ~ 
200 ml'dir. 
Transport; Tıbbi olarak gerekmedikçe hasta odasından çıkarılmamalıdır. Yoğun Bakıma transferlerde, 
ameliyathaneye gönderimlerde, taşınabilir tanı cihazı olmadığı durumlarda hasta odasından çıkartılmalıdır. 
Kliniklerde tanı almış hastanın oksijen desteğinde ise pandemi klinik/YB devri sırasında çadırlı sedye 
kullanılmalıdır. Tüm ekip KKE giyimli olmalı, hastaya cerrahi maske taktırılmalıdır. Transport için ayrılan 
asansörler kullanılmalıdır. 
Hasta Psikolojisi; COVID-19 hastalarında genellikle kızgınlık ve üzüntü, yalnızlık ve çaresizlik, depresyon, 
anksiyete ve fobi, uykusuzluk gibi belirtiler görülür. Bazı hastalarda panik atak da görülebilir. Tanısı doğrulanmış 
COVID-19 hastalarının yaklaşık %48'inin erken dönemde strese karşı çeşitli duygusal tepkiler sergilediğini 
göstermektedir. Hastaların sorusuna zamanında cevap verilmeli, kaygılarını ve korkularını azaltmaya olumlu 
yönde teşvik edilmeli. Hastalar refakatçıları olmadığı için, yakınları ile teknoloji kullanılarak iletişim kurması 
sağlanmalıdır. 
EX Bakımı; COVID-19 olduğundan şüphelenilen veya onaylanıp ölen kişilerin vücutlarının taşınmasıyla ilgili 
potansiyel bulaşma riski düşük kabul edilir. Ancak yine de aşağıdaki durumlarla ilişkili bulaşma riski olabilir. 
Virüsün bulunduğu vücut sıvıları veya insan kalıntılarıyla doğrudan temas, Kontamine eşya veya malzemelerle 
doğrudan temas, Ölüm sonrası muayeneler sırasında sıçramaya yol açabilecek durumlar. Etkileşimden önce ve 
sonra el hijyeni dahil olmak üzere standart önlemler alınmalı. Ölen bireye takılı tüm monitör kabloları, drenler, 
kateterler ve diğer tüpler çıkartılır. Vücut açıklıklarından sızan vücut sıvılarını kontrol edilir. Birey hareketsiz 
olacak şekilde sabitlenir. Ölü bir çarşafa sarılır ve en kısa sürede morg bölgesine aktarılır (Morg bölgesine 
geçmeden önce ölüyü dezenfekte etmeye gerek yoktur). Özel taşıma ekipmanı veya araç gerekmez 
Taburculuk Standartları ve Takip Planı; Taburculuk Standartları: En az 3 gün ateş yüksekliği olmaması. 
Solunum sistemi semptomlarında önemli derecede iyileşme. Art arda yapılan 2 testte negatif olmalı (örnekleme 
aralığı 24 saatten fazla olmalı). Akciğer görüntülemesinde lezyonlarda aşikar iyileşme. Hastaneye yatış 
gerektirecek herhangi bir komorbidite veya komplikasyon olmaması. Oksijen desteği olmadan SaO2 > %93 
olmalı. Taburculuk Sonrası: Taburculuk sonrası antiviral ilaçların kullanılması gerekli değildir. Eğer hastanın hafif 
öksürük, iştahsızlık, dil üzerinde tabaka gibi şikayetleri var ise semptomatik tedavi verilebilir. Çok sayıda akciğer 
lezyonu olan hastalar, taburculuk sonrası ilk 3 gün antiviral ilaçlar kullanılabilir. Koruyucu önlemlere devam etmesi 
anlatılır. İlaç kullanımı hastaya anlatılır 
COVID-19 Pandemisinde Hemşirelerin Yaşadığı Genel Sorunlar  

Bu zorlu süreçte biz hemşireler tüm hasta bakım değerlerimizde hiç azalma olmadan, aksine fazlasını da 
ekleyerek hemşirelik hizmetlerimizi uygulamaya devam ediyoruz. Ancak bu dönemde bazı sıkıntılar da yaşamıyor 
değiliz. Türk Hemşireler Derneği tarafından da tespit edilen, basında da gündeme gelen birçok sıkıntı 
yaşanmakta. Bu sıkıntıların bir kısmı şöyle; 

1. Yeterli miktar, kalite ve uygunlukta kişisel koruyucu ekipmana ulaşmada zorluklar,  
2. Yoğun, uzun ve zorlu çalışma koşulları,  
3. Standartlara uygun olmayan hemşire-hasta oranı,  
4. Çalışma ortamında yeterli ve dengeli beslenmenin yeterince sağlanamaması,  
5. Uygun ve yeterli dinlenme ortam ve fırsatların olmaması,  
6. Konaklama ve ulaşım sorunları,  
7. Çocuk ve aile büyüklerinin bakımına ilişkin zorluklar,  
8. Tükenmişlik , kaygı ve korku,  
9. Şiddete maruz kalma,  
10. Covit 19 nedeni ile damgalanma,  
11. Yakınlarına ve topluma Covit 19 enfeksiyonu bulaştırma kaygısı,  
12. Gebelik sürecinde/kronik hastalıklarda Covit 19 belirtileri varken çalışmak zorunda kalma,  
13. Pandemi sürecinde ekonomik mağduriyet ve ek ödemeye ilişkin sorunlar (ücretsiz izine ayrılma, fazla 

mesaiye rağmen ödeme yapılmaması, adaletsiz, dengesiz ya da hiç alınamayan ek ödemeler vs.)  
KKE Kullanımına Bağlı:  Bedensel ve ruhsal sağlığı olumsuz etkilemekte, aşırı yorgunluk yaratmakta. Tuvalet 
gereksinimini azaltmak için gıda-sıvı tüketme gereksiniminde kısıtlamaya gidilmekte. Tulumların büyük olması 
nedeni ile kollarını paçalarını kıvırma-bantlama gibi işlemler yapılmakta. Maskelerin yüze tam oturması için 
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bantlanması ve bantlamalar sonucunda yüzde basınç yaraları oluşmakta. Aşırı terleme, nefes almakta zorluk, 
konuşmada zorluk, gözlüklerde buğulanma gibi sorunlar yaşanmakta. 
Sık El Yıkama ve Dezenfektan Kullanımı: Sık el yıkama ve el dezenfektanı kullanmaya bağlı ellerde kuruma, 
çatlama, açılmalar, egzamalar oluşması 
Zorlu Çalışma Koşulları: Pandemi döneminde 24 saat hizmet veren hastaneler bulunmakta. Hastanelerde 
hemşire sayısı yetersiz kalmakta. Zorlu koşullarda çalışmak uykusuzluk, yorgunluk dikkatsizliğe sebep olmakta. 
Bağışıklık sistemi de yavaşladığı için biyolojik olarak hasta olma riski artmakta 
Standartlara Uygun Olamayan Çalışma Koşulları: normalde bakılan hasta sayılarının daha da artması ve 
çalışan sayısının yetersiz kalması. Çalışan kişilerin kayırılması nedeni ile kalan çalışanların iş yükünün artması. 
Yeterli Ve Dengeli Beslenememe: Günlük alınması gereken protein, vitamin minarellerin yoğun çalışma 
koşulları nedeni ile tam olarak alınamaması. KKE içerisinde hizmet verirken uzun süren çalışma saatleri nedeni 
ile sıvı ve yemek ihtiyaçlarının ertelendi. 
Uygun Ve Yeterli Dinlenme Ortam Ve Fırsatların Olmaması: Uzun çalışma saatleri sonrasında etkin dinlenme 
alanları olmaması. Dinlenmeden tekrar hasta bakım alanlarına geri dönmek zorunda kalındı. 
Konaklama Ve Ulaşım Sorunları: Kurumun ayarladığı yaşam alanlarında nöbet çıkışlarında kalarak dinlenmeye 
çalışma. Yaşam alanının değişimine bağlı stres ve evde birlikte kaldığı kişilerden (eş-çocuk-anne-baba- kardeş 
vs) uzak kalma. Konaklama sorunu (şehir dışından gelme, mesai saatlerinin uzunluğu, çocuğuna bakacak 
kimseyi bulamama vs) nedeni ile çocuklarını hastaneye getirmek zorunda kalan çalışanlar bulunmakta 
Çocuk Ve Aile Büyüklerinin Bakımı Tükenmişlik, Kaygı Ve Korku: Hemşire eşler çocuklarına bakacak kişi 
bulmakta zorluk yaşadılar (eşlerden birine izin verilmedi). Özellikle salgının pik yaptığı dönemlerde tükenmişlik 
duygusu. Hastalığı kendilerine ve beraberinde yakınlarına bulaştırma korkusu. Evdeki bakım gerektiren kişilere 
(anne- baba-çocuk gibi) yeterince bakamama. Hastanedeki solunum açlığı çeken, solunum cihazlarına bağlı takip 
edilen hastaları gördükçe yaşanılan kaygı. Hastalıktan korunmak için hayat standartları değişti. 
Şiddete Maruz Kalma: Hasta –hasta yakını tarafından, Yöneticiler tarafından, Sağlık çalışanlarının kendi 
içlerinde meydana gelen şiddete maruz kaldılar 
Damgalanma: Sağlıkçıların oturdukları evlerinde diğer komşuları tarafından dışlanma yaşadılar. Evden çıkartma 
tehditleri, apartmanlara sağlık çalışanları için asansörü kullanma, merdiven korkuluklarını elleme gibi yazılar 
asılmasını yaşayan kişiler oldu. 
Yakınlarına Ve Topluma Covit 19 Bulaştırma Kaygısı: Yakın çevremize hastalık bulaştırma korkusu. Sosyal 
alanda nasıl korunulacağını bilmemize rağmen gene de tedirginlik yaşadık. 
Gebelik Sürecinde/Kronik Hastalıklarda Çalışmak: Gebelerin 24 haftaya kadar covid servisleri dışında da 
devam eden onkoloji, hematoloji vs. yoğun alanlarda çalıştırılması. Kronik hastalığı olanların çalıştırı lması vs. 
İdari izin için yapılan başvurularda eşit davranılmaması gibi sorunlar yaşandı. 
Ekonomik Mağduriyet: Mesailerin, ek ödemelerin söz verilip ödenmemesi. Sanki çift maaş alıyormuşuz gibi 
topluma yapılan yansıtılma. Yapılan ödemelerin kurum içerisinde kurum tarafından, adaletsiz ve dengesiz 
dağılımı sonucu yaşanan kırgınlık ve kızgınlıklar yaratması. 
Fiziksel Ve Sosyal Yük: Mesleğin çoğunlukla bayan olması nedeni ile iş çıkışında eve gidildiğinde kadının 
evdeki sorumluluklarının da devam etmesi nedeni ile yükünün artmış olası. Çocukların bakımının evde devam 
etmesi. Çocukların eğitimlerinin düzenlenip desteklenmesi gerekliliği. Evde ve dışarıda daha fazla artan hijyen 
ihtiyacı gibi sorunlar ile karşılaşıldı bir çok hastanede. 
 
Birçok hastanede benzer sorunların yaşandığını ve halen sorunları devam eden hastaneler olduğunu 
duymaktayız. Uludağ Üniversitesi  Tıp Fakültesinde alınan erken önlemler ve düzenlemeler ile bu sıkıntılar 
yaşanmamıştır. Yapılan düzenlemelerden bazıları şunlardır: 

1. Kişisel Koruyucu Ekipmanların kullanımlarında yaşanan sıkıntılar (terleme, gözlük buharlanması vs.) 
ortak olmakla birlikte ekipmanlara ulaşmada sıkıntı yaşanmamıştır. 

2. 24 saat aralıksız hemşirelik hizmeti verilmemiştir.  Vardiyalı olarak çalışılmış ve vardiyalarda aralıklı 
dinlenme periyodları oluşturulmuştur. 

3. Mevcut hemşire sayıları dengeli olarak dağıtılmış olup hemşire sıkıntısı minimum yaşanmıştır. Sağlık 
Bakanlığı tarafından yapılan hemşire atamaları ile böyle bir sorunda kalmamıştır. 

4. KKE lara ulaşımda ve hasta bakımında gerekli diğer ek malzeme teminlerinde de sıkıntı yaşanmamıştır.  
5. Hastanemizin pandemi alanlarına ek gönderdikleri yiyecekler ile beslenme dengesi sağlanmaya 

çalışılmış ve çalışanların motivasyonu sağlanmıştır 
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6. Pandemi alanlarında oluşturulan temiz alanlarda, çalışanların mesai dilimlerinde dinlenmelerine olanak 
sağlanmıştır. 

7. Hastane içerisinde oluşturulan yaşam alanlarında evine gidemeyen çalışanlar için yatılı konaklama 
imkanı sunulmuş ve odalarda tüm ihtiyaçları karşılanmıştır.  

8. Yönetim tarafından ve çalışanlar arasında iletişim üst safhada tutulmuş, etkili iletişim sağlanmıştır. 
9. Gebe ve kronik hastalığı olanlar daha pasif alanlarda çalıştırılmış ve idari izinler adil olarak 

kullandırılmıştır. 
10. Yasal izinlerin kullandırılmasında sorun yaşanmamıştır. 
 

Sonuç olarak; COVID-19 pandemisinde en ön saflarda mücadele eden hemşireler, 7 gün 24 saat hastalarla yüz 
yüze, nefes nefese çalışarak süreci çok başarılı bir şekilde yürütmekteler ve hemşirelik uygulamaları eksiksiz 
devam etmektedir. Tüm dünyada hemşireler bu pandeminin gerçek kahramanları olarak kabul edilmiş ve toplum 
tarafından hemşirelerin önemi daha iyi anlaşılmıştır. Uludağ Üniversitesinde görev yapan tüm hemşireler, 
pandeminin getirdiği tüm zorluklara rağmen mesleklerini en iyi şekilde yerine getirmektedirler. 
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COVID-19 Pandemisinde Diyabet Yönetimi ve İnsülin Uygulamaları 

Hülya Ek 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 

İnsülin Tedavisi  

Tip 1 diyabet, insülinin keşfinden önce ölümcül bir hastalık iken insülinin tedavide kullanılması ile birlikte kronik 
hastalıklar arasına girmiştir. İnsülin 1921 yılında Banting ve Best tarafından keşfedildikten sonra ilk kez 1922’de 
bir diyabetlide denenmiş, 1923’de ise ticari üretimine başlanarak diyabet tedavisindeki yerini almıştır. Bu gelişme 
modern diyabet tedavisindeki en önemli adımdır 

 

 İnsülin Türleri ve Etkileri  

Diyabeti olmayan sağlıklı bireylerde normal fizyolojik insülin salınımı iki şekilde gerçekleşir.  

 

1. Bazal insülin: 
 Kan şekerinin çok yükselmediği öğün dışındaki saatlerde ve gece saatlerinde ihtiyacı karşılayan insülin 
salınımıdır. Bireylerin ihtiyacı oranında salgılanır, özellikle gecenin ilerleyen saatlerinde karaciğerden 
glukoz çıkışını (hepatik glukoz çıkışı) baskılamak üzere hafif bir artış gösterir.  
 

2. Bolüs (Prandiyal) İnsülin:  
Yemeği takiben kanda glukoz ya da amino asitler vb. gibi diğer maddelerin artışı ile tetiklenen insülin 
salınımıdır. Bolüs insülin enjeksiyonunu takiben kan insülin düzeyleri (dalgaları) öğünün karbonhidrat 
miktarına ve içeriğine göre değişir. Normal olarak bolüs insülin salgısı yemekten 20 ile 30 dk sonra pik 
yapar ve 2 saat içinde bazal düzeylerine geri döner. 
 

 
 
Kimler İnsülin Kullanır? 
 
 • Tip 1 diyabetliler (çocukluk çağı/genç veya erişkin/ileri yaşta tanı konulan tüm tip 1 diyabetliler) 
 • Şeker komasına giren diyabetliler [diyabetik ketoasidoz (DKA), hiperozmolar hiperglisemik durum 
(HHD)]. 
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 • Bazı durumlarda tip 2 diyabetliler (infeksiyon, cerrahiye hazırlık, gebelik, ileri evrede karaciğer ve 
böbrek hastalığı, miyokard infarktüsü (Mİ), oral antidiyabetik ilaçlara yanıtsızlık, yüksek dozda kortizon 
kullanımı).  
• Komplikasyon gelişmiş olan tip 2 diyabetliler. 
• Tıbbi beslenme tedavisi ile glisemi düzeyleri kontrol altına alınamayan gebelik diyabeti olan kadınlar 
 
İnsülin Uygulama Araçları  
İnsülin hali hazırda üç araç ile uygulanabilmektedir:  
 
• İnsülin enjektörü 
• İnsülin kalemi ve iğne uçları  
• İnsülin pompası 
 
İNSÜLİN UYGULAMA BÖLGELERİ 
 
Sürekli aynı bölgeden enjeksiyon yapmaya bağlı sorunları önlemek için enjeksiyon bölgeleri arasında 

rotasyon yapmalı yani uygulama yapılan bölgeyi düzenli olarak değiştirmelidir.   
 
Aynı öğünde aynı bölge tekniği:  
 
Her bir enjeksiyon zamanı için bir bölge belirlenir (sabahları karın, öğlenleri kol, akşamları bacak, yatma 
zamanında kalça vb. gibi). Kol, bacak ve kalça sağ, sol olarak kendi içinde ikiye, karın bölgesi ise dört 
kadrana bölünür, her kadran saat yönünde bir hafta kullanılır (kalça kullanılmayacak ise yatmadan önce 
yapılan insülin de bacaktan uygulanabilir) 
 

                           
 
 
Haftalık bölge rotasyonu:  
 
Günde tek doz veya iki doz insülin kullanılıyorsa haftalık bölge rotasyonu uygulanabilir. Aynı bölge 
içindeki insülin uygulamaları arasında en az bir parmak mesafe olmasına dikkat edilir, birbirine çok yakın 
yapılırsa yağ dokusunda artma veya seyrek olarak da azalma, dolayısıyla insülin emiliminde azalma 
olur. 
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Çimdik tekniği:  
 
İnjeksiyonlar, 8 mm. veya daha uzun iğne ucu kullanılıyorsa çimdik tekniği uygulanır (Şekil 10). Baş 
parmak ve işaret parmağı ya da orta parmak ile enjeksiyonun yapılacağı bölge hafifçe kavranır ve yukarı 
kaldırılır. Çimdik Tekniği uygulanmadan uzun iğne uçları ile yapılan enjeksiyonlarda, kas dokusuna 
enjeksiyon yapma riski vardır. Kısa uçlu iğneler (4,5 ve 6 mm) kullanılıyorsa çimdik tekniğine gerek 
yoktur ve 90 derece ile cilde girilerek enjeksiyon yapılması uygundur. 
 
İnsülin Emilimi ve Emilimi Etkileyen Faktörler  
 
İnsülin emilim hızı daha önce bahsedildiği gibi bölgelere göre değişkenlik göstermekle birlikte aşağıdaki 
faktörlerden de etkilenir:  
 
a. Lipohipertrofi ve Lipoatrofi Varlığı:  

 
Enjeksiyon yapılan bölgelerde cilt altı yağ dokusunda artış (lipohipertrofi) veya azalma (lipoatrofi) 
oluşabilir. Bu durum insülin emilimini kan şekeri kontrolünü bozacak düzeyde bozabilir. 
Lipohipertrofi daha sık görülür. Gözle görülebilen veya elle muayenede hissedilen cilt altında küçük 
veya büyük şişlikler şeklindedir.  
Lipohipertrofi bölgelerinde cilt altında insülin birikimi de olduğundan bu bölgeler üzerine masaj ya da 
sıcak uygulama yapılması bölgedeki insülinin hızla emilmesine ve böylece hipoglisemiye sebep 
olabilir. Tedavi için bu bölgelerin en az altı ay insülin yapılmayarak dinlendirilmesi genellikle yeterli 
olur. Çok ilerlemiş lipohipertrofilerde plastik cerrahi ile şişlik olan doku çıkarılabilir.  
Lipodistrofiler yanlış enjeksiyon uygulamaları, bölge değişimi yapılmaması ve insülin iğnelerinin 
tekrar kullanılması gibi nedenlerle oluşabilmektedir. Önlemek için, enjeksiyon bölge rotasyonu 
yapılmalı, insülin doğru yöntemle uygulanmalı, enjeksiyon bölgeleri düzenli olarak hem hasta hem 
hemşire tarafından lipodistrofi açısından değerlendirilmelidir.  
Lipodistrofi varsa iyileşinceye kadar o bölgeye enjeksiyon yapılmamalı, bölge dinlendirilmelidir.  
 

b. İnsülinin Yüksek Dozda Verilmesi:  
 
Bir defada yüksek dozda insülin enjeksiyonu yapılırsa insülinin bir kısmı cilt altında birikebilir ve insülin 
emilimi yavaşlayabilir. Bu sebeple bir diyabetlinin kan şekeri hedeflenen değerden yüksek ve planlanan 
insülin dozu 50 IU’nin üzerinde ise bu dozu iki enjeksiyon halinde vermek daha etkili olabilir.  
 
C. Egzersiz, Sistemik Ateş ve Ortam Isısı:  

 
Enjeksiyon bölgesi aktif olarak kullanıldığında (Örneğin insülin enjeksiyonunu takiben kol veya 
bacak egzersizleri yapılması) söz konusu ekstremiteye daha fazla kan akımı sağlayacağı için 
insülinin daha hızlı emilmesine neden olabilir. Sıcakta insülin emilimi daha çabuk, soğukta daha 
yavaştır. Egzersiz, sistemik ateş veya enjeksiyon bölgesine masaj uygulanması insülinin emilim 
hızını artırır. Enjeksiyon alanı (Örneğin ovuşturularak) ısıtıldığında insülin daha hızlı emilebilir. 
 
Ağrılı Enjeksiyonları Önleme  

 
• Enjekte edilen insülinin oda ısısında tutulması ve enjeksiyondan hemen önce avuç içinde ısıtılması  
 
• Enjeksiyon sırasında hava vermemeye özen gösterilmesi, 
 
• Alkol kullanılıyorsa cilt üzerinden uçuncaya kadar beklenmesi,  
 
• Uygun iğne ucu seçilmesi,  
 
• Enjeksiyon bölgesindeki kasların uygulama sırasında gerilmemesi,  
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• Cildin çabuk geçilerek enjekte edilmesi,  
 
• Cilt altı dokuya giriş sırasında iğnenin yönünün değiştirilmemesi, konularında dikkatli olunarak 
ağrılı insülin enjeksiyonu önlenebilir. 
 

     İnsülinlerin Saklanması 

 
• Açılmamış insülin flakon ve kartuşları son kullanım tarihine kadar buzdolabında 2-8 ºC’de 
saklanabilir. (buzdolabı kapağı bu dereceler arasında değilse kullanılmamalıdır, ayrıca 
insülinlerin buzluğa yakın raflarda tutulmasından kaçınılmalıdır).  
 
• İnsülin flakonu açıldıktan sonra mümkünse buzdolabında ya da 30ºC’nin altında, oda 
sıcaklığında 28 gün saklanabilir (Hastanede kullanırken açtığınız tarihi üzerine yazınız ve 
açılmamış bir flakonu kullanırken son kullanım tarihini kontrol ediniz).  
 
• Orta veya uzun etkili ya da karışım insülin preparatları açıldıktan 15 gün sonra biyolojik 
aktivitelerini hafifçe yitirmeye başlar. Birey ve hastalıktan kaynaklanan şartlar değişmediği halde 
glisemik kontrol bozulmaya başlarsa bu faktör göz önünde bulundurulmalıdır.  
 
• İnsülinler kesinlikle dondurulmamalıdır.  
 
• İnsülinler soba, kalorifer gibi ısı kaynağından uzak tutulmalıdır.  
 
• İnsülinler doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan ya da kuvvetli çalkalamadan hasar 
görebilir. Diyabetlinin temel eğitimi ve insülin uygulama eğitimi alması sağlanmalıdır 
 

DİYABET VE COVID-19 
 
Coronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) pandemi süreci Aralık 2019’da Çin’de başlayıp Mart 2020’den itibaren 
ülkemizi de etkilemiştir. Hastalığa neden olan “severe acute respiratory syndrome-coronavirus-2 (SARS-CoV-
2)” koronavirüs ailesinden tek iplikçikli bir RNA virüsüdür. Bu bölümün yazıldığı Haziran 2020 tarihine dek 
Türkiye’den 170 binden fazla vaka ve 4700 civarında COVID-19 nedenli ölüm bildirilmiştir. Ölüm sayısı 
azalmakta olsa da hastalık muhtemelen uzun bir süre dünyanın ve ülkemizin gündemini meşgul edecektir. 
 

DİYABETLİ HASTALARDA COVID-19 ENFEKSİYON RİSKİ VE SEYRİ 
 
Diyabet varlığının COVID-19 enfeksiyonu gelişme riskini arttırdığına dair kanıt yoktur. Öte yandan, 
pandeminin başından itibaren yapılan tüm çalışmalarda COVID-19 enfeksiyonuna bağlı mortalite ve 
morbiditenin kronik hastalıkları olan kişilerde daha fazla olduğu saptanmış, diyabet en sık görülen 
komorbiditeler arasında yer almıştır 
 
 
Diyabet varlığı, ileri yaş, kontrolsüz hipertansiyon, koroner arter hastalığı, obezite, kronik obstrüktif akciğer 
hastalığı, ve kanser ile birlikte mortalitenin bağımsız belirleyicilerinden biri olarak bulunmuştur. Diyabetli 
bireylerde immün modülasyon bozulmuş ve inflamatuar sitokin yanıtı artmıştır. Artan bu aşırı sinyallerin 
COVID-19’a bağlı akciğer hastalığını alevlendirmesi mümkündür. Birçok enfeksiyonda olduğu gibi 
diyabetlilerde COVID-19 enfeksiyonunun da daha şiddetli seyretmesinin ana nedenleri şunlardır; 
 
 

 Kronik hiperglisemi ve insülin direncine bağlı kronik inflamasyon 
 

 Hücresel bağlanmaya eğilim (daha fazla virüsün hücreye daha kolay girmesi) 
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 T hücre fonksiyonlarında bozulma 

 
 Viral temizlenmede azalma 

 
 Hiperinflamasyon ve sitokin fırtınasına meyil 

 

SARS-CoV-2 virüsü hedef hücrelere ACE2 reseptörü aracılığı ile girmektedir. Diyabetli hastalarda akciğer, 
kalp, pankreas ve başka pek çok dokuda artan ACE2 reseptör ekspresyonu enfeksiyon şiddetini arttıran bir 
diğer neden olabilir. Tip 1 ve Tip 2 diyabetli hastalarda COVID-19 enfeksiyonu seyri açısından fark olup 
olmadığı net değildir. Ancak riski belirleyen esas faktörlerin yaş, metabolik kontrol düzeyi ve eşlik eden 
hastalıklar olduğu düşünülmektedir 

COVID-19 ENFEKSİYONU VE DİYABET GELİŞİMİ 

Enfeksiyonların metabolik kontrol üzerindeki olumsuz etkisi bilinmektedir. Bu nedenle metabolik kontrolü iyi 
olmayan prediyabet olgularında COVID-19 enfeksiyonu glisemi regülasyonunda daha da bozulmaya neden 
olarak aşikar diyabetin ortaya çıkmasına yol açabilir. Daha önce diyabet tanısı konulmamış, metabolik hastalık 
açısından riskli ve COVID-19 enfeksiyonu geçirmekte olan tüm hastalar yeni tip 2 diyabet gelişimi açısından 
değerlendirilmeli, gerekirse takip edilmelidir. 

2003 yılındaki SARS salgını sonrası elde edilen bilgiler doğrultusunda, COVID-19 enfeksiyonu sırasında 
virüsün pankreas adacık hücrelerindeki ACE2 reseptörlerine bağlanıp beta hücre hasarına ve dolayısı ile 
insülin salınımında azalmaya yol açabileceği teorik olarak söylenebilir. Bu durumun klinik yansıması aktif 
enfeksiyon sırasında ortaya çıkan ve enfeksiyondan sonra vakaların çoğunda düzelen akut hiperglisemidir. 
Öte yandan, koronavirüs respiratuar enfeksiyonlarının tip 1 diyabet patogenezinde yer aldığı bilinmektedir. Bu 
nedenle önümüzdeki dönemde tip 1 diyabet sıklığında artış olabileceği yönünde varsayımlar vardır 

Diyabet ve COVID-19 arasında kısır döngü 

       T2DM hastalarında bağışıklık siteminin bozulması nedeniyle SARS-CoV-2 şiddetinin derecesi artmıştır. 
Viral enfeksiyonlar diyabeti alevlendirebilir ve diyabetik hastalarda kan şekerinde dalgalanmalara yol açabilir, 
bu da prognozu olumsuz etkiler. IL-6 ve TNF-a gibi inflamatuvar sitokinlerin diyabetik hastalarda ve hayvan 
modellerinde yüksek düzeyde olması diyabetin TLR4 aracılı IL-6 üretimini anlamlı olarak artırdığını 
düşündürmektedir. IL-6-baskın sitokin fırtınaları SARS-CoV-2 nedenli pnömonide en önde gelen ölüm 
nedenlerinden biri olarak belirlenmiştir. 

Diyabetik COVID-19 hastalarında glikoz dalgalanmalarının nedeni 

Düzensiz beslenme, azalmış egzersiz, gastrointestinal semptomlar, vb. beslenmeyi etkileyerek glikoz 
dalgalanmalarına neden olur 

İzolasyon odalarında; OAD ile standart olmayan tedavi uygulanması veya tedaviye ara verme olabilir, bu da 
glikoz dalgalanmalarına neden olabilir. 

Enfeksiyon gibi stres koşulları glukokortikoid salınımını artırır 

Korku, anksiyete ve gerilim glikoz düzeyini artırabilir ve glikoz dalgalanmasına neden olabilir 

Tedavide glukokortikoid kullanımı glikoz düzeyinde keskin yükselişe neden olabilir 

COVID-19 insan vücudunun çok sayıda inflamatuvar sitokin üretmesine ve bazı ciddi ve kritik hastalarda aşırı 
strese neden olabilir. 

Glikoz yönetiminin hedef sınıflandırılması 

    Glikoz yönetiminin hedef sınıflandırılması：  

 Yaşlı olmayan, hafif-orta COVID-19 hastaları için sıkı kontrol hedefine sadık kalın. 
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 Yaşlı ve hafif-orta hastalarda veya glukokortikoid kullananlarda düşük veya orta düzeyde kontrol 
hedefi belirleyin.  

 Ciddi ve kritik hastalarda, hipoglisemiyi tolere edemeyen hastalarda veya organ işlev bozukluğu 
olanlarda veya ciddi kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalığı olanlarda yeni bir düşük hedef 
belirleyin.  

 COVID-19 olan diyabet hastalarında glikoz yönetimi sırasında hipoglisemi oluşumu en aza 
indirilmelidir. Hipoglisemi gelişirse tıbbi müdahale zamanında yapılmalıdır. 

Glikoz yönetiminde tedavi prensibi 

 Diyabetle birlikte ağır bir enfeksiyon varlığında tedavide ilk seçenek insülindir ：  

 Kritik olmayan hastalarda s.c. insülin enjeksiyonu önerilir ve temel pozoloji hastane dışı doza göre 
ayarlanabilir.  

 Kritik hastalarda, sürekli subkutan insülin enjeksiyonu (CSII) önerilir.  

 Eğer glikoz metabolizma bozukluğu ile birlikte ciddi sıvı ve elektrolit ve asit-baz bozukluğu varsa 
agresif sıvı infüzyonu ile birlikte iv insülin uygulanmalıdır. 

 Klinik durum stabil ve düzenli besleniliyorsa hastalar yatış öncesindeki OAD tedavisine devam 
edebilir 

 Glukokortikoid tedavisi sırasında glikoz kontrolü için NPH ve uzun etkili insülinler kullanılır  

 İnsülin tedavisi sırasında 7 noktalı (gerektiğinde + gece glikozu) glikoz takibi uygulayın 

COVID-19 olan farklı diyabet hastaları için glikoz yönetimi stratejileri 

T1DM 

 İnsülin pompası veya bazal-bolus insülin rejimi optimal tedavidir.  

 İnsülin analogları ilk tercih olarak önerilir.  

 İnsülin rejimi tedavinin bireyselleştirilmesi ilkesine göre ayarlanmalıdır. 

T2DM 

 Glikoz yükselmesi hafif-orta düzeyde olan hafif COVID-19 hastalarında insülin dışı diyabet ilaçları 
kullanılabilir. 

 Ateşli veya glukokortikoid ile tedavi edilen hastalarda insülin ilk seçenek tedavidir.  

 Kritik hastalarda i.v. İnsülin enjeksiyonu önerilir. 

Glukokortikoid nedenli diyabet 

Glukokortikoidlerin neden olduğu glukoz artışı genellikle öğle yemeğinden sonra ve uykudan önce görülür. Bu 
nedenle öğle yemeğinden sonra ve akşam yemeğinden önce kan şekerini izlemek önemlidir.  İnsülin ilk seçenek 
tedavidir. 

SONUÇ: 

 COVID-19 olan diyabet hastalarında glikoz yönetimi sırasında öncelikle hipoglisemi oluşumu en 
aza indirilmelidir. Hipoglisemi gelişirse tıbbi müdahale zamanında yapılmalıdır. 
 

 Diyabet hastaları kan şekerini daha sık (her dört saatte bir) ölçmeleri ve sonuçlarını takip 
etmeleri konularında bilgilendirilmelidir. 

 
 

 Diyabet hastalarına ilaçlarının, insülinin ve diğer malzemelerinin (kan şekeri ölçüm çubuğu, iğne 
ucu..) en az iki hafta yetecek miktarda kendilerinde bulunması gerektiği söylenmelidir. 
 

 Ayrıca diyabet hastalarına daha önce ketoasidoz öyküsü varsa yada ağır hipoglisemi atağı 
yaşadıysa yine iki hafta yetecek miktarda idrar keton çubuğu ve glukagon içeren flakon 
bulundurmaları gerektiği söylenmelidir. 
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 COVID-19 pandemisi süresince hastaların bireysel özellikleri göz önüne alınarak tedavileri 
konusunda hekim, hemşire, hasta ve yakını ile mevcut riskler göz önünde bulundurularak, 
bireyselleştirilmiş önerilerle, takip ve tedavileri planlanmalıdır. 
 

 Bireyler ve aileleriyle aktif iletişim halinde olunmalıdır ve gerekli durumlarda destek verilmelidir. 
 

 
 Diyabet hastaları ve özellikle komorbiditesi olan kişiler bireysel egzersiz programı yapılmalı, 

COVID-19 infeksiyonu için sosyal izolasyon ve diğer önleyici tedbirlere uymaları konusunda       
uyarılmalıdır. 
 

 Endokrinolog, beslenme uzmanları ile disiplinlerarası danışmanlık da dahil olmak üzere uzaktan 
(internet ve web tabanlı, online) takip sistemleri düzenlemelidir. 

 

Kaynaklar: 

1. Get Erişkin Diyabetli Bireyler için Eğitim seti -2 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü s.32-51 
2. Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu 12.Baskı Miki Matbaacılık,  

2020,s.95-103, s.265-271. 
3. Erişkin Diyabetli Bireyler İçin Eğitimci Rehberi, 2014, s.46-57 
4. T.C. Saglık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü COVID-19 (SARS-CoV-2 infeksiyonu) 

Rehberi, Bilim Kurulu Çalışması. 14 Nisan 2020, Ankara. 
5. Sağlık Çalışanları İçin İnsülin Enjeksiyon Teknikleri ve Tedavileri Kılavuzu 2018 s.12-38 
6. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, 2017 s.787-824  
7. https://www.karger.com/Article/Fulltext/511354 
8. https://www.uspharmacist.com/article/the-effect-of-covid19-on-patients-with-diabetes 
9. COVID-19 Pandemi diyabet izlem ve tedavi kriterleri, Türkiye Diyabet Vakfı,1.baskı,Mayıs 2020 

  

https://www.karger.com/Article/Fulltext/511354
https://www.uspharmacist.com/article/the-effect-of-covid19-on-patients-with-diabetes
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Solid Organ Nakli Hazırlığı 

Kerem Selimoğlu 

Uludağ Üniversitesi Organ Nakli Merkezi 

 Son dönem organ yetmezliği hayatı tehdit eden önemli bir durumdur. Hastalar nakil olana kadar alternatif 
tedavi yöntemleri ile (diyaliz, lvad, plazmafarez vb.) tedavi edilmeye çalışılsa da, hastalar için en etkin tedavi 
yöntemi, işlevini yerine getiremeyen organın sağlıklı bir organ ile değiştirilmesidir.  

 Solid organ nakilleri, organ temin kaynağına göre, kadaverik ve canlı vericili nakiller olmak üzere iki 
grupta toplanır. Ülkemizde kadaverik organ temininde maalesef henüz istenilen düzeylere gelinememiştir. Bu 
nedenle canlı vericili solid organ nakline yönelmek zorunda kalınmış ve bu durum ülkemizin canlı vericili organ 
nakli konusunda Dünyada ilk sıralarda yer almasına sebep olmuştur. 

  Böbrek, karaciğer ve kalp nakli hazırlık süreçleri genel hatlarıyla birbiriyle benzerdir. Nakil hazırlık süreci 
3 ana başlık altında toplanabilir. 

1. Laboratuvar Tetkikleri 
2. Görüntüleme Tetkikleri 
3. Konsültasyonlar 

Hazırlık süreçlerinin birbirine benzer olması nedeniyle bu sunumda karaciğer nakli hazırlık süreci örnek 
süreç olarak anlatılacaktır. 

Karaciğer nakli planlanan hasta Gastroenteroloji Anabilim dalı ya da Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim 
üyelerince Organ ve Doku Nakli Polikliniğine yönlendirilirler. Bu hastalar çeşitli nedenlerle geri dönüşümsüz 
olarak karaciğer yetmezliğine girmiş olan hastalardır. Ülkemizde karaciğer yetmezliğinin en sık nedeni Hepatit B 
ve Hepatit C enfeksiyonlarıdır. Bu tip hastalarda zaman içinde Hepatoselüler Karsinom olarak adlandırılan, 
karaciğerde bazen tek, bazen birkaç adet tümör oluşumuyla kendini gösteren karaciğer kanseri oluşma riski de 
oldukça yüksektir. 

 Organ ve Doku Nakli Polikliniği’ne yönlendirilen hasta, önce doktor muayenesine girer. Karaciğer nakli 
hazırlığı için gerekli tetkikleri istendir. Nakil hazırlığı süreci yaklaşık 2 hafta sürer. Bu süreç multidisipliner bir 
yaklaşım gerektirir ve hasta ve yakınları için oldukça karmaşık ve zor bir süreçtir. 

 Doktor muayenesinden çıkan hasta, organ ve doku nakli koordinatörü ile görüşmeye girer. Bu  
görüşmede, hasta ve yakınlarının iletişim bilgileri, hastanın boy, kilo bilgileri ve hastanın ikamet bilgileri alınır. 
Organ nakli koordinatörü nakil hazırlığı sürecinde hasta ve yakınlarına kılavuzluk eder. Tetkiklerin nerede, nasıl 
yapılacağı, bu süreçte dikkat edilmesi gereken konular hakkında hasta ve yakınları koordinatör tarafından ayrıntılı 
bir şekilde bilgilendirilir. 

Nakil hazırlığı kadavradan nakil ve canlı vericili nakil olarak yapılır. Her iki hazırlıkta da yapılan tüm 
işlemler alıcı hasta için aynıdır. Hazırlık süreci 3 ayrı koldan aynı anda yapılmaktadır. Bunları Laboratuvar 
tetkikleri, konsültasyonlar ve görüntüleme tetkikleri olarak tanımlayabiliriz. 

1. Laboratuvar Tetkikleri: 

Karaciğer nakli planlanan hastanın, operasyon öncesi yapılan kan tetkikleridir. Bu tetkikleri aşağıdaki gibi 
ana başlıklar altında toplayabiliriz. 

 Tam Kan Sayımı 

 Geniş Biyokimya Taraması 

 Viral Panel 

 CA Markerları  

 Karaciğer Profili Taraması 

Laboratuvar tetkiklerinde bazı değerler oldukça önemlidir. Bu değerler MELD Na puanı hesaplaması için 
gereklidir. MELD (Modified Endstage Liver Disease) Na puanı, hastanın kadavra bekleme listesindeki puanını 
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belirler ve bu puanlama sayesinde de hastanın, Sağlık Bakanlığı’nın ulusal kadavra karaciğer bekleme listedeki 
sıralaması belli olur. MELD Na puanı hesaplaması için gereken tetkikler kan örneğinden bakılır. Bu tetkikler; 
Kreatinin, Total Bilirübin, INR ve Sodyum düzeyleridir.  

Meld Na Puanı her nakil adayı hasta için Sağlık Bakanlığı’nın Web tabanlı, Transplantasyon, Diyaliz 
İzlem Sistemleri (TDIS) programına Organ Nakli Koordinatörü tarafından kayıt edilir. Meld Na puanı, hastanın 
listedeki sıralamasını etkilediği ve hatta çıkan bir kadaverik donörde nakil olacak hastayı belirlediği için Sağlık 
Bakanlığı’nın öngördüğü süreler aralığında güncel tutulmak zorundadır.  

 MELD/PELD Skoru 25 veya daha büyük olan hastalar 14 günde 1 yenilenir. 

 MELD/PELD Skoru 19-24 arası olan hastalar ayda bir yenilenir. 

 MELD/PELD Skoru 15-18 arası olan hastalar 3 ayda bir yenilendir. 

 MELD/PELD Skoru 10-14 arası olan hastalar 6 ayda bir yenilenir. 

Meld puanın bu süreler aralığında güncel tutulması ve sisteme kayıt edilmesi Organ ve Doku Nakli 
Koordinatörünün sorumluluğundadır. 

 Görüntüleme Tetkikleri 

Alıcı adayı hasta için yapılan görüntülemelerin asıl amacı Portal Ven açıklık durumunun ve karaciğerde 
sirozun yanı sıra eşlik eden kitlesel bir oluşumun var olup olmadığının kontrolüdür. Eğer Karaciğerde HCC 
(Hepatocellular Carsinoma) olarak tabir edilen bir kitle lezyonu da varsa, o zaman Sağlık Bakanlığı tarafından bu 
hastaların mevcut MELD Na puanı, hesaplamadaki kriterlere bakılmaksızın kitlenin sayısı ve boyutuna göre 
puanlanmaktadır.  

 (Tek Nodül) T< 2cm ise MELD Na Puanı 20 

 (Tek Nodül) T<= 5 cm ise MELD Na Puanı 24 

 (2-3 nodül) Her biri < 3 cm ise MELD Na Puanı 24 

HCC’li hastalar nakil olana kadar mevcut kitlelerine yönelik olarak Girişimsel Radyoloji tarafından yapılan 
tedavi programlarına alınırlar.  Bu tedavi programındaki amaç, mevcut kitlelerin küçülmesi sağlamak, karaciğer 
dışı başka bir alana metastazını önlemektir. Görüntüleme tetkikleri, kitlenin lokasyonunu, boyutunu ve sayısını 
belirlediği için, gerek nakil hazırlığı açısından gerekse hastanın tedavisi açısından oldukça önemlidir. 

3. Konsültasyonlar 

Karaciğer nakli hazırlığında, nakil operasyonu sırasında ve sonrasında kötü sürprizlerle karşılaşmamak 
için nakil adayı hasta  3 ayrı bölüme konsülte edilir. Her bölüm kendi açısından hastayı değerlendirir ve görüşünü 
belirtir. Bu bölümler; 

a. Kardiyoloji; 

Kardiyoloji Anabilim Dalı, karaciğer nakli hazırlığında alıcı adayı hastalarımızın kardiyak açıdan nakile 
uygunluğunu belirler. Bu belirleme risk grupları şeklindedir. Düşük Risk, Orta Risk ya da Yüksek Risk olarak 
belirlenir. Bazı durumlarda nakil operasyonu kardiyak açıdan kontrendike olabilir. Böyle durumlarda önce mevcut 
kardiyak problem tedavi edilir, daha sonra hastanın nakil hazırlığına devam edilir.  

Karaciğer nakli hazırlık hastasının, kardiyolojik açıdan nakil operasyonuna uygunluğu araştırılırken şu tetkiklere 
başvurulur; 

 EKG 

 EKO 

 MPS (Myokard Perfüzyon Sintigrafisi) 

 Koroner Angiografi (Hasta risk gurubundaysa yapılır. Geçirilmiş bir kalp hastalığı, 
Yüksek tansiyon ve Diyabet Hastalığı varsa bu tetkike başvurulur.) 
 

b. Göğüs Hastalıkları 
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Göğüs Hastalıkları Anabilim dalı, karaciğer alıcı adayı hastamızın nakile uygunluğunu solunumsal 
açıdan değerlendirir ve görüşünü bildirir.  Altta yatan herhangi bir solunumsal hastalığın durumunu araştırır. 
Göğüs hastalıkları hastayı değerlendirirken şu tetkiklere başvurur; 

 Akciğer Grafisi iki yönlü 

 Solunum Fonksiyon Testi 

 PPD Testi 

 Toraks BT (Gerekli durumlarda) 

 EBUS (Endobronşial Ultrason) (Gerekli Durumlarda) 
 

c. Psikiyatri 

Psikiyatri Anabilim Dalı, karaciğer nakli adayı hastaların değerlendirmesini yaparken çok önemli iki 
konuya dikkat eder. Bunlardan ilki, hastanın nakil ameliyatı konusunda ne kadar bilgilendirildiği ve hastanın bu 
ameliyatı olma konusundaki kararlılığıdır. Diğer önemli husus da hastanın nakilden sonra alacağı organa iyi 
bakabilme durumunun değerlendirilmesidir. 

Konsültasyon, laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri tamamlanan hastalar, Karaciğer Nakli Konsey 
Toplantısında sunulur. Konsey haftada bir toplanır. Konsey üyeleri hastanın kadavra bekleme listesine girip 
giremeyeceğine karar verirler. Kadavra bekleme listesine girmesine karar verilen hastalar, organ ve doku nakli 
koordinatörü tarafından TDIS’e (Transplantasyon ve Diyaliz İzlem Sistemi) kayıt edilir. Böylelikle Karaciğer nakli 
hazırlığı süreci tamamlanır ve hasta Sağlık Bakanlığı’nın Ulusal Kadavra Bekleme Listesi’ne girmiş olur. 

2020 yılının ilk aylarında Dünya Sağlık Örgütü, Yeni Koronavirüs nedeniyle Dünya çapında pandemi ilan 
etmiştir. Bu süreçte kurumumuz hastalarımızı ve canlı verici adaylarımızı korumak adına bir takım tedbirler 
almıştır. 

Pandemi sürecinde hastalarımızın laboratuvar tetkikleri için gerekli kan örnekleri, merkez biyokimya kan 
alma ünitesinde değil, organ nakli merkezinde alınmaya başlanmış ve bu şekilde hastalarımızın hastane 
içerisindeki kalabalık ortamlardan uzak tutulması hedeflenmiştir.  Canlı vericiden nakil planlanan hastalarımıza ve 
verici adaylarına operasyondan en fazla 48 saat öncesine kadar COVİD pcr testi yapılmaktadır. Alıcı adayı hasta 
ve canlı verici adayı operasyondan önce enfeksiyon hastalıklarına ve gerekli görülürse göğüs hastalıklarına da 
konsülte edilmektedir. 

Kadaverik donör organizasyonlarında ise donör kaynağı merkez, beyin ölümü tanısı almış kadavra donör 
adayına 2 kez pcr testi yapmakta, göğüs hastalıkları ve enfeksiyon hastalıklarının da donör uygunluğu açısından 
görüşleri alınmaktadır. 

Uludağ Üniversitesi 1987’den beri böbrek nakli, 2007’den beri karaciğer nakli operasyonlarını başarılı bir 
şekilde gerçekleştirmektedir. 2019 yılında alınan kalp nakli ruhsatı ile de bölgemizde kalp nakli bekleyen 
hastalarımıza umut olmuştur.  
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COVID-19 Pandemisimde Kronik Hasta Yönetimi 
Olgu Sunumu 

 

Hanife Bağdatlı Aydın 

Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi, İç Hastalıkları A.B.D. 

 

Tüm dünyada, ekonomik ve sosyal hayatı olumsuz yönde etkileyen, ilk olarak Aralık 2019’ da Çin ‘ in 
Wuhan şehrinde başlayıp sonrasında küresel çapta yüzbinlerce kişinin ölümüne neden olan COVID-19 pandemisi 
insan yaşamını tehdit etmeye devam ediyor. 

Başlangıçta soğuk algınlığı belirtileri ile başlayan bu salgın, bağışıklık sistemi zayıf, ileri yaşı ve kronik 
hastalıkları olanlarda pnömoni, bronşit gibi ciddi solunum yolu yetmezliğine neden olmaktadır. 

  Multiorgan enfeksiyonları nedeniyle ağır ve kritik seyreden COVID-19 tanılı hastaların, mevcut kronik 
hastalıkları tabloyu daha ağırlaştırmakata ve mortaliteye yol açmaktadır. 

  2020 yılında Çin ‘de  Yang ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada; hastaların % 21,1 de 
hipertansiyon,%9,7 sinde diabet ,% 8,4 de kardiyovasküler hastalık ve %1,5 oranında solunum hastalıkları olduğu 
görülmüştür(Yang vd.,2020). 

Huang ve arkadaşlarının yapmış olduğu başka çalışmada ise 41 hastanın klinik özellikleri incelenmiş ve 
hastaların %32 sinde kardyiovasküler hastalık, diabet, hipertansiyon ve kronk obstüktif akciğer hastalığı dahil 
olmak üzere altta yatan hastalıkların olduğu belirtilmiştir (Huang vd., 2020) 

  Wang ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir başka çalışmada ise 138 COVID-19 vakasından elde edilen 
bulgular incelenmiş, hastaların %46,4 ‘ünde komorbidite olduğunu gösterilmiştir. Aynı çalışmada önemli olarak 
yoğun bakım ünitesine kabul edilen hastalarda (%72,2) yoğun bakıma kabul edilmeyen hastalara göre( %37,3) 
daha fazla komorbidite olduğu görülmüştür (Wang vd.,2020 ). 

  Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Centers for Disearse Control and 
Prevention, CDC),  2020 Mart ayında 14 eyalette COVID-19 ile yatan hastaların bir örneğini analiz etmiş ve birçok 
hastada altta yatan ciddi sağlık sorunlarının olduğunu tespit etmiştir. Hastaların  %89 unda en az bir kronik 
hastalığının olduğu belirlenmiştir ve bu 65 yaş ve üstü hastalar için %94 e yükseldiği görülmüştür.(Tablo 1) 

Tablo 1 Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC,2020) COVID-19’da Kronik 
Hastalık Durumu  

                                                  Bütün Hastalar                               65 yaş ve üstü Hastalar  

En az bir kronik hastalık              %89,3                                                %94,4  

Hipertansiyon                                %49,7                                               %72,6  

Obezite                                           %48,3                                               %41 

Kardiovasküler hastalık                %27,8                                               %50,8 

Astım                                               %17                                                   %12,9  

KOAH                                              %10,7                                                 %22,6 

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi‘nden açıklanan raporda 44672 COVID-19 vakasını 
incelenmiştir. Genel vaka ölüm oranı tüm kohortta %2,3 iken, hipertansiyon %6, diyabet %7,3 ve kardiovasküler 
hastalarında %10,5 anlamlı olarak yüksek olduğu görülmüştür (Wu &McGoogan, 2020). 

Tüm bu çalışmalar, kronik hastalığı olan kişilerin, COVID-19 ‘a daha yatkın olduğunu, aynı zamanda bu hastaların 
mortalite oranının daha yüksek olduğunu göstermiştir. 
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   OLGU SUNUMU 

ME, erkek hasta, 65 yaşında, emekli. Bilinen Tip 2 DM (2009 ), Hipertansiyon (2009),Alkol kullanımı yok, sigara 
20 yıl önce bırakmış. 9.12.2020 tarihinde filyasyon ekipleri tarafından COVID-19 PCR (+) olup Favipriavir 
başlanmış fakat hasta ilacı kullanmamış. İki gündür olan halsizlik artması, bulantı, kusma ile acile başvurmuş ve 
pandemi kliniğine yatışı yapılmıştır. Hasta 2011 ‘de Frontal ve Sağ Yanak BCC, 2014 ‘de kadavradan renal 
transplantasyon operasyonu olmuş. 

KULLANDIĞI İLAÇLAR: 

Kendy XR 50 1x1,Deltakortril 5 mg 1x1,Cardura 8 mg 1x1,Desal 40mg 1x1,Dilatrend 1x25 Ürorec 8 mg 1x1, 
İrdopin 300 1x1, Sandimum 100+100, Toujeu 1x90 ü, Novorapid 3x38 ü 

 FİZİK MUAYENE: 

Genel durumu orta, bilinç açık, koopere, gks:14,ateşi yok (36,5) , TA:140/70, göğüs, sırt ağrısı yok, nefes darlığı 
yok, oksijen saturasyonu (SpO2:97). Norolojik muayene normal, ense sertliği, taraf bulgusu yok, orofarinks doğal, 
akciğer sesleri dinlemekle bilateral bazallarda krepitan raller mevcut, batın rahat, defans, rebaund yok, periferik 
nabızlar palpalbe, pretibial ödem yok. 

LABORATUVAR BULGULARI: 

Üre:63                                 Na:141                                   D-Dimer:0,59           HGB:12,4 

Kreatinin:1,28                     K:4,2                                      WBC:2,11 

AST:17                               CRP:97,1                               NEU:1,722 

ALT:8                                  Ferittin:230                            LENF:0,09 

 

HASTANIN TEDAVİSİ 

Hastaya ilk olarak Favipravir yükleme dozu , Seftriakson flk. 2x1gr,   Oksapar 2x0,4 ü başlandı. Hastanın renal 
TX olması nedeniyle nefrolojiye konsülte edildi. Hastanın kullanmış olduğu Sandimum tb in kesilmesi ve 
Deltacortil 5mg yerine Decort 2mg/gün başlanması önerildi. 

HEMŞİRELİK BAKIMI 

Hastada kliniğe ilk kabul edildiğinde; 

- Hastaneye yatışından 

- Henüz kesin bir tedavisi olmayan aynı zamanda bulaşıcı ve ölümcül bir hastalık tanısı almış olmasından  
- Aile bireylerinden ayrı kalmasından  
- Değişik kıyafetli sağlık personellerinden bakım almasından dolayı ANKSİYETE saptandı. 

Hastanın anksiyete düzeyinin kontrol altına almak ve anksiyeteyi  gidermek için birtakım girişimlerde 
bulunuldu: 

- Hemşire hastaya kendini tanıttı ve klinik işleyişi hakkında bilgi verdi 
- Normal süreçte ve acil durumlarda hemşireye nasıl ulaşilabileceğini anlattı 
- Hastalığının seyri ve tedavisi hakkında bilgi verildi 

- Hastanın kendisini ifade etmesi sağlanarak duygu ve düşüncelerinin paylaşması için cesaretlendirildi 
- Anksiyete şiddetli iken sakin ve güven verici ortam sağlanıncaya kadar daha uzun süre yanında kalındı 

ve hastanın konforu sağlandı 

- Hastanın kendisin daha rahat hissetmesi ve aile bireylerinden uzak kalmaması için refakatçıya izin 
verildi.  
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COVID-19 tanısı alan hastalarda nefes darlığı semptomlarının giderilmesi yada en aza indirilmesi çok 
önemlidir. Spontan solunumda olan hastanın etkin solunuma devam edebilmesi için ilk hedef oksijen 
saturasyonlarının %95-100 olmasıdır (1,15). 

Yatışında oda havasında oksijen saturasyonu 97 olan hastamızın yatışının 3. Gününde solunum sıkıntısı 
yaşamaya başladı. Oksijen saturasyonu SpO2:89 düstü. Pulse oksimetre cihazı ile saturasyonları yakın takip 
edildi ve kayıt altına alındı. Hastada SPONTAN SOLUNUMU SÜRDÜRMEDE ETKİSİZLİK gözlemlendi.  

 Hastanın solunum hızı ve ritmini normal sınırlada tutmak için: 

          - Nazal maske ile 5lt/dk oksijen desteği sağlandı. 

          - Yüzüne uygun olan maske seçilip, doğru takıldığından emin olundu. 

          -Nekroz oluşumu, nazal mukozada irritasyon açısından hastanın burun deliği, yanakları ve kulakları belli 
aralıklarla değerlendirildi. 

          -Hasta ve yakınına maskenin kullanımı ve çıkartmaması gerektiği konusunda bilgi verildi.  

Hastanın yatışının 6. gününde oksijen ihtiyacı giderek arttı ve rezervuarlı maskeye (12lt/dk) geçildi. 
Hasta ve yakınına maskeyi sadece yemek esnasında kısa süreliğine  çıkartabileceğini, yerine nazal maskeye 
geçmesi gerektiği anlatıldı. 

Hastanın solunumunu rahatlatmak için oksijen tedavisine ek olarak uygun pozisyon verildi. Biz 
hastamıza iki saat arlıklarla prone pozisyonu verdik. 

Prone pozisyonu uygulamasının hipoksi üzerinde etkileri birçok çalışmada gösterilmiştir. Prone 
pozisyonu; inspirasyonla akciğerlere alınan havanın homojen dağılımını sağlamakta ve ventilasyon ile doku 
perfüzyonunu dengelemekte. Akciğer üzerindeki baskı ve gerilimi hafifletmektedir(1,9). 

  Yapılan bu uygulamalardan sonra hastamız rahatladı ve oksijen saturasyonu istenilen düzeye ulaştı 
(SpO2:97) 

Solunum sıkıntısı esnasında hasta, göğsünde batıcı, yanıcı tarzda şiddetli AĞRI olduğunu ifade 
etti(VAS:7). 

  Hastanın ağrısına yönelik öncellikle ağrı değerlendirilmesi yapıldı. Ağrı yönetiminde ağrı 
değerlendirilmesi en önemli ve ilk basamağı oluşturmaktadır. Bu yüzden her şifte sayısal ölçek kullanarak ağrı 
skorlandı ve buna yönelik girişimlerde bulunuldu: 

         - Öncellikle uygun pozisyon verildi, hastamız genellikle semi fowler ve prone pozisyonlarını tercih etti 

        - Non-farmakolojik yöntemler uygulandı; sessiz sakin ortam sağlandı, rahatlatıcı masaj yapıldı 

         -Dr. istemi doğrultusunda analjezik uygulandı ve etkisi takıp edildi. 

Bu uygulamalar sonucunda hasta ağrısının hafiflediğini ifade etti (VAS:1). 

Yapılan bütün tedavilere rağmen ilerleyen günlerde hastanın oksijen ihtiyacı artmaya devam etti. Kan 
değerleri (D-Dimer: 5.43, CRP:125.5, Ferritin:697) yükselme eğiliminde olması ile tedavisi düzenlendi. Dekort un 
kesilip 3 gün süreyle pulse steroid tedavisi planlandı.  Bilinen DM tanısı olan hastanın steroid almasıyla KAN 
ŞEKERİNDE DÜZENSİZLİK (HİPERGLİSEMİ) saptandı.  

          -  Kan şeker değerlerinin normal sınırlarda tutmak için sık aralıklarla (8x1) şeker takibi yapıldı 

          - Dr istemine göre insulin dazları ayarlandı. 

         - Diyetisyenle işbirliği yaparak diyeti düzenlendi. 

Yatışının 18. Gününde hastanın genel durumu orta, vital bulguları stabil (ateş 36,8 TA:140/70, Nabız 84 
) Rezervuarlı maske (15 lt/dk) ile oksijen almasına rağmen saturasyonlarında düşüş (SpO2: 87) gözlemlendi. 
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Solunum yetmezliğinin yönetiminde hedef; periferal oksijen saturasyonun (SpO2) %95 nin üstünde 
olmasıdır. Hastanın SpO2 değeri %90 nın altında ise oksijen desteğine başlanması ve oksijen desteğinin yüksek 
akımlı nazal kanül ile uygulanması önerilmektedir(1,6). Saturasyonları düşen hastamıza yüksek akımlı oksijen 
tedavisine başlandı. 

Yüksek akımlı oksijen kanül;  hava ile oksijen karıştırıcı, aktif ısıtıcılı nemlendirici, ısıtılmış tek bir devre 
ve nazal kanülden oluşan yüksek akımla oksijen veren bir sistemdir. Bu yolla sağlanan yüksek akım ile pozitif 
basınç oluşmakta ve üst solunum yollarında yüksek CO2 ve düşük O2 solunması engellenmektedir. Isıtma ve 
nemlendirme ile sekresyon atılımı artırılmakta, hava yolunun kuruması ve hasar oluşumu önlenmekte, solunum iş 
yükü azaltılmakta dolaysıyla ventilasyon ve oksijenlenme artmaktadır. Bunun sonucunda hastanın solunum 
parametrelerinde düzelme sağlanır ve hastanın konforu arttırılmış olur. 

 Yüksek akımlı nazal kanül uygulanmasına geçilmeden önce hastayı bilgilendirmek uyumu açısından 
son derece önemlidir. Uygulama için seçilecek nazal kanüllerin hastanın nazal pasajına uygun boyutta olduğu 
kontrol edilmeli ve tedavi süresince nazal kanül ilişkili basınç yaralanmalarını önlemek için dekompresyon 
flasterleri kullanılmalıdır. 

Oksijen nemlendirmeden hastaya verilmemelidir. Nemlendiricinin maksimum su ile doldurulmaması ve 
içine distile su dışında sıvı konulmaması önerilmektedir. Bu nedenle tedavi sırasında nemlendiricinin su seviyesi 
(minimum 1/3 oranında doluluk ) her dört saate bir kontrol edilmelidir.   Nemlendirici içindeki sıvı seviyesiyle ilişkili 
oluşabilecek su buharına bağlı tüpte oluşan sıvının aspire edilmemesi için nazal kanülün pozisyonuna dikkat 
edilmeli, mümkünse kanül oksijen kaynağından yüksekte tutulmalıdır. 

Yüksek akımlı nazal kanül uygulaması sırasında hasta: 

- Hemodinamik instabilite 
- Yardımcı solunum kaslarının solunuma katılması 

- Bilinç durumundaki değişiklikler 
- Solunum hızının 40 /dk üzerinde seyretmesi  
- Balgam miktarındaki artış gibi belirtiler açısından yakından izlenmelidir. 

Hastamızın yüksek akımlı oksijen desteğine geçmesiyle oksijen saturasyonları yükseldi(SpO2:95) 

Hasta yüksek akımlı nazal kanüle uyum sağlamakta ve uykuya dalmada zorluk yaşadığını ifade etti. Hastada 
UYKU DÜZENİNDE BOZULMA saptandı. 

Hastanın yeterli uyku alması ve sabahları dinlenmiş olarak uyanması için  

- Engel olan bireysel, çevresel ve tedaviye ilişkin faktörler değerlendirildi. 
- Hastanın uyku düzeni ve alışkanlıkları belirlendi. 
- Ses ve gürültü azaltıldı. 
- Mümkün olduğunca gündüz uykusu engellendi. 

- Uyumayı kolaylaştıran (ılık süt, gevşeme teknikleri, temiz çarşaf ve pijama gibi )ilaç dışı uygulamalar 
yapıldı. 

Yatışının 20. Gününde hastada bilateral pretibial ödem gözlemlendi. SIVI VOLÜM FAZLALIĞI saptandı. 

Hastanın sıvı volüm dengesini sağlamak ve fazlalığına bağlı komplikasyonları önlemek için; 

- Günlük kilo takibi yapıldı 
- Aldığı çıkardığı takibi yapıldı 

-  Sodyum alımı ve sıvı kısıtlaması sağlandı, diyetisyenle işbirliği yapılarak tuzsuz proteinden zengin 
beslenme sağlandı. 

- Bacaklar, ayaklar, tibia ve sakrum üzerindeki bölgeler palpe edilerek ödem takibi yapıldı. 
- Deri basınç belirtileri açısından izlendi  
- Doktor istemine göre diüretikler uygulandı (furosemid infizyonu başlandı) ,potansiyel yan etkileri 

(hipopotasemi ,hiponatremi ,hipomagnezimi )izlendi 
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Yapılan girişimler sonucunda hastanın ödemi geriledi. 

Yatışının 23.gününde hastanın abdomen solunumunun şiddetlenmesi, GKS nin kötüleşmesi, ve kan gazı 
değerlerinin bozulması (SpO2 :87, PaCO2:47,2 PaO2:29,2)( GAZ DEĞİŞİMİNDE BOZULMA) ile elektif entübe 
edilmesine karar verildi.   Bu noktada hemşirenin hastaya ilişkin gözlemleri uygun müdahalenin zamanında 
gerçekleştirilmesi için son derece önemlidir.  

 Hastanın mekanik ventilatöre bağlanması ve yatağa bağımlı hale gelmesiyle birlikte yeni hemşirelik 
tanıları saptandı. Oksijen tedavisi ve endotrakeal tüpün varlığına bağlı ORAL MÜKOZ MEMBRANDA BOZULMA 
saptandı. 

Hastanın oral mükoz membrandaki bozulmayı önlemek için öncelikle oral kavitesi belli aralıklarla 
değerlendirildi, sekiz saate bir uygun ağız bakım solüsyonlarıyla ağız bakımı yapıldı. 

Hastanın yatağa bağımlı hale gelmesiyle DERİ BÜTÜNLÜĞÜNDE BOZULMA RİSKİ saptandı. Deri bütünlüğünün 
sağlanması için öncellikle deri değerlendirildi. 

 Bası yaralarının %90 ı doğru risk değerlendirilmesi ve uygun hemşirelik girişimleri ile önlenebilir.Bu yüzden: 

   -  sekiz saate bir BRADEN skalası kullanarak bası yarası riski değerlendirildi 

   -  iki saate bir pozisyon verildi 

   - derinin sürtünme ve yırtılma kuvvetlerine maruz kalmasından kaçınıldı 

   - havalı yatak gibi basınç düşürücü ekipmanlar kullanıldı 

   - yatak takımlarının temiz ve gergin olmasına dikkat edildi 

   - uygun nemlendirici ile cilt nemlendirildi.  

Hastada basınç yarası oluşmadı. 

Hastamız, mekanik ventilatöre bağlı olarak klinikte iki gün takip edildi. Yoğun bakımda yer açılması ile 
hasta yoğun bakım ünitesine devredildi. Transfer işlemi öncesi hasta transport respiratöre bağlandı, yatağının 
üzerine izolasyon çadırı yerleştirildi ve pandemi asansörü kullanılarak pandemi yoğun bakıma devri yapıldı. Bu 
işlemler sırasında tüm personele uygun koruyucu ekipman giydirildi ve işlem sonrası tüm malzemelerin temizliği 
hastanemiz enfeksiyon komitesinin önerileri doğrultusunda yapıldı.        

      SONUÇ: 

COVID-19 Pandemisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli sağlık sorununu oluşturmaktadır. 

Hastalık, her yaşta görülebilmesine rağmen, 65 yaş üzerindeki ve kronik hastalığı olan bireyler risk grubunda yer 
almaktadır. 

Kronik hastalıklar; COVID-19 prognozunza etki etmektedir ayrıca hastada mevcut kronik durumun alevlenmesine 
veya komplikasyonlara neden olarak mortalite oranını arttırmaktadır. 

Kronik hastalıklarda COVID-19 hastalığının erken döneminde belirlenmesinde, önlenmesinde ve bakımında 
hemşireler önemli rol oynamaktadır 

COVID-19 için hemşirelik yönetiminde amaç: 

   - semptomların giderilmesi 

   - solunumun rahatlaması ve 

   - yaşam kalitesinin artırılmasıdır. 

Hastada, eşlik eden kronik hastalıkların olması hemşirelik yönetimini bir kat daha zorlaştırmakta ve komplikasyon 
riskini artırmaktadır. 
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Bu yüzden hemşirelerin, kronik hastalığı olan bireylere; 

   - mevcut tedavilerini sürdürmeleri  

   - klinik semptomlarındaki değişikliklerin farkında olmaları ve 

   - koruyucu önlemler konusunda ( el hijyeni, evde kalma, sosyal mesafe gibi…)eğitim vermeleri oldukça 
önemlidir. 
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COVID-19 Pandemisinde Kronik Hastalıkların Yönetimi 
Olgu Sunumu 

Eda Bozkurt 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Özet  

Koronavirüs hastalığı 2019 'un (COVID-19) yıkıcı salgını binlerce ölüme neden oldu ve milyonlarca hastada 
komplikasyonları nedeniyle sorun yarattı. Kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, solunum sistemi hastalıkları ve 
böbrek hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkları önceden var olan hastalarda hastalığın ciddi bir formda ortaya çıktığı 
görülmüştür. Ayrıca, çok sayıda çalışmada komorbiditeleri olan hastaların şiddetli COVID-19 gelişme riski daha 
yüksek olduğunu ve genellikle daha kötü bir prognoz olduğunu göstermiştir. Bu durum, bu hastaların COVID-19 'a 
daha yatkın olduğunu ve komorbid durumu olmayan hastalara göre daha yüksek mortalite oranlarına sahip 
olduğunu göstermektedir. 

Bu çalışmada, dünyanın genelinde görülen ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 olgusu 
verilmiş ve hemşirelik bakımı planlanmıştır. COVID-19’un hastalardaki belirtileri ve seyri kişiden kişiye değişmekte 
olup kronik hastalığı olan bireylerde daha sık görüldüğüne ve daha ağır seyrettiğine dikkat çekilmiştir. Kronik 
hastalıklarda COVID-19 hastalığının erken dönemde belirlenmesi ve hastalığın kötüleşmesinin önlenmesi için, 
antiviraller, oksijen tedavisi ve beslenme desteği gibi proaktif önlemlerin alınması ve hemşirelik yönetiminin 
planlaması gerekmektedir. COVID-19 hastalarının belirti ve seyri kişiden kişiye değişiklik gösterdiğinden 
hemşirelik bakımının bireye özgü olması gerektiğine dikkat çekmektedir.  
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SB001 - 1 

 

Tıp Fakültesinde Görevli Sağlık Çalışanlarında Hepatit B Virüsü Serolojik 
Testlerinin Kullanım Uygunluğunun Araştırılması 

1Ali Kırık 

 
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Genel Dahiliye BD, Balıkesir 

GİRİŞ VE AMAÇ: Hepatit B virüsü (HBV) akut ve kronik hepatite yol açıp karaciğer sirozu ve hepatosellüler 
karsinoma (HSK) neden olabilen bir DNA virüsüdür. HBV bulaşıcılığı kan ve vücut sıvılarıyla gerçekleştiğinden 
dolayı sağlık çalışanları bulaş açısından yüksek risk sınıfında bulunmaktadır. Bu nedenle, çalışanlara yönelik 
belirli dönemlerde HBV antijen (HBsAg) ve antikor (Anti-HBs) tarama testleri yapılmaktadır. Bu çalışmada; sağlık 
çalışanlarında HBV taramalarında kullanılan testlerin kılavuzlara uygunluğunu incelemeyi amaçladık. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmanın başlangıcında ilgili kurumdan yasal izin ve klinik uygulamalar etik kurulu 
onayı alındı. Çalışma kapsamında üçüncü basamakta hizmet veren hastanemiz bünyesinde görev alan sağlık 
çalışanlarının (doktor, hemşire, sağlık memuru, teknisyen ve diğer hizmet görevlileri) 1 Ocak 2010 ile 31 Aralık 
2019 tarihleri arasındaki kurum içi sağlık taraması kayıtları incelendi. Merkez laboratuvarının seroloji biriminde 
tetkik edilen HBsAg ve Anti-HBs testleri incelendi. Tüm grubun ilk taramasında HBV bağışıklığının varlığı 
nedeniyle sonraki taramalarda yapılan HBsAg ve Anti-HBs testleri uygunsuz istem olarak değerlendirildi. 

SONUÇ: Sağlık personellerine yapılan 7486 HBV serolojik testi incelendiğinde 4392 adet HbsAg ve 3094 adet 
Anti-Hbs testinin çalışıldığı görülmüştür. Testlerin değerlendirilmesinde 651 (%9) HbsAg testinin ve 543 (%7) 
Anti-Hbs testinin uygunsuz test olarak istendiği ve çalışıldığı saptanmıştır (Tablo 1). Birimlere göre yapılan 
incelemede uygunsuz istem açısından en yüksek oran %34.6 ile Nöroloji kliniği, ikinci en yüksek oran ise Göğüs 
hastalıkları; en düşük oran ise %8.65 ile Enfeksiyon hastalıkları, ikinci en düşük oran ise %12.2 ile Üroloji kliniği 
olarak saptanmıştır (Tablo-2). 

TARTIŞMA: Günümüzde laboratuvar tetkikleri ve görüntüleme yöntemlerinin uygunsuz istemi ve çalışılması 
ülkemizde ve dünyada sık izlenen medikal sorunların başında yer alır. Yanı sıra Hepatit belirteçleri sık istem 
yapılan laboratuvar tetkiklerinden biri olup bu tetkiklerin kılavuzlara uygun şekilde istenmesi önem arz etmektedir. 
Gerek Hepatit belirteçleri gerekse diğer tetkiklerin uygunsuz istem ve değerlendirmeleri sağlık sisteminde artmış 
iş gücü ve maliyet kaybı oluşumuna neden olur. 

Bu çalışmada sağlık çalışanlarındaki HBV serolojisinde bakılan tetkiklerde uygunsuz tetkik istem oranı güncel 
literatüre kıyasla yüksek oranda izlendi. Gerek HBsAg (% 9) gerekse Anti-HBs (% 7) uygunsuz istem oranı % 5’in 
üzerinde olup bu durum sağlık sisteminde iş gücü ve maliyet kaybına neden olmaktadır. Uygunsuz istemi 
etkileyen başlıca faktörler: tanısal algoritmanın kullanılmaması, çalışanlara ait klinik özgeçmişin kontrol 
edilmemesi ve hekim dışı sağlık çalışanlarının (hemşire, sağlık memuru, sekreter vs.) tetkik istemi yapması 
olabileceği düşünüldü. Yanı sıra, uygunsuz istem oranının en düşük oranda izlendiği kliniğin Enfeksiyon 
hastalıkları birimi olması bu görüşü destekler niteliktedir. 

Sonuç olarak sağlık çalışanlarına yapılacak tarama testlerinde bireylerin HBV aşılanma öykülerinin sorgulanması, 
geçmiş yıllarda yapılan tetkiklerin istem öncesi değerlendirilmesi ve istem yapan kişilerin hekim kontrolünde istem 
yapmasının uygunsuz istem oranlarını azaltacağını düşünüyoruz. Bununla beraber hastane bilgi sistemlerinde 
geçmiş sonuçlara ait uyarıcı bilgilendirmelerin de yapılmasının uygunsuz istem oranını azaltma yolunda katkı 
sunacağı kanaatindeyiz. 
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Tablo 1. Çalışılan HBV serolojik testlerin değerlendirilmesi 

 
Uygunsuz HbsAg Uygun HbsAg Uygunsuz Anti-Hbs Uygun Anti-Hbs Toplam 

Çalışılan test sayısı 651 3741 543 2551 7486 
Çalışılan test sayısı 
(%) 9 50 7 34 100 

 
Tablo 2. Birimlere göre test istem sayıları ve oranları 

Birimler 
Uygunsuz  
test sayısı 

Uygun  
test sayısı 

Toplam 
test sayısı 

Uygunsuz  
test oranı(%) 

FTR 77 208 285 27.01 

KDH 82 509 591 13.87 

Enfeksiyon hastalıkları 104 1098 1202 08.65 

Ortopedi 19 106 125 15.20 

Üroloji 12 87 99 12.12 

Genel dahiliye 455 2794 3249 14.00 

Kardiyoloji 56 298 354 15.81 

Dermatoloji 17 72 84 20.23 

Nöroloji 31 60 91 34.06 

Genel cerrahi 81 234 315 25.71 

KDC 26 176 202 12.87 

Psikiyatri 35 90 125 28.00 

Göz hastalıkları 26 116 142 18.30 

Plastik cerrahi 32 122 154 20.77 

Beyin cerrahi 46 108 154 29.87 

Göğüs hastalıkları 66 130 196 33.67 

KBB 29 84 113 25.66 
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Akromegali Hastalarında TI-RADS Sınıflamasına Göre Tiroid Nodül Sıklığı ve 
Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi 

1Mustafa Can, 1Muhammet Kocabaş, 1Hatice Çalışkan Burgucu, 1Zeliha Yarar, 1Melia 
Karaköse, 1Mustafa Kulaksızoğlu, 1Feridun Karakurt 

 
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim 
Dalı, Konya 

AMAÇ: Akromegalide nodüler tiroid hastalığı oldukça sık olarak görülmektedir. Çalışmamızda akromegali 
hastalarında American College of Radiology Thyroid Imaging Reporting and Data System (ACR TI-RADS) 
sınıflamasına göre tiroid nodül sıklığını ve hastalık aktivitesi ile arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçladık. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER: Çalışmamıza 22’si aktif hastalık, 25’i iyi kontrollü, 9’u yeni tanı olmak üzere olmak 
üzere toplam 56 akromegali hastası ile kontrol grubu olarak yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksi (VKİ) uyumlu 56 
sağlıklı gönüllü dahil edildi. Bilinen tiroid hastalığı olan hasta ve sağlıklı gönüllüler çalışmaya dahil edilmedi. Hasta 
ve kontrol gruplarının tiroid stimülan hormon (TSH), serbest tiroksin (fT4), anti-tiroperoksidaz antikoru (anti-TPO) 
seviyeleri ölçüldü. Ayrıca hasta ve kontrol grupları tiroid yapısı, tiroid volümü, tiroid nodüllerini belirlemek ve TI-
RADS sınıflaması yapmak için ultrasononografi ile değerlendirildi. 

BULGULAR: Akromegali ve kontrol grupları arasında yaş, cinsiyet, VKİ, TSH, fT4, anti-TPO düzeyleri arasında 
anlamlı bir fark yoktu. Akromegali grubundaki 56 hastanın 31’inde (% 55.4) kontrol grubundaki 56 olgunun 
20’sinde (% 35.7) tiroid nodülü mevcut olup tiroid nodül sıklığı akromegali grubunda anlamlı olarak yüksekti (p 
=0.038). Akromegali grubunda ortalama nodül sayısı 1.27±1.43, kontrol grubunda ortalama nodül sayısı 
0.48±0.73 olup akromegali grubunda anlamlı olarak yüksekti (p =0.003). Akromegali grubunda TI-RADS 1, TI-
RADS 2 ve TI-RADS 4 nodülü olan olgu sayısı kontrol grubundan yüksek (sırasıyla p =0.026, p =0.049, p 
=0.007), TI-RADS 3 ve TI-RADS 5 nodülü olan olgu sayısı ise kontrol grubu ile benzerdi (sırasıyla p =0.054, p 
=0.0317). Aktif hastalık grubu, iyi kontrollü grup, yeni tanı grubu arasında tiroid nodül sıklığı, nodül sayısı ve TI-
RADS sınıflamasına göre nodül sıklığı açısından anlamlı bir faklılık yoktu. 

SONUÇ: Çalışmamızda akromegali hastalarında tiroid nodül sıklığı, tiroid nodül sayısı ve TI-RADS 1, TI-RADS 2 
ve TI-RADS 4 nodül sayısının artmış olduğunu, hastalık aktivitesinin ise tiroid nodül sıklığı, nodül sayısı ve TI-
RADS sınıflamasına göre nodül sıklığı üzerine belirgin bir etkisinin olmadığını tespit ettik. 
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PET/BT Tetkiki Yapılan Hastalarda Saptanan İnsidental Tiroid Nodüllerinde 
Malignite Oranının Değerlendirilmesi 

2Leyla Turgut, 1Melia Karaköse, 1Muhammet Kocabaş, 1İlker Çordan, 1Mustafa Can, 1Mustafa 
Kulaksızoğlu, 1Feridun Karakurt 

 
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim 
Dalı, Konya 
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya 

AMAÇ: Malignitelerin araştırılması ve evrelemesinde pozitron emisyon tomografi-bilgisayarlı tomografi (PET/BT) 
yaygın olarak kullanılmaktadır. PET/BT ile tespit edilen tiroid insidentalomalarında malignite oranı yüksektir. Bu 
çalışma ile PET/BT çekilen hastalarda saptanan insidental tiroid nodüllerinde malignite oranının değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Ocak 2014 ve Mayıs 2019 tarihleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesinde 
gerçekleştirilen 10,197 adet PET/BT çekiminin raporları retrospektif olarak incelendi. İnsidental tiroid nodülü olan 
ve ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar İİAB sitoloji sonuçlarına 
göre malign ve malign olmayan şeklinde iki gruba ayrıldı. Biyopsi yapılan nodüllerin standardize uptake değeri 
(SUVmax) değerleri, ultrasonografi bulguları ve sitoloji sonuçları arasındaki ilişki araştırıldı. 

BULGULAR: Çalışmaya 80 hasta dahil edildi. Bu hastaların 40 (%50)'ı kadın, 40 (%50)'ı erkek idi ve çalışma 
popülasyonunun ortalama yaşı 63.2±11.4 yıl idi. Çalışmaya dahil edilen 80 hastanın 13’ünde (%16.3) İİAB 
sonucu malign idi. Malign gruptaki hastaların 7 (53.8%)'si kadın, 6 (46.2%)'sı erkek idi ve malign grubun yaş 
ortalaması 60.6±11.8 yıl idi. Malign olan ve olmayan gruplar arasında cinsiyet dağılımı ve yaş ortalaması 
açısından anlamlı fark yoktu (sırasıyla, p=0.762 ve p=0.401). Malign olan grubun SUVmax düzeyi 15.7 (5.1-29.7), 
malign olmayan grubun ise 4.4 (0-24.1 olarak hesaplandı (p<0.001). 

SONUÇ: PET/BT ile tespit edilen ve İİAB uygulanan tiroid insidentaloma olgularında malignite oranı literatür ile 
benzer şekilde yüksek bulundu. SUVmax değeri yüksek olan tiroid insidentalomalarında daha ileri inceleme 
yapılmalıdır. 
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Kemik İliği Aspirasyonu ve Biyopsi İşlemi Öncesi Hastalara Verilen 
Bilgilendirmenin Anksiyeteleri Üzerine Etkisi 

1Uğur Ergün, 2Osman Başkaya, 3Ayşe Uysal 

 
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Balıkesir 
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Balıkesir 
3Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bölümü, Balıkesir 

AMAÇ: Hematoloji hastaları tanı sürecinde birçok zorlu dönemden geçmektedir. Hematolojik hastalıkların 
tanısında en yaygın kullanılan yöntemlerden biri kemik iliği aspirasyonu ve biyopsi (KİAB)’dir. Çalışmamızda ise 
klinik endikasyon nedeniyle KİAB planlanan hastaların işlem öncesi uygulama hakkında verilen bilgilendirmenin 
anksiyeteleri üzerine etkisini prospektif olarak değerlendirmeyi amaçladık. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamız tanımlayıcı ve yarı deneysel niceliğindedir. Çalışmanın örneklemini,  Ağustos 
2019 – Mayıs 2020 tarihleri arasında Balıkesir Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji 
Polikliniğine başvuranlar ile İç Hastalıkları servisinde yatanların içinden klinik endikasyon dahilinde KİAB 
planlanan 145 hastadan oluşturdu. Araştırma verilerinin toplanmasında görüşme ve kayıtlar aracılığıyla sosyo-
demografik bilgi toplama formu, Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği ve biyopsi bilgilendirme formu 
kullanılarak yapıldı. Çalışma verileri yüz yüze görüşme yöntemi ile oluşturuldu. Verilerin istatistiksel analizi için 
SPSS 25 (Statistical Package For Social Science, SPSS Inc.,Chicago, IL, USA) istatistik programı kullanılarak 
yapıldı. 

BULGULAR: Bu çalışma kapsamında Ağustos 2019 – Mayıs 2020 tarihleri arasında 75 (%51,7)’i kadın olmak 
üzere 145 hasta dahil edilmiştir. Çalışmaya katılan hastaların sadece KİAB yapılacağını öğrendikten sonra 
uygulanan HADÖ skoru 12 (0-31) 11.43±6.96, KİAB hakkında ayrıntılı bilgilendirme ve imzalı onam sonrası 
HADÖ skoru 4 (1-7) 4.48±3.85 ve KİAB yapıldıktan sonra HADÖ skoru ise 2 (1-4) 2.74±2.84 olarak bulunmuştur 
(Friedman p<0.001). Çalışmaya katılan hastalara aydınlatılmış bilgilendirme onam formu öncesi HADÖ skoru 12 
(0-31) 11.43±6.96 olarak tespit edilmiş iken ayrıntılı bilgilendirme onam sonrası HADÖ skoru 4 (1-7) 4.48±3.85 
olarak tespit edilmiştir ( p<0.001, wilcoxon, Z: -9,44). Hastaların aydınlatılmış bilgilendirme onam formu sonrası 
HADÖ skoru 4 (1-7) 4.48±3.85 iken KİAB sonrası HADÖ skoru 2 (1-4) 2.74±2.84 olarak bulunmuştur (p<0.001, 
wilcoxon, Z:-7,05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Hastalar zaman zaman yaşadığı ve fizyolojik belirtilerin eşlik ettiği, yaşamı tehdit eden 
ya da tehdit şeklinde algılanan, rahatsız edici bir kaygı ve korku duygusu olan anksiyete tablosu KİAB öncesi 
hastalarda da görülebilmektedir. Çalışmamızda KİAB planlanan hastalara verilen aydınlatılmış bilgilendirme 
eğitimin işlem öncesi ve işlem sonrası karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı derecede anksiyetelerinde 
düşme gözlemiştir. KİAB endikasyonu olan hastalara uygulama öncesi aydınlatılmış bilgilendirme onamı 
sunulması ve detaylı açıklanması hastaların anksiyetelerinde anlamlı derecede azalma sağlayacağını 
düşünmekteyiz. 
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SB005 - 8 

 

Primer Hiperparatiroidide 65 Yaş ve Üstü ile 65 Yaş Altı Hastaların Klinik ve 
Laboratuvar Sonuçlarında Fark Var mı? 

1Özden Özdemir Başer, 2Zeynep Çetin, 3Merve Çatak 

 
1Yozgat Şehir Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları 
2Amasya Üniversitesi Sabuncuoglu Şerefeddin Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Ve 
Metabolizma Hastalıkları 
3Tokat Devlet Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları 

AMAÇ: Primer Hiperparatiroidi (PHPT) serum kalsiyum (Ca)ve parathormon (PTH) seviyelerinde yükselme ile 
seyreden ve multiple sistem tutulumuna neden olan endokrin bozukluktur. Operasyon endikasyonları arasında 50 
yaş altı kriteri mevcuttur. Ancak 65 yaş ve üstündeki hastalarda osteoporoz ve nöromuskuler bozukluklar daha sık 
görülmektedir. Bu grup hastalarda operasyon için osteoporoz, nefrolitiazis gibi komplikasyonların gelişmesi 
beklenmektedir. Çalışmamızda hastalığın seyri açısından 65 yaş altı ve üstü hastaların laboratuvar ve klinik 
parametrelerini karşılaştırmayı amaçladık. 

METOD: Çalışmaya 2018-2020 yılları arasında Yozgat Şehir Hastanesi, Amasya Sabuncuoglu Şerefeddin Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi ve Tokat Devlet hastanesine başvuran PHPT tanılı 192 hasta alındı. Başvuruda periferik 
venöz kandan çalışılan Ca, fosfor (P), PTH, 25 hidroksi vitaminD (25-OH-VitD), kreatinin (Cr), alkalen fosfataz 
(ALP), 24 saatlik üriner Ca düzeyleri, osteoporoz ve nefrolitiazis varlığı retrospektif olarak kaydedildi. İstatistik 
yöntemde continue veriler için Mann Whitney U ve Student t testi, kategorik veriler için ki-kare testi kullanıldı.  

SONUÇLAR: Çalışmaya alınan hastalar 65 yaş altı grup 1 ve 65 yaş üstü grup 2 olarak ayrıldı. Hastaların %68’i 
grup 1 (n:130), %32’si (n:62) grup 2’den oluşmaktaydı. Her iki grup arasında laboratuvar parametrelerine 
bakıldığında serum Ca, P ve PTH seviyelerinde istatistiksel anlamlı fark yoktu (p >0.05). 25-OH-VitD seviyesi 
grup 2’de 14.22 (±7.09SD), grup 1’de ise 12.82’ydi (±10.5SD) ve grup 2’de istatistiksel anlamlı yüksekti (p< 0.05). 
24 saatlik üriner kalsiyum seviyesi grup 2 hastalarda 335.37 (±237SD), diğer grupta ise 404.23 (±208.39SD) idi 
ve grup 2’de istatiksel anlamlı düşük bulundu (p< 0.05). Her iki grup osteoporoz varlığı açısından karşılaştırıldı ve 
grup 2’deki hastaların %51.8’inde (n:29), diğer grupta ise %21.2 (n:25) saptandı ve ileri yaş grubunda istatistiksel 
anlamlı fark saptandı (p< 0.05). Gruplar arasında nefrolitiazis varlığı ve paratiroid adenomunun lokalizasyonu 
açısından fark saptanmadı.  

 

TARTIŞMA: PHPT serum Ca ve PTH seviyelerinde yükselmenin yanı sıra nefrolitiazis, osteoporoz gibi 
komplikasyonlarla seyreder. Bu komplikasyonların varlığı hastalarda yaşa bakılmaksızın operasyon 
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endikasyonlarını oluşturmaktadır. İleri yaş grubunda nöromuskuler ve iskelet komplikasyonlarının daha fazla 
olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda da 65 yaş üstü hastalarda osteoporoz anlamlı olarak yüksek saptandı. Ancak 
bu yaş grubunda gözlenen senil osteoporoz da bu duruma katkıda bulunabilir. Yine ileri yaş grubunda vitamin D 
replasmanının daha yoğun yapılması nedeni ile bu yaş grubunda 25-OH-VitD seviyeleri yüksek olabileceği ve 
buna bağlı üriner kalsiyım seviyelerinin düşük olabileceği düşünüldü.  

Anahtar Kelimeler: Primer hiperparatiroidi, osteoporoz, nefrolitiazis 
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SB006 - 10 

 

Hidroksiklorokin-Sülfat (HCQ) Tedavisi COVID-19 Hastalarında QTc Uzamasına 
Neden Olabilir mi? 

1Nazlı Görmeli Kurt 

 
1Ankara Şehir Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, ANKARA 

GİRİŞ ve AMAÇ: Hidroksiklorokin-sülfatın (HCQ) COVID-19 hastalarına liberal uygulanması, özellikle azitromisin 
ile reçete edildiğinde QTc uzaması ve kardiyak aritmi riski ile ilgili endişeleri artırmıştır. HCQ ile tedavi edilen orta 
ila ciddi derecede hasta COVID-19 hastaları arasında QTc uzaması insidansını ve eşlik eden alternatif nedenlerin 
varlığını değerlendirdik. 

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bu çalışma, 1 Mart - 1 Mayıs 2020 tarihleri arasında acil servise başvuran, HCQ ile 
tedavi edilen COVID-19 hastalarının tıbbi verilerini geriye dönük olarak analiz edildi. Klinik özellikler ve ilgili risk 
faktörleri kayıt altına alınarak hastane otomasyon sistemi üzerinden erişildi. Bireysel hasta QTe aralıkları, HCQ ile 
tedaviden önce ve sonra belirlendi. Aranan birincil sonuç ölçüsü, tedavi öncesi QTc'ye kıyasla QTe aralığında ≥ 
60 milisaniye (ms) artış ve / veya> 500 ms maksimum QTc aralığından oluşan bir bileşik sonlanım olarak 
belirlendi. SPSS ile analiz edilen tüm veriler (IBM Corp. Yayınlandı 2012. IBM SPSS Statistics for Windows, 
Sürüm 21.0. Armonk, NY: IBM Corp.) Nicel değişkenler, değişken dağılımına bağlı olarak t-testi veya Mann-
Whitney testi kullanılarak karşılaştırıldı. Kategorik değişkenler için test veya Fisher's Exact Test seçildi. Tek 
değişkenli analizde bağımlı değişkenle ilişkili olduğu bulunan değişkenler (p değeri <0.05 istatistiksel anlamlılık), 
ilişkili değişkenlerin regresyon modeline bağımsız değişkenler olarak dahil edilmesinden kaçınmak için ko-
doğrusallık için ayrıca değerlendirildi. Seçilen değişkenlerin bağımlı değişkenle (QTc uzaması) ilişkisi, çok 
değişkenli regresyon analizi ile incelenmiştir. 

BULGULAR: Çalışmaya 60 hasta dahil edildi. Medyan yaş 62 (1QR 52-76) ve hastaların 34'ü (% 56) erkekti. 
Yirmi yedi hasta (% 45) ağır veya kritik derecede hastaydı. Hipertansiyon yaygındı (n = 19, her biri% 31). 11 
hastada (% 18) QTc uzaması gelişti. Yaş> 65, konjestif kalp yetmezliği, hastalık şiddeti, hipokalemi ve furosemid 
tedavisi QTc uzaması ile ilişkilendirildi. Düzeltilmiş analiz, QTc uzamasının hipokalemide üç kat daha olası 
olduğunu [OR 3, (% 95 CI, 1.01-17)] ve furosemid tedavisiyle [OR 3 (% 95 CI, 1.07-14.1)] iki kat daha olası 
olduğunu gösterdi. 

SONUÇ ve TARTIŞMA: HCQ ile tedavi edilen hastalarda QTc uzaması, hipokalemi ve furosemid tedavisi gibi 
geleneksel risk faktörlerinin varlığı ile ilişkiliydi. QTc uzaması riskini ve ölümcül aritmi riskini en aza indirmek için 
hidroksiklorokin-sülfat tedavisinden önce değiştirilebilir risk faktörlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, QT aralığı, Hidroksiklorokin sülfat. 
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SB007 - 11 

 

Kolonoskopilerde Erken Başlangıçlı Advanced Kolorektal Neoplazi Prevalansı 

1Fatih Eren 

 
1Ordu State Hospital 

GİRİŞ VE AMAÇ: Kolorektal kanser (KRK) sık ve ölümcül komplikasyonları olan ve dünyada en sık görülen 
üçüncü kanser türüdür ve tüm kanserlerin %11’ini oluşturur. KRK taraması hem insidans hem de mortaliteyi 
azaltmaktadır. Güncel olarak KRK taraması ortalama risk grubunda 50 yaş ve üstü popülasyonda önerilmektedir. 
Son yıllarda 50 yaş ve üstü popülasyonda insidans azalırken, 50 yaş altı popülasyonda yıllık insidansın %2 
oranında arttığı saptanmıştır. Kolorektal adenomlar KRK’lerin öncül lezyonları olarak kabul edilmektedir. 
Adenomlar (i) advanced adenom (herhangi bir adenom ≥1 cm, yüksek dereceli displazi veya tübülovillöz veya 
villöz histoloji ile birlikte); (ii) nonadvanced adenom (ileri histoloji olmaksızın <1 cm adenomlar) şeklinde 
sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmada 50 yaş altı kolonoskopik taramalarda advanced adenom ve karsinom 
prevelansının, 50 yaş üstü hasta grubu ve cinsiyete göre karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

METOD: Çalışmada Ordu Devlet Hastanesinde 1 Ocak 2019- 20 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılmış toplam 
1332 kolonoskopi taraması retrospektif veriler taranarak değerlendirildi. 50 yaş ve üstü ve 50 yaş altı olarak iki  
grup olarak gruplandırıldı. İki grup cinsiyet, kolonoskopik bulgular ve histopatolojik incelemer açısından 
karşılaştırıldı. İstatistiksel değerlendirme için ki-kare testi kullanıldı ve P<0.05 anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR: 1332 hasta çalışmaya dahil edildi: %50.15’i erkek ve %49.85’i kadındı, ortalama yaş 57.2’ydi. 
Hastaların 370’i (%27.8) 50 yaşın altındayken, 962’si (%72.2) 50 yaş ve üstündeydi. Toplam adenom prevalansı 
204 (%15.3), advanced adenom 61 (%4.6) ve KRK 28 (%2.1) hastada saptandı. 50 yaş altı grupta adenom 24 
(%6.5), advanced adenom 4 (%1.1) ve KRK 7 (%1.9) saptandı. Nonadvanced ve advanced adenomların her ikisi 
de 50 yaş üstü popülasyonda istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksekti (p<0.01). KRK 50 yaş altı 
grupta %1.9 oranında saptanmışken, 50 yaş ve üstü hastaların kolonoskopilerinde %2.2 oranında saptandı ve iki 
grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0.298). Advanced neoplaziler (anvanced adenom ve 
karsinom) ise 50 yaş ve üstü grupta %8.1 oranında saptandı ve anlamlı bir şekilde daha yüksek bulundu 
(p=0.01). 50 yaş altı advanced adenom saptanan 20 vakanın 16’sı, karsinom saptanan 7 vakanın 4’ü 40-49 yaş 
gurubundaydı. Advanced adenom %12.8 (p=0.03) ve karsinom %2.8 (p=0.62) erkeklerde daha yüksekti. 

SONUÇ: Nonadvanced ve advanced adenomlar 50 yaş ve üstü grupta daha yüksekti. Fakat KRK’ler 50 yaş altı 
grup ile daha yaşlı grupta benzer prevelans göstermekteydi. Adenom ve advanced adenomlar erkeklerde daha 
sık görülürken KRK açısından her iki cins arasında anlamlı fark saptanmadı. 50 yaş altı advanced adenom ve 
KRK’ler 40-49 yaş grubundaydı. Bu sebeple KRK taramasının 50 yaş altında da yapılması düşünülebilir. 
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SB008 - 13 

 

Obez Hastalarda Vücut Kitle İndekslerine Göre Framingham Risk Skorlarının ve 
Skoru Etkileyen Faktörlerin Karşılaştırılması 

1Coşkun Ateş, 1Canan Ersoy, 1Özen Öz Gül, 1Soner Cander, 1Yasemin Ünsal, 1Ensar 
Aydemir, 1Erdinç Ertürk 

 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa 

GİRİŞ VE AMAÇ: Obezitenin kardiyovasküler hastalık riskini arttırdığı çok sayıda çalışma ile ortaya konmuşsa da 
Vücut Kitle İndeksi’nin kardiyovasküler risk skorlama sistemlerinde henüz yer almadığı görülmektedir. Biz bu 
çalışmamızda obezitenin belirleyicisi olan VKİ’nin kardiyovasküler hastalık riski göstergesi olan Framingham risk 
skorlaması ile ilişkisini ve farklı obezite derecesine sahip kişilerde Framingham risk skorlamasını ve bunu 
etkileyen faktörleri değerlendirmeyi ve karşılaştırmayı amaçladık. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve 
Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Polikliniği’ne Ocak 2010-Ocak 2015 arasında obezite nedeniyle başvuran 55 
kadın hastanın dosya verisi çalışmaya dahil edildi. VKİ 40-50 kg/m2 olanlar bir grubu (grup 1, n:25) VKİ >50 
olanlar (grup 2, n:30) diğer grubu oluşturdu. Her 2 grup kardiyak risk skoru, bunu oluşturan faktörler ve metabolik 
sendrom kriterleri yönünden karşılaştırıldı. 

SONUÇ: Her 2 grubun total kolesterol, HDL kolesterol, trigliserit, açlık kan şekeri değerleri karşılaştırıldı. İki grup 
arasında farklılık saptanmadı (p>0.05). Birinci grubun %24’ü, 2. grubun %36,7’sı, tüm grubun %30,9’u sigara 
içiyordu. Her 2 grubun sigara içiciliği arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05).Hastaların 
kan basınçları değerlendirildiğinde ortalama Sistolik kan basıncı 1. grupta 2. gruba göre anlamlı düşüktü. 
Ortalama Diyastolik kan basıncı değerlerinde ise iki grup arasında istatiksel bir fark saptanmadı. Birinci gruptan 5 
(%20), 2. gruptan ise 9 (%30) hasta hipertansiyon için ilaç kullanıyordu. Her 2 grup Framingham risk skoru 
yönünden karşılaştırıldığında 1. grupta skor istatiksel olarak 2. gruba göre anlamlı düşük bulundu (p<0.05). 
Framingham risk skoru ile ilişkili parametrelerin korelasyon analizi yapıldığında Framingham risk skoru ile yaş 
(p<0.001), sigara içiciliği (p<0.001), total kolesterol (p<0.001), SKB (p<0.01) arasında pozitif korelasyon olduğu 
saptandı, HDL kolesterol ile korelasyon saptanmadı (p>0.05). Birinci grup metabolik sendrom kriterlerinden 
ortalama 2’sine, 2. grup ise 3’üne sahipti. Framingham risk skoru ile metabolik sendrom komponentlerinin sayısı 
arasında pozitif korelasyon olduğu saptandı (p<0.05). Sonuç olarak; çalışmamızda farklı obezite düzeyine sahip 
kişilerde ortalama lipid ve açlık glikoz değerleri arasında fark yoktu. Diyastolik kan basıncı değerleri her iki grupta 
benzerken sistolik kan basıncı obezite derecesi arttıkça artış göstermekteydi. Kardiyovasküler risk belirleyicisi 
olan Framingham risk skoru obezite derecesi arttıkça artmaktaydı. Framingham risk skoru ile onu oluşturan 
parametrelerden yaş, total kolesterol, sistolik tansiyon ve sigara içiciliği arasında korelasyon varken HDL ile 
korelasyon gösterilemedi. Metabolik sendrom komponentlerinin varlığı ve sayısı ile Framingham risk skoru 
arasında korelasyon saptandı. 

TARTIŞMA: Çalışmamızda VKİ artışının kardiyak hastalık riskini arttırdığını, metabolik sendromun artmış 
kardiyak riske katkı sağladığını gösterdik. Kilo vermek obezite ve metabolik sendroma sekonder oluşan kardiyak 
olay riskini azaltabilir, kişinin yaşam kalite ve süresini arttırabilir. 
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Tablo-1: Her iki grubun yaş, lipid ve glukoz parametreleri, Framingham risk skoru ilişkili parametreleri ve risk 
skorlarının karşılaştırılması 
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SB009 - 16 

 

Böbrek Yetmezliği ve Sırt Ağrısı ile Başvuran İleri Yaş Olguda Unutulmaması 
Gereken Bir Ön Tanı: Multiple Myelom 

1Ece Ünal Çetin, 2Adil Uğur Çetin 

 
1Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi, Kütahya 
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Çanakkale 

Multipl myelom kemik iliğinde anormal plazma hücre artışı ve immunglobulin veya hafif zincir aşırı üretimi 
nedeniyle organ hasarı ile sonuçlanabilen malign bir hastalıktır. Hematolojik kanserler arasında lenfomalardan 
sonra ikinci sıklıkta görülmektedir. Tüm kanserlerin %1 ini, hematolojik kanserlerin ise %10 unu oluşturmaktadır. 
Tanı sırasında multipl miyelomlu hastaların %25’inde kreatinin deg  eri 2 mg/dl’nin üzerinde artıs  ı vardır. Yani 
hastaların yaklas  ık yarısında böbrek yetersizlig  i mevcuttur. Miyelomda en sık görülen organ hasarlarından biri de 
kemik tutulumudur. Kemik tutulumu tanı ve prognostik deg  er tas  ıyan, tümör yükünü, organ hasarını gösteren ve 
hastanın hayat kalitesini etkileyen bir özelliktir. Miyelom şühesi olan her hastada mutlaka tüm vücut kemik 
taraması yapılmalıdır. Miyelom kemiklerde tipik olarak litik lezyonlara, osteopeniye ve patolojik kırıklara yol açar. 
Miyelomlu olguların %75’inde kemik lezyonları saptanır. Bu lezyonlar en sık kafa kemikleri, vertebra, kaburga 
kemikleri, sternum, proksimal humerus ve femurda yer alır. 

72 yaşında erkek hasta, bel ağrısı ve üre-kreatinin yüksekliği nedenli polikliniğe başvurdu. Bilinen kronik hastalığı 
olmayan hastanın bakılan tetkiklerinde üre:74, kreatinin:3,5 ,ürik asit:10, hb:9,6, mcv:102, 24 saatlik idrarda 6795 
mg protein saptandı. Hastaya geniş tetkikler planlandı. ANA:negatif, ANCA:negatif , anemi parametreleri normal , 
hepatik belirteçleri normal, serum protein elektroforezi normal saptandı. İdrarda kappa-lambda yollanan, 
amiloidoz açısından rektal biyopsi planlanan hastada, immünglobulinler düşük, idrarda kappa-lambda normal, 
rektal biyopsi normal saptandı. Böbrek biyopsisi non-diagnostik gelen, ancak şiddetli bel ağrısı, anemisi, üre-
kreatinin yüksekliği olan hasta multiple myelom düşünülerek tetkikleri tekrarlandı. Tekrarlanan tetkiklerinde 24 
saatlik idrar ve immün fiksasyon elektroforezinde lambda yüksek, kappa düşük olması nedenli hastadan kemik 
iliği biyopsisi ve periferik yayma görüldü. Periferik yayma ve kemik ilği biyopsisi Multiple myelom ile uyumlu 
görüldü. Hastaya tedavisi başlandı. 

Yakın zamanda Multiple Myelom tedavisindeki gelişmeler ile hastaların sağ kalım süresi dramatik şekilde 
uzamıştır. Yeni ajanlar toplam sağ kalım ve hastalıksız yaşam süresine olumlu katkı sağlamakla birlikte, hastalık 
nüksünü engelleyememektedir. Bu yüzden sırt ağrısı, anemi, böbrek yetmezliği olan hastalarda akla gelmeli, 
tedavi gecikmesi engellenmelidir. 

  



17. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi 

 
 

149 
 

SB010 - 18 

 

COVID-19 Hastalarında Mortaliteyi Tahmin Etmek İçin CHA₂DS₂-VASc Skorunun 
Prognostik Performansı: Tek Bir Pandemik Merkez Deneyimi 

1Vedat Çiçek, 1Tufan Çınar, 2Mert İlker Hayıroğlu, 1Şahhan Kılıç, 1Suha Asal, 1Samet 
Yavuz, 1Murat Selçuk, 1Ahmet Lütfullah Orhan 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji 
Anabilim Dalı, İstanbul 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Siyami Ersek Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, 
İstanbul 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışma, COVID-19 hastalarında hastane içi mortaliteyi öngörmede CHA₂DS₂-VASc 
skorlarının prognostik performansını araştırmayı amaçladı. 

MATERYAL VE METODLAR: Toplamda 318 COVID-19 vakası çalışmaya dahil edildi. Temel karakteristik 
özellikler hastanenin elektronik veri tabanından alındı ve COVID-19 enfeksiyonu tüm vakalarda gerçek zamanlı 

RT-PCR testi kullanılarak doğrulandı. CHA₂DS₂-VASc skoru her hasta için hesaplandı. 

SONUÇLAR: Hastane içi mortalite% 9,9 (n = 32 vaka) idi. İndeks hastane yatış sırasında ölen hastalar daha yaşlı 
ve erkek olma eğilimindeydi. Hayatta kalmayan vakalarda insüline bağımlı diyabetes mellitüs, kronik obstrüktif 
akciğer hastalığı, koroner arter hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, serebrovasküler hastalık ve sigara içme sıklığı 

anlamlı olarak daha yüksekti. Medyan CHA₂DS₂-VASc skorları hayatta kalmayan vakalarda anlamlı olarak daha 
yüksekti [2.0 (2.0-6.0) karşısında 1.0 (1.0-2.0), p<0.001, sırasıyla]. Hastane içi ölümün bağımsız prediktörleri, tek 
değişkenli ve çok değişkenli lojistik regresyon (LR) analizi kullanılarak saptanmıştır. Çok değişkenli analizde, 

lenfosit, albümin ve CHA₂DS₂-VASc skoru (OR; 1.669,% 95 CI: 1.193–2.334, P = 0.003) COVID-19 vakalarında 
hastane içi mortalitenin bağımsız prediktörleri idi. Ayrıca, CHA₂DS₂-VASc skoru 4 olan hastaların, referans grubu 

olarak kabul edilen CHA₂DS₂-VASc skoru 0 olanlara kıyasla 8.8 kat daha fazla mortalite oranına sahip olduklarını 

bulduk. ROK analizinde, hastane içi mortaliteyi tahmin etmek için CHA₂DS₂-VASc skorunun % 69 duyarlılık ve% 
78 özgüllükle optimal değeri> 2.5 idi (eğri altındaki alan (EAA): 0.75,% 95 CI: 0.64–0.86; P<0.001)  

TARTIŞMA: CHA₂DS₂-VASc skoru benzer risk faktörlerini içerdiğinden, daha yüksek CHA₂DS₂-VASc skorlarına 
sahip COVID-19 vakaları arasında daha yüksek bir mortalite beklemek mantıklıdır. Benzer şekilde 

araştırmamızda, CHA₂DS₂-VASc skoru daha yüksek olan hastaların, CHA₂DS₂-VASc skorları düşük olanlara 

göre 8.8 kat daha yüksek mortalite riskine sahip olduğunu bulduk. Çalışma sonuçlarına dayanarak, CHA₂DS₂-
VASc skorunun COVID-19 hastalarında hastane içi mortaliteyi tahmin etmede yararlı olabileceğini düşünüyoruz. 
Kısacası, bu kolayca hesaplanabilen skor, bize hastanede kalış süresince yüksek riskli COVID-19 hastalarının 
sonuçlarının erken bir şekilde tanımlanmasını sağlayabilir. 



17. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi 

 
 

150 
 

 

 

 

  



17. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi 

 
 

151 
 

SB011 - 19 

 

Bilinen Kardiyovasküler Risk Faktörleri Olmayan COVID-19 Hastalarında Kardiyak 
Troponin Düzeyinin Prognostik Önemi 
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1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji 
Anabilim Dalı, İstanbul 
2Ağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Siyami Ersek Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, 
İstanbul 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışmanın temel amacı, bilinen kardiyovasküler risk faktörleri olmayan koronavirüs 
hastalığı 2019 (COVID-19) hastalarında başvuru kardiyak troponin I düzeyinin prognostik önemini belirlemekti. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Bu retrospektif, gözlemsel çalışmada, bir pandemi merkezinde yatan 148 ardışık COVID-
19 vakasının verileri toplandı. Çalışma grubu, hastanede yatış sırasındaki hayatta kalma durumuna göre iki gruba 
ayrıldı. Hastane içi ölümün bağımsız belirleyicileri araştırıldı. Kaplan-Meier analizi, sağkalım işlevlerini kabul 
troponin I düzeylerine göre karşılaştırmak için yapıldı. 

SONUÇLAR: Hastane içi takipte 10 (% 6,7) hasta öldü. Hayatta kalmayan vakalarda, sağ kalanlara kıyasla 
kardiyak troponin I düzeyleri anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla 89.6 ± 66.0 ng / L ve 6.2 ± 9.6 ng / L, p 
<0.001). Çok değişkenli analizde; kardiyak troponin I (OR: 1.110, % 95 CI: 1.025-1.201, p = 0.010), 
kardiyovasküler risk faktörleri olmayan COVID-19 hastaları için hastane içi ölümün bağımsız bir öngörücüydü. 
ROK analizinde, hastane içi mortaliteyi tahmin etmede kardiyak troponin I'in optimal değeri% 90.0 duyarlılık ve % 
85.0 özgüllükle 24.2 ng / L’ di (eğri altındaki alan: 0.88,% 95 CI: 0.83-0.94; p <0.01). Kaplan-Meier analizi, 
troponin I değerleri ≥ 24,2 ng / L olan COVID-19 hastalarının, kardiyak troponin I <24,2 ng / L olanlara kıyasla 
önemli ölçüde daha yüksek ölüm oranlarına sahip olduğunu ortaya koydu. [Log-rank test p değeri <0.01]. 

TARTIŞMA: Bu çalışma bulgusu, bilinen kardiyovasküler risk faktörleri olmayan COVID-19 hastalarında 
miyokardiyal hasarın prognostik önemini vurgulamaktadır. 
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Tesadüfen Saptanan Medüller ve Papiller Tiroid Karsinomunun Birlikteliği 

1Ensar Aydemir, 1Özen Öz Gül, 1Erdinç Ertürk, 1Canan Ersoy, 1Soner Cander, 1Yasemin 
Ünsal, 1Coşkun Ateş 

 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa 

GİRİŞ: Papiller tiroid karsinomu (PTC) ve Medüller tiroid karsinomu (MTC) görülmesi oldukça nadirdir ve tüm 
tiroid malignitelerinin % 0.5’inden daha az bir kısmını oluşturmaktadır. Bu çalışmada, kliniğimizde takipli eş 
zamanlı PTC ve MTC tanıları olan hastaların sıklığı ve özellikleri değerlendirilmiştir. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER: Uludağ Üniversitesi Endokrinoloji kliniğinde takipli MTC tanılı hastalar retrospektif 
olarak incelenip literatür derlemeleri ile değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: MTC tanılı 31 hasta retrospektif olarak incelendi. 8 hastada eş zamanlı MTC ve PTC saptandı. 7'si 
kadın, 1'i erkek idi. Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 60.1 idi. Tüm hastalara total tiroidektomi 
uygulanmıştı. Ayrıca 4 hastaya santral lenf nodu diseksiyonu, 1 hastaya da lateral lenf nodu diseksiyonu 
uygulanmıştı. Hiçbir hastada eşlik eden germline RET mutasyonu yoktu. 1 hasta hayatta değildi. Uzak metastazı 
olan tek hasta vardı ve tirozin kinaz inhibitörü kullanmaktaydı (Tablo 1). 

SONUÇ: Sonuçlarımız eş zamanlı MTC / PTC oluşumunun rastlantısal olarak varlığını desteklemekle birlikte 
MTC tanısı alan bireylerde eş zamanlı olarak PTC'nin de olabileceği hekimlerin farkında olması gereken bir 
durum olduğunu göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Papiller tiroid karsinomu, Medüller tiroid karsinomu, tiroid kanseri, Germline RET 
mutasyonu 
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İnfarktüs Sonrası Ventriküler Taşikardi Gözlenen Hastaların 5 Yıllık Takip 
Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

1Ece Yiğit, 2Demet Erciyes 

 
1İstanbul Medipol Üniversitesi 
2Demiroğlu Bilim Üniversitesi 

GİRİŞ-AMAÇ: Miyokard infarktüsü (Mİ) sonrası ilk aylarda/yıllarda ölüm riski en yüksektir. Bu ölümler en sık 
ventriküler taşikardi (VT) ve ventriküler fibrilasyona (VF) bağlıdır. Mİ sonrası dönemde ventriküler aritminin ve ani 
kardiyak ölümün önlenmesi risk faktörlerinin belirlenmesi ve erken dönemde tedavi başlanması ile mümkün 
olacaktır. Çalışmamızda Mİ sonrası ventriküler aritmi gelişen hastalar 5 yıl boyunca izlenmiş, Mİ lokalizasyonu, 
EF durumu, elektofizyolojik çalışma (EFÇ) sonuçları ve geç potansiyel tetkiki sonuçlarına göre 5 yıllık sürvi 
değerlendirilmiş ve ayrıca başlanan çeşitli tedavilerin birbirine üstünlükleri incelenmiştir. 

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamız Mİ tanısı konulan ve infarktüsten en az 15 gün geçtikten sonra bir veya daha çok 
kez, 30 saniyeden uzun süren VT ataklarına sahip 49 hasta ile yapılmıştır. Hastalara 24 saatlik ritm holter takibi, 
programlanmış ventriküler stimülasyon ve geç potansiyel tetkiki yapılmıştır. İstatistiksel analizlerde sürekli veriler 
ortalama ± standart sapma şeklinde, kategorik veriler yüzdelik olarak verilmiştir. Kategorik veriler ki-kare testi ile 
ve Fisher’ın kesin olasılık testi ile karşılaştırılmıştır. p <0.05 istatistik olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

BULGULAR: Çalışma grubu Mİ geçirmiş 44 erkek ve 5 kadın olmak üzere toplam 49 hastadan oluşmaktadır. 
Hastaların ortalama yaşı 55,25 ± 16.05 yıldır. 5 yıl içerisinde yaşayan ve ölen hastalar arasında yaş ve cinsiyet 
açısından anlamlı fark bulunmamıştır. Mİ 25 hastada inferior (%51) ve 24 hastada anterior (%49) bölgede 
saptanmıştır. VT nedeni ile hastalarda en sık görülen semptomlar çarpıntı ve fenalık hissidir. 14 hastada senkop 
gelişmiştir. VT hızı 110-240/dk (ortalama 173/dk) arasında değişmektedir. VT 9 hastada ilaç tedavisi (%18.5), 5 
hastada ventrikül stimülasyonu (%10) ve 27 hastada DC şok (%55) uygulanarak durdurulmuştur. 8 hastada 
ventriküler taşikardi atağı spontan olarak durmuştur. Atak durduktan sonra ihtiyaca göre medikal tedavi, cerrahi 
tedavi ve ablasyon tedavisi uygulanmıştır. Amiodaron tek başına, diğer ilaçlar ile birlikte ve cerrahi 
tedavi/ablasyon tedavisini takiben 36 vakada (%73) kullanılmıştır. Amiodaron kullanılmayan 13 hastada dağılım; 
6 hastada cerrahi, 1 hastada ablasyon, 6 hastada beta bloker ve/veya klas I grubu antiaritmik kullanımı 
şeklindedir. 38 hastaya implante edilen kardiyak defibrilatör (ICD) tedavisi uygulanmıştır. 49 hastadan 35’inde geç 
potansiyeller pozitif bulunmuştur. 5 yıllık takip süresince 17 hasta ölmüştür. Ölüm sebebi kalp hastalığına bağlı 
olan hasta sayısı 10, kalp dışı olan hasta sayısı 7’dir. Çalışmanın ilk yılında mortalite oranı %12, beş yılın 
sonunda %26’dır. 5 yıllık sürvi lokalizasyona göre incelendiğinde inferior infarktüste %95, anterior infarktüste 
%64’dür. 5 yıllık sürvi sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonuna (EF) göre incelendiğinde EF <%35 olanlarda %67, 
>%35 olanlarda %80‘dir. 

SONUÇ: Mİ sonrası prognozun en kötü olduğu gruplar; anterior Mİ geçirenler, EF <%35 olanlar, EFÇ ile 
ventiküler taşikardi oluşturulabilenler ve geç potansiyelleri olanlardır. Ventriküler aritmi insidansı infarktüsün 
boyutu ile doğru orantılı, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ile ters orantılıdır. Geç potansiyellerin varlığının 
ventrikül stimülasyonu ile ventriküler taşikardi oluşumunu belirleyici bir faktör olduğu tespit edilmiştir. Tedavi 
şekilleri karşılaştırıldığında amiodaron kullanan hastalar ile farklı bir antiaritmik ilaç kullananlar ve ablasyon ya da 
cerrahi işlem uygulanan hastalar arasında sürvi açısından anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Mİ sonrası aritmi 
gelişimi açısından yüksek riskli hastaların belirlenmesi ve erken dönemde uygun tedavinin başlanması morbidite 
ve mortaliteyi azaltacaktır. 
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Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalarında Monosit/HDL Kolesterol Oranının 
Değerlendirilmesi 

1Tolga Düzenli , 2Derya Köseoğlu 

 
1Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Çorum 
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Kliniği, Çorum 

GİRİŞ VE AMAÇ: Monosit/HDL kolesterol oranı (MHR), inflamatuar ve oksidatif stres belirteci olarak çalışılan ve 
kullanılan bir parametredir. Çalışmamızın amacı, nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH) olan hastalarda 
MHR başta olmak üzere inflamatuvar parametreleri araştırmak ve bunların NAYKH derecesi ile olası ilişkisilerini 
analiz etmektir. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji 
polikliniğine 01 Ocak 2019-01 Ocak 2020 tarihleri arasında başvuran 70 NAYKH tanılı hasta ve kontrol grubu 
olarak değerlendirilen 61 sağlıklı birey olmak üzere toplam 131 hasta dahil edildi. Hastaların klinik verileri ve 
laboratuvar sonuçları hastane bilgisayar sisteminden alınarak retrospektif olarak incelendi. MHR, nötrofil-lenfosit 
oranı (NLR), karaciğer boyutu ve NAYKH ile ilgili diğer labaratuvar parametreler kaydedilerek istatistiksel olarak 
analiz edildi. 

SONUÇ: MHR (p=0.009), aspartat aminotransferaz (p=0.017), alanin aminotransferaz (p<0.001), trigliserid 
(p<0.001), açlık kan şekeri (p=0.046) ve beyaz küre (p<0.001) düzeyleri, NAYKH grubunda kontrol grubuna göre 
anlamlı derecede yüksek idi (Tablo 1). NLR ve NAYKH arasında ise istatistiksel olarak anlamlı ilişki mevcut değil 
idi (p=0.232). Yapılan korelasyon analizinde, NAYK hastalarında MHR ile karaciğer boyutları arasında anlamlı 
korelasyon saptanmadı (r=0.180, p=0.135). Ayrıca ultrasonografideki NAYKH derecelerine göre hastalar grade 1 
NAYKH hastaları (n=41) ve grade 2/3 NAYKH hastaları (n=29) olarak 2 gruba ayrılarak karşılaştırıldı (Tablo 2). 
Grade 2/3 NAYKH hastalarının MHR düzeyleri, grade 1 NAYKH hastalarına göre anlamlı olarak daha yüksek 
saptandı (p=0.042). Grade 2/3 NAYKH hastalarının karaciğer boyutları grade 1 NAYKH hastalarından daha 
yüksekti (p<0.001). 

TARTIŞMA: İnflamasyon ve oksidatif stres belirteci olarak MHR seviyeleri, NAYKH hastalarında anlamlı olarak 
daha yüksek idi. MHR, NAYKH hastalarında umut verici bir belirteç olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Monosit/HDL kolesterol oranı, nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı, NAYKH, MHR, NLR, 
nötrofil lenfosit oranı 
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Karaciğer Kist Hidatik Operasyonu Sonrasında Oluşan Safra Kaçağının Pigtail 
Stent ile Tedavisi: Olgu Sunumu 

1Tuba Erürker Öztürk 

 
1Denizli Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü, Denizli 

GİRİŞ: Echinococcus Granulosus’un ana konağı köpekler olup insanlar rastlantısal konaktırlar (1). E. Granulosus 
çoğunlukla karaciğere ( KC ) yerleşir ve kist hidatiğin Türkiye’ de görülme sıklığı yüksektir (2-3). KC kist 
hidatiğinin cerrahi tedavisinin en erken görülen komplikasyonlarından biri safra kaçağıdır. Safra kaçağının 
insidansı %4.5-26’dır ( 4-5). Safra kaçağının tedavisinde endoskopik sfinkterotomi ( ES ) ve biliyer stentleme 
çoğunlukla başarılıdır. Bu vakada KC kist hidatik operasyonu sonrasındaki safra kaçağının biliyer stentleme ile 
tedavisini sundum.  

OLGU: Hasta 43 yaşında erkek idi. 4-5 aydır süren üst karın ağrısı nedeniyle Eylül 2020’de dış merkeze 
başvurmuştu. Hastanın özgeçmişinde özellik yoktu. Hastanın tüm batın magnetik rezonans görüntülemesinde 
karaciğer sağ lob anterior ve sol lob medial segmentlerinde yaklaşık 175x 112x 148 mm büyüklüğünde kompleks 
ve multiple kist hidatik ile uyumlu görünüm mevcuttu ( Figür 1). Hastaya 4 Kasım 2020’ de parsiyel kistektomi, 
omentopeksi operasyonu yapılmıştır. Sol lobtaki kiste eksternal dren yerleştirilerek ameliyat sonlandırılmıştır. 
Postoperatif takibinde hastanın dreninden günlük 500 cc kadar safralı içerik gelmesi üzerine hasta 
24.Kasım.2020 de tarafıma konsülte edildi. Hastanın laboratuar tetkiklerinden sadece alkalen fosfataz ( ALP ) 173 
U/L ( 40-150 U/L), gama glutamil transferaz ( GGT ) 126 IU/L ( 12-64 IU/L ve direkt bilirübin 0,74 mg/dl ( 0-0,5 
mg/dl ) yüksek olarak saptandı. Diğer değerleri normaldi. Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatikografide ( 
ERCP ) sol lobta biliyer kaçak izlendi. Koledok normaldi. Endoskopik sfinkterotomi yapıldı ve kistin distaline 
ulaşacak şekilde koledoğa 10 Fr 8 cm pig tail biliyer stent yerleştirildi. Albendazol günde 2 kez 400 mg 1 ay 
verilmek üzere başlandı. 1 hafta sonraki kontrolünde hastanın dreninden 20-30 cc safrasız geleni olduğu 
saptandı. Kontrol ALP, GGT ve T.B. değerleri normaldi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Kist hidatik cerrahisinin en sık komplikasyonu biliyer kaçaktır (6). Biliyer kaçak tipik 
olarak postoperatif ikinci ya da dördüncü haftada görülür. ES ve biliyer stentleme gibi endoskopik tekniklerbiliyer 
fistülün tedavisinde etkindir. Vakada olduğu gibi ES ve biliyer stentleme ile biliyer fistül 3-21 günde genelde 
kapanır. 
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Restriktif Kardiyomiyopati Tespit Edilmesiyle Tanı Alan Multiple Miyelom Vakası  

1Aynur Kamburoğlu 

 
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa 

GİRİŞ: Restriktif kardiyomiyopati kalbin sistolik fonksiyonlarınının ve duvar kalınlıklarının normal veya normale 
yakın olduğu, diyastolik volümün azaldığı ve restriktif dolum paterninin gözlendiği nadir bir kalp kası hastalığıdır. 
Nedenlerinden biri de infiltratif bir hastalık olan amiloidozdur. En sık gözlenen kardiyak amiloidoz formu, 
immunglobulin hafif zincir (AL) amiloidozudur. Kardiyak amiloidoz şüphesi olan hastalarda serum ve idrar protein 
elektroforezi, immunofiksasyon ve serum serbest hafif zincir testleri yapılarak monoklonal protein varlığı 
araştırılmalıdır. Bu olguda amiloidoza bağlı restriktif kardiyomiyopati tespit edilmesi sonrası IgG lambda hafif 
zincir multiple miyelom tanısı alan vakayı sunmaktayız.  

OLGU: 66 yaşında kadın hasta, nefes darlığı şikayeti olması üzerine tetkik edilip perikardiyal effüzyon ve 
transuda vasfında plevral effüzyon tespit edilmesi üzerine ileri tetkik amaçlı Mart 2020 de kardiyoloji kliniğine 
yatırıldı. Transtorasik ekokardiyografide EF %60 sol ventrikül çapları ve duvar hareketleri normal, sol ventrikül 
konsantrik hipertrofik gözlendi. İnterventriküler septum 18mm, sağ ventrikül 12mm kalınlığında ölçüldü. Sağ ve 
sol atrium geniş izlendi. Sol ventrikül duvarlarında granüler noktalanma (amiloidoz?) izlendi. Koroner anjiografide 
patoloji saptanmadı. Sağ kalp kateterizasyonu restriktif patern olarak değerlendirildi. Kardiyak mr (Şekil-1) da her 
iki atriumda boyut artışı izlendi. Sol ventrikül myokardı kalın izlendi. Kalpde global hipokinezi olduğu görüldü. Geç 
dönem imajlarda sol ventrikülde çepe çevre subendokardial boyanma dikkati çekti. Hastanın laboratuvar 
tetkiklerinde bnp:1511 pg/ml, ace:17, romatolojik seroloji negatif saptandı. Fabry hastalığı için gönderilen genetik 
testte mutasyon saptanmadı. Hastada ön planda amiloidoza bağlı restriktif kardiyomiyopati düşünüldü. Amiloidoz 
ön tanısıyla yapılan rektum biyopsisinde AA amiloid negatif, kongo red boyama pozitif olarak saptandı. AL 
amiloidoz düşünülerek multiple miyelom araştırıldı. Tetkiklerinde hb:10 gr/dl , kreatin:1,4 mg/dl, gfr:39 , düzeltilmiş 
ca:9,4 mmol/l ,total protein:8,0 gr/dl, albumin:3,8 gr/dl görüldü.Serum protein elektroforezinde (Şekil-2) 
monoklonal gamopati saptandı. Serum kappa hafif zincir 0,74 mg/l , serum lambda hafif zincir 6,59 mg/l ,serum 
kappa/lambda oranı 0,11 görüldü.Serum IgG:27 mg/dl ,IgM:0,21 mg/dl , IgA:0,61 mg/dl tespit edildi.Serum immun 
elektroforezde monoklonal IgG lambda bandı oluştu.İdrar immun elektroforezde lambda hafif zincir bandı 
görüldü.Kemik iliği biyopsi patolojisi monotipik lambda ekspresyonu gösteren neoplastik plazmasitoid hücre 
infiltrasyonu içeren normosellüler kemik iliği olarak raporlandı.İskelet surveyde multiple miyelom ile uyumlu kemik 
yapılarda litik lezyon izlenmedi.Hastaya IgG lambda hafif zincir multıple myelom tanısı koyuldu.Hematoloji 
tarafından devralındı ve Bortezomib-Siklofosfamid-Deksametazon (VCD) kemoterapisi başlandı.  
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TARTIŞMA: Amiloid proteini, pek çok organda tutulabilmekte ve tuttuğu organla ilişkili semptom ve bulgulara yol 
açmaktadır. Bu nedenle klinik bulgular çoğunlukla, karakteristik bir tablo ortaya koymamakta ve çok farklı 
olabilmektedir. Tanısal testlerin hemen hepsinde yanlış negatiflik ve düşük sensitivite önemli bir sorundur. Ayrıca 
kullanılan testlerin, multidisipliner bir yaklaşım gerektirmesi tanıyı zorlaştıran bir başka etkendir. Hastamızda 
semptom başlangıcından tanıya kadar geçen süre 6 aydır. Sol ventrikül hipertrofisini açıklayabilecek 
hipertansiyon, aort darlığı gibi sık görülen nedenlerin olmadığı ve ejeksiyon fraksiyonun korunduğu hastalarda 
ayırıcı tanıda kardiyak amiloidoz mutlaka akılda tutulmalıdır. 
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Ratlarda Fruktoz ile Oluşturulmuş Metabolik Sendrom Modelinde Enalaprilin 
Böbrek Fonksiyonları Üzerine Koruyucu Etkisi 

1Bedrettin Orhan, 2Cemal Orhan, 3Ayhan Doğukan 

 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa 
2Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Hayvan Besleme Bölümü, Elazığ 
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Elazığ 

GİRİŞ VE AMAÇ: Metabolik sendrom, insülin direnci, hiperinsülinemi, dislipidemi, hipertansiyon ve obezite ile 
karakterize bir tablodur. Yakın bir zamanda diyetsel fruktoz tüketiminin obeziteye ve metabolik sendrom ile ilişkili 
diğer anormalliklere neden olan bir çevresel faktör olduğu öngörülmüştür. Yüksek fruktoz tüketimiyle oluşturulmuş 
deneysel metabolik sendrom modellerinde ratlarda hipertansiyon, hipertrigliseridemi, hiperinsülinemi ve insülin 
direnci görülmüştür. Geleneksel olarak renin-anjiotensin sistemi, renal ve kardiyovasküler sistem üzerine fizyolojik 
ve patofizyolojik etkilere sahip bir sistemdir. Bu sistemin aktivasyonu sonucunda vazokonstriksiyon yoluyla kan 
basıncı artar, renal tübüler ve glomerüler fonksiyon değişir. Bu sistemin bloke edilmesi nefropatisi olan hastalarda 
renal fonksiyonun bozulmasını önler. Bir anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörü olan Enalapril, anjiyotensin-I’i 
anjiyotensin-II’ye hidrolize eden dönüştürücü enzim dipeptidil karboksipeptidazı inhibe eder. Bu çalışmanın 
amacı, ratlarda fruktoz ile oluşturulmuş deneysel metabolik sendrom modelinde, bir anjiotensin dönüştürücü 
enzim inhibitörü olan enalapril’in böbrek fonksiyonları, plasma lipid düzeyleri ve bazı hücre içi yolak belirteçleri 
üzerine potansiyel koruyucu etkilerini ortaya koymaktır. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma Fırat Üniversitesi Deneysel Araştırma Merkezi’nde yapıldı. Çalışmanın etik 
onayı, Fırat Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu’ndan alındı. Çalışmaya 8 haftalık, 28 adet Wistar Albino 
ırkı erkek ratlar alındı. Bu ratlar rastgele 4 gruba ayrıldı; 1. grup kontrol (standart diyetle beslenen grup), 2. grup 
fruktoz grubu (fruktozca zengin diyet [%60 fruktoz] ile beslenen grup), 3. grup enalapril grubu (standart diyet ile 
beslenen ve içme suyuna enalapril [10 mg/kg/gün] uygulanan grup), 4. grup fruktoz ve enalapril grubu (fruktozca 
zengin diyet ile beslenen ve içme suyuna enalapril uygulanan grup) olarak belirlendi. 8 hafta sonunda ratlar 
sakrifiye edildi. Kan örnekleri; böbrek fonksiyon testleri, karaciğer fonksiyon testleri ve lipid düzeyleri için, böbrek 
ve karaciğer doku örnekleri ise Western blot analizler ve histopatolojik uygulamalar için toplandı. Böbrek 
dokusunda TGF-β, TNF-α, NF-κB, IL-6, Smad-3 protein ekspresyonları Western blot ile ölçüldü. 

BULGULAR: Yüksek fruktozla beslenen ratlarda enalapril uygulaması serum glukoz, total kolesterol, LDL, 
trigliserid, AST, ALT ve kreatinin düzeyleri üzerinde olumlu etki gösterirken, HDL, BUN, ürik asit parametreleri 
üzerine anlamlı etki göstermemiştir. Yüksek fruktozla beslenen ratlarda enalapril uygulaması karaciğer 
dokusunda hepatosellüer nekroz, sinüzoidal dilatasyon, portal inflammasyon bulguları üzerinde iyileştirici etki 
göstermiştir. Böbrek dokusunda ise tübüler vakuolizasyon, tübüler dilatasyon ve interstisyel inflamasyon üzerinde 
olumlu etkisi olmuştur. Enalapril uygulaması yüksek fruktoz ile beslenen ratlarda sadece fruktoz ile beslenen 
ratlara göre TGF-β, IL-6, Smad-3 ekspresyonlarını anlamlı şekilde düşürürken, NF-κB, TNF-α ekspresyonlarında 
anlamlı değişikliğe yol açmamıştır. 

SONUÇ: Sonuç olarak yüksek fruktozla beslenme karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ve histopatolojisi 
üzerinde kötüleştirici ve yıkıcı etkiler gösterirken enalapril uygulmasının bu etkileri iyileştirdiği görülmüştür. Bu 
sonuçlarla, RAS sistemini bloke etmenin metabolik sendromda önemli bir tedavi modalitesi olduğu kanısına 
varılabilir. 
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Hiponatremi ile Karşımıza Gelen COVID-19 Pnömonisi 

1Mehmet Göktuğ, 2Mehmet Fethullah Aydın, 2Ayşegül Oruç, 2Alparslan Ersoy 
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GİRİŞ: Hiponatremi klinik pratiğimizde en sık görülen elektrolit bozukluğudur. Birçok etiyolojik nedeni vardır. 
Bunlardan bir tanesi de uygunsuz antidiüretik hormon salınım sendromudur (SIADH). SIADH övolemik 
hiponatremi, düşük plazma ozmolaritesi ile karakterize bir klinik tablodur. Maligniteler, ilaçlar, pulmoner 
hastalıklar, sepsis, intrakranial patolojiler, cerrahi tedaviler, hormonal bozukluklar gibi bir çok nedeni vardır. Bu 
etiyolojik nedenler arasında en sık gördüğümüz tablolardan biri pnömonilerdir. Bu yazıda SIADH ile gelen COVID-
19 pnömoni vakası sunmaktayız.  

OLGU: 55 yaşında kadın hasta, 7 nisan 2020 tarihinde sabah başlayan bulantı, kusma ve halsizlik şikayeti ile 
acile başvurdu. Özgeçmişinde hipertansiyon, tip-2 diyabet, kronik pankreatit ve 2008 yılında kadavradan böbrek 
nakil öyküsü mevcuttu. Soygeçmişinde özellik yoktu. İlaç kullanım öyküsünde mikofenolat mofetil (MMF) 180 mg 
2*1, everolimus 1 mg 2*1, 5 mg metilprednizolon, metformin 2*1000 mg, insülin glarjin 12 ıu, atorvastatin 20 mg, 
irbesartan 150 mg, pantoprazol 40 mg 1*1, ursodeoksikolik asit 3*1 mevcuttu. Fizik muayenesinde bilinç açık 
oryante koopere, akciğer sesleri doğal, cilt turgor tonusu normal, dil nemliydi. Acile başvurusundaki vital 
bulgularında ateş 36.7 ᵒC, nabız 82/dk, kan basıncı 110/65 mmHg olarak saptandı. Hastanın kan tekiklerinden 
WBC: 5,65 x 109/l, Neu: 4,17 x 109/l, Lenf: 0.78 x 109/l, Hb: 9,9 g/dl, Plt: 210 x 109/l, Glukoz: 127 mg/dl, Üre: 34 
mg/dl, Kre: 1,08 mg/dl, Ast: 34 g/l, Alt: 21 g/l, Na: 117 mmol/l, K: 3 mmol/l, Cl: 91 mmol/l, Ca:8 ,6 mmol/l, Crp: 18 
mg/l, tam idrar tahlilinde, dansite: 1005, pH: 5,5, protein: +1, nitrit: negatif, lökosit esteraz: negatif, eritrosit: 0, 
lökosit: 0, bakteri: negatif olarak saptandı. Hastanın akciğer grafisinde belirgin pnömonik infiltrasyon saptanmadı 
(Şekil 1). Acil servise başvurusunda akut semptomatik hiponatremisi olması üzerine bir adet %3 lük NaCl 
infüzyonu verilmişti. İnfüzyon sonrasında hastanın Na: 122 mmol/l olarak saptandı ve tarafımızca değerlendirildiği 
dönemde semptomu yoktu. Övolemik hiponatremisi olması, idrar dansitesi 1005, serum osmolaritesinin 252 
mosm/l olması üzerine hastada ön SIADH düşünülerek ileri tetkik ve tedavi planıyla nefroloji kliniğine interne 
edildi. Yatışında günlük aldığı sıvı 1500 cc ile kısıtlandı. Klinik takiplerinde subfebril ateşi oldu ve buna eşlik eden 
lenfopeni, crp yüksekliği olması üzerine ülkemizde artan COVID-19 pnömonisi vakaları göz önüne alınarak 
hastaya toraks BT çekildi. Toraks BT de her iki akciğer parankiminde periferal ağırlıklı dağınık yerleşimli özellikle 
sol akciğerde yoğunlaşmış buzlu cam ve konsolidasyon alanlarına rastlandı (Şekil 2). Bunun üzerine burun, 
boğaz sürüntü örneği alındı, COVID-19 PCR testi pozitif olarak sonuçlandı. Kullanmış olduğu MMF kesildi. 
seftriakson 2*1 gr, hidroksiklorokin 2*400 mg ve enoksaparin 2*0,4 başlandı ve pandemi kliniğine devredildi. 
Tedavisi 10 güne tamamlandı ve tedavi sonunda hastanın pnömonik tablosu ile birlikte hiponatremisi geriledi şifa 
ile taburcu edildi. 

 

Şekil 1 
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TARTIŞMASI: ADH hiponatreminin sık görülen nedenlerinden biridir. Övolemik hiponatremi (<130 mmol/l), düşük 
plazma ozmolaritesi (<270 mosm/l), artmış idrar Na atılımı (>20 mmol/l), artmış idrar osmolaritesi (>100 mosm/l) 
ile karakterize bir klinik tablodur. Bizim hastamızda acil serviste %3 lük NaCl infüzyonu verilmesi nedeniyle idrar 
Na gönderilemedi ancak övolemik hiponatremisinin bulunması, serum osmolaritesi 252 mosm/l, yakın dönemde 
diüretik tedavi almaması, sıvı kısıtlaması ve primer hastalığın tedavi edilmesiyle hiponatremisinin düzelmesinden 
dolayı SIADH olarak değerlendirildi. Hastanın ileri tetkiklerinde COVID-19 pnömonisi saptandı ve verilen COVID-
19 tedavisi sonucu pnömoni ile birlikte hiponatremisi düzeldi. Bu vakada tüm dünyada son dönemlerde sık 
karşılaştığımız COVID-19 pnömonisinin SIADH ile gelebileceği vurgulanmak istenmiştir. 
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Malign Feokromasitoma Olgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi: Tek 
Merkez Deneyimi 
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Ateş, 2Oktay Ünsal, 1Erdinç Ertürk 
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2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji Bilim Dalı, Ankara 

AMAÇ: Feokromasitoma, adrenal medullanın kromaffin hücrelerinden köken alan, nadir görülen nöroendokrin 
tümörlerdir. Feokromasitoma olgularının yaklaşık %10’luk bölümünün malign özellikte olduğu düşünülmektedir. 
Malignite tanısı, lokal invazyon veya metastatik hastalığın varlığının gösterilmesi ile desteklenmektedir. Bu 
çalışmada, kliniğimiz tarafından malign feokromasitoma tanısı ile takipli olguları değerlendirmeyi amaçladık. 

GEREÇ – YÖNTEM: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği 
tarafından 2013 ve 2020 yılları arasında malign feokromasitoma tanısı ile takipli olguların klinik, laboratuvar, 
radyolojik ve cerrahi verilerini retrospektif olarak değerlendirdik. Takipleri merkezimizde olmayan, patoloji 
sonuçlarına ulaşılamayan hastalar çalışmadan çıkarılmış, verilerine ulaşılmış toplam 5 hastanın dosyası 
değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Kliniğimizde malign feokromasitoma tanısı ile takipli 5 hastanın 3’ü kadın 2’si erkekti. Olguların tanı 
yaşı ortalaması 45 yıl idi. Hastaların 3’ü hipertansif atak sonrasında feokromasitoma tanısı almıştı. Bir hasta karın 
ağrısı, 1 hasta ise karaciğer enzim yüksekliği nedeniyle yapılan görüntülemelerinde adrenal kitle saptanması 
sonrasında feokromasitoma olarak değerlendirilmişti. Olguların tamamında noradrenerjik fonksiyonelite saptandı. 
İki hastada solda, 2 hastada sağda ve 1 hastada bilateral adrenal yerleşimli kitle görüldü. Olgularda saptanan 
adrenal kitlenin ortalama çap uzunluğu 58 mm idi. Olgularımızda ailesel feokromasitoma sendromu mevcut 
değildi. Olguların tümüne transperitoneal surrenalektomi uygulanmıştı. İki hastada operasyon patolojisinde 
periadrenal yağ doku invazyonu, bir hastada vasküler invazyon, 1 hastada ise kapsül invazyonu tespit edilmişti. 1 
hastada tanı anında eşlik eden intraabdominal lenf nodu 1 hastada ise karaciğerde metastatik odak mevcuttu. 
Takipler sırasında 1 hastada perirenal bölgede, 3 hastada kemik, 2 hastada lenf nodu ve 1 hastada ise akciğerde 
metastaz odağı saptandı. İki hastaya surrenalektomi sonrasında lütesyum tedavisi verildi. Perirenal alanda 
metastaz tespit edilen bir hastaya transperitoneal cerrahi uygulanarak kitle rezeksiyonu yapıldı. Tanı anında 
karaciğerde yaklaşık 1,5 cm’lik kitlesi olan olguya ise kitle rezeksiyonu uygulandı. İki olguda kemik metastazlarına 
yönelik radyoterapi verildi. Olguların ortalama takip süresi 44 ay idi. Üç hasta takipler sırasında eksitus kabul 
edildi. İki hastanın ise kliniğimiz tarafından takibi devam etmektedir. 

SONUÇ: Malign feokromasitoma, nadir bir nöroendokrin tümördür. Lokal veya uzak metastaz varlığı ile tanı alırlar 
ve sıklıkla kötü prognozla ilişkilidirler. Küratif tedavi seçenekleri bulunmadığından, multidisipliner yaklaşımla 
olguya yönelik tedavi ve takip planlanmalıdır. 
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Kappa Hafif Zincir Miyelomu: Olgu Sunumu 

1Mehmet Sezen, 2Mesut Aytekin, 1Kamil Dilek, 1Abdulmecit Yıldız, 1Mustafa Güllülü, 1Mahmut 
Yavuz, 1Ayşegül Oruç, 1Mehmet Fethullah Aydın, 1Alparslan Ersoy 

 
1Uludağ Üniversitesi Uludağ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, Bursa 
2Uludağ Üniversitesi Uludağ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa 

GİRİŞ VE AMAÇ: Hafif zincir myelom nefropatisi plazma hücreli diskrazilerin en sık böbrek tutulum şeklidir. 
Genellikle tübülointerstisyel tarzda böbrek hasarı yapmaktadır. Tübül içinde geniş ve tıkanıklığa neden olan band 
yapılarının patoloji ile gösterilmesiyle tanı konur. Nedeni bilinmeyen üre, kreatin yüksekliği ve anemisi olan 
hastalarda ayırıcı tanıda düşünmek gerekmektedir. 

VAKA SUNUMU: Altmışbir yaşında kadın hasta kronik bronşit dışında bilinen kronik hastalığı yok. Dış merkeze 
baş ağısı, halsizlik, kusma şikayetiyle başvurmuş. Bakılan laboratuvar tetkiklerinde üre, kreatin değeri yüksek 
olması nedeniyle tarafımıza yönlendirilmiş. Tetkiklerinde Hb 6.9 g/dL, kre 5.67 mg/dL,üre 97 mg/dL, sedim 52 
mm/saat, Ig G 3.14 g/L (7-16), Ig A <0.28 g/L (0.7-4), Ig M 0.17 g/L (0.4-2.3), 24 saatlik idrarda 10.8 gr 
proteinürisi mevcuttu. Periferik yayması normaldi. Serum protein ve immun elektroforezinde monoklonal band 
oluşmadı. İmmün İdrar elektroforezinde kappa ve serbest kappa hafif zincir bandı görüldü. Bunun üzerine kemik 
iliği biyopsisi yapıldı: atipik plazma hücresi infiltre (%84) izlenen hafif hipersellüler imprint (hafif zincir MM?) olarak 
raporlandı. PET-CT’de birçok kemik iliğinde yaygın metabolik aktivite artışı saptandı. Böbrek biyopsisi patoloji 
sonucu kast nefropatisi ile uyumlu geldi. Hasta hematoloji tarafından devralındı. 
Siklofosfamid+bortezomib+dexametazon ile kemoterapi tedavisi başlandı. 4 kez kemoterapi kürü alan hastanın 
kliniğinde belirgin bir iyileşme oldu. Kreatinin seviyesi 6 mg/dL’den 3.5 mg/dL’ye anlamlı şekilde geriledi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Hafif zincir myelom nefropatisi tanısı zor koyulan bir hastalıktır. Nedeni bilinmeyen üre 
kreatin yüksekliği olan hastalarda anemi varlığında myelom açısından serum protein elektroforeziyle birlikte idrar 
ve serum immun elektroforezi istenmelidir. Olgumuzda periferik yayma, serum protein elektroforezi ve serum 
immun elektroforezinde anlamlı bulgular saptanmamıştır. İdrar immun elektroforezindeki bulgular sonucunda 
hastamıza kemik iliği ve böbrek biyopsisi yapılmış ve tanı koyulabilmiştir. 
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Subklinik Aterosklerozun Serum Endotelin-1 Düzeyi ile Değerlendirilmesi 

1Şeyda Günay 

 
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bursa 

GİRİŞ VE AMAÇ: Ateroskleroz ve ilişkili hastalıklar tüm dünyada en önde gelen ölüm nedenidir. Koroner 
arterlerde aterosklerotik tutulumun başlamasından daha önce endotel işlev bozukluğu ortaya çıkar. Aterosklerozu 
organ tutulumu ortaya çıkmadan teşhis etmek önemlidir. Bu çalışmada, subklinik dönemde endotel işlev 
bozukluğunun serum endotelin-1 (ET-1) düzeyi ile değerlendirilmesi amaçlandı. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran ve koroner iskemi açısından egzersiz stres testi (EST) 
veya miyokard perfüyon sintigrafisi (MPS) planlanan hastalar çalışmaya alındı. Öyküsünde anjiyografik olarak 
kanıtlanmış koroner arter hastalığı (KAH) olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. İskemi testi öncesinde 
hastalardan serum ET-1 ölçümü için kan örneği alındı. İskemi saptananlar koroner anjiyografi (KAG) ile 
değerlendirilidi. KAG sonuçlarına göre hastalar, kritik koroner lezyonu olanlar (grup-1) ve olmayanlar (grup-2) 
olarak gruplandı. İskemi saptanmayanlar ise grup-3 olarak tanımlandı. 

BULGULAR: Bilinen KAH öyküsü olmayan 48 hasta (ortalama yaş: 57,4±10,9 ve 23’ü (%48) kadın) çalışmaya 
alındı. Hastaların 13’ü (%27) diyabetik, 26’sı (%54) hipertansif ve 10’u (%20) hiperlipidemikti. 17 hastada (%35,4) 
EST veya MPS ile iskemi saptanmazken (grup-3), 31 hastada iskemi mevcuttu. İskemi saptanarak KAG yapılan 
hastaların 21’inde (%67,7) kritik koroner lezyon saptandı (grup-1), 10’unda (%32,3) kritik koroner lezyon 
saptanmadı (grup-2). Medyan [min-maks] serum endotelin-1 seviyesi grup-1’de 15,9 [8,8-93,4] ng/L, grup-2’de 
26,9 [8,5-55,5] ng/L, grup-3’te 21,8 [8,6-97,4] ng/L saptandı. Serum ET-1 düzeyleri açısndan gruplar arasında 
istatiksel anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,127). 

SONUÇ: Koroner arter hastalığı şüphesi olan hastalarda serum ET-1 düzeyleri endotel işlev bozukluğu için 
öngördürücü değildir 

ANAHTAR KELİMELER: İskemi, endotelin, subklinik, ateroskleroz 
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ACEF Skoru ile Non-Dipper Hipertaniyon Arasındaki İlişki 

1Hazar Harbalıoğlu 

 
1Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Düzce 

AMAÇ: Hipertansiyon sık görülen kronik bir hastalık olup ilerleyen zamanda inmeye kardiyovasküler hastalıklara 
ve böbrek hastalıklarına neden olabilmektedir. Kan basıncı gece boyunca en düşük seviyelerde seyretmektedir. 
Kan basınıcının gece ölçülen değerinin gündüz ölçülen değere göre %10 veya daha fazla düşmesi dipper 
hipertansiyon, %10’dan az düşmesi non-dipper hipertansiyon olarak tanımlanmıştır. Non-dipper hipertansiyon; 
organ hasarı, sol ventrikül hipertrofisi, kalp yetmezliği ve böbrek hasarı ile ilişkilidir. Bizim bu çalışmadaki 
amacımız yaş, ejeksiyon fraksiyonu ve kreatinin değerleri ile hesaplanan ACEF skorunun non-dipper 
hipertansiyon tanısında etkisini araştırmaktır. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Kardiyoloji polikliniğine başvuran ofis kan basıncı yüksek olan (>140/90) olan hastalar 
çalışmaya alındı. Hastaların demografik özellikleri, venöz kan parametreleri kayıt edildi. Ekokardiyografi ile 
ejeksiyon fraksiyonları ölçüldü. Hastalara 24 saatlik tansiyon holter bağlandı. Hastalar non-dipper ve dipper olarak 
iki gruba ayrıldı. Her hastanın yaş, ejeksiyon fraksiyonu ve kreatinin değerleri ile ACEF skoru hesaplandı. ACEF= 
[Yaş (yıl) / ejeksiyon fraksiyonu (%)] + 1 (eğer serum kreatinin >2 mg/dl) formülü ile hesaplandı. 

BULGULAR: Çalışmaya non-dipper hipertansiyonu olan 184, dipper hipertansiyonu olan 192 hasta alındı. 
Grupların cinsiyet dağılımı benzerdi. Non-dipper grup hastalarında yaş daha ileriydi (47,89±12,49 52,31±11,73; 
p<0,001). Yeni tanı hipertansiyon; dipper grupta 59 (%30,72), non-dipper grupta 89 (%48,36) hastada görüldü 
(p=0,017). Hemoglobin değeri dipper grupta 14,12±1,76, non-dipper grupta 13,67±1,80 olarak görüldü (p=0,020). 
Total kolesterol ve HDL değerleri non-dipper grupta daha yüksekti (p=0,07; p=0,082). 24 saatlik sistolik kan 
basıncı ortalaması non-dipper grupta 125,01±12,59, dipper grupta 129,44±13,92 olarak ölçüldü (p=0,001). ACEF 
skoru non-dipper grupta anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,001). Çok değişkenli regresyon analizinde hemoglobin 
(OR: 0,720 %95 Cl: 0,594-0,874; p=0,001) ve ACEF skoru (OR:9,522 %95 Cl: 1,813-50,007; p=0,008) non-dipper 
tanısını predikte etti. 

Tablo.1 Demografik veriler, laboratuvar parametreleri, 24-saatlik tansiyon holter sonuçları ve ACEF skoru 

 Dipper Hipertansiyon 
grubu (n:192) 

Non-dipper 
Hipertansiyon grubu 
(n:184) 

p value 

Cinsiyet, erkek (%) 82 (%42,70) 66 (%35,86) 0,133 

Yaş (yıl) 47,89±12,49 52,31±11,73 <0,001 

Diabetes Mellitus n (%) 18 (%9,37) 26 (%14.13) 0,178 

Koroner Arter Hastalığı n (%) 1 (%0,52) 6 (%3,26) 0,066 

Yeni Tanı Hipertansiyon n (%) 59 (%30,72) 89 (%48,36) 0,017 

Serebrovasküler Olay n (%) 0 (%0) 2 (%1,08) 0,244 

Sigara kullanımı n (%) 56 (%29,16) 45 (%24,45) 0,250 

Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı n (%) 7 (%3,64) 7 (%3,80) 0,970 

Hemoglobin (g/dL) 14,12±1,76 13,67±1,80 0,020 

Hematokrit (g/dL) 42,03±4,26 43,81±31,02 0,444 

Beyaz kan hücresi (103/µL) 7,73±1,92 7,94±2,49 0,360 

Platelet (103/µL) 283,79±68,20 290,50±92,18 0,430 

Glikoz (mg/dL) 109,16 (70,0-269,0) 115,09 (60,0-392,0) 0,145 

Üre (mg/dL) 27,54 (11,0-116,0) 28,77 (12,0-90,0) 0,440 
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Kreatinin (mg/dL) 0,78±0,20 0,81±0,23 0,292 

Düşük dansiteli lipoprotein (mg/dL) 135,55±33,71 141,18±37,74 0,160 

Total kolesterol (mg/dL) 203,15±43,65 211,78±42,68 0,074 

Yüksek dansiteli kolesterol (mg/dL) 47,88±12,96 50,36±12,42 0,082 

Trigliserit (mg/dL) 173,35 (38,40-508,00) 167,64 (48,5-604,3) 0,638 

Ejeksiyon fraksiyonu (%) 61,57±4,62 61,39±5,34 0,733 

Ofis sistolik kan basıncı (mmHg) 151,85±16,64 153,09±17,77 0,473 

Ofis diastolik kan basıncı (mmHg) 91,26±9,07 92,11±9,78 0,370 

24-saatlik sistolik kan basıncı (mmHg) 125,01±12,59 129,44±13,92 0,001 

24-saatlik diastolik kan basıncı (mmHg) 79,44±10,35 81,38±10,21 0,060 

Kalp hızı (dk) 78,82±11,89 79,13±11,54 0,789 

ACEF skoru 0,78±0,21 0,86±0,22 <0,001 

 

 

Tablo 2. Tek ve çok değişkenli regresyon analizinde non-dipper tanısını öngördüren parametreler 

Değişken Tek değişkenli analiz  Çok değişkenli analiz 

 Odds ratio (95 % CI) p-
değeri 

Odds ratio (95 % CI) p-
değeri 

Yeni tanı hipertansiyon 0,559 (0,347-0,901) 0,017 - - 
Koroner arter hastalığı 0,159 (0,019-1,335) 0,090 - - 
Hemoglobin (g/dL) 0,868 (0,770-0,979) 0,021 0,720 (0,594-0,874) 0,001 
Total kolesterol (mg/dL) 1,005 (0,999-1,010) 0,077 - - 
ACEF skoru 5,333 (2,056-13,830) 0,001 9,522 (1,813-50,007) 0,008 
     

p değeri< 0.05 anlamlı olarak kabul edildi. 
 

 

SONUÇ: Çalışmamızda ACEF skoru non-dipper hipertansiyon tanısını predikte etti. Ancak bu konu ile ilgili daha 
geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Helikobakter Pilori Eradikasyonununda Kinolon Bazlı Tedavi Daha mı Etkili? 

1Kübra Bahat, 2Orhan Özgür, 2Arif Mansur Coşar, 2Murat Erkut, 2Sami Fidan, 2Yusuf 
Uzun, 2Mehmet Arslan 

 
1Kartal Dr.Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Nefroloji BD, İstanbul 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD, Trabzon 

GİRİŞ VE AMAÇ: Dünya genelinde insanların yaklaşık %50’sinin midesinde kolonize olan Helikobakter Pilori 
(Hp’nin prevalansı az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çok daha yüksektir. Hp insanlarda gastrik mukozada 
kolonize olan, asemptomatik taşıyıcılıktan non-ülser dispepsiye, kronik gastritten gastrik MALT lenfoma ve gastrik 
kanserlere kadar değişen spektrumda hastalık oluşturan önemli bir enfeksiyon ajanıdır. Bu veriler, Hp 
enfeksiyonlarının, komplikasyonlarının ve dolayısıyla da tedavisinin ülkemizin önemli bir sorunu olduğu gerçeğini 
ortaya koymaktadır. Hp eradikasyonunda çeşitli tedavi protokolleri kullanılmaktadır. Bu tedavilerden standart üçlü 
tedavi tüm dünya genelinde birinci basamakta en yaygın olarak kullanılan tedavidir ve hastalara 10-14 gün 
süreyle Lansoprazol, Amoksisilin ve Klaritromisin verilmektedir. Ancak ilaç direnci halen önemli bir sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada kinolon bazlı üçlü tedavinin standart tedaviye üstünlüğünün olup 
olmadığının prospektif olarak araştırılması amaçlanmıştır.  

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamıza gastroenteroloji polikliniğine dispeptik yakınmalar ile başvuran hastalar 
alındı. Tüm olgulara endoskopi yapıldı ve mideden alınan biyopsi ile hızlı üreaz testi değerlendirildi. Ayrıca tüm 
hastalarda gastrik korpus ve antrumdan, duodenumda bulbustan ve eğer varsa lezyondan ikişer adet endoskopik 
biyopsi alındı. Alınan dokuların mikroskobik incelemesinde Hp bakterisi görülen olgular belirlendi. Hem hızlı üreaz 
testi pozitif olan hem de histopatolojik incelemede Hp bakterisi tespit edilen hastalar çalışmaya alındı. Çalışmaya 
alınan hastalar iki tedavi grubuna ayrıldı. 

 

Tüm tedaviler tamamlandıktan 2 hafta sonra Hp eradikasyonu üre nefes testi ile değerlendirildi. 

BULGULAR: Çalışma gruplarına ait genel özellikler Tablo 2’de gösterilmiştir. Gruplar arasında yaş ortalaması ve 
cinsiyet yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. 
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Her iki grupta tedaviye yanıt açısından istatistiki fark saptanmadı (p=0.95 ).  

TARTIŞMA: Hp enfeksiyonlarının tedavisinin, peptik ülser rekürrensini ve komplikasyonların gelişimini önlediği 
gösterilmiştir. Bu nedenle, hastalarda Hp eradikasyonu kuvvetle önerilmektedir. Yüksek oranda direnç gelişen 
standart 3’lü tedaviye alternatif olarak yeni tadevi protokolleri arayışı sürmektedir. Çalışmamızda bu amaçla 
standart tedavi rejimi ile kinolon bazlı üçlü tedavi rejimleri karşılaştırılmış ancak aralarında tedavi başarısı 
açısından anlamlı fark olmadığı saptanmıştır. Bu durum; ülkemizde kinolon grubu da dahil olmak üzere 
antibiyotiklerin yoğun, düzensiz ve endikasyon dışı kullanımının neden olduğu antibiyotik direnci ile açıklanabilir. 
Hp eradikasyon başarısını artırmak için yeni ve değişik tedavi rejimlerine gereksinim olduğu kanısına varılmıştır. 
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Mycobacterium Tuberculosis ve Son Yıllarda Önemi Artan Tüberküloz Dışı 
Mikobakterilerin İncelenmesi ve İlaç Duyarlılık Testlerinin Retrospektif Analizi 

1Tuğba Kula Atik, 2Nermin ÖZEN, 2Alev Çetin Duran 

 
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ABD. 
2Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

GİRİŞ: Tüberküloz (TB) tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturmaya devam etmektedir. Türkiye’de 
2017 yılı itibariyle 12.046 kayıtlı TB olgusunun bulunduğu bilinmektedir. Mikobakteriyoloji laboratuvarları için M. 
tuberculosis’in tanımlanması, antibiyotik duyarlılık sonuçlarının belirlenmesi ve tüberküloz dışı mikobakterilerin 
(TDM) ayırıcı tanısının yapılabilmesi önemlidir. Bu çalışmada, bölgemizde 2020 yılında Mikobakteriyoloji 
Laboratuvar sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya 2020 yılında Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Mikobakteriyoloji 
Laboratuvarı'na gönderilen, TB şüpheli hastaların çeşitli klinik örnekleri dahil edildi. Mikroskopi, kültür işlemleri ve 
birinci seçenek anti-TB ilaç duyarlılık testleri talimatlara göre uygulandı. 

BULGULAR: Çalışma grubunun % 64.4'ü erkek, % 35.6'sı kadın olup, yaş ortalaması 47.71 ± 20.1 (yaş aralığı: 
17-93 yaş) olarak belirlenmiştir. Çalışmamızda 3518 klinik örneğin 195’inde (%5.5) aside dirençli basil (ARB) 
pozitifliği saptanmıştır. Kültüre alınan 2825 klinik örnekten 173 (%6.1) örnekte M. tuberculosis, 18 (%0.6) örnekte 
TDM tanımlanmıştır. Aside dirençli basil pozitifliği 191 kültür pozitif klinik numunenin % 50.3'ünde tespit edilmiştir. 
İlaç duyarlılık testleri yapılan 70 M.tuberculosis izolatının %88.6’sı test edilen tüm ilaçlara duyarlı bulunurken 
%11.4’ü en az bir ilaca dirençli bulunmuştur. Çok ilaca dirençli-TB (ÇİD-TB) izolatı oranı %1.4 olarak 
belirlenmiştir. Tekli ya da çoklu ilaç direnci gözetmeksizin izoniazid (İNH), rifampisin, etambutol ve streptomisin 
için belirlenen toplam direnç oranları ise sırasıyla; %7.1, %1.4, %0 ve %7.1 olarak saptanmıştır. 

SONUÇ: Çalışmamızda literatür verileri ile uyumlu olarak ARB pozitiflik oranı %5.5 olarak saptanmış, 
M.tuberculosis için kültür pozitiflik oranı %6.1, TDM için %0.6 olarak belirlenmiştir. İlaca dirençli TB, birçok ülke 
için olduğu gibi ülkemiz için de önemli bir halk sağlığı sorunudur. Mortalitesi yüksek olan ilaca dirençli TB 
bulaşının önlenmesinde erken tanı ve tedavi son derece önemlidir. Çalışmamızda literatür ile uyumlu olarak, en 
yüksek oranda direncin (%7.1) İNH’ya karşı geliştiği saptanmıştır. En az bir ilaca dirençli izolat oranı %11.4, ÇİD-
TB oranı ise %1.4 olarak tespit edilmiştir. Tüberküloz dışı mikobakteriler (TDM) çevrede yaygın olarak bulunur ve 
özellikle immünsupresif kişilerde etken olarak izole edilmektedir. Klasik tüberküloz ilaçlarına büyük oranda dirençli 
olmaları ve giderek artan sıklıkta izole edilmeleri nedeniyle TDM enfeksiyonlarının doğru ve erken tanısı tedavi 
başarısı açısından çok önemlidir. TDM izolatları, enfeksiyon, kontaminasyon, geçici kolonizasyon ayrımı için 
klinik, mikrobiyolojik ve radyolojik bulgular birlikte değerlendirilmelidir. Laboratuvar uzmanı ve klinisyen iş birliği 
gereklidir. Kontaminasyona neden olabilecek basamaklar arasında; hastane su sistemlerinin kontaminasyonu, 
endoskopik malzemelerin yetersiz dezenfeksiyonu, laboratuvarlarda kullanılan tamponların kontaminasyonu 
sayılabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 2015-2035 yılları arasında TB ölümlerinde %95 azalma ve yeni TB 
vakalarında %90 azalma hedeflemektedir. Bu noktada mikobakterilerin laboratuvar tanısı ve ilaç duyarlılık 
testlerinin yapılması son derece önemlidir. 
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Non-ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsü Geçiren Pre-Diyabetik Hastalarda HbA1c 
ile Kontrasta Bağlı Nefropati Arasındaki İlişki 

1Onur Baydar 

1Özel Avicenna Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü 

AMAÇ:  Diabetes Mellitus (DM)  önemli bir kardiyovasküler risk faktörüdür ve yeni teşhis edilmiş diyabetik 
hastaların %50'sinde koroner arter hastalığı vardır. Bu hastalardaki HbA1c düzeylerinin prognoz üzerinde etkisi 
vardır. Kontrast madde kullanımına bağlı nefropati (KBN) gelişimi perkutan koroner girişim (PKG) yapılan ST 
elevasyonu olmayan miyokard enfarktüsü (NSTEMİ) geçiren hastalarda sık görülmekte olup artmış mortalite ve 
morbidite ile ilişklidir. Çalışmamızda daha önceden DM tanısı olmayan ve tedavisi almauan NSTMİ hastalarında 
HbA1c ile KBN gelişimi arasıdaki ilişki araştırılmıştır.  

METOD:  Çalışmamızda retrospektif olarak NSTEMİ tanısıyla koroner anjiografi yapılan 359 (189, %52.6 erkek) 
DM tanısı olmayan ve tedavi almayan hasta incelenmiştir. İşlem öncesi bakılan HbA1c değerleri, işlem öncesi 
kreatinin ve işlem sonrası kreatinin değerleri değerlendirilmiştir. KBN; işlemden 48-72 saat sonra bakılan serum 
kreatininde bazal değere göre  %25 ya da 0,5 mg/dl artış olarak tanımlanmıştır.  

BULGULAR: Tüm hastaların 56’ sında (%15.6) KBN saptandı. KBN gelişen ve gelişmeyen grup arasında; 
cinsiyet, kontrast madde miktarı, işlem öncesi eGFR, troponin ve ejeksiyon fraksiyon değerleri arasında fark 
saptanmadı. Sadece KBN gelişen grupta hastalar daha yaşlı ve hipertansif hasta sayısı anlamlı olarak yüksek 
saptandı (Tablo 1). Koroner anjiografi sonucunda 46 (%12.7) hastaya medikal takip, 271 (%74.7) hastaya koroner 
stent ve 40 (%11) hastaya koroner bypass kararı alındı. Ayrıca 17 (%4.7) adet hastada hastane içi mortalite 
saptandı.  KBN gelişen grupta HbA1c değerleri anlamlı olarak yüksek saptandı (6.1 ± 1.0 vs 5.5 ±0.6, p <0.001, 
sırasıyla ). Ayrıca HbA1c değeri KBN’ nin lojistik regresyon analizinde bağımsız öngördürücüsü saptandı (OR: 
2.3, p<0.001, CI: 1.6-3.2). 

SONUÇ: Sonuç olarak DM tanısı olmayan ve tedavisi almayan HbA1c değeri yüksek olup KAG yapılan NSTEMİ 
hastlarında KBN daha fazla görülmüştür. Ayrıca HbA1c değeri KBN gelişiminin bağımsız öngördürücüsü olarak  
bulunmuştur.  

Anahtar kelimeler: HbA1c, nefropati, miyokard enfarktüsü 
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Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastalarda Semptom Farkındalığının Değerlendirilmesi 

1Merve Hafızoğlu 

 
1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyonkarahisar 

AMAÇ: Diyabetes Mellitus (DM); insülin yetersizliği, yokluğu veya eksikliği sonucu oluşan kronik hiperglisemi ile 
karakterize bir hastalıktır. Diyabet Belirtileri Kontrol Listesi Ölçeği (Diabetes Symptom Checklist (DSC)), 6 
kategoriden (hipoglisemi, hiperglisemi, kardiyak, oftalmolojik, psikolojik, nörolojik semptomlar) oluşan, hastaların 
semptom yükünü belirlemeyi amaçlayan 34 soruluk bir ölçektir. Bireyler ilk olarak sorulan sorulara “evet” ya da 
“hayır” cevaplarını vererek, son 4 hafta içinde her bir semptomu yaşayıp yaşamadıklarını belirtirler. Ölçekteki 
yanıtlar 0’dan 5’e kadar numaralandırılmış olup, “0” “hiç”, “5” ise “aşırı derecede” şeklinde ifade edilmektedir. Biz 
de bu çalışmada tip2 DM ile takipli hastalarda Diyabet Belirtileri Kontrol Listesi Ölçeğini kullanarak semptom 
farkındalığını belirlemeyi amaçladık. 

YÖNTEM: Klinik Araştırmalar Etik Kurulu: Bu çalışmaya Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Klinik 
Araştırmalar Etik kurulundan 17.06.2019 tarihli 2019/216 sayılı karar alındıktan sonra başlanmıştır. Bu çalışma 
Haziran 2019/Aralık 2019 tarihleri arasında rutin kontrol amaçlı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları polikliniğine başvuran tip2 DM ile takipli hastalarla yapıldı. Diyabet belirtileri 
kontrol listesi ölçeğinde yer alan; hipoglisemi, hiperglisemi, kardiyoloji, oftalmoloji, psikoloji, nöroloji olmak üzere 6 
alt grubun ortalama puanları ile hastaların yaş, cinsiyet, komorbidite, eğitim seviyeleri, HbA1c seviyeleri, tanı 
süreleri ve aldıkları tedaviler karşılaştırıldı. 

BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 95 hastanın % 44.2 (n=42)’si erkek, %55.8 (n=53)’si kadın idi. Hastaların 
yaş ortalaması 52.3±12.2 yıl, HbA1c seviyeleri ortalaması %8.4±1.5, hastalık süresi ortalaması 8,25±6 yıl idi. 
Hastaların %11.6 (n=11)’sı hiç eğitim almamış, %65.3 (n=62)’ü ilköğretim mezunu, %9.5 (n=9)’i lise mezunu, 
%13.7 (n=13)’si üniversite mezunu idi. Hastaların %69.5 (n=66)’inin hipertansiyon, hiperlipidemi, hipotiroidi gibi ek 
komorbid hastalığı mevcuttu. Hastaların %49.5 (n=47)’i oral antidiyabetik tedavisi, %10.5 (n=10)’i insülin tedavisi, 
%40 (n=38)’ı ise hem oral antidiyabetik hem de insülin tedavisi almakta idi. Diyabet belirtileri kontrol listesi 
ölçeğinde en yüksek puan ortalaması hipoglisemi semptomları (1,75±1,40) ile ilişkiliyken, en düşük puan 
ortalaması oftalmoloji alt grubunda (0,52±0,89) tespit edildi. Ölçeğin genel ortalama puanı ise 0,87±0,71 idi. 
Kardiyak semptomlarla ilişkili soruların cevaplarının ortalaması erkek hastalarda 0,45±0,62 iken, kadın hastalarda 
0,89±0,97 idi. Kardiyak semptom yükü kadın hastalarda anlamlı şekilde yüksek bulundu (p = 0,02). Hastalar 
HbA1c seviyesine göre 3 gruba ayrıldığında (<%7-- %7,1-9 -- >%9 olmak üzere) alt gruplarda ortalama puanlar 
açısından anlamlı fark saptanmadı. Hastalar tanı tarihinden itibaren 5 yıldan kısa süreli, 5-10 yıl arası ve 10 
yıldan uzun süreli olmak üzere 3 gruba ayrıldığında nörolojik semptomlara ilişkin sorularda ortalama puanlarda 
anlamlı fark saptandı. Bu farkın 5 yıldan kısa süredir takipli hastalarla, 10 yıldan uzun süredir takipli hastalar 
arasında olduğu tespit edildi (p=0,017). Hastalar aldığı tedaviye göre 3 gruba ayrıldığında (sadece oral 
antidiyabetik, oral antidiyabetik + insülin tedavisi, sadece insülin tedavisi) sorulara verilen ortalama puanlarda 
anlamlı fark saptanmadı. 

SONUÇ: DM ile tanılı hastalarda takiplerde, ölçek çalışmaları ile semptom yükünün arttığı tespit edildiğinde 
tedavi değişikliğine gidilerek hastalığın şiddetini azaltmak hedeflenmelidir. Bu tarz ölçek çalışmaları daha geniş 
vaka sayıları ile yapılarak literatür desteklenmelidir. 

  



17. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi 

 
 

174 
 

SB027 - 54 

 

Nonalkolik Sirozlu Hastalarda QTc Dispersiyonu ve QTc Süresinin Hastalık Şiddeti 
ile İlişkisi 

1Sena Tokay Tarhan, 1Ali Serdar Fak 

 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 

AMAÇ: Siroz hastalığı ve alkol kullanımı kalp yetmezliğine ve elektrokardiyografide (EKG) repolarizasyon 
bozukluklarına neden olabilir. Elektriksel ventriküler sistolü gösteren QT süresinin uzaması ventriküler aritmi 
gelişme riskini ve mortaliteyi arttırır. 12 derivasyonlu EKG de QT süresindeki değişkenlik QT dispersiyonunu 
gösterir. Alkol kullanım öyküsü olmayan sirozlu hasta grubunda, ventriküler repolarizasyondaki heterojeniteyi 
gösteren QT dispersiyonu ile ilgili yeterli bilgi yoktur. Amacımız alkole bağlı olmayan sirozlu hastalarda düzeltilmiş 
QT (QTc) ve QTc dispersiyonun hastalığın ciddiyeti ile ilişkisini incelemektir. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Retrospektif olarak klinik öykü ve muayene, ultrasonografi, endoskopi ve laboratuvar 
verileri ile tanı konulan 63 sirozlu hasta ve 46 sağlıklı denek çalışmaya dâhil edildi. Kalp, akciğer, böbrek hastalığı 
ile hipertansiyon, diyabet ve obezite öyküsü olanlar, QT süresini uzatan ilaç kullanan hastalar çalışma dışında 
bırakıldı. Tüm hastaların “model for end stage disease” (MELD) skorları hesaplandı. İstirahatte, yatar pozisyonda, 
1 mv= 10 mm olarak kalibre edilmiş elektrokardiografi cihazı ile 25 mm/sn. kağıt hızında EKG kayıtları alındı. 
QRS kompleksinin başlangıcından T dalgasının sonuna kadar geçen süre QT aralığı olarak değerlendirildi ve 
Bazett formülü ile kalp hızına göre düzeltilmiş QTc hesaplandı. QTc hesaplanırken her derivasyondaki 3 atımın 
ortalaması alındı. Bir EKG deki en uzun ve en kısa QTc süresi arasındaki fark QTc dispersiyonu olarak 
değerlendirildi. EKG ler katılımcılar hakkında bilgisi olmayan bir uzman tarafından değerlendirildi. 

BULGULAR: Çalışmaya alınan hasta (28 kadın, 35 erkek) ve kontrol (25 kadın, 21 erkek) gruplarının yaş 
ortalamaları arasında fark yoktu (47.88±14.34 vs 43.88±8.41, p< 0.387). Hastaların ortalama MELD değeri 
11±3.8 olarak hesaplandı. Sirozlu hastalarda kontrol grubuna göre diyastolik kan basıncı (p<0.030) düşük, QTc 
süresi (473±37 vs 425±30, p<0.0001) ve QTc dispersiyonu (31±16 vs 6.6±11, p<0.0001) uzamış olarak bulundu. 
QTc süresi ile MELD skoru (p<0.0001, r=0,53), total bilirubin (p<0.0001, r=0,40) ve INR (p<0.0001, r=0,46) 
arasında pozitif korelasyon, albümin (p<0.0001, r=-0,43) ve trombosit sayısı (p<0.0001, r=-0,48) arasında negatif 
korelasyon saptandı, ancak QTc dispersiyonu ile bu parametreler arasında korelasyon saptanmadı. 

Tablo 1. Hasta ve kontrollerin demografik, klinik ve biyokimyasal verileri . *Mann Whitney test 

 

INR: International Normalized Ratio,  MELD: Model for End-Stage Liver Disease 
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SONUÇ: Bulgularımıza göre, non-alkolik sirozlularda QTc süresi hastalığın şiddeti ile orantılı olarak artmıştır. 
Sirozlu hastalarda QTc dispersiyonu da artmıştır, ama hastalığın şiddeti ile korele değildir. Sirozlu hastalarda QTc 
dispersiyonu daha ileri çalışmalarla araştırılmalıdır. 
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Tip 2 Diyabet Hastalarında Mortaliteye Etki Eden Faktörler: C-Peptid Düzeyi 
Mortaliteyi Ön Görebilir mi? 

1Mehmet Güven 

 
1Şırnak Devlet Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği 

AMAÇ: C-peptid, pankreasın beta hücre rezervini gösteren önemli bir belirteçtir. Bu çalışmamızda hastaneye 
başvurudaki açlık C-peptid düzeyi ve diğer laboratuvar parametreleri ile mortalite arasındaki ilişkiyi araştırmayı 
amaçladık. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER: Şırnak Devlet Hastanesinden 2015 - 2020 yılları arasında Tip 2 diyabet nedeniyle 
takip edilen 474 hastanın verileri retrospesifik olarak kayıt altına alındı. Hayatta olanlar (n=429) ile ölen hastalar 
(n=45) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların hastaneye ilk olarak başvurduğu laboratuvar parametreleri 
incelendi. Bu parametreler ile mortalite arasındaki ilişki çok değişkenli lojistik regresyon analizi ile değerlendirildi. 

BULGULAR: 5 yıllık takiplerde mortalite oranı %9.4 olarak bulundu. Hayatta olan grupta kadın oranı daha fazla 
olmak üzere gruplarda kadın hasta oranı daha fazlaydı (%58'e karşı %51, p>0.05). Ölen grupta medyan yaş, 
hayatta olanlara göre daha yüksekti (63'e karşı 55 yıl, p<0.001). Açlık plazma medyan düzeyi ölenlerde 237 (IQR, 
149-394) mg/dl iken hayatta olanlarda 183 (IQR, 139-233) mg/dl bulundu (p<0.01). Gruplar arasında HBA1c 
düzeyi arasında farklılık saptanmamasına rağmen medyan C-peptid düzeyi ölen grupta daha düşük izlendi (1.72' 
ye karşı 2.79 ng/mL, p<0.001). Üre, kreatinin düzeyi ve proteinürin varlığı ölen grupta daha yüksek saptandı ve 
istatiksel olarak anlamlı bulundu. Demografik ve laboratuar parametrelerinin gruplar arasındaki karşılaştırması 
Tablo 1'de gösterilmiştir. C-peptid düzeyi ile mortalite arasındaki çok değişkenli lojistik regresyon analizinde odds 
ratio 0.53 (%95 CI; 0.37-0.77, p<0.01) olarak bulundu. Laboratuvar parametreleri ile mortalite arasında çok 
değişkenli lojistik regresyon analizinde; açlık plazma glukozu, üre, kreatinin ve C-peptid düzeyi mortalite ile ilişkili 
bulundu (Tablo 2). 
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SONUÇ: Tip 2 DM hastalarında C-peptid düzeyinin düşüklüğü mortaliteyi öngören kötü bir prognosik marker 
olabilir. 

Anahtar kelimeler: Tip 2 DM, mortalite, C-peptid 
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Orta ve Yüksek Olasılıklı Koledokolitiazis Hastalarında Endosonografi’nin Rolü 

1Rasim Eren Cankurtaran, 2Zahide Şimşek, 2Yusuf Coşkun, 1İlhami Yüksel 

 
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Şehir Hastanesi 
2S.B.Ü Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A.H 

GİRİŞ VE AMAÇ: Koledokolitiziazis, pankreatit, kolanjit, obstruktif sarılık ve sekonder biliyer siroz gibi ciddi 
komplikasyonlara sebep olabilen ve bu nedenle erken tanı ve tedavisi hayati önem taşıyan bir klinik durumdur. 
Amerikan Gastrointestinal Endoskopi Derneği (ASGE) 2010 yılında koledokolitiazis açısından şüpheli hastaların 
yönetimi için bir kılavuz yayınladı. Bu kılavuza göre koledokolitiazis şüphesi olan hastalar yüksek, orta ve düşük 
olasılıklı olarak 3 guruba ayrılmıştır. Bu çalışmada orta ve yüksek olasılıklı koledokolitiazis hastalarında 
Endoskopik Ultrasonografi (EUS)’nin rolünü ve tanısal etkinliğini saptamayı amaçladık. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmaya Ağustos 2015-Ağustos 2016 tarihleri arasında Dışkapı Yıldırım Beyazıt 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği’ne başvuran, koledokolitiazis açısından orta ve yüksek risk 
taşıyan 229 hasta dahil edildi. Bu hastaların EUS ve/veya Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP) 
sonuçları ve prosedürlerle ilişkili komplikasyonlar retrospektif olarak hastane kayıt sisteminden incelendi. 

SONUÇ: Çalışmaya 129 kadın, 100 erkek olmak üzere toplam 229 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 
62,8’dir. Orta risk gurubundaki hasta sayısı 77 iken, yüksek risk gurubundaki hasta sayısı 152’dir. EUS’ta koledok 
taşı saptanan hastalar aynı seansta ERCP’ye alınmıştır. EUS’ta koledokta taş saptanmayan hastalardan 7’sine 
yüksek klinik şüphe nedeniyle ERCP yapılmıştır. EUS’ta koledok normal saptanan diğer hastaların ise 
takiplerindeki 6 aylık klinik ve biyokimyasal verileri incelenmiştir. Bizim çalışmamızda EUS’in koledok taşı 
saptmada sensitivitesi %89.2, spesifitesi %94.6, pozitif prediktif değeri %95.6, negatif prediktif değeri %86.9 
olarak saptanmıştır. 

TARTIŞMA: EUS koledokolitiazis şüphesi olan hastalarda hem tanı değeri yüksek olması hem de daha az 
invaziv bir tanı yöntemi olması sebebiyle günümüzde tanısal ERCP’nin yerini almaktadır. Gereksiz ERCP 
işlemlerini azaltması da EUS’un en önemli tercih edilme sebeplerinden birisidir. 
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Yeni Teşhis Edilen Akut Myeloid Lösemi Hastalarında FLT3 İnhibitörü; Midostaurin 
Kullanım Deneyimi 

1Mehmet Baysal, 1Nihan Alkis, 2Serap Baysal 

 
1Bursa Şehir Hastanesi; Hematoloji; Bursa 
2Gürsu İlçe Sağlık Müdürlüğü; Bursa 

AMAÇ: FLT3 mutasyonu yeni teşhis edilen Akut Myeloid Lösemi (AML) hastalarının yaklaşık olarak %30’unda 
görülmektedir. İnternal tandem duplikasyonu (İTD) ve tirozin kinaz mutasyonu olarak iki ayrı şekilde karşımıza 
çıkabilmektedir. FLT3 mutasyonu AML hastalarında özellikle relaps ve standart tedavilere direnci gösteren önemli 
bir belirteçtir. FLT3 ITD mutasyonu olan veya FLT3 ITD mutasyonunda yüksek alel yüküne sahip olan hastalar; 
FLT3 mutasyonu negatif olan hastalara göre daha düşük ortalama sağ kalım oranlarına sahiptir. Son yıllara FLT3 
inhibitörlerinin kullanıma girmesiyle yeni tanı konulan AML hastalarında FLT3 mutasyonunun varlığı daha çok 
önem kazanmaktadır. FLT3 inhibitörlerinden Midostaurin’in FDA onayı aldığı RATİFY çalışmasında remisyon 
indüksiyonu, pekiştirme ve pekiştirme sonrasında idame tedavisine Midostaurin eklenmesiyle FLT3 mutasyonu 
olan hastalarda mortalite riskinde %22 oranında bir azalma sağladığı görülmüştür. Biz de yukarıda ki bilgiler 
ışığında yeni tanı AML hastalarımızda Midostaurin kullanımı ile ilgili deneyim ve tecrübemizi paylaşmayı 
amaçladık. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Bursa Şehir Hastanesi Hematoloji Bölümünde Nisan 2020 ve Kasım 2020 tarihleri 
arasında AML teşhisi koyulan ve standart remisyon indüksiyon tedavisi almaya uygun 20 hastanın verileri geriye 
dönük olarak değerlendirildi. Akut Promiyelositer Lösemi teşhisi koyulan veya standart remisyon indüksiyon 
tedavisi alamayacak performans durumuna sahip hastalar çalışma dışında bırakıldı. AML teşhisi koyulan 
hastalara sitozin arabinozid ve bir antrasiklinin kombinasyonundan oluşan standart 7+3 remisyon indüksiyonu 
kemoterapisi uygulandı. Remisyona giren hastalara yüksek doz Sitozin Arabinozid tedavisi ile pekiştirme tedavisi 
uygulanırken; FLT3 mutasyonuna sahip hastalara Yüksek doz Sitozin Arabinozid ile birlikte 8. ve 21. günler 
arasında Midosaturin 100 mg eklendi. Hastaların özellikleri, demografik bilgileri ve yanıt durumları dosyalarından 
ve hastane bilişim sisteminden geriye dönük olarak tarandı. 

BULGULAR: Çalışmaya dâhil edilen 20 hastanın 14’ü erkek 6’sı kadın idi. FLT3 mutasyonuna sahip 6 hasta 
vardı. Hastalarımız arasında ki FLT3 mutasyonu sıklığı güncel literatür bilgisi ile uyum göstermekteydi. FLT3 
mutasyonu saptanan altı hastanın 5’i erkek 1’i kadın idi. Hastaların ortalama yaşları 53,8 olup; FLT 3 
mutasyonuna sahip hastaların ortalama yaşları 49,8 idi. FLT 3 mutasyonuna sahip 6 hastamızdan ikisi remisyon 
indüksiyon tedavisi sırasında sepsis nedeniyle kaybedilirken; diğer 4 hasta ise remisyon indüksiyon tedavisi ile 
tam yanıt elde edilip; pekiştirme tedavilerinde Yüksek doz Sitozin Arabinozid ile birlikte Midostaurin kullanılarak 
allojenik hematopoietik kemik iliği transplantasyonu yapılabilmesi amacıyla kemik iliği transplantasyonu yapılan 
merkezlere yönlendirildi. 

SONUÇ VE TARTIŞMA: FLT3 mutasyonuna sahip AML hastalarının tedavisinde FLT3 inhibitörlerinin 
kemoterapötik ajanlarla birlikte kullanımı standart yaklaşık olarak değerlendirilmektedir. Ancak FLT3 
mutasyonunun sonuçlanması belli bir miktar süre almaktadır. Bu nedenle Midostaurin tedavisi remisyon 
indüksiyonu esnasında değil de pekiştirme tedavileri sırasında eklenebilmiştir. Çalışmamız sınırlı sayıda hastayı 
içermesine ve Midostaurin pekiştirme tedavisi sırasında eklenebilmiş olmasına rağmen FLT3 mutasyonuna sahip 
yeni tanı AML hastalarında Midostaurin tedavisinin önemli olabileceğini göstermektedir. Hedefe yönelik tedavilerin 
her geçen gün daha çok önem kazandığı günümüzde FLT3 inhibitörleri de önemli bir silah olarak AML 
tedavisinde yerini almaktadır.  
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COVID-19 Hastalarında Hastane İçi Tüm Nedenlere Bağlı Mortaliteyi Tahmin 
Etmede Alışılmadık Bir Parametre: Prognostik Nutrisyonel İndeks (PNI)  

1Ömer Genç 

 
1Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ağrı 

AMAÇ: Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirus hastalığı 2019 (COVID-19) tüm dünyaya 
hızla yayılarak pandemiye dönüştü. Bu hastalık subfebril ateş, kuru öksürük ve güçsüzlük gibi hafif 
semptomlardan akut solunum sıkıntısı sendromuna (ARDS) ve çoklu organ işlev bozukluğuna kadar değişen 
klinik tablolara sahiptir. Hangi hastaların yatarak tedavi göreceğini konusunda güncel geçici kılavuzlar T.C. Sağlık 
Bakanlığı tarafından yayınlanmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız; Prognostik nutrisyonel indeksin (PNI) 
hastanede yatan hastalarda tüm nedenlere bağlı mortaliteyi öngörüp öngörmediğini araştırmaktır. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) ara kılavuzlarına uygun olarak gerçek zamanlı PCR 
yöntemi ile SARS-CoV-2 RNA tespit edilip COVID-19 tanısı alan 172 ardışık hasta çalışmaya dahil edildi. 
Hastalar sağ kalanlar grubu ve hastane içi tüm nedenlere bağlı mortalite grubu (hayatta kalmayanlar) olarak iki 
gruba ayrıldı. Hastaların demografik verileri, ek hastalıkları, laboratuvar parametreleri kaydedildi. Ejeksiyon 
fraksiyonu, Simpson yöntemi ile ölçüldü. PNI, 10 × serum albümin değeri (g/dl) + 0.005 × periferik lenfosit sayısı 
(103/µL) olarak hesaplandı. 

SONUÇLAR: Hayatta kalmayan grupta yaş daha ileriydi (44'e 65, p<0,001). Hayatta kalmayan grupta GFR, 
hemoglobin, ejeksiyon fraksiyonu, oksijen satürasyonu ve PNI daha düşükken, vücut ısısı, NLR, Laktat 
dehidrojenaz ve aspartat aminotransferaz hayatta kalanlar grubunda daha düşüktü (tümü için p<0,005). Aşamalı 
lojistik regresyon analizinde, PNI [OR: 0,709 (0,530-0,949), %95, p = 0,021], GFR [OR: 0,938 (0,889-0,989), 
%95, p = 0,019) ve oksijen satürasyonu [0,758 (0,600-0,957), %95, p = 0,020] bağımsız olarak hastanede tüm 
nedenlere bağlı mortalite ile ilişkilendirildi. Alıcı işletim karakteristiği (ROC) eğri analizinde; hastane-içi tüm 
nedenlere bağlı mortaliteyi 39,9'luk kesme değerine sahip PNI %90,9 duyarlılık ve %88,1 özgüllükle öngörüyordu 
[AUC: 0,940 (0,892-0,971, p<0,001]. PNI, GFR ve oksijen satürasyonu için ROC eğrileri analizinin ikili 
karşılaştırmasına göre, anlamlı bir fark yoktu. 

TARTIŞMA: Bu çalışmaya göre, hesaplaması kolay ancak COVID-19 için alışılmadık bir parametre olan PNI, 
hastanede tüm nedenlere bağlı mortaliteyi öngördü. Bu parametrenin, çalışmamızda üzerinde çalışmayan diğer 
COVID-19 ilişkili klinik durumları için kullanılıp kullanılamayacağını açıklığa kavuşturmada daha fazla çalışmaya 
ihtiyaç vardır. 

Anahtar kelimeler: Prognostik nutrisyonel indeks, COVID-19, glomerüler filtrasyon hızı, oksijen satürasyonu 
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COVID-19'Da Pulmoner Emboli: Vaka Sunumu 

1Yıldız Okuturlar, 2Ramazan Güneş, 2Beste Naz Çelik, 1Nijat Nasirov, 3İftihar Köksal 

 
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul  
2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul 
3Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Atakent Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Enfeksiyon 
Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı, İstanbul 

GİRİŞ: COVID-19 hastalığında dispne hastaneye başvuran hastalarda önemli bir bulgudur. COVID’te 
antikoagulan ilaçlar tedavinin vazgeçilmezidir. Bu sırada pulmoner emboli gelişmesi idame antikoagulan 
tedavisinin süresini belirler. Biz bu vakada COVID-19 tanısı sonrası dispne etyolojisinin araştırılmasında 
pulmoner embolinin de akılda tutulması gereğini vurgulayan bir olgu sunmak istedik. 

OLGU: 73 yaşında erkek hasta akut başlayan solunum sıkıntısı sebebiyle 112 ile hastanemiz aciline başvurdu. 
Hasta on beş senedir KOAH sebebiyle tedavi görmekte olup, özellikle sonbahar-kış döneminde sıkça solunum 
sıkıntısı yaşadığını belirtti. Hasta solunum sıkıntısı dışında ateş, halsizlik, eklem veya kas ağrısının olmadığını 
belirtti. Fizik muayenede oda havasında satO2 %80, solunum sayısı 27/dk, nabız 120/dk/ritmik, kan basıncı 
160/80mmHg, ateş 36,7°C olarak ölçüldü ve akciğer muayenesinde dinlemeyle her iki akciğerde bazallerde 
rallerin ve yaygın ronküslerin olduğu saptandı. Hastanın ileri değerlendirilmesi için yapılan laboratuvar 
tetkiklerinde lökosit 16,180/mm3, nötrofil %89,3, lenfosit %5,1, CRP 15,73 mg/dL, PT 13,1 sn, INR 1,1, D-Dimer 
>35,2 ug/mL, Ferritin 315 ng/mL, albumin 2,50 g/dL, Laktat Dehidrogenaz 340 IU/L, total bilirubin 1,42 mg/dL, 
direkt bilirubin 0,67 mg/dL, Troponin I 0,303 ng/mL, B-Natriüretik Peptid (NT-proBNP) 4442 pg/mL, Kalsiyum (Ca) 
8,10 mg/dL ve yapılan arteryal kan gazı değerlendirmesinde pH 7,352, pCO2 32,8 mmHg, paO2 74,0 mmHg, 
HCO3act 17,8 mmol/L, HCO3std 19,1 mmol/L, Na+ 134 mg/dl, K+ 4,52 mg/dl, Ca+2 1,16, Glukoz 273, Laktat 
7,13 olarak sonuçlandı. COVID-19 ve KOAH açısından değerlendirmek amacıyla hastaya Toraks BT çekildi. 
Ardından nazofarenks sürüntüsü alınarak COVID-19 PCR testi yapılan hastanın Toraks BT görüntüsü COVID-19 
ile uyumlu olduğundan yatışı yapıldı ve ampirik COVID-19 tedavisi; favipiravir, deksametazon başlandı (Resim 1). 
Bir gün sonra PCR testi pozitif sonuçlandı.  

Resim 1. COVID-19 Pnömonisi 1. gün 

 

Hastanın COVID-19’da beklenenden çok daha yüksek D-Dimer yüksekliği (>35.2 ug/Ml), emboliyle uyumlu kan 
gazı ve eşlik eden laktik asit değerinin (7.13) de yüksekliği sebebiyle, (Resim 2.) çekilen BT anjiyografi 
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sonrasında hastanın sol akciğerde bilateral alt lob lober dallarda ve sol akciğer lingula dalında parsiyel embolik 
dolum defektleri saptanarak pulmoner emboli ile uyumlu olduğu gözlemlendi  

Resim 2 

 

Ekokardiyografi normaldi. Pulmoner emboli etiyolojisini değerlendirmek amacıyla hasta ve yakını tekrar 
sorgulandığında, hastanın KOAH, hiperkolesterolemi ve inguinal herni dışında bir rahatsızlığı ve ailede veya 
hastada herhangi bir koagülasyon bozukluğunun olmadığı, aileden yalnızca hastanın babasında kanser hikayesi 
olduğu (prostat ca), hastaya iki kez koroner anjiyo yapıldığı ancak MI geçirmediği, kaza geçmişinin olmadığı, 
hastanın günlük hayatında mobilize olduğu öğrenildi. Malignite veya derin ven trombozu varlığının 
değerlendirilmesi amacıyla tüm batın USG ve her iki alt ekstremite renkli doppler USG çekildi. Renkli doppler 
USGde sağ kruris popliteal ven dallarında trombüs materyali izlendi. Yatışının 6. Gününde RT PCR testi negatif 
geldi. Yatışının 17. Gününde oksijen ihtiyacı kaybolan hasta poliklinik kontrolüne gelmek üzere antikoagulan; 
oksapar 2x1 0.6 mg tedaviyle taburcu edildi. 

SONUÇ: Pandemi döneminde pulmoner emboli açısından riskli olan hasta değerlendirilmelerinin daha yakından 
yapılması, özellikle semptomların başladığı ilk günden itibaren antikoagulasyon tedavisinin hızla başlanması 
gelişebilecek tromboz komplikasyonları açısından önemlidir. Gelişinin 6. gününde negatif olan bu hastamızda 
antikoagulan tedavi başlanması hastanın doktora başvurusundaki gecikmeden kaynaklanmıştır. 65 yaş üstü her 
hasta semptomların ilk gününden itibaren D-Dimer testiyle değerlendirilerek antikoagulan tedavi almalıdır. 
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Üst Gastrointestinal Sistem Kanama Hastalarında Demografik ve Klinik Özellikler 

1Şevki Konür 

 
1SBÜ. Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği 

GİRİŞ VE AMAÇ: Gastrointestinal sistem (GİS) kanamaları acile başvuru sebepleri arasında %0,2-1 civarındadır. 
Bu hastaların hemodinamik açıdan değerlendirilmesi ve müdahalesinin erken yapılması oldukça önemlidir. Erken 
yapılan endoskopik müdahale ve medikal tedavi hastaların çoğunda erken dönemde kanama kontrolü 
sağlamaktadır. Yakın dönemde yapılan çalışmalarda üst GİS kanamalarda en sık duodenal ülserlerin kanama 
odağı olduğu görülmektedir. İkinci sıklıkta gastrik ülserler görülmektedir. Maligniteler ve varis kanamaları da diğer 
GİS kanama nedenlerindendir. Biz çalışmamızda, hastanemiz bünyesinde hizmet veren endoskopi ünitesinde, 
GİS kanama nedeniyle endoskopik işlem yapılan hastaların demografik ve klinik özelliklerini retrospektif olarak 
değerlendirdik.  

GEREÇ VE YÖNTEM: Endoskopi ünitesine GİS kanama düşünülerek yönlendirilen ve endoskopi yapılmış olan 
18-80 yaşları arasında 26 hasta çalışmaya alındı. Hastalarda yaş, cinsiyet, komorbid hastalıklar, alınan tedaviler, 
endoskopik tanı, endoskopik tedavi, yoğun bakım ve servis yatış verileri, eritrosit süspansiyonu ihtiyacı, hastanın 
takip ve tedavisi sonrasındaki durumu (taburcu/exitus) ile ilgili verileri toplandı ve detaylı analiz edilerek 
kaydedildi. 

BULGULAR: Hastaların 6’sı (%23) kadın, 20'si (%77) erkekti. Ortalama yaşları 52±5.7 yıl idi. Hastalarımızdan 
12'si (%46.1) yalnız non steroid anti inflamatuvar ilaç (NSAİİ), 7'si (%26.9) yalnız asetil salisilik asit (ASA), 5'i 
(%19.2) yalnız klopidogrel, 1'i (%3.8) yalnız varfarin, 1'i (%3.8) yalnız heparin kullanıyordu. 5 hasta (%19.2) ASA 
ve klopidogrel almaktaydı. 2 hasta (%7.7) ise ASA ve NSAİİ almaktaydı. Hastaların 12'sinde (%46.1) komorbid 
hastalık yoktu. Diyabetes mellituslu 2 hasta (%7.7), hipertansiyon tanılı 2 hasta (%7.7), iskemik kalp hastalığı 
olan 7 hasta (%26.9), konjestif kalp yetmezliği olan 5 hasta (%19.2), kronik böbrek yetmezliği olan 2 hasta (%7.7) 
mevcuttu. 4 hastamızda (%15.3) malignite mevcuttu. Romatoid artrit tanılı 1 hasta (%3.8), kronik obstrüktif 
akciğer hastalığı tanılı 1 hasta (%3.8), serebral palsili 1 hasta (%3.8) mevcuttu. Hastalarımızın 15'inde (%57.6) 
bulbus ülserleri, 4'ünde(%15.3) gastrik ülserler, 2'sinde (%7.7) mide malignitesi, 1'inde (%3.8) malignite 
operasyonu anastomoz alanında ülserler görüldü. Hastalarımızın 19 (%77.1) tanesine skleroterapi veya klips 
atılarak endoskopik tedavi uygulandı. 7 (%26.9) hastada müdahaleye gerek görülmedi. Hastaların 12 (%46.1) 
tanesinin yoğun bakım ihtiyacı oldu ve 16 (%61.5) hastada eritosit süspansiyonu ihtiyacı oldu. Hastalarımızdan 
2'si (%7.7) yatarak tedavi esnasında vefat etti. 

SONUÇ VE TARTIŞMA: GİS kanama hastalarının büyük çoğunluğu NSAİİ kullanan hastalardır. ASA ve 
klopidogrel gibi hayati öneme haiz ilaçların kullanımı zaruri olmasına rağmen NSAİİ'lar zaruri olmadığı halde sık 
kullanılmaktadır. Gereksiz kullanımdan kaçınılmalıdır. Ayrıca GİS kanamaların etyolojisinde nadir de olsa 
malignitelerin olabileceği unutulmamalıdır. GİS kanama düşünülen hastalarda mutlaka endoskopi yapılmalıdır. 
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Yaş 52±5.7 

Cinsiyet 
   Kadın 
   Erkek 

 
6   (%23) 
20 (%77) 

Alınan ilaçlar 
    ASA 
    Klopidogrel 
    Warfarin 
    NSAİİ 
    Heparin 
    ASA+Klipidogrel 
    ASA+NSAİİ 

 
7 (%26.9) 
5 (%19.2) 
1 (%3.8) 
12 (%46.1) 
1 (%3.8) 
5 (%19.2) 
2 (%7.7) 

Komorbid hastalıklar 
   Yok 
   Diyabetes mellitus 
   Hipertansiyon 
   İskemik kalp hastalığı 
   Konjestif kalp yetersizliği 
   Kronik böbrek yetmezliği 
   KOAH/Astım 
   Serebral palsi 
   Malignite 
   Romatoid artrit 

 
12 (%46.1) 
2 (%7.7) 
2 (%7.7) 
7 (%26.9) 
5 (%19.2) 
2 (%7.7) 
1 (%3.8) 
1 (%3.8) 
4 (%15.3) 
1 (%3.8) 

Endoskopik Bulgular 
   Eroziv Pangastrit 
   Bulbus ülseri  
      (Forest 1: 
       Forest 2: 
       Forest 3: 
   Gastrik ülser 
      Antrum 
      Kardiya 
   Malignite 
   Anastomoz ülseri  

 
5 (%19.2) 
15 (%57.6) 
2 (%7.7) 
2 (%7.7) 
11 (%42.3) 
4 (%15.3) 
3 (%11.5) 
1 (%3.8) 
2 (%7.7) 
1 (%3.8) 

Endoskopik tedavi 
    Yok 
     Skleroterapi 
     Klip atılması 

 
7 (%26.9) 
19 (%73.1) 
2 (%7.7) 

Servis yatış günü 2.7±0.9 

Yoğun bakım yatışı 
    Var 
    Yok 

 
12 (%46.1) 
14 (%53.9) 

Yoğun bakım yatış süresi 5.2±1.3 

Eritrosit süspansiyon ihtiyacı 
    Var 
    Yok 

 
16 (%61.5) 
10 (%38.5) 

Sonuç 
    Taburcu 
    Mortal 

 
24 (%92.3) 
2 (%7.7) 
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Primer Hiperparatiroidi Hastalarında Adenom Ağırlığı ile Biyokimyasal 
Parametrelerin İlişkisi 

1Murat Çalapkulu, 1Muhammed Erkam Sencar, 1İlknur Öztürk Ünsal 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Ve 
Metabolizma Kliniği 

GİRİŞ: Primer hiperparatiroidizm (PHPT), bir veya birden fazla paratiroid bezinden parathormonun (PTH) aşırı 
salınımı ile karakterize olan ve kalsiyum (Ca) metabolizmasının regülasyonunda bozuklukluğa yol açıp Ca 
düzeylerinde artış ile sonuçlanan endokrin bir hastalıktır. Paratiroid adenomu PHPT’in en sık nedenidir. Soliter 
paratiroid adenomunun ağırlığının ameliyat öncesi serum PTH, kalsiyum veya fosfat seviyelerinden tahmin 
edilebileceği varsayılmıştır. Yapılan çalışmalarda paratiroid adenomunun ağırlığının hastalık şiddeti ile ilişkili 
olduğu saptanmıştır. Literatürde preoperatif biyokimyasal parametreler ile paratiroid adenom ağırlığı ve/veya 
postoperatif serum kalsiyumu arasındaki ilişki tartışmalıdır. Bu çalışmada amacımız PHPT hastalarında adenom 
ağırlığının biyokimyasal parametrelerle ilişkisini değerlendirmek ve postoperatif geçici hipokalsemi için risk faktörü 
olup olmadığını araştırmaktır. 

YÖNTEM: Bu çalışmaya 2016-2019 yılları arasında merkezimizde PHPT tanısı ile opere olan 18 yaşından büyük 
247 hasta alındı. Hastaların demografik, laboratuvar ve patolojik verileri dosyalar taranarak kaydedildi. 
Biyokimyasal verileri eksik olan, patoloji sonucu paratiroid hiperplazisi ile uyumlu gelen hastalar çalışma dışı 
bırakıldı. Numerik değişkenler normal dağılım durumuna göre ortalama ± standart sapma veya median (min-max) 
olarak gösterildi. Kategorik veriler olgu sayıları ve yüzdelikler kullanılarak özetlendi. Normal dağılım gösteren 
bağımsız iki grup karşılaştırmalarında student’s t testi uygulandı. Normal dağılım göstermeyen gruplarda Mann 
Whitney U testi kullanıldı. Kolerasyon analizinde normal dağılım durumuna göre Pearson veya Spearman 
kolerasyon analizi kullanıldı. İstatistiksel anlamlık düzeyi olarak p değerinin 0.05’den küçük olması anlamlı kabul 
edildi. 

BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların %83.4'ü kadın, %16.6’sı erkekti ve ortalama yaş 56.6±11.7 yıl olarak 
saptandı. PHPT hastalarının laboratuvar verileri Tablo-1'de gösterilmiştir. Adenom ağırlığı ile preoperatif serum 
Ca (p:0.013), PTH (p:<0.001) ve alkalen fosfataz (p:0.037) düzeyi arasında anlamlı pozitif kolerasyon saptandı. 
Adenom ağırlığı ile serum 25(OH)D düzeyi (p:0.018) arasında anlamlı negatif kolerasyon saptandı. Adenom 
ağırlığı ile serum fosfor, kreatinin ve idrar kalsiyumu arasında ilişki saptanmadı. Postoperatif geçici hipokalsemi 
%36.8 olarak saptandı ve adenom ağrılığı fazla olanlarda geçici hipokalseminin daha sık olduğu gözlendi 
(p:0.028). 
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TARTIŞMA VE SONUÇ: Literatürde adenom ağırlığı ile serum kalsiyum ve parathormon düzeyi arasındaki ilişkiyi 
inceleyen çalışmalarda çelişkili sonuçlar mevcuttur. Benzer şekilde adenom ağırlığı ile postoperatif hipokalsemi 
arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarda da birbiri ile tutarsız çelişkili sonuçlar görülmektedir. Bu çalışmada ise 
adenom ağırlığının preoperatif Ca, PTH ve alkalen fosfataz düzeyi ile pozitif kolere olduğu gözlenirken, 25(OH)D 
düzeyi ile negatif kolere olduğu gözlendi ve adenom ağırlığı fazla olanlarda daha fazla geçici hipokalsemi olduğu 
saptandı. Sonuç olarak preoperatif Ca, PTH, alkalen fosfataz ve 25(OH)D düzeyleri adenom ağırlığını tahmin 
etmek için fikir verilebilir. Aynı zamanda adenom ağırlığı ve ameliyat öncesi serum kalsiyum, PTH, alkalen 
fosfataz ve 25(OH)D seviyeleri dikkate alınarak postoperatif geçici kalsiyum düşüşü öngörülebilir. Daha büyük 
hasta popülasyonları ile yapılacak çok merkezli çalışmalarda adenom ağırlığının biyokimyasal parametreler ve 
postoperatif hipokalsemi ile ilişkisi daha iyi aydınlatabilir. 
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Bromokriptin Tedavisiyle Kardiyak Fonksiyonlarda İyileşme İzlenen Peripartum 
Kardiyomiyopati Olgusu 

1Şeyda Günay, 1Osman Akın Serdar, 1Dilek Yeşilbursa, 1N.Sümeyye Güllülü, 2Naile Bolca Topal 

 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı 

GİRİŞ: Peripartum kardiyomiyopati (PPKM) hem tanısı hem de tedavisi zor olan nadir bir hastalıktır. Mortal 
seyredebilir. Etyopatogenezi tam anlaşılamamıştır. Semptomlar gebeliğin fizyolojik seyrindeki semptomlara 
benzer. Bu olgu sunumunda, PPKM gelişimi açısından bilinen bir risk faktörü olmayan bir gebede gelişen PPKM 
tablosunu ve tedavide bromokriptin kullanımını anlatmayı amaçladık 

OLGU SUNUMU: Bilinen sistemik ve kardiyak hastalık öyküsü olmayan ve 4 gün önce ilk gebelik sonrası normal 
doğum yapan hasta 15 gündür olan ve giderek artış gösteren nefes darlığı, düz yatamama, öksürük, hemoptizi 
şikayetleri ile acil serviste değerlendirildi. . Fizik muayenesinde şuur açık koopere oryante, ortopneik, kan 
basıncı:130/95 mmHg, solunum sesleri bazallerde azalmış, bilateral alt zonlarda ince ral mevcuttu, kalp ritmik, 
taşikardik, apexten aksillaya yayılan 3/6 şiddette sistolik üfürüm saptandı. Pretibial ödem mevcut değildi. Çekilen 
PA akciğer grafisinde kardiyomegali izlendi. EKG’de sinüs taşikardisi mevcuttu. Oda havasında arter kan gazında 
pH: 7,54, pCO2:31,3,pO2:77,8, sO2:%95,3 saptandı. Kan tetkiklerinde WBC: 9,51 K/µL, hemoglobin: 8,1 g/dL, 
MCV: 93,6 fL, MCH: 30,6 pg, MCHC: 32,7 g/dL, RDW: %14,9, platelet: 382,4 K/µL, CRP: 23,4 mg/L, kardiyak 
troponin I: 56,4 ng/L BNP: 766,6 ng/L saptandı böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri normaldi. Kontrastlı toraks 
bilgisayarlı tomografisinde sağ plevral aralıkta 3 cm kalınlığa ulaşan effüzyon, kardiyomegali, pulmoner ödem 
bulguları izlendi. Pulmoner arterial yapılarda emboli ile uyumlu dolum defekti izlenmedi. Yapılan transtorasik 
ekokardiyografide (TTE) sol ventrikül çapları artmış, sol ventrikül global hipokinetik, EF% 30 sol atrium geniş 
izlendi 3. Derece mitral yetmezlik akım izlendi, 1-2. derece triküspit yetmezlik akımı izlendi, TY metoduna göre 
sistolik pulmoner arter basıncı 30 mmHg saptandı. İki boyutlu (2B) speckle strain ekokardiyografide ortalama 
global longitudunal peak sistolik strain -%9.1 saptandı Kardiyak MR ile değerlendirilerek sol kalp kavitesi, sol 
ventrikül kavitesi geniş görünümde, sine imajlarda sol ventrikülde global bir hipoknezi saptandı. Kontrast madde 
verilmesini takiben ilk geçiş imajlarda patolojik boyanma saptanmadı. 10. dk ‘da alınan geç faz imajlarda yamasal 
tarzda midmyokardial boyanma saptandı. Hastaya iv nitrogliserin infüzyonu, iv diüretik ve antikoagulan tedavi 
düzenlendi. Kalp yetmezliğne yönelik ACEi, beta bloker, spironolakton ve ivabradin başlandı. Tedaviye 3.günde 
2x2,5 mg bromokriptin eklendi ve 2 hafta sonra 1x2,5 mg bromokriptine geçildi. 1.ay kontrolünde yapılan TTE’de 
sol ventrikül çapları ve ejeksiyon fraksiyonu normal olarak izlendi (Tablo 1). 6. ay kontrolünde kardiyak MR’da 
kalpte morfolojik patoloji saptanmadı, ilk geçiş ve 10.dakika geç faz imajlarda kontrastlı tetkiklerde patolojik 
boyanan myokard alanı izlenmedi. 2B speckle strain ekokardiyografik incelemede ortalama global longitudinal 
peak sistolik straide iyileşme (-%14) izlendi (Şekil 1,2). Hasta asemptomatik olup fonksiyonel kapasitesi NYHA 
klas 1 ile uyumluydu ve BNP değeri 15,6 ng/L saptandı. 

TARTIŞMA: PPKM, herhangi bir kardiyak öyküsü olmayan gebelerde ortaya çıkabilen ve kalp yetmezliği 
bulgularının eşlik ettiği bir “idiyopatik kardiyomiyopati” tablosudur. PPKM hızlı kötüleşen bir klinik seyir 
gösterebilir. Mortal seyretmediği hastalarda kalp yetmezliği tablosu gerileyebileceği gibi kalıcı da o labilir. 
Temelinde artmış pro-enflamatuvar sitokinlerin ve oksidatif stresin yattığı düşünülmektedir. Bazı çalışmalar 
antianjiogenik ve proapoptotik özellikteki 16 kDa prolaktin hormonunun vücutta artışını sorumlu tutmaktadır. Bu 
hastalar, standart kalp yetmezliği tedavisyle beraber bromokriptin kullanımından da fayda görebilir. 
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Aspartat Aminotransferaz-Alanin Aminotransferaz (DeRitis) Oranının Akut 
Dekompanse Kalp Yetersizliği Hastalarında Rehospitalizasyonla ve Prognozla Olan 

İlişkisi 

1Ender Özgün Çakmak, 1Münevver Sarı, 1Özgür Yaşar Akbal 

 
1SBÜ Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 

AMAÇ: Kalp yetersizliğine bağlı sistemik konjesyon ve hipoperfüzyon anormal karaciğer fonksiyon testlerine 
neden olabilir veya karaciğer sertliğini artırabilir. Aspartat aminotransferaz (AST) - alanin aminotransferaz (ALT) 
oranı (AAO) (AAO=AST/ALT), karaciğer fibrozu hastalığının şiddetini öngörmede rutin olarak kullanılan bir 
belirteçtir. Bununla birlikte, akut dekompanse kalp yetersizliği (ADKY) hastalarda AAO'nin prediktif değerleri tam 
olarak aydınlatılmamıştır. Bu nedenle, çalışmamızda ADKY’li hastalarda AAO ile rehospitalizasyon ve prognoz 
arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2018 ile Aralık 2018 arasında hastanemize ADKY nedeniyle başvuran ve yatırılarak 
tedavi edilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Kronik karaciğer hastalığı (hepatit B ve C dahil), akut koroner 
sendrom, hemodiyaliz, hastane içinde ölüm olanlar veya takipte kaybolan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Toplam 
145 hasta çalışmaya alındı. Klinik demografik data, medikal geçmiş, ekokardiyografi sonuçları hastalardan ve 
hastane kayıtlarından elde edildi. AAR hesaplamak için kan testi taburculuk öncesi yapıldı ve AAO hesap edildi. 
Hastalar 180 gün takip edildi, rehospitalizasyon ve mortalite kaydedildi. 

SONUÇ: Takip sırasında hastaların 65’i (%44.8) rehospitalizasyon ve 32’sinde (%22.1) mortalite gerçekleşmiştir. 
Rehospitalizasyon olan grupta erkek cinsiyet (p<0.001), hipertansiyon hikayesi (p=0.09), kreatinin (p=0.02), 
tahmini pulmoner arter basınçları (p<0.001) ve AAR (p<0.001) yüksek bulundu. Bu grupta Pletore (p<0.001) daha 
sık gözlendi. Ortalama (p=0.02), sistolik (p=0.006) ve diyastolik (p=0.04) kan basınçları ise düşük bulundu. 180 
günde tek değişkenli analizde mortaliteyi öngörmedeki parametrelere bakıldığında, AAO ve rehospitalizasyon, 
mortaliteyi öngörmektedir (ikisi için de p<0.001). ROC (receiver operating curve) analizi ile AAO >1.39 değeri 
%76 sensitivite ve %78.7 spesifite ile rehospitalizasyon ile ilişkilidir. 

TARTIŞMA: Sistemik iskemide/hipokside AST, ALT'dan daha fazla yükselir çünkü AST, ağırlıklı olarak 
sentrilobüler bölgede mevcuttur; bu nedenle, AAO karaciğer konjesyonu nedeniyle yükselebilir. Çalışmamızda 
pletore olan ve tahmini pulmoner arter basıncı yüksek hastalarda AAO yüksek bulunmuştur. Bu bulgular, yüksek 
AAO'nin sistemik konjesyonla ilişkili olduğunu ve daha kötü sonuçlara yol açtığını gösterebilir. Bu çalışma, 
taburculuk sırasında hesaplanan AAO’nin rehospitalizasyon ve mortaliteyi öngörmede prognostik bir belirteç 
olduğunu göstermektedir. AAO, rutin olarak değerlendirilen AST ve ALT ile hesaplanan, ucuz laboratuvar 
testleridir ve ADKY'nde prognostik önemi olabilir. 
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Karotis Arter Plak Varlığının Yaşlı Hasta Populasyonunda Predikte Edilmesinde 
Prognostik Nutrisyonel İndeksin Değerlendirilmesi 
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2SBÜ Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi EAH, Radyoloji 

GİRİŞ VE AMAÇ: Karotis arterde aterosklerotik plak formasyonu serebral infarkt ve koroner arter hastalığı için bir 
risk faktörüdür ve stenoz derecesi ile stroke riski artmaktadır. Karotis arterdeki unstabil plaktaki rüptür iskemik 
serebrovasküler olayların ana nedenidir. >65 yaş hasta grubu iskemik inme için major risk grubundadır. Bu hasta 
grubunda karotis arter plak varlığının araştırılması inme ve koroner arter hastalığı risk değerlendirmesi açısından 
önerilmektedir. Prognostik nutrisyonel indeks (PNI) serum albumin konsantrasyonu ve total periferal lenfosit 
miktarı değerlerinden hesaplanan, immun-nutrisyonel durumun belirteci olarak birçok çalışmada değerlendirilmiş 
bir parametredir. Aterosklerozun inflamatuvar süreçle ve malnutrisyonla ilişkisi gösterilmiştir. Çalışmamızda 
aterosklerotik özgeçmişi olmayan >65 yaş hasta grubunda prognostik nutrisyonel indeks ile B-mod ultrasonografi 
ile değerlendirilen carotid arter plak varlığının ilişkisini araştırdık. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamıza merkezimizde karotis arter ultrasonografik görüntülemesi yapılan, çalışma 
kriterlerine uygun ardışık 136 hasta alındı. 65 yaşın üzerinde ve aterosklerotik kardiyovasküler hastalık öyküsü 
olmayan, aktif angina yakınması, malignite öyküsü, inflamatuvar hastalık ve kardiyomyopatisi olmayan hastalar 
retrospektif olarak analize dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri ve açlık kan örnek sonuçları kaydedildi. 
PNI belirtilen formüle göre hesaplandı; (PNI = 10 x serum albümin (g/dL) + 0.005 x total lenfosit miktarı (mm3)). 
Karotis arter değerlendirmesinde B-mod ultrasonografi ile sağ ve sol common karotis arter, bifurkasyon, internal 
ve external karotis arterler 10.0 MHz (aralık 8.0-12.0 MHz) lineer transduser ile klavuzlarda önerilen şekilde 
incelendi. Ortalama common karotis arteryel intima-media kalınlığının (KIMK) ≥1.0 mm olması kalınlıkta artış; 
≥1.5 mm olması karotis arter plağı olarak tanımlandı. 

SONUÇ: Toplam 136 hasta analize dahil edildi. 69 hastada normal KIMK (1.0 mm altında), 54 hastada artmış 
KIMK (1.0-1.4 mm aralığında), 13 hastada ise karotis plağı (KIMK ≥1.5 mm) saptandı. Artmış KIMK ve karotis 
plağı saptanan hastalardan oluşan yüksek KIMK hasta grubunda; ileri yaş, diabetes mellitus prevalansı ve 
hipertansiyon prevalansı daha sık, C-reaktif protein seviyeleri istatiksel olarak daha yüksekti. PNI düzeyleri 
gruplar arasında istatiksel olarak farklı değildi. Tek ve çok değişkenli lojistik regresyon analizinde PNI düzeylerinin 
prediktif değeri olmadığı saptandı. 

TARTIŞMA: Nutrisyonel durum göstergeleri kalp yetersizliği, koroner arter hastaları gibi kardiyak hasta 
gruplarında ve kardiyak olmayan birçok hasta populasyonunda aterosklerotik süreçle ve kötü prognozla 
ilişkilendirilmiştir (12-14). Nutrisyonel durumu yansıtan optimal bir parametre olmamasına karşın birçok çalışmada 
PNI analizleri immuno-nutrisyonel durumu ve prognozu belirlemede değerli bulunmuştur. PNI hesaplamasında 
kullanılan serum albumin bir negatif akut faz reaktanıdır, lenfosit değerleri ise hem malnutrisyonda hemde 
inflamasyonda azalma eğilimindedir. İki parametrenin kombine formülize hali malnutrisyon varlığının ve sistemik 
inflamasyonun reflektörü olarak değerlendirilmiştir. PNI ölçümleri yapılan çalışmalarda malnutrisyon ve buna 
sekonder olarak gelişen immun yanıtta azalma ile ilişkili olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla hastalarda belirgin 
malnutrisyon olmadığı durumlarda aterosklerotik süreç ile ilişiğinin azalacağını düşünülebilir. Çalışma 
populasyonumuzda VKİ değerleri toplum ortalamasında ve albumin düzeyleri normal aralıktadır. Aşikar 
malnutrisyonun göreceli olarak az olması istatiksel olarak sonucun anlamlı çıkmamasının nedeni olabilir. Diğer bir 
inflamasyon göstergesi C reaktif protein seviyeleri yüksek KIMK hasta grubunda daha yüksek olarak 
saptanmıştır. Bu sonuç da inflamasyon göstergesi olarak PNI düzeylerinin anlamlığının sorgulanması gerektiği 
fikrini ortaya çıkarmaktadır. 
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GİRİŞ: Mantar zehirlenmeleri, akut böbrek hasarı (AKI) dahil çeşitli organ yetersizliklerine sebep olabilmektedir. 
Mantar zehirlenmelerinin büyük bir kısmından sorumlu mantarlar amanita türleridir. Amanita türleri içinde AKI’ye 
neden olan türler Amanita proxima, Amanita smithiana ve Amanita phalloides’tir. 

MATERYAL VE METOD: Burada aynı semt pazarından alınan toplama mantarı yeme öyküsü ile başvuran 3 
mantar zehirlenmesi vakası sunulmuştur. 

BULGULAR: Hastaların başvuru tetkiklerinde üre ve kreatinin yüksekliği, ılımlı transaminaz yüksekliği, LDH 
yüksekliği, normal INR düzeyi, metabolik asidoz ve glukozüri mevcuttu. Olguların demografik bilgileri, başvuru 
semptomları ve laboratuvar bulguları Tablo 1 ve 2’de verilmiştir. Olgu-1: Bilinen bir hastalık, ilaç, alkol ve sigara 
kullanımı öyküsü olmayan hasta, asemptomatik diğer aile fertlerinden farklı olarak ardışık iki gün mantar yemeği 
yemişti. Şiddetli bulantı ve kusma gelişen hasta, 6 gün sonra bulantı, kusma, hıçkırık ve idrar miktarında azalma 
şikayetleri ile acil servise başvurdu. AKI tanısı ile hospitalize edildi. Hipervolemi ve metabolik asidoz nedeniyle 
hemodiyaliz (HD) yapıldı. Yatışının 2. gününde göğüs ağrısı, EKG’de yaygın T negatifliği ve tropon in-I yüksekliği 
olan hastaya akut koroner sendrom gelişti ve medikal tedavi başlandı. 3 seans HD yapıldı, tekrar HD ihtiyacı 
olmadı. Üre, kreatinin ve transaminaz düzeyleri geriledi. Olgu-2: Yakın zamanda COVID-19 öyküsü olan 
hastanın, ardışık iki gün mantar yeme sonrası şiddetli bulantı ve kusma yakınmaları olmuş. 6 gün sonra oligürik 
AKI nedeniyle merkezimize sevk edilen hasta acil servisten hospitalize edildi. Mantar zehirlenmesi tanısı ile 
hemoperfüzyon yapıldı, silibinin ve n-asetil sistein başlandı. Yatışı sırasında dispne gelişen, desatüre ve mikst 
asidozu olan hasta elektif entübe edildi. Kardiyak arrest gelişen hastaya 3 dakika kardiyopulmoner resüsitasyon 
yapıldı. Toraks BT’de pulmoner ödem veya alveolar hemoraji şüphesi olan hastaya 1000 mg pulse steroid 
uygulandı. Hasta yoğun bakım ünitesine alınarak sitratlı sürekli venö-venöz hemodiyafiltrasyon (CVVHDF) 
başlandı. 3 gün 1000 mg pulse steroid uygulanan ve CVVHDF yapılan hastanın tekrar HD ihtiyacı olmadı. 
Pulmoner-renal sendromlar açısından tetkikleri negatif sonuçlandı. Hasta ekstübe edildi. Üre, kreatinin ve 
transaminaz düzeyleri geriledi. Olgu-3: Tip 2 diyabetes mellitus ve koroner arter hastalığı öyküsü olan hasta, 
asemptomatik olan diğer aile fertlerinden farklı olarak mantar yemeğini ardışık iki gün yemişti. 2 gün sonra 
bulantı, kusma, hıçkırık ve idrar miktarında azalma şikayetleri ile acil servise başvurdu. Oligürik hastada 
metabolik asidoz ve hiperpotasemi nedeniyle HD yapıldı. AST 334 U/L, ALT 608 U/L, INR:1.8’e yükseldi. Hastaya 
silibinin, penisilin, n-asetil sistein ve vitamin C başlandı. Yatışı süresince 4 seans HD ve 2 seans plazmaferez 
yapıldı. Hastanın diürezi açıldı. Üre, kreatinin, transaminaz ve INR düzeyleri geriledi. Mantar tiplendirmesi için 
toksikoloji analizi yapılamadığından dolayı, klinik bulgulara (akut gastrointestinal toksisite, geç başlangıçlı AKI ve 
ılımlı hepatotoksisite) göre olası mantar türlerinin görselleri hastalara gösterildi. Olası mantar türünün amanita 
proxima olabileceği varsayıldı. 

SONUÇLAR: Olgularda üre/kreatinin oranlarının <20 olması renal AKI’yi desteklemektedir. Oligüri, glukozüri, 
hematüri ve piyüri gibi bulguların olması akut interstisyel nefrit ve akut tübüler nekrozu lehinedir. Bulantı ve kusma 
varlığı öncelikle prerenal AKI’yi düşündürmesine karşın, bu bulgular AKI ile birlikte ılımlı hepatotoksisite bulguları 
da olabilir. Mantar zehirlenmeleri, özellikle yağışların bol olduğu sonbahar mevsiminde artmaktadır. Bu tablo ile 
başvuran hastalarda özellikle doğadan toplanan mantarların yenme öyküsü mutlaka sorgulanmalıdır.  
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ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüs Hastalarında Perkütan Koroner Girişim Sonrası 
Gelişen Kontrast Nefropatisi ile Plazma Aterojenite İndeksi Arasındaki İlişki 

1Özge Özcan Abacıoğlu 

 
1Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Adana 

GİRİŞ VE AMAÇ: Koroner arter hastalığı (KAH) özellikle de akut koroner sendromlar dünyada ve ülkemizde en 
önde gelen ölüm sebebidir. Akut miyokard infarktüsü (AMI) terimi elektrokardiyografik değişikliğin eşlik ettiği veya 
herhangi bir değişikliğin görülmediği, miyokard iskemisi ile uyumlu klinik bir durumun ve laboratuvar bulgularının 
olmasıdır. STEMI ise israrcı göğüs rahatsızlığı veya iskemiyi işaret eden diğer bulgular ile birlikte ardışık iki 
derivasyonda ST segment yükselmesi olan ve reperfüzyon gibi hızlı tedavi stratejilerini gerektiren klinik durumdur. 
STEMI gençlerde yaşlılara ve erkeklerde kadınlara oranla daha yaygındır. Perkütan koroner girişimin 
yaygınlaşması sonucunda hem mortalitede hem de komplikasyon oranlarında düşüş sağlanmıştır. Buna rağmen 
perkütan koroner girişim (PKG) sonrası kontrast nefropatisi gelişme riski vardır ve DM, ileri yaş, HT, malnutrisyon 
veya nefrotoksik ilaç kullanımının olması nefropati riskini arttırmaktadır. Çalışmamızda STEMI hastalarında PKG 
sonrası gelişen kontrast nefropatisi ve plazma aterojenite indeksi arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.  

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamıza kardiyoloji kliniğine yatırılmış ve PKG yapılmış 246 (57 hasta nefropati 
gelişmiş- 189 hasta nefropati gelişmemiş olan) STEMI hastası retrospektif olarak dahil edildi. Kontrast nefropatisi; 
intravenöz veya intraarteriyel kontrast madde verildikten sonra 24-72 saat içinde kreatinin değerinde 0.5 mg/dl 
veya bazal kreatinin değerinde %25 veya fazla yükselme olması olarak tanımlandı. Plazma aterojenite indeksi 
(PAİ); Trigliseridin yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterole oranının logaritması [log (Tg/HDL-k)] olarak 
hesaplandı. (PAİ risk sınıflaması, hesaplanan değerlere göre <0.11 düşük risk, 0.11-0.22 orta risk ve >0.22 
yüksek risk olarak sınıflandırılmaktadır.)  

BULGULAR: Hastaların demografik özellikleri ve laboratuvar bulguları Tablo 1’de özetlenmiştir. Hastaların yaş 
ortalaması 59.5±12.2 yıl (%76 erkek, n=187) idi. Gruplar arasında yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, hipertansiyon, 
diabetes mellitus, sigara kullanımı açısından fark izlenmedi. Ejeksiyon fraksiyonu (EF) KN gelişen grupta daha 
düşüktü ve fark istatistiksel olarak anlamlıydı (sırasıyla 48.8±7.4, 52.2±7.4; p=0.004). İşlem sırasında kullanılan 
kontrast madde miktarı KN gelişen grupta kontrol grubuna göre yüksekti (p<0.001). Laboratuvar bulguları 
karşılaştırıldığında gruplar arasında sadece median PAİ’nin KN gelişen grupta istatistiksel olarak anlamlı şekilde 
yüksek çıktığı izlendi (p=0.006).  
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Multivariate logistic regresyon analizinde PAİ ve opak miktarı KN gelişimi ile bağımsız olarak ilişkili bulundu 
(Tablo 2).  

 

ROC eğrisi analizinde PAİ ve opak madde miktarının KN gelişimi için bağımsız öngörücü olduğu saptandı (Şekil 
1).  

 

SONUÇ VE TARTIŞMA: Daha önceki çalışmalarda KN ile birçok biyomarker ve risk skoru arasındaki ilişki 
gösterilmiştir. Çalışmamızda yüksek PAİ ile KN arasındaki ilişkiyi belirledik. Tek merkezli ve az sayıda hasta 
alınması çalışmanın en önemli kısıtlılıklarıdır. Sonuç olarak; PKG yapılan STEMI hastalarında PAİ kolay 
hesaplanabilen, pratik bir laboratuvar belirteci olup PKG sonrası gelişebilecek KN riski açısından bilgi verebilir. 
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Bir Merkez Deneyimi ile Böbrek Transplantasyon Pratiğinde Terapötik Aferez 
Kullanımı 

1Nimet Aktaş 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Ünitesi, 
Bursa 

GİRİŞ: Terapötik aferez, çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan, patofizyolojide rol oynayan otoantikor, 
kriyoglobülin, miyelom hafif zincirleri gibi maddeleri ya da anormal hücreleri vücuttan uzaklaştırmak amacıyla 
uygulanan ekstrakorporeal bir tedavi yöntemidir. Kılavuzlar tarafından belirtilen birçok endikasyonda kullanılan bu 
tedavi seçeneği böbrek transplantasyon pratiğinde de farklı endikasyonlarla kullanılmaktadır (1,2). Bu çalışmada 
hastanemiz böbrek nakil merkezinin deneyimleri ile terapötik aferezin böbrek transplantasyonunda kullanım 
endikasyonlarını ve tedavi sonrası sonuçları değerlendirmeyi amaçladık.  

MATERYAL VE METOD: Temmuz 2017- Aralık 2020 arasında Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi Transplantasyon 
ünitesinde renal transplantasyon uygulanan toplam 60 hasta dosyası değerlendirildi. Farklı nedenlerle toplam 13 
hastaya, transplantasyonun farklı dönemlerinde terapötik aferez uygulandığı tespit edildi. Uygulanan terapötik 
aferez tedavilerinin endikasyonları ve sonuçları değerlendirildi. 

BULGULAR: Merkezimizde yapılan tüm böbrek nakillerinin 3’ü (%5) canlı donörden yapılırken 57 (%95) nakil 
kadaverik donör kullanılarak gerçekleştirildi. 13 (%21,6) böbrek nakil hastasına terapötik aferez uygulandığı tespit 
edildi. Bu nakillerin tamamı kadaverik donör kullanılarak yapılan nakillerden oluşuyordu. ABO uyumsuz nakil 
merkezimizde yapılmadığı için nakil öncesi desensitizasyon amaçlı terapötik aferez kullanılmadı (3). 3 hastada 
historik DSA pozitifliği, 1 hastada ilk nakilde hiperakut rejeksiyon öyküsü olması nedeni ile toplam 4 (%30,7) 
hastaya kadaverik nakilden hemen sonra desensitizasyon amaçlı terapötik aferez uygulandı. Toplam 8 (%61,5) 
hastaya ise nakilden sonraki değişik dönemlerde akut kreatinin artışı, yeni gelişen proteinüri, DSA pozitifliği ve 
renal biyopsi ile tespit edilen akut antikor ilişkili rejeksiyon tanısıyla terapötik aferez uygulandı. Diğer 2 hastamızın 
takiplerinde açıklanamayan kreatinin artışı nedeni ile yapılan transplante böbrek biyopsisinde fokal segmental 
glomeruloskleroz (FSGS) ile uyumlu özellikler gözlenerek terapötik aferez uygulandı. 

SONUÇ: Desensitizasyon amacı ile plazmaferez uygulanan hastalarda nakil sonrası akut rejeksiyon atağı 
gözlenmedi ve tüm zamanlı takiplerde graftlerin fonksiyone olduğu görüldü(4). Antikor ilişkili akut rejeksiyon atağı 
gelişen hastalarda ise terapötik aferez (5) ve diğer rejeksiyon tedavilerine rağmen 2 (%15,3) hastada graft kaybı 
gelişti, diğer hastalarda graft fonksiyonlarının düzeldiği gözlendi, bu hastaların tüm zamanlı takiplerinde graftlerin 
fonksiyone olduğu görüldü. FSGS nedeni ile plazmaferez (6) uygulanan 2 hastadan 1’inde (%7,6) terapötik 
afereze rağmen renal fonksiyonlar giderek kötüleşti ve graft kaybı gelişti. FSGS ile uyumlu renal biyopsisi olan 
diğer hasta işlem sonrası renal fonksiyonlar ve proteinüri gerilemesine rağmen, işlemden yaklaşık 1 yıl sonra 
proteinüri ve serum kreatinin artışının ılımlı derecede tekrar geliştiği gözlendi. 

TARTIŞMA: Böbrek transplantasyonu sonrası gelişen çeşitli komplikasyonların tedavisinde yer alan terapötik 
aferez uygulaması başarılı sonuçlar veren ve graft sürvisini olumlu yönde etkileyen bir tedavi yöntemidir.  

Kaynaklar: 

1-Schwartz J, Winters JL, Padmanabhan A ve ark. Guidelines on the use of therapeutic apheresis in clinical 
practice-evidence-based approach from the Writing Committee of the American Society for Apheresis: the sicth 
special assue. J Clin Apher 2013;28:145. 
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2-Kaplan AA. Therapeutic plasma exchange:core curriculum 2008. Am J Kidney Dis 2008;52:180. 
3-Montgomery RA, Lonze BE, King KE ve ark. Desensitization in HLA-incompatible kidney recipients and 
survival. N Eng J Med 2011;365:318. 
4-Loupy A,SuberBilelle-Boisel C,Zuber J ve ark. Combined posttransplant prophilactic IVIG/anti-CD 
20/plasmapheresis in kidney recipients with performed donor-spesific antibodies:a pilot study. Transplantation 
2010:89;1403. 
5-Djamali A, Brennan DC. Kidney transplantation in adults: prevention and treatment of antibody-mediated 
rejection of the renal allograft. Up to date Dec 2020: Updated Feb 28, 2020.6-Artero ML, Sharma R, Savin VJ, 
Vincenti F. Plasmapheresis reduces proteinuria 
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Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Kan Üre Azotu ve Koroner Arter Hastalığı 
Yaygınlığı ve Ciddiyeti ile İlişkilidir 

1Ahmet Seyda Yılmaz 

 
1Recep Tayyip Erdogan Universitesi 

AMAÇ: Renal disfonksiyon akut koroner sendroma (AKS) eşlik eden en sık komorbid durumlardan biridir. Renal 
fonksiyonların değerlendirilmesinde klinikte sıklıkta serum kreatinin bazlı analizle kullanılır. Kan üre azotu (BUN) 
renal disfonksiyonun bütüncül bir göstergesidir ve aynı zamanda nörohumoral aktivite ile olan ilişkisi de 
gösterilmiştir. Nörohumoral aktivite koroner arter hastalığı ile ilişkili olması nedeniyle biz BUN seviyesinin koroner 
arter hastalığı (KAH) yaygınlığı ile olan ilişkisini araştırmak istedik. 

HASTALAR VE METOD: Çalışmamıza AKS tanısı alıp koroner anjıografi yapılan toplam 288 hasta dahil 
edilmiştir. KAH yaygınlığı ve ciddiyetinin göstergesi olan Syntax skoru websitesi hesaplama aracı kullanılarak 
hesaplanmıştır. Hastaların temel karakteristik özellikleri, syntax skorları ve labratuar bulguları serum BUN 
seviyeleri ile karşılaştırılmıştır. 

SONUÇLAR: BUN seviyesi yaş (r:0.411, p<0.001), syntax score (r: 0.286, p<0.001) ve erkek cinsiyet oranıyla (r: 
0.149, p=0.012) korele olduğu görülmüştür. Çoklu regresyon analizinde erkek cinsiyet [OR=0.116, 95%CI 0.142-
6.963, p=0.041], syntax skoru [OR=0.165, 95%CI 0.093-0.432, p=0.003] ve tahmini glomeruler filtrasyon hızının 
(eGFR) [OR=0.637, 95%CI 0.476-0.335, p<0.001] serum BUN seviyesinin bağımsız prediktörleri oldukları 
görülmüştür. 

SONUÇ: AKS hastalarında KAH'ın yaygınlığı ve ciddiyeti serum BUN seviyesi ile bağımsız ilişkili bulunmuştur. 
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Radyoterapiden Yıllar Sonra Gelişen Metastatik Papiller Tiroid Karsinomu 

1Mehmet Güven, 2Ferit Akıl 

 
1Şırnak Devlet Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği 
2Dicle Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği 

Giriş: Tiroid bezi, iyonize radyasyona maruz kalmanın kanserojen etkilerine karşı oldukça hassastır. Bu 
olgumuzda, Non-hodgkin lenfoma nedeniyle orofarenks bölgesine eksternal radyoterapi alan, 6 yıl sonrasında 
metastatik papiller tiroid karsinomu gelişen erişkin yaştaki olgumuzu sunmak istedik. 

Olgu Sunumu: 36 yaşında erkek hasta, ailesinde bilinen kanser öyküsü yok. 6 yıl önce orofa-renks bölgesinde 
gelişen kitle sonucunda Diffüz büyük B hücreli lenfoma tanısı almış. 6 kür kemoterapi tedavisi almış ve orofarenks 
bölgesine da 36 Gy/18 fr radyoterapi 18 gün boyunca uygulanmış. Tedavi bitiminden sonra hastada tam kür elde 
edilmiş. 6 yıl sonra kontrol amaçlı yapılan boyun USG' de tiroid nodülü + servikal LAP (lenfadenopati) saptanması 
üzerine endokrinoloji bölümüne yönlendirilmiş. USG' de sağ tiroid lobunda 18X15 mm boyutunda solid hipoekoik 
nodül, sağ level 5A' da 13x11 mm boyutunda hilusu izlenmeyen kabalaşmış LAP saptandı ( Resim 1). Tiroid 
nodülünden ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıldı. Biyopsi sonucu malignite kuşkulu olarak raporlandı. Servikal 
LAP' tan tiroglobulin yıkaması yapıldı, 48.62 ng/ml olarak bulundu. Hastada tiroid bezi varlığı da göz önüne 
alındığında yıkama sıvısı sonucuyla kesin olarak tanıya gidilemedi. Daha önce lenfoma tanısı da mevcut olan 
hastaya olası metastazları saptamak amacıyla PET-CT çekildi. PET-CT' de sağ tiroid nodülü Suv-max: 2.2 , sağ 
servikal LAP Suv-max: 8.7 olarak raporlandı. Diğer vücut bölgelerinde patolojik tutulum izlenmedi. Servikal LAP 
yıkamasında tiroglobulin seviyesi hafif yüksek gelmesine rağmen önceden var olan lenfoma tanısını da dikkate 
alarak LAP eksizyonu yapılması planlandı. LAP eksizyon sonucu papiller tiroid ca metastazı ile uyumlu izlendi. 
Hastaya, Kulak-burun-boğaz kliniği tarafından total tiroidektomi+santral ve sağ boyun disseksiyonu yapıldı. 
Patoloji sonucu papiller tiroid karsinomu ile uyumlu geldi. Sağ boyun disseksiyon materyalinden çıkarılan 23 lenf 
nodundan 7 tanesinde metastaz, santral boyun disseksiyonundan çıkarılan 5 lenf nodundan 2 tanesinde 
metastaz saptandı. Hastaya radyoaktif iyot tedavisi planlanıp takibe alındı. Aile anamnezinde tiroid kanseri 
öyküsü olmaması, lenfoma tedavisi ve takibi boyunca çekilen görüntülemelerinde (ultrason, tomografi ve PET-CT) 
tiroid bezinde nodül saptanmaması ve orofarenks bölgesine radyoterapi alması öncelikle bize radyoterapiye 
sekonder gelişen metastatik papiller tiroid ca olduğunu düşündürdü. 

Sonuç: Boyuna uygulanan radyoterapiye bağlı yıllar sonra tiroid kanseri gelişebilmektedir. Lenfoma tanılı 
hastalarda saptanan servikal LAP varlığında lenfoma nüksü düşünülmeden önce tiroid bezinin incelenmesi de 
unutulmamalıdır. 
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Hemodiyalizde Eritropoez Uyarıcı Ajan Gereksinimine Paraoksonaz-1 Aktivitesinin 
Katkısı 

1Berfu Korucu, 1Galip Güz 

 
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı 

GİRİŞ VE AMAÇ: Anemi, kronik böbrek hastalığının (KBH) en yaygın komplikasyonlarından biridir. KBH ile ilişkili 
anemide, dolaşımdaki eritrositlerin ömrü kısalır. Paraoksonaz-1 (PON1) aktivitesi, hücre zarlarını, örneğin 
eritrositlerde, normal koşullar altında lipid peroksidasyonundan koruyan temel faktörlerden biridir. Bu çalışmada, 
eritropoez uyarıcı ajan (EUA) tedavisi alan ve olmayan hemodiyaliz (HD) hastalarında PON1 aktivitesini ve 
gerekli EUA dozu ile PON1 aktivite düzeylerinin olası ilişkisini araştırdık. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma, en az altı aydır tedavi altında olan HD hastalarından oluşmaktadır. Aktif 
enfeksiyon, kardiyovasküler olaylar ve malignite, hipo veya hipertiroidizm, santral venöz kateter, demir eksikliği, 
kistik böbrek hastalıkları, nefrektomi hikayesi olan ve rutin takip edilen C-reaktif protein (CRP) seviyeleri son altı 
ay içinde referans aralığın üzerinde olan vakaları dışladık. 

SONUÇ: Bazal karakteristikler, demografik özellikler, laboratuvar parametreleri, oksidatif stres ve sistemik 
inflamatuar indeksler gruplar arasında benzerdi. EUA + grubunun ortalama PON1 aktivitesi EUA– grubundan 
anlamlı derecede düşüktü (sırasıyla, 191.4±118.8 ve 488.1±174.9; p<0.001). Kümülatif ESA dozları ve PON1 
aktivitesi anlamlı ve negatif korelasyon gösterdi (R = -0.736, p<0.001). 

TARTIŞMA: Bu çalışmanın sonuçları, HD hastalarında düşük PON1 aktivitesinin, muhtemelen eritrositlerin 
yaşam süresinin kısalmasına bağlı olarak ESA tedavisi gereksinimi ile ilişkili olduğunu göstermektedir. KBH ile 
ilişkili anemi için yeni tedavi hedeflerini ortaya çıkarmak için PON1 aktivitesi ile ESA tedavi gereksinimleri 
arasındaki ilişkiyi inceleyen daha ileri çalışmalar gereklidir. 
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Relaps/Refrakter Akut Myeloid Lösemi ve Yüksek Riskli Myelodisplastik 
Sendromda Venetoclax ve Azasitidin: Bursa Uludağ Üniversitesi Deneyimi 

1İbrahim Ethem Pınar, 1Fahir Özkalemkaş, 1Vildan Özkocaman, 1Tuba Ersal, 1Cumali 
Yalçın, 1Bedrettin Orhan, 1Ömer Candar 

 
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu çalışma Relaps/Refrakter (R/R) Akut Myeloid Lösemi (AML) ve yüksek riskli Myelodisplastik 
Sendromda (MDS) yeni bir tedavi yaklaşımı olan venetoclax+azasitidin kombinasyonunun etkinlik ve güvenlik 
verilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.  

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya ≥18 yaşında R/R AML ve yüksek riskli MDS hastaları dahil edildi. Her hastaya 
venatoclax+azasitidin kombinasyonu için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan endikasyon dışı ilaç kullanım 
izni alındı. Venetoclax 1. gün: 100 mg, 2. gün: 200 mg, sonraki günler: 400 mg/gün şeklinde peroral verildi. 
Azasitidin 1-7. günler 75 mg/m² subkutan uygulandı (Alternatif olarak 5-2-5 şeklinde 50 mg/m²). Kür aralığı 28 
gündü. Tüm hastalar en az 72 saat tümör lizis sendromu (TLS) için proflaksi aldı. CYP3A inhibisyonu yapan 
antifungal alanlarda venetoclax dozu %75 azaltıldı.  

BULGULAR: Bursa Uludağ Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalında takipli 14’ü AML ve biri MDS RAEB-1 toplam 15 
hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların %60’ı (n=9) kadın ve median yaş 65 yıldı (32-84). AML hastalarının 
%50’si (n=7) de-novo lösemiydi. 14 hasta ECOG 0-2 arasında ve biri ECOG 3’tü. Hastaların 14’ü orta, biri yüksek 
sitogenetik risk grubundaydı. Venetoclax+azasitidin kombinasyonu sadece bir hastada 1. basamakta uygulandı. 
Tedavi endikasyonu 13 hastada kurtarma tedavisi (R/R hastalık), 2 hastada ise konsolidasyon (yüksek-riskli 
hastalık) amacıylaydı. Tanı anında kemik iliği blast yüzdesi 9 hastada <%30 ve 6’sında >%50 idi. AML hastaların 
%42,8’ine (n=6) morfolojik olarak displazi eşlik ediyordu. Tedavi öncesi hastaların 12’sinde eritrosit ve 9’unda 
trombosit süspansiyonu ihtiyacı vardı. Hastalara median 2 siklus (1-4) venetoclax+azasitidin uygulandı. İzlem 
süresi median 1,2 aydı (0,1-6,5). Tedaviyle ilk yanıta kadar geçen süre median 1 aydı (0,5-5). İlk kür sonunda 
refrakter hastalık saptanan 4 hastanın tamamında tedavi sonu refrakter hastalık sebat etmekteydi. 
Venetoclax+azasitidinle elde edilen en iyi yanıtlar 1 hastada tam remisyon (CR), 1 hastada tamamlanmamış 
hematolojik iyileşmeyle tam remisyon (CRi), 4 hastada morfolojik lösemisiz durum (MLFS) ve 1 hastada parsiyel 
yanıttı (PR). Kompozit remisyon saptanan (CR+CRi) 2 hastada remisyonda kalınan süre 3,5 ve 17 aydı. Sadece 
bir hastada minimal rezidüel hastalık negatif saptandı. Venetoclax+azasitidin kombinasyonu bir hastada allojenik 
nakile köprü tedavisi olarak kullanıldı. Venetoclax+azasitidin ile hastaların sadece %13,3’ünde (n=2) replasman 
ihtiyacı azaldı. 14 hastada Grade 3 ve üzeri hematolojik toksisite gözlendi. En yaygın non-hematolojik toksisiteler 
halsizlik-iştahsızlık (%80), febril nötropeni ile pnömoni (%25) ve gastrointestinal sistemle ilişkiliydi (%40 bulantı-
kusma, %13 ishal, her biri %6 olmak üzere GİS kanama, kabızlık ve karın ağrısı). Hastaların %66,6’sı 
enfeksiyonla komplike oldu. 2 hasta COVID-19 enfeksiyonu geçirdi ve tedaviyle iyileşti. 2 hastada TLS gelişti. Bu 
hastaların birinde tanı anında da TLS mevcuttu. %60 (n=9) hastada Venetoclax doz azaltımı ve/veya ara verme 
gereksinimi oldu. Doz azaltma nedenleri %44,4 hematolojik toksisite ve her biri %22,2 olmak üzere enfeksiyon ve 
yan etkilerdi. Tedavi kesilmesi 4 hastada ölüm, 4’ünde yan etki, birinde progresif hastalık ve birinde febril 
nötropeni ve ölümcül enfeksiyon nedeniyleydi. İlk 30 gün içinde mortalite oranı %20 saptandı. Ölüm sebebi %50 
hastada progresif hastalık, %40’ında enfeksiyon ve %10 oranında kanamalar nedeniyleydi.  

SONUÇ: Bu kombinasyon tedavisi nispeten iyi tolere edilebilir, kan sayımlarını iyileştirebilir, semptomları 
hafifletebilir, yaşam kalitesini iyileştirebilir ve hayatta kalma süresini uzatabilir, ancak uzun vadeli hastalık 
kontrolünü değerlendirmek için daha çok çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Fundik Gland Polipleri; Atipik Bir Vaka 

2Mesut Aydın, 1Elif Tuğba Tuncel, 1Erhan Ergin 

1Manisa Şehir Hastanesi 
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi 

Mide polipleri, mide epitelinden ya da submukozadan kaynaklanan ve lümene doğru çıkıntı yapan saplı veya sesil 
lezyonlardır (1). Çoğu başka bir sebeple yapılan endoskopi sırasında tesadüfen saptanır. Midedeki polipler 
histopatolojik olarak heterojendir ve hiperplastik polipleri, fundik bezi poliplerini, mide adenomlarını, mide 
nöroendokrin tümörlerini (karsinoidler) ve enflamatuar fibroid polipleri içerir. Fundik gland polipleri daha düşük 
Helicobakter pylori enfeksiyonu oranları ve daha yüksek PPI tedavisi oranları ile Batı ülkelerinde daha yaygındır 
(2). Fundik gland polipleri (FGP) genelde mide fundusunda milimetrik polipoid oluşumlar olarak tesadüfen tespit 
edilir. Biz kliniğimizde midede literatürdeki vakalara göre çok sayıda farklı şekil ve büyüklüklerde polip tespit 
ettiğimiz ve polipektomi sonucu FGP olarak raporlanan atipik bir olguyu sunmayı amaçladık. 

VAKA: 69 yaşında erkek hasta polikliniğimize kilo kaybı yakınması ile başvurdu. Yapılan laboratuar tetkiklerinde 
herhangi bir anormallik tespit edilmedi. Yapılan üst gastrointestinal endoskopisinde fundus ve korpusta onlarca 
adet polip izlendi. Poliplerin boyutları farklı olmakla beraber en büyükleri yaklaşık 10mm çapında idi (Resim). 
Poliplerin rastgele 4 tanesi polipektomi snare ile alınarak patolojiye yollandı. Alınan 4 polibin hepsi patolojik olarak 
FGP olarak raporlandı. 

 

TARTIŞMA: Hiperplastik polipler, mide polipoid lezyonlarının en sık karşılaşılan alt tipidir. Genellikle kronik gastrit 
veya H. pylori gastriti ile ilişkilidirler. Mide polipleri en sık antrum, ardından kardiya yerleşimlidir (3). Yıllar içinde 
muhtemelen proton pompası inhibitörlerinin yaygın kullanımı nedeni ile fundik gland polipleri görülme sıklığı 
oldukça artmış hatta midede en sık görülen polip tipi olduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur (4). Proton pompa 
inhibitörlerinin kesilmesi sonrası FGP’nin gerilediği kabul edilir. Helikobakter pylori sıklığı arttıkça hiperplastik 
polip sıklığı artmaktadır. FGP düşünülen hastalarda benzer görünümden dolayı mutlaka PPI kullanımının yanında 
ailevi polipozis sendromu sorgulanmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Fundik gland polipleri, Proton pompa inhibitörü 

Kaynaklar: 
 
1. Goddard AF, Badreldin R, Pritchard DM, et al. The management of gastric polyps. Gut 2010;59:1270-6. 
2. Martin FC, Chenevix-Trench G, Yeomans ND. Systematic review with meta-analysis: fundic gland polyps and 
proton pump inhibitors. Aliment Pharmacol Ther. 2016 Nov;44(9):915-925. doi: 10.1111/apt.13800. Epub 2016 
Sep 15. PMID: 27634363. 
3. Gencosmanoglu R, Sen-Oran E, Kurtkaya-Yapicier O, et al. Gastric polypoid lesions: analysis of 150 
endoscopic polypectomy specimens from 91 patients. World J Gastroenterol 2003;9:2236-9. 
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Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3 Yıllık Pulmoner 
Hipertansiyon Takip Sonuçları 

1Aslı Kurtar Mansıroğlu 

 
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

GİRİŞ: Pulmoner Hipertansiyon (PH), sağ kalp kateterizasyonu (SKK) ile ölçülen ortalama pulmoner arter 
basıncının (oPAB) dinlenme halinde 25 mmHg veya daha yüksek bulunması olarak tanımlanmaktadır. Sağ kalp 
kateterizasyonu ile ölçülen pulmoner arter basıncı, pulmoner arter uç basıncı (PAUB), kalp deb isi, diyastolik 
basınç farkı ve pulmoner vasküler direnç (PVD) kombinasyonlarına göre, farklı hemodinamik PH tanımları 
yapılmıştır (1). Pulmoner hipertansiyon ayırıcı tanısı çok sayıda hastalığın oluşturabileceği bir tablo olduğu için en 
az tedavisi kadar önemlidir. 

METOT: Pulmoner hipertansiyon kuşkusu taşıyan semptomatik hastalarda ekokardiyografik olarak pulmoner 
hipertansiyon olasılığı mevcut olanlar kliniğimizde multidisipliner yaklaşım ile değerlendirildi. Göğüs hastalıkları, 
dahiliye ve romatoloji bölümlerinin değerlendirmeleri neticesinde sol kalp hastalıkları ve akciğer hastalıkları 
dışlandı. Negatif ventilasyon perfüzyon sintigrasi ve/veya pulmoner BT anjiografi ile kronik tromboembolik PH 
(KTEPH) tanısı dışlanan 30 hastaya grup 1 PH tanısının doğrulanması amacı ile Ocak 2018-Ocak 2021 yılları 
arasında kliniğimizde sağ kalp kataterizasyonu işlemi uygulanmıştır.  

BULGULAR: Hastaların pulmoner hipertansiyon etyolojilerine bakıldığında; 2 hastada konjenital hastalıklarına 
bağlı Eisenmenger sendromu; 7 hastada grup 4 pulmoner hipertansiyon; 3 hastada grup 2 pulmoner 
hipertansiyon; 5 hastada idiopatik pulmoner hipertansiyon tanısı; ve 5 hastada bağ dokusu hastalıklarına 
sekonder pulmoner hipertansiyon tanısı almış olup toplamda 22 hastaya PAH spesifik tedavi başlandı (Tablo 1). 
Kliniğimizde vazoreaktivite testi adenozin ile yapılmaktadır. Vazoreaktivite testi uygulanan hastaların hiçbirinden 
vazoreaktif yanıt alınamamıştır. 8 hastanın SKK bulgularında izole postkapiller pulmoner hipertansiyon 
saptanması veya ortalama PAB <25 mmHg olması nedeni ile pulmoner hipertansiyon spesifik tedavi 
başlanmadan takibe alınmıştır. Hastaların aldıkları tedaviler incelendiğinde 5 hasta tekli pulmoner arteriyel 
hipertansiyon özgül tedavi; 14 hasta ikili kombinasyon tedavisi; 3 hastanın ise üçlü kombinasyon tedavisi aldığı 
görülmektedir (Tablo 2). 
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Sağ kalp kataterizasyonu sırasında vazoreaktivite testi uygulanan hastalarda vazodilatör yanıt alınamadığından 
dolayı yüksek doz kalsiyum kanal blokeri ile takipli hastamız olmadı. Takipleri sırasında hastalarımızın 9’u NHYA 
1, 10 tanesi NHYA 2, 1 tanesi NHYA 3 ve 2 tanesi NHYA 4 kliniğinde takip edilmiş olup bu hastalardan birine dış 
merkezde subkutan prostanoid tedavi başlanmış; prekapiller ve postkapiller PHT olan grup 2 deki 1 hasta ise 
hastanemizde ex olmuştur.  

TARTIŞMA: Pulmoner Hipertansiyon tanısı, semptomlara ve fizik muayeneye dayalı klinik kuşku gerektirir. Bu 
kuşkunun hemodinamik kriterlere uygunluğunu, hastalığın etyolojisini, fonksiyonel ve hemodinamik ağırlık 
derecesini belirlemek amacı ile bir dizi incelemenin yapılması gerekir. Bu incelemeler en azından Kardiyoloji, 
Romatoloji, Radyoloji ve Göğüs Hastalıkları uzmanlarından oluşan, çok disiplinli bir ekip tarafından 
yorumlanmalıdır. Günlük pratiğimizde çok sayıda atlanan, tanı konulması geciken bu hasta grubu için bilincin 
oluşması, uzman sevk merkezlerinin belirlenmesi ve sevk zincirinin işletilmesi gerekmektedir. 

Kaynak: 

1. 2015 ESC/ERS Pulmoner Hipertansiyon Tanı ve Tedavi Kılavuzu 
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Böbrek Nakli Alıcılarında Üriner Traktüs Enfeksiyonlarının Retrospektif Analizi 

1Ender Eren Özçelik, 2Alparslan Ersoy 
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Böbrek nakli sonrası üriner traktüs enfeksiyonu geçiren hastaların özellikleri ve risk faktörlerini değerlendirdiğimiz, 
atakların greft ve hasta sağkalımı üzerine olan etkilerini araştırdığımız çalışmamızda, Bursa Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi Böbrek Nakil Merkezi’nde Ocak 2006 – Mayıs 2019 tarihleri arasında böbrek 
transplantasyonu yapılan 550 hastayı retrospektif olarak inceledik. 

Serimizdeki üriner traktüs enfeksiyonu insidansı %36.4’tü. Kadın cinsiyet, ileri nakil yaşı ve ileri donör yaşı, nakil 
öncesi medyan diyaliz süresinin uzun olması, nakil sonrası uzamış foley kateter ve yatış süresi, sitomegalovirüs 
enfeksiyonu, vezikoüreteral reflü ve nörojenik mesane öyküsünün üriner traktüs enfeksiyonu için risk faktörü 
olduğu tespit edildi. Hasta sağkalım analizlerinde canlı vericiden yapılan nakil, kadın cinsiyet, idame 
immunsüpresif tedavi olarak takrolimus + mikofenolat mofetil + kortikosteroid kombinasyonu kullanımı, periton 
diyalizi alan hastalara göre preemptif nakiller daha uzun yaşam süresi; ileri nakil yaşı, obezite, gecikmiş greft 
fonksiyonu, akut rejeksiyon, diabetes mellitus ve sitomegalovirüs enfeksiyon öyküsü de daha kısa yaşam süresi 
ile ilişkili görüldü. Üriner traktüs enfeksiyonu grubunun %37’sinde rekürren enfeksiyon saptandı. Her iki grupta da 
en sık izole edilen etken Escherichia coli idi. 

Üriner traktüs enfeksiyonları, nakil sonrası sık görülen önemli bir komplikasyondur. Bu nedenle risk faktörleri 
dikkatle değerlendirilerek, etkin bir şekilde tedavi edilmelidir. Çok merkezli çalışmalar, bu komplikasyonun 
yönetimi ve tedavi algoritmalarının belirlenmesinde faydalı olacaktır. 

Anahtar kelimeler: Böbrek nakli, komplikasyon, enfeksiyon, üriner traktüs enfeksiyonu, risk, sağkalım, sonuç. 
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Düşük Sol Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonu Nedeniyle İmplante Edilebilen Kardiyak 
Defibrilatör Takılmış Diyabetik Hastalarda Uzun Dönem Mortalite Prediktörleri 

1Göksel Çinier 

 
1Dr Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

AMAÇ: İmplante edilebilen kardiyak defibrilatörler (IEKD) düşük sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği 
tedavisinde primer ve sekonder koruma amaçlı önerilmektedir. Diyabeti bulunan kalp yetmezliği hastaları uzun 
dönemde hem artmış aritmik olaylar hem de debi yetersizliği nedeniyle yüksek mortaliteye sahiptir. Bu hastalarda 
IEKD’ye rağmen artmış mortalite öngördürücülerini belirlemek hastaların takip ve tedavi stratejileri açısından 
önemlidir. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Hastanemizde 2009 ile 2019 yılları arasında düşük sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonlu kalp 
yetmezliği nedeniyle primer ya da sekonder koruma amacıyla IEKD implante edilmiş hastalar hastane elektronik 
veri tabanından tarandı. Mevcut çalışmaya taranmış hastalardan sadece diyabeti bulunan hastalar dahil edildi. 
Diyabet tanısı ICD kodları aracılığıyla doğrulandı. Çalışmanın primer sonlanım noktası olarak tüm nedenlere bağlı 
ölüm belirlendi. Çok değişkenli Cox regresyon analizi yapılarak bu hasta grubunda uzun dönemde tüm nedenlere 
bağlı ölüm prediktörleri analiz edildi. 

BULGULAR: Hastanemizde 2009 ile 2019 tarihleri arasında toplamda 1199 hastaya düşük sol ventrikül ejeksiyon 
fraksiyonlu kalp yetmezliği nedeniyle IEKD implante edilmiştir. Hastaların 326’sında (27.2%) diyabet mevcuttur. 
Bu hastaların yaş ortalaması 61.3±14.2 olarak bulunmuştur. Hastalar ortalama 45±34.3 ay takip edildiklerinde 60 
(18.4%) hastada ölüm 96 (29.5%) hastada ise implantasyon sonrası uygun cihaz terapisi saptanmıştır. Tek 
değişkenli analizde New York Kalp Cemiyeti Sınıf >2 semptomlar ve geçirilmiş koroner bypass operasyonu 
öyküsünün olması, düşük lenfosit sayısının, albumin düzeyinin ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun, yüksek 
kan üre azotunun, pro-BNP değerinin ve sol ventrikül sistol ve diastol sonu çaplarının bulunması artmış mortalite 
ile ilişkili bulunmuştur. Bu parametrelerin dahil edildiği çok değişkenli analizde ise yalnızca artmış kan üre azotu, 
düşük sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ve geçirilmiş bypass operasyonu öyküsünün uzun dönem takipte tüm 
nedenlere bağlı ölümü predikte ettiği saptanmıştır. 

SONUÇ: Çalışmamızın sonucunda düşük sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği nedeniyle IEKD 
implante edilen hastalarda artmış kan üre azotu, düşük sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ve geçirilmiş bypass 
operasyonu öyküsü uzun dönemde tüm nedenlere bağlı mortaliteyi predikte etmektedir. 

  



17. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi 

 
 

207 
 

SB049 - 93 

 

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Oral Antidiyabetik Tedaviden İnsülin Tedavisine Geçiş 
Süresi ve Bu Süreyi Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi 

2Ahmet Boyoğlu, 1Mustafa Temizel 
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AMAÇ: Diyabetik hastalarda hayatlarının bir döneminde insülin tedavisine gereksinim olur. Çalışmamızda tip 2 
diyabetik hastaların insülin tedavisine geçiş süresini ve bu süreçte etkili olan faktörleri araştırdık. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmada İç hastalıkları ve Diyabet polikliniklerince takip edilen ve insülin kullanan 
toplam 140 tip 2 diyabetik hasta değerlendirilmiştir. Hastaların yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, diyabet başlangıç 
yaşı, sigara kullanımı, insülin tedavisine başlama zamanı, Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ve eşlik eden hastalıkları not 
edildi. İnsülin tedavisine geçiş süresinin diğer faktörler ile ilişkisi ve etkileme derecelerinin belirlenmesi için 
Kendall’s Tau_b ilişki katsayısı uygulanmıştır ve regresyon analizi yapılmıştır. 

BULGULAR: 140 hastanın 52’si (%37.1) erkek, 88’i (%62.9) kadın idi. Eğitim düzeyi olarak 19’u (%13.5) okur-
yazar değil, 28’i (%20) okur-yazar, 67’si (%48) ilkokul mezunu, 26’sı (%18.5) lise-üniversite mezunudur. Sigara 
içen ve içmeyenlerin sayısı-oranı sırasıyla 30 (%21.4) ve 110 (%78.6), hipertansyonu olan ve olmayanların 
sayısı-oranı sırasıyla 35 (%25) ve 105 (%75), diyabet başlangıç yaşı 46.58±10.54 yıl ve VKİ 29.14±4.60 olarak 
saptandı. Hastaların oral antidiyabetik tedavisinden insülin tedavisine geçiş süresi 9.93±6.67 yıl olarak belirlendi. 
Eğitim düzeyi, diyabet başlangıç yaşı, hipertansyon varlığı ve VKİ değişkenlerinin insülin tedavisine geçiş 
süresine anlamlı etkisi bulundu (p<0.05); cinsiyet ve sigara kullanımı değişkenlerin etkisi ise anlamlı bulunmadı 
(p>0.05). Eğitim seviyesi yükseldikçe, diyabet başlangıç yaşı arttıkça ve VKİ arttıkça insülin tedavisine geçiş 
süresi kısalmaktadır; hipertansyonun eşlik etmesi ise süreyi uzatmaktadır. Anlamlı bulunan faktörlerin katsayıları 
incelendiğinde etkileme gücü VKİ, hipertansyon, eğitim düzeyi ve diyabet başlangıç yaşı için sırasıyla 4.606, 
4.415, 1.647 ve 0.23 olarak saptandı. 

SONUÇ: Hastaların oral antidiyabetik tedavisinden insülin tedavisine geçiş süresi 9.93±6.67 yıl olarak saptandı. 
Bu süreçte VKİ, eğitim düzeyi, diyabet başlangıç yaşı ve hipertansyon varlığı etkin faktörler olarak belirlenmiştir. 
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Dopamin Agonist Tedavisi Altındaki Premenopozal Prolaktinomalı Hastalarda 
Kemik Mineral Yoğunluğu 

1Meriç Oruç, 2Özen Öz Gül, 2Erdinç Ertürk 
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GİRİŞ VE AMAÇ: Prolaktinomalı hastalar hem hipogonadizm hem de prolaktinin kemik hücreleri ve kalsiyum 
metabolizması üzerine direkt etkisi nedeniyle osteopeni, osteoporoz ve frajil kırığa yatkındırlar (1). Bu kesitsel 
çalışmada prolaktinomalı premenopozal kadınlarda kemik mineral yoğunluğunu (KMY) ölçmeyi, menopoz 
dönemine hangi değerlerle girdiklerini tespit etmeyi, bu değerleri sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırarak 
hastalığın ve uygulanan tedavilerin KMY üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçladık.  

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı polikliniklerinde takip 
edilmekte olan 40-55 yaş arasında ve menopoza girmemiş dopamin agonist tedavisi ile en az 6 aydır tedavi 
edilen ve dopamin agonist tedavisine direnci olmayan prolaktinomalı hastalar alındı. Kontrol grubu olarak yaş 
uyumlu, menstrüel düzensizliği olmayan ve serum prolaktin (PRL) seviyeleri normal (<30 ng/mL) sağlıklı olgular 
dahil edildi. Hastaların başvuru anından itibaren tüm bilgileri retrospektif olarak hasta dosyalarından alındı. Tüm 
olguların çalışma anındaki hormonal profilleri [ PRL, folikül stimule edici hormon (FSH), luteinize edici hormon 
(LH), östrodiol (E2), tiroid stimule edici hormon (TSH), serbest tiroksin (sT4), kortizol, insulin benzeri büyüme 
hormone-1 (IGF-1), dihidroepiandosteron sülfat (DHEA-SO4) , paratiroid hormon (PTH), 25 hidroksi vitamin D 
(25-OH-Vit D )], kalsiyum ve fosfor düzeyleri çalışıldı. Tüm olguların KMY ölçümleri çift enerjili X-ışını 
absorpsiyometrisi (DEXA) yöntemi ile femoral ve lumbar bölgeden ölçüldü.  

BULGULAR: Çalışmaya 21 prolaktinomalı hasta, 22 sağlıklı olgu dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 44.4±3.4 
yaş, kontrol grubunun yaş ortalaması 43.1±2.5 yaş idi. Hastaların başvuru anından çalışma anına kadar olan 
izlem süresi 118.1±88 (7-288) ay idi. Hastaların puberte sonrası menstrüel düzensizlik süresi 73.8±77.3 ay idi. 
Hastaların beden kitle indeksi ve kalça çevresi ölçümü kontrol grubuna göre anlamlı yüksek bulundu (27.0±2.4 
vs. 24.7±2.8 kg/m2, p=0.009; 106.6±7.9 vs. 100.4±5 cm, P=0.003, sırasıyla). Çalışma anında hastalar ve kontrol 
grubu arasında FSH, LH, E2, TSH, sT4, kortizol, IGF-1, DHEA-SO4, PTH, 25-OH-Vit D ve kalsiyum seviyelerinde 
anlamlı bir farklılık saptanmadı. Prolaktinomalı hastaların fosfor düzeyi kontrol grubuna göre anlamlı düşük 
saptandı (3.2±0.4 vs. 3.4±0.3 mg/dl, P=0.032). Prolaktinomalı hastalar ile sağlıklı kontrol grubunun DEXA ölçüm 
sonuçları karşılaştırıldığında; KMY ve Z skorları bakımından anlamlı farklılık saptanmadı. Hastaların prolaktinoma 
tanısı öncesi menstrüel düzensizliği olup olmamasına göre iki gruba ayrılarak yapılan karşılaştırmalarında da 
KMY ve Z skorları bakımından anlamlı farklılık saptanmadı. Hastaların puberte sonrası görmedikleri 
menstrüasyon sayıları ile KMY ölçümleri arasında anlamlı korelasyon saptanmadı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Mevcut rehberler dopamin agonist tedavilerini semptomatik mikaroadenomalı veya 
makroadenomalı hastalarda prolaktin seviyelerini azaltmak, tümör boyutunu küçültmek ve gonadal fonksiyonları 
düzeltmek için önermektedirler (2). Düşük KMY ve osteoporoz tedavi endikasyonu olarak kabul edilmemektedir. 
Dopamin agonist tedavisi altındaki ve tedaviye direnci olmayan prolaktinomalı hastaların uzun bir süre menstrüel 
düzensizlik yaşamasına rağmen, sağlıklı kişilerle benzer KMY ölçümleriyle menopoza girmeleri dopamin agonist 
tedavisinin kemik koruyucu etkisi üzerine düşündürmektedir. 
 
Kaynaklar:   
1. Mancini T, Casanueva FF, Giustina A. Hyperprolactinemia and prolactinomas. Endocrinology and metabolism 
clinics of North America 2008; 37:67-99, viii 



17. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi 

 
 

209 
 

2. Melmed S, Casanueva FF, Hoffman AR, Kleinberg DL, Montori VM, Schlechte JA, et al.. Diagnosis and 
treatment of hyperprolactinemia: an Endocrine Society  



17. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi 

 
 

210 
 

SB051 - 95 

 

COVID-19 Enfeksiyonuna Sekonder Gelişen Atipik Hemolitik Üremik Sendrom; 
Olgu Sunumu 

1Sertaş Erarslan, 2Hasan Hüseyin Gümüşçü 

 
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği 

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19 enfeksiyonu son 1 yıldır dünya genelinde pandemiye neden olan, coronavirüs 
ailesinden yeni nesil beta coronavirüs(SarS-coV2)'ün etken olduğu bir hastalıktır. Solunum yolu enfeksiyonuna 
neden olur. Ayrıca mikroanjiopatiye neden olarak tromboembolik komplikasyonlar gelişebilir. Etken virüsün 
anjoitensin reseptörleri aracılığı ile hücre içine girdiği bilinmektedir. Bu nedenle bu reseptörlerin olduğu tüm 
sistemlere etki edebileceği düşünülmektedir. Bu sunumda COVID-19 enfeksiyonu nedeni ile evde tedavi alırken 
anemi ve trombositopeni tespit edilen ve tarafımıza sevk edilen ve atipik hemolitik üremik sendrom(HÜS) tanısı 
konulan hastayı sunmayı amaçladık. 

OLGU: 23 yaşında erkek hasta, biline bir hastalık öyküsü yok, ateş öksürük nedeni ile ilçe hastanesine 
başvuruyor, PCR testi ile COVID-19 tanısı konuluyor ve parasetamol ile favipiravir tedavileri başlanarak evde 
takibe alınıyor. Evde şikayetleri gerilemeyen hasta üst üste 3 gün acil servise ateş, bulantı, kusma ve ishal 
şikayetleri nedeniyle başvurmuş. İlk iki başvuruda semptomatik tedavi verilmiş ve eve taburcu edilmiş. Son 
gelişinde hipotansiyon tespit edilmesi nedeniyle tetkik alınmış. Üre, kreatinin, crp yüksek tespit edilen, 
trombositopeni tespit edilen hasta hastanemize sevk edildi. Acil serviste görülen hasta servise yatırıldı. Trombosit 
düşük, LDH yüksek, anemi, üre ve kreatinin yüksek, crp yüksek, diğer COVID-19 kötü prognostik faktörlerden 
ferritin, d dimer, fibrinojen yüksek tespit edilen hastanın gelişinde 3 lt/dk oksijen ihtiyacı mevcuttu. Oksijen 
inhalasyonu, ıv hidrasyon, antibiyoterapi, düşük molekül ağırlıklı heparin, proton pompa inhibitörü, c vitamini, 
asetil sistein, favipiravir, ıv steroid tedavileri başlandı. Hematoloji ve nefroloji ile konsülte edildi. Periferik yaymada 
eritrosit fragmanları görüldü, hemoliz tespit edilidi, ADAMTS13 gönderildi. Nefroloji hidrasyon ve AÇT takibi 
önerdi, takiplere göre diyaliz açısından değerlendirilmesi planlandı. Hemoliz ve trombositopeni tespit edilen 
hastada HÜS düşünüldü ve plazmaferez başlandı. ADAMTS13 düşük geldi, atipik HÜS tanısı kesinleştirildi. 3 gün 
üst üste plazmaferez uygulanan hastaya nefroloji önerisi ile eculizumab(monoklonal c5 antikoru) haftada bir 
olarak başlandı, plazmaferez sonlandırıldı. Takiplerde böbrek fonksiyon testleri (BFT) yükselmeye ve oligurik 
seyretmeye devam etmesi, yüklenme bulguları olması nedeniyle geçici hemodiyaliz(HD) kararı alındı ve 3 gün 
kısa süreli HD uygulandı. Takipte idrar çıkışı normalleşen, BFT gerileyen, oksijen ihtiyacı kalmayan, hemogram 
normalleşen, enflamatuar parametreler normalleşen hasta pandemi servisinden tedavisinin devamı için nefroloji 
servisine devir edildi. 

TARTIŞMA: Hemolitik üremik sendrom (HÜS) tipik olarak enfeksiyonlar sonrası gelişen mikroanjiopatiye bağlı 
akut böbrek hasarı (ABH), trombositopeni, hemoliz ile seyreden bir hastalıktır. Atipik HÜS etyolojide enfeksiyon 
olmayan, ADAMTS13 protein eksikliği nedeniyle gelişen, klinik bulgular tipik HÜS ile benzer olan hastalıktır. 
COVID-19 viral etkene bağlı gelişen solunum yolu hastalığıdır ve mikroanjiopati yaptığı bilinmektedir. Literatürde 
COVID-19 'a bağlı atipik HÜS olguları bildirilmiştir. COVID-19 tedavisine ek olarak atipik HÜS için monoklonal c5 
antikoru olan eculizimab uygulaması gerekmektedir. 

SONUÇ: COVID-19 enfeksiyonu ADAMTS13 eksikliği olan hastalarda atipik HÜS'e neden olabilir. Tanısının hızlı 
konulması ve etkin tedavisinin zaman kaybedilmeden başlanması hayati önem taşımaktadır. 
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GİRİŞ: Osteosarkom, genç erişkinlerde en sık görülen primer malign kemik tümörüdür. Erkeklerde daha sık 
görülür. Sıklıkla uzun kemiklerin metafizinden köken alır. Kostanın primer osteosarkomu oldukça nadirdir.  
Osteosarkom tedavisi multidisipliner planlanmalıdır. Başta cerrahi olmak üzere kemoterapi ve radyoterapi gibi 
modaliteler tedavinin temelini oluşturur. Bu raporda kostadan kaynaklanan, servikal ve torakal vertebralara 
yayılan osteosarkom olgusu irdelenmiştir. 

OLGU: 23 yaşında kadın hasta bir yıldır olan sırt ağrısı nedenli merkezimize başvurdu. Çekilen toraks bilgisayarlı 
tomografisinde (BT) sol 1. kostanın posterior ve lateral kavsinin tamamını, anterior kavsinin büyük kısmını tutan, 
mikst dansitede, kortekste erozyon oluşturan kemik yapı orjinli kitle saptandı. Kitle T1 vertebra düzeyinde olup sol 
akciğer apeksini komprese etmekteydi. Hastada kitle ile ekspanse olan 1. kosta diseksiyonla total olarak çıkarıldı. 
Rezeksiyon materyali 8*8 cm boyutlarında osteoblastik tip osteosarkom şeklinde raporlandı. Cerrahi sınırlar 
pozitifti. Hastanın sistemik değerlendirilmesi amaçlı çekilen PET BT’sinde C7 vertebra sol transvers proçesi, T1 
vertebra corpus sol yarısında 27*28 mm boyutlarında hipermetabolik kitle (Suv-max 12-16) saptandı. Bunun 
üzerine hastaya doksorubisin ve sisplatin başlandı. 3. kür sonrası PET BT’sinde parsiyel yanıt elde edilen hasta 
rezektabl olarak değerlendirildi. Hastaya en blok rezeksiyonla C7, T1, T2 vertebralarının tamamı ve sol 2. kosta 
posterior kavsi çıkarıldı. Kitle 6*4,5cm boyutlarında osteosarkom olarak yorumlandı. Cerrahi sınırlar pozitifti ve 
nekroz %10’du. Kemoterapi yanıtı grade 1 olarak yorumlanan ve cerrahi sınırı pozitif olan hastaya radyoterapi 
planlandı. Servikodorsal bölgeye 25 fraksiyonda 45 Gy verildi. Kemoterapi yanıtı kötü olduğu için rejim 
değiştirilerek dosetaksel ve gemsitabin başlandı. Adjuvan kemoterapi sonrası hasta izleme alındı. Takibin 4. 
ayında BT’de sol aksillada saptanan nodüler lezyonun biyopsisi nüks ile uyumlu geldi. PET BT’de sol aksillada ve 
sol 1. kostokondral bileşkedeki nodüler lezyonlarda artmış aktiviteler gözlendi. Lokal radyoterapi sonrası hastaya 
regorafenib başlandı. Hasta regorafenib tedavisi altında dokuzuncu ayda takibine devam edilmektedir. 

TARTIŞMA: Osteosarkom, erişkinlerdeki en sık kemik orijinli malign tümördür. Göğüs duvarı yerleşimli malign 
kemik tümörleri en sık kosta kaynaklı olsa da kostaların primer osteosarkomu oldukça nadirdir. Literatürde sınırlı 
sayıda vaka vardır. Sırt ve göğüs ağrısı en önemli klinik prezentasyondur. Kitlenin en blok rezeksiyonu ve cerrahi 
sınır negatifliği prognozu belirleyen ana faktördür. Neoadjuvan ve adjuvan kemoterapiyle sağ kalım arttırılmaya 
çalışılır. Rezeksiyon sonrası cerrahi sınır pozitifliği olanlarda, kitlesi büyük olanlarda radyoterapi düşünülebilir. 
Prognozu uzun kemiklerin osteosarkomundan daha kötüdür. Rekürren olgularda sitotoksik tedavi ve 
regorafenib’in etkinliğini gösteren çalışmalar vardır. Sırt ve göğüs ağrısı ile gelen hastalarda öncelikle diğer 
sebepler düşünüldüğünden kosta osteosarkomu tanısında gecikmeler olabilmektedir. Sunulan hastada da klinik 
bulgunun ağrı olması nedeniyle tanı konduğunda tümör büyük boyutlara ulaşmıştı. Operasyondan sonrası cerrahi 
sınırları pozitifti. Sitotoksik kemoterapi ve radyoterapiye rağmen progrese olmuştu. Sonrasında başlanan 
regorafenib ile hastalık parsiyel yanıt ile kontrol altına alındı. Sonuç olarak kosta kaynaklı osteosarkom nadirdir ve 
nüksü sık görülür. Cerrahi, sistemik kemoterapi, hedefe yönelik ajanlar ve radyoterapi kullanılarak multidisipliner 
yaklaşım ile sağkalım uzatılabilir. 
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 Şekil 1. Cerrahi tedavi öncesi                      Şekil 2. Diagnostik cerrahi sonrası sistemik değerlendirme 

 

   

Şekil 3. Pet BT’de sol aksillada ve sol 1.                   Şekil 4. Lokal radyoterapi ve Regorafenib  

kostokondral bileşkedeki nüks görüntüleri               sonrası Pet Bt görüntüleri 
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GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19 yeni tip beta coronavirüs etkeninin neden olduğu solunum yolu enfeksiyonuna 
neden olan, ayrıca mikroanjipatiye neden olarak tromboembolik komplikasyonlara neden olan bir hastalıktır. 
Etken virüs Sars-Cov2 (yeni tip beta coronavirüs) anjiotensin converting enzim (ACE) reseptörleri aracılığı ile 
hücre içine giriş yaptığı bilinmektedir. Yapılan araştırmalarda hipertansiyon (HT) tanısı hastalık şiddeti ile ilişkili 
olduğu gösterilmiştir. Yine tedavide kullanılan ilaçların hastalığa etkisi tartışılmaya devam etmektedir. Bu 
araştırmada HT tanısı olan hastalarda hastalık şiddeti ile ilişkili faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. 

MATERYAL ve METOD: İç Hastalıkları servisine COVID-19 tanısı ile yatırılan hastalarda HT tanısı olanlar geriye 
dönük olarak taranmış ve sistemden kayıt edilmiştir. Kontrol grubu olarak İç Hastalıkları servisine COVID-19 
tanısı ile yatan ve ek komorbiditesi olmayan hastalar geriye dönük olarak taranmış ve kayıt edilmiştir. Çalışmaya 
18 yaş üstü, COVID-19 tanısının kesin olan, HT tanılı hastalar dahil edilmiştir. Hastaların demografik verileri, HT 
tedavisi için kullandığı ilaçlar, geliş laboratuar değerleri, takipte kötü prognostik faktörlerin (crp, ferritin, fibrinojen, 
d dimer, troponin, laktat, lenfosit) pik ve dip değerleri, yatış gün sayısı kayıt edildi. Bu faktörler ile klinik takip ve 
laboratuar değerleri arasında ilişki istatistiksel olarak karşılaştırıldı. 

SONUÇLAR: HT tanısı olan hasta grubunda 63, kontrol grubunda 63 hasta kayıt edildi. HT grubunda yaş 
ortalaması 57,52 (±11,562), kontrol grubunda 51,29 (±10,01) olarak tespit edildi. HT grubunda 22 erkek ve 41 
kadın, kontrol grubunda ise 37 erkek, 2 kadın hasta mevcuttu. Hastanede yatış süresi HT olan grupta istatikse l 
açıdan anlamlı yüksek tespit edildi (p<0.001). Kontrol grubunda tüm hastalar taburcu edildi. HT olan grupta 4 
hasta vefat etti, 59 hasta taburcu edildi. HT grubunda kötü prognostik faktörlerden crp, d dimer, fibrinojen, laktat, 
troponin istatiksel açıdan anlamlı yüksek tespit edildi (p<0,05). Yine HT grubunda lenfosit sayısı anlamlı düşük 
tespit edildi (p<0,05). HT grubunda biokimyasal parametrelerden üre, kreatinin, ürik asit değerleri anlamlı yüksek, 
sodyum düzeyi anlamlı düşük tespit edildi. LAboratuar değerleri ile kötü prognostik faktörler arasında korelasyon 
incelemesinde RBC ile crp, LDH, fibrinojen, d dimer arasında negatif yönlü ilişki tespit edilidi. Hgb ile crp, 
fibrinojen ve d dimer arasında negatif yönlü ilişki tespit edildi. Ürik asit ile troponin arasında pozitif yönlü ilişki 
tespit edildi. Ca ile crp, ferritin, troponin, D-dimer, fibrinojen arasında negatif yönlü ilişki tespit edildi. HT grubunda 
kullanılan antihipertansif ilaçlar ile laboratuar değerleri arasında korelasyon incelendi. ARB ve diüretik kullanımı 
ile ürik asit arasında pozitif yönlü ilişki, beta bloker kullanımı ile crp ve ferritin arasında negatif yönlü ilişki tespit 
edildi. 

TARTIŞMA ve SONUÇ: HT tanısı COVID-19 enfeksiyonu şiddeti ile doğrudan ilişkili olduğu gösterilmiştir. 
Hastalık seyri incelendiğinde hastalarımızda böbrek fonksiyon testlerinin kontrol grubuna göre daha yüksek 
olduğu tespit edilidi. Ayrıca enflamatuar belirteçlerin daha fazla yükseldiği, mikroanjiopati ve tromboemboli 
belirteçleride yine HT grubunda daha yüksek tespit edildi. Kullanılan ilaçlar incelendiğinde ARB ve diüretik 
kullanımı ile ürik asit yüksekliği arasında ilişki tespit edildi. Ayrıca ürik asit ile troponin arasında anlamlı ilişki tespit 
edildi. Özellikle diüretik kullanımı kardiyak tutulumu artırabileceği düşünülmüştür. HT hastalarında muhtemel 
ateroskleroz ve nefropati varlığı hastalığın sistemik komplikasyonlarının gelişiminde etkili faktörler olabileceği, bu 
yönde araştırma yapılmasının faydalı olabileceği düşünülmüştür. 
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GİRİŞ: Diyabetik periferik nöropatinin patogenezinde oksidatif stres önemli bir yer almaktadır. Pineal bezin temel 
hormonu olan melatonin ise çok güçlü bir antioksidan moleküldür. Diyabet ve komplikasyonlarının patogenezinde 
melatonin düzeylerinin rolü bu nedenle birçok araştırmaya konu olmuştur. Biz de melatoninin temel metaboliti 
olan üriner 6-sülfatoksimelatonin düzeylerinin periferik nöropatili ve nöropatisiz tip 2 diyabetli hastalarda sağlıklı 
kontrol grubuna göre nasıl farklılık gösterdiğini inceledik. 

MATERYAL-METOD: Çalışmaya diyabetik nöropatili (n=43), diyabeti olup nöropatisi olmayan (n=44) ve kontrol 
grubu (n=40) olarak 3 grup halinde toplamda 127 katılımcı alınmıştır. Nöropati tanısı Michigan Nöropati Tarama 
Aracı (anket+fizik muayene) kullanılarak yapılmıştır. Melatonin düzeyleri 24 saatlik idrarda 6-sülfatoksimelatonin 
düzeyleri ölçülerek değerlendirilmiştir. 6-sülfatoksimelatonin ölçümü ELISA yöntemiyle Biotek ELx800, USA cihazı 
kullanılarak çalışıldı. 

BULGULAR: Katılımcıların %44,1’i erkek, %55,9’u kadındı. Yaş ortalaması 53,1±9,0 olarak bulundu. Üriner 6-
sülfatoksimelatonin düzeylerinin üç grup arasında anlamlı farklılık gösterdiğini bulduk (p=0,023). 6-
sülfatoksimelatonin değerlerinin tüm diyabetik katılımcılar arasındaki dağılımının kontrol grubuna göre anlamlı 
ölçüde düşük olduğunu saptadık (p=0,006). Ancak diyabetik katılımcılar kendi içinde periferik nöropatili ve 
nöropatisiz olarak ayrıldığında 6-sülfatoksimelatonin değerleri arasında anlamlı fark yoktu (p=0,792). 6-
sülfatoksimelatonin düzeyleriyle açlık plazma glukozu arasında negatif yönlü zayıf kolerasyon (r=-0,211, 
p=0,017), mikroalbüminüri ile pozitif yönlü zayıf korelasyon saptandı (r=0,209, p=0,023). Regresyon analizi 
sonucunda ise yaş (B=0,826, %95 güven aralığı=0,227-1,426), insülin kullanımı (B=14,584, %95 güven 
aralığı=3,857-25,311), glomerüler filtrasyon hızı (B=0,248, %95 güven aralığı=0,018-0,478) değişkenleri ile 6-
sülfatoksimelatonin değerleri arasında anlamlı ilişki saptandı. İnsülin kullanan diyabetik katılımcılarda 6-
sülfatoksimelatonin düzeyleri kullanmayanlara göre belirgin şekilde yüksekti (p=0,018). 

TARTIŞMA: Çalışmamızda melatoninin temel idrar metaboliti olan 6-sülfatoksimelatonin düzeylerini ölçtük. 
Çalışmamız diyabetteki periferik nöropati ile plazma melatonin düzeyleri ilişkisini inceleyen ilk insan 
çalışmalarından biridir. Çalışmamızın sonucunda insanlardaki diyabetik süreç ve hipergliseminin melatonin 
düzeylerini düşürdüğünü ancak diyabetik hastalarda nöropati varlığının melatonin düzeylerini etkilemediğini 
saptadık. Plazma glukozu yükseldikçe idrar 6-sülfatoksimelatonin düzeylerinin düşüyor olması, melatonin 
düzeyinin hiperglisemi ile azaldığını ve diyabetli hastaların melatoninin antioksidan ve antiinflamatuvar 
etkilerinden mahrum kalabileceğini gösterebilir. Çalışmamızdaki önemli bir sekonder sonuç ise diyabetik 
hastalarda insülin kullanımının melatonin seviyelerini iyileştirdiğidir. 

SONUÇ: Diyabetli hastalarda üriner 6-sülfatoksimelatonin düzeyleri daha düşükken nöropati varlığının 6-
sülfatoksimelatonin düzeylerini etkilemediğini saptadık. İnsülin kullanan diyabetik hastalarda 6-sülfatoksimelatonin 
düzeyleri kontrol grubuyla benzer olup kullanmayan diyabetiklere göre anlamlı olarak daha yüksekti. Diyabetik 
bireylerde melatoninin ilaç olarak kullanımı konusunda daha kapsamlı insan çalışmalarının yapılması gerektiğini 
savunmakta ve belki de yakın bir gelecekte melatonin uygulamalarının diyabetin rutin tedavi protokolleri arasına 
girebileceğini düşünmekteyiz. 
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SB055 - 103 

 

Geriatrik Hastaların Solunum Destek Cihazlarına Uyumu ve Sağlık Hizmetlerine 
Erişebilirliklerinde Yaşadıkları Güçlükler 

1Deniz Çelik 

 
1SBÜ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları 
Kliniği, Ankara 

GİRİŞ: Kronik solunum yetmezliğinin tedavisinde, evde uzun süreli oksijen tedavisi (USOT) ve evde noninvaziv 
mekanik ventilasyon (NIMV) solunum destek tedavilerinin (SDT) önemli unsurlarıdır. Evde SDT kullanım 
endikasyonlarında yaş bir kriter olarak bildirilmemiştir. Mevcut veriler, özellikle ileri yaşlı popülasyonda bir artış 
olduğunu göstermiştir. Evde USOT ve NIMV'nin etkililiği ve güvenliği ileri yaşlı hastalarda gösterilmiştir. Fakat 
aynı hasta grubunda tedaviye uyum güçlüğü ve tedavi başarısızlığıda bildirilmiştir. Yoğun bakımımızda tedavi 
görmüş ileri yaş grubundaki hastaların evde SDT’ye uyumları ve son 1 yıldaki pandemi koşulları nedeniyle sağlık 
hizmetlerine ulaşma durumlarının değerlendirilmesi amaçlandı. 

YÖNTEM: 30.09.2019–30.09.2020 arasında toplan 669 hastadan yatış tarihi itibariyle 80 yaş ve üstünde olan 109 
hasta belirlendi. Onam vermiş olan ve taburculuğunun üstünden en az 3 ay geçmiş olan 29 olgu çalışmaya alındı 
(Şekil1).  

 

SDT’ne uyum ve bakım durumları sorgulandıktan sonra bakımverenlere 6 adet kapalı, yanıtlarına göre 6 adet 
açık uçlu soru soruldu. Açık uçlu yanıtlar için yönlendirme yapılmadı. Taburculuk sonrası NIMV ve/veya USOT 
cihazlarını kaç saat kullandıkları soruldu. Eğer kullanmıyorlar ise nedenleri soruldu. Taburculuk sonrasında ihtiyaç 
duyulmasına rağmen sağlık hizmetine başvurmaktan vazgeçme, planlanmış kontrollerine gitmekten vazgeçme, 
hekim randevusu almakta güçlük çekme, aldıkları randevuya başvurmaktan vazgeçme durumları ve nedenleri 
soruldu. 

BULGULAR: Ortanca yaş 85 (80-96) idi. Olguların %65,5‘i (n=19) kadın cinsiyette olup %58,6’ı (n=17) okuryazar 
değildi (Tablo 1). Hastaların %86,2‘si (n=25) tip 2 solunum yetmezliği, %82,8’i (n=24) KOAH primer tanılarıyla 
tedavi edilmişti. Tüm hastaların %86,2 sinde ≥4 veya daha fazla sayıda komorbidite izlendi (Tablo 2). USOT 
kullanan 15 olgunun (%51,7), NIMV kullanan 9 olgunun (%81,8) cihazlarını önerildiği süre kadar kullanmadıkları 
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izlendi (Tablo 3). Hastaların 22’si (%75,8) temel ihtiyaçlarını kendileri karşılayamadıkları ve 21’inin  
bakımvereninin birinci derece yakını olduğu görüldü. 22 olgunun 17’si (%77,2) Sağlık Bakanlığı tarafından 
sağlanan evde bakım hizmeti almamaktaydı. İhtiyaç ortaya çıkmasına rağmen 24 hastada (%82,7) doktora 
götürülmekten vazgeçildiği, 20 hastada (%68,9) planlı doktor kontrollerine başvurmaktan vazgeçildiği görüldü. 
Bakımverenlerin tamamı neden olarak COVID-19 pandemisini, acil servislerde ve polikliniklerde hastalarına 
COVID-19 hastalığının bulaşmasından korktuklarını ifade ettiler. 

         

 

 

TARTIŞMA: NIMV yaşlılarda etkili bir tedavidir. Yaşlılarda NIMV uyumunun iyi olduğu ve diğer yaş gruplarıyla 
benzer kullanım oranları olduğu bildirilmiştir. Fakat çalışmamızda evde NIMV tedavisine uyumun büyük oranda 
kötü olduğu tespit ettik. Araştırmalarda USOT tedavisinin KOAH ve kronik hipoksemide sağkalıma faydası olduğu 
gösterilmiştir. Göğüs Hastalıkları uzmanları USOT raporlarken doğru kriterlere uysalar da, hastaların cihazları 
evde önerildiği kadar kullanmadıkları, kendilerine sorulduğunda kullanım sürelerini abarttıkları bildirilmiştir. 
Uyumsuzluğun nedenleri sorulduğunda, ekipmanı yönetmede zorluk, nefes darlığının olmaması, hareket alanının 
sınırlanması, tedavinin "gerçekten ihtiyaç duyulduğunda" işe yaramayacağı korkusu ve utanç duyguları yer aldığı 
bildirilmiştir. Çalışmamızda olguların USOT cihaz uyumu kötü olup hastaların %51,7’si cihazlarını önerilenden az 
kullandıkları izlendi. Evde bakım hizmeti almanın NIMV ve USOT uyumuna etkisi görülmedi. Olguların COVID-19 
pandemisi nedeniyle hastaneye her türlü başvurudan belirgin şekilde kaçındıkları tespit edildi. 

SONUÇ: Yaşlı hastaların doktor kontrollerinin ve hastane başvurularının aksamasının, SDT cihazlarının 
kullanımına uyumlarını bozduğu ve cihaz kullanma motivasyonlarının kaybına yol açtığı görülmüştür. Yalnızca 
COVID-19 pandemisinin getirdiği kısıtlanmış koşullarda değil, sürekli olarak solunum yetmezliği hastalarının 
cihazlarını önerildiği kadar kullanmaları için eğitim ve motivasyonun sürdürmek üzere yapılandırılmış evde bakım 
hizmetleri gereklidir. Böylece hastaların yaşam kalitesini artacağı ve hastalık yükünün azalacağını düşünüyoruz. 
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Sorafenib Tedavisi Alan Kordoma Tanılı Olguların Retrospektif Olarak 
Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi 

1Oktay Ünsal, 1Osman Sütçüoğlu, 1Ozan Yazıcı, 1Nuriye Özdemir 

 
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 

GİRİŞ VE AMAÇ: Kordoma, notokord kalıntısından kaynaklanan kemiğin nadir malign tümörüdür. Yavaş büyüyen 
bu tümörler, lokal invazyon gösterirler. Kafa tabanında (%35), servikal, torasik ve lomber vertebrada (%15) ve 
sakral bölgede (%50) görülebilirler. Kordomaların primer tedavisi, cerrahi tam rezeksiyondur. Cerrahi işlem için 
anatomik zorluklar nedeniyle postoperatif radyoterapi (RT) sıklıkla tercih edilmektedir. Maksimal cerrahi ve/veya 
RT sonrası relaps durumunda sistemik tedaviler kullanılmaktadır. Bu yazıda, hedefe yönelik sistemik tedavilerden 
biri olan sorafenibin kullanıldığı olgular değerlendirilmiştir. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamızda, Ocak 2018 ile Aralık 2020 tarihleri arasında kliniğimizde kordoma tanısıyla 
takipli ve sorafenib tedavisi uygulanan 4 olgu retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: Çalışmamızda değerlendirilen tüm olgular erkekti. Olguların median yaşı 60 yıl (47-69) idi. 
Kordomaların üçü sakrokoksigeal biri klivus yerleşimliydi. Tümör median maksimum çapı 8,5 cm (5-12) idi. 
Tanıdan itibaren median takip süreleri 73 ay (46-82) idi. Histopatolojik olarak değerlendirildiğinde, 2 olguda 
konvansiyonel, 1 olguda kondroid ve 1 olguda ise dediferansiye kordoma saptanmıştı. Tüm hastalara önce 
cerrahi rezeksiyon yapılmıştı ve sonrasında RT uygulanmıştı. Olguların tamamında nüks izlendi. Dört olgu nüks 
sonrasında tekrar opere edilmiştir. Tekrar nüks saptanan olgulara 2x400 mg sorafenib tedavisi başlanmıştır. Bir 
olgumuzda sorafenib sonrası diyare gelişmiş, doz modifikasyonuna rağmen diyare devam etmesi nedeniyle 
sorafenib tedavisi 5. ayında sonlandırılmıştır. Sonrasında progresyon saptanan olgu opere edilmiştir. Tedavisinin 
6. ayında takipte olan diğer olguda ise bulantı kusma nedenli sorafenib doz modifikasyonu yapılmıştır ve 
tarafımızdan takibi devam etmektedir. Diğer iki olgumuzda sorafenib tedavisinin 3. ay ve 5. ayında progresyon 
izlenmesi nedeniyle ilaç tedavisi sonlandırılmış ve bu olgular tekrar opere edilmiştir. Progresyon gelişen 2 
olgumuz takiplerde ex olmuştur. 

SONUÇ: Kordomalar, kemiğin nadiren uzak organ metastazı yapan tümörleridir. Bizim olgularımızda da 
görüldüğü gibi lokal nüks oldukça sıktır. Primer tedavisi cerrahi olan ve anatomik zorluklar nedeniyle genelde 
cerrahi sonrası radyoterapi uygulanan bu olgularda, sistemik tedavi konusunda veriler sınırlıdır. Sistemik tedavi 
konusunda daha fazla olgu ile ek çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Böbrek Nakli Sonrası CMV Enfeksiyonu: Her CMV Enfeksiyon Epizodu Böbrek Sağ 
Kalımında Benzer Etkiye Sahip mi? 

1Haci Hasan Yeter, 1Ömer Faruk Akçay, 1Ülver Derici 

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 

AMAÇ: Böbrek nakli sonrasında viral enfeksiyon sıklığında artış görülür. Sitemegalovirüs (CMV) enfeksiyonu 
morbidite, mortalite ve allogreft kaybı ile ilişkilidir. Her ne kadar nakil sonrası ilk aylarda profilaktik tedavilerle 
enfeksiyon sıklığı azaltılsa da profilaksi kesildikten sonra CMV reaktivasyonu donor ve alıcı serolojisine bağlı 
olarak %4-29 arasında görülmektedir. Bu nedenle de profilaksi sonrası CMV enfeksiyonu riskini arttıran faktörleri 
belirlemek ve riskli hastaları CMV polimeraz zincirleme reaksiyonu (PCR) ile takip etmek önemli olabilir. Bu 
çalışma ile profilaksi kesildikten sonra CMV enfeksiyonu gelişimi için risk faktörleri belirlenecektir.  

GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma Gazi Üniversitesi nefroloji diyaliz ve transplantasyon ünitesinde 1996 ile 2019 
yılları arasında nakil yapılmış ve düzenli takipleri olan 312 hasta ile yapılmıştır. Tüm hastalara üçlü idame 
immunsupresif tedavi uygulanmıştır (Glukokortikoid, Kalsinörin inhibitörü (KNI) ve anti metabolit). Standart üçlü 
tedaviyi tolere edemeyen hastalara alternatif ajan olarak mammalian target of rapamycin inhibitörü (mTORi) 
verildi. CMV enfeksiyonu gelişimi için risk faktörleri regresyon analizi ile incelenmiş olup CMV enfeksiyonu ve 
greft sağ kalımı arasındaki ilişki Kaplan-Meier survival analizi ile değerlendirilmiştir.  

BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 43.8±13.1 idi. Hastaların mediyan takip süreleri 86 (IQR:60-145) aydı. 
Hastaların 105'ine (%34) indüksiyon tedavisinde anti timoglobulin (ATG) uygulandı. Hastaların 278'i (%89) KNI 
kullanırken, 268'i (%86) hasta anti metabolit tedavi aldı. Hastaların 58'i (%19) mTORi kullandı. Hastaların 
222'sinde (%71) hipertansiyon, 19'unda (%6) diyabetes mellitus varken diyabetes mellitus'u olmayan 53 (18%) 
hastada posttransplantasyon yeni başlangıçlı diyabetes mellitus (PYBD) gelişti. İzlemde 33 (11%) hastada CMV 
PCR pozitifliği saptanırken bu hastaların 20'sinde (%61) sadece varken 13'ünde (%39) doku invazif CMV 
hastalığı mevcuttu. Regrasyon analizinde, cinsiyet, yaş, kadeverik nakil, gecikmiş greft fonksiyonu, ATG 
indiksiyonu, PYBD, MMF ve mTORi ile CMV enfeksiyon sıklığı arasında ilişki saptanmazken hastaların rejeksiyon 
episodu yaşamasının CMV enfeksiyon riskini arttırdığı (OR:2.821, 95%CI: 1.299-6.125, p=0.009) saptandı. Diğer 
taraftan, ileri yaş (OR:1.049, 95%CI: 1.008-1.093, p=0.02) ve PYBD (OR:3.467, 95%CI: 1.056-11.385, p=0.04) 
doku invazif CMV gelişimi için risk faktörüydü. Kaplan-Meier survival analizinde ise CMV öyküsünün allogreft 
yaşam süresini olumsuz etkilediği tespit edilirken (p<0.001) asıl olumsuz etkinin doku invazif CMV 
enfeksiyonundan kaynaklandığı (p<0.001) CMV viremisinin ise etkisinin sınırlı olduğu (p=0.06) tespit edildi (Şekil 
1). 

 

SONUÇ: CMV enfeksiyonu nakil sonrası dönemde allograft yaşam süresini azaltan ciddi bir viral enfeksiyondur. 
Bu konuda doku invazif CMV enfeksiyonu daha belirgin etkiye sahiptir. Bu nedenle profilaktik antiviral tedavi 
kesildikten sonra ileri yaş hastalar ve PYBD gelişen hastalar doku invazif CMV hastalığı açısından yakın takip 
edilmelidir. Belki bu hastalarda aralıklı CMV PCR takibi uygun olabilir. Ayrıca hastalar rejeksiyon epizodu 
geçirmişse CMV aktivasyonunun gelişiminin kolaylaştığı akılda tutulmalıdır.  
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Akciğer Tek Lobta İki Adet Dev Kist Hidatik 

1Gökhan Öztürk 

 
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Denizli 

GİRİŞ: Kist hidatik hastalığı, Echinococcus granulosus'un sebep olduğu, karaciğerde, akciğerlerde ve vücudun 
diğer kısımlarında kistik lezyonlarla karakterize parazitik bir enfeksiyondur. Akciğerde görülen büyük kistler, dev 
kist hidatikler adı verilen özel bir klinik durumdur. Akciğer hidatik kistlerinin tedavisinde antihelmintikler 
kullanılması, kist rüptürüne neden olabilir. Cerrahi ilk seçenek olmalıdır. Biz yazımızda sol akciğer üst lob da iki 
adet dev kist hidatik ile uyumlu lezyon saptanan, tedavisi için torakotomi uygulanan hastanın klinik özelliklerini ve 
dev kist hidatiğe yaklaşımımızı tartıştık. Parankim koruyucu bir cerrahi planlamanın ve neden rezeksiyondan 
kaçınılması gerektiği litaratür eşliğinde vurgulandı. 

OLGU: Hastamız 38 Yaşında mental retarde erkek. Dış merkeze kuru öksürk şkayeti ile başvuran, sonrasında 
çekilen PAAG'de, sol akciğerde iki adet kist hidatik ile uyumlu lezyon saptanarak tarafımıza yönlendirildi (Resim 
1). Anemnezde üç aydır var olan kuru öksürük tarifliyor. Toraks Bilgisayarlı Tomografisinde (Toraks BT); Sol 
akciğerde üst lob da10x7 cm ve bu lezyonun inferiorunda 8x8 cm kistik dansitede lezyonlar rapor edildi (Resim 2-
3). Hastaya operasyon planlandı. Sol torakotomi yapıldı. Eksplorasyonda sol akciğer üst lobda iki adet kist hidatik 
ile uyumlu lezyon (Resim 4-5-6) ve alt lobun total atelektazik olduğu görüldü. İnferiordaki kiste emme aparatına 
bağlı iğne ile girildi ve 500 ml kaya suyu aspirasyonu yapıldı (Resim 7). Perikistik tabaka elektrokoter ile kesildi. 
Kistotomi sonrası germinatif membran çıkarıldı (Resim 8). Sonrasın da süperiordaki lezyona da aynı işlem 
uygulandı 600 ml kaya suyu aspire edildi (Resim 8). Her iki kistik boşluklardaki (Resim 9-10) bronşiyal fistüller 3/0 
Prolene ile kapatıldı ve 3/0 Vicryl ile kapitonaj uygulandı. Sol akciğer havalandırıldığında üst lobun ve atelektazik 
alt lobun havalandığı görüldü. Bir adet toraks dreni konuldu ve hasta kapatıldı, kontrol PAAC grafisi ekspanse idi 
(Resim 11). 4. gün taburcu edildi. Patoloji incelemeleri hidatik kist tanısını doğruladı. Nüksü önlemek için 
albendazol tedavisi başlandı. 6 aylık takipte nüks saptanmadı. 

 

              

Resim 1: Preoperatif PAAG  Resim 2: Sol üst lob süperiordaki lezyonun Toraks BT görüntüsü. 
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Resim 3: Sol üst lob inferiordaki lezyonun                                Resim 4: Torakotomi sonrası sol üst lobki kistik  lezyonların 
Toraks BT görüntüsü.                               görünümü (soldaki süperior, sağdaki inferior kistik lezyon). 

 

             

Resim 5: Torakotomi sonrası inferiordaki kistik lezyonun    Resim 6: Torakotomi sonrası süperiordaki kistik lezyonun görünümü. 
görünümü. 

 

       

Resim 7      Resim 8: Kistik membranlar. 
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Resim 9: İnferiordaki kistik lezyonun kistotomi ve kistik                 Resim 10: Süperiordaki kistik lezyonun kistotomi ve  
membran çıkarıldıktan sonraki görünümü.                                   kistik membran çıkarıldıktan sonraki görünümü. 
 

 

Resim 11: Postoperatif PAAG 

TARTIŞMA: Tanı için genellikle PAAG ve Torasik BT yeterlidir. Kesin tanı için patolojik doğrulama gerekir. Hidatik 
kistleri olan hastalar genelde asemptomatiktir. Semptomatik olanlarda öksürük, göğüs ağrısı, nefes darlığı, 
hemoptizi veya alerjik reaksiyonlarla başvurur. Rüptüre kistlerde kistik sıvı, germinatif membran ekspektorasyonu 
ve enfeksiyon görülebilir. 

Parazitin büyüme hızı, konağın bağışıklık yanıtı ve kistin yerleştiği dokunun özelliklerine bağlıdır. Büyük boyutlara 
ulaşması akciğer hidatik hastalığının kliniğini, tedavisini ve postoperatif seyrini değiştirebilir. Bu hastalıkta kist 
çapının 6 cm'ye ulaşması nadirdir. Çalışmamızda çapı 10 cm ve 8 cm olan tek lob da iki adet kist, dev hidatik 
akciğer kistleri olarak kabul edildi. Akciğer kist hidatiğinin tedavisinde parankim koruyucu ameliyatlar daha sık 
tercih edilmektedir. Akciğerin rezeksiyonundan kaçınılmalıdır çünkü sıkıştırılmış akciğer parankimi genellikle 
sağlıklıdır ve postoperatif dönemde genişler. Bizim hastamıza sistotomi ve kapitonaj prosedürü uygulandı. 
Antihelmintikler ile tedavi kist rüptürüne neden olabilir. Biz bu tedaviyi sadece cerrahiyi tolere edemeyecek 
hastalarda ve rekürrensleri önlemek için öneriyoruz. 

SONUÇ: Akciğer elastisitesi nedeniyle kist hidatiğin ileri derecede büyüyebileceği ve kistotomi, kapitonaj sonrası 
akciğer dokusunun yeniden ekspanse olduğu düşünüldüğünde, parankim koruma önemlidir. Kistin boyutunun 
rezeksiyon için endikasyon olmadığını savunuyoruz. Parankim koruyucu bir operasyondan sonra görülebilecek 
komplikasyonların çoğu düzeltilebilir, buna karşılık akciğer rezeksiyonu geri dönüşümsüzdür.  
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Koroner Arter Hastalığı Olan Hastalarda SYNTAX Skoru ve Huzursuz Bacak 
Sendromu İlişkisi 

 

2Faysal Şaylık, 1Murat Selçuk, 2Remzi Sarıkaya 

 
12. Abdulhamit Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
2Van Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 

AMAÇ: Huzursuz bacak sendromu (HBS), karşı konulamaz bacakları hareket ettirme dürtüsü ile yaygın ancak 
göz önünde bulundurulmayan bir hastalıktır. Daha önce çalışmalarda koroner arter hastalığı (KAH) ve HBS 
arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu çalışmada biz HBS'nin koroner arter hastalığı şiddeti ile ilişkisini incelemeyi 
amaçladık. 

YÖNTEMLER: Çalışmaya toplam 226 hasta dahil edildi. Tüm hastalara standart koroner anjiyografi yapıldı.  KAH  
grubu olarak lümen çapı >1,5 mm ve çapta en az %50 darlığı olan hastalar kabul edildi. Koroner anjiyografisi 
normal olan hastalar kontrol grubu olarak değerlendirildi. KAH grubundaki tüm hastalar için SYNTAX skoru (SS) 
hesaplandı ve hastalar SS skoruna göre düşük SYNTAX skor grubu (SS skoru <23) ve yüksek SYNTAX skor 
grubu (SS skoru >23) olarak iki gruba ayrıldı. HBS tanısı ve skor laması için hastalara Uluslararası Huzursuz 
Bacak Sendromu Çalışma Grubu tarafından geliştirilen bir tanısal anket uygulandı. 

BULGULAR: HBS ve HBS skoru KAH grubunda kontrol grubuna göre yüksekti (sırasıyla p:0,022; p:0,001). 
Yüksek SYNTAX skoru grubunda kontrol grubuna göre yüksek HBS sıklığı (p: 0,046) ve daha yüksek HBS skoru 
(p<0,001) vardı. Multivariate logistic regression analizinde, yüksek HBS skoru yüksek SYNTAX skorunun 
bağımsız bir belirleyicisiydi (OR: 1.306,% 95 CI: 1.046-1.631, p:0,018). Yüksek SYNTAX skoru HBS skoru ile 
ciddi korelasyon gösterdi (Korelasyon katsayısı: 0,549 ve p:0,002). 

SONUÇLAR: Çalışmamız, KAH hastalarının normal arter hastalarına göre daha sık HBS ve daha yüksek HBS 
skoruna sahip olduğu sonucuna varmıştır. Ayrıca, yüksek SYNTAX skoru, daha yüksek HBS oranları ve daha 
yüksek HBS skorları ile ilişkilidir. 
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Akciğer Kanserli Hastalarda Prognostik Biyobelirteçlerin Uzun Dönem Sağkalım 
Açısından İrdelenmesi 

1Belkıs Nihan Coşkun, 2Oğuzhan Sıtkı Dizdar, 3Şeniz Korkmaz, 4Engin Ulukaya, 5Türkkan 
Evrensel 

 
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Bursa 
2Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Kayseri 
3Karacabey Devlet Hastanesi Biyokimya Bölümü, Bursa 
4İstinye Üniversitesi Biyokimya Ana Bilim Dalı, İstanbul 
5Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Onkoloji Bilim Dalı, Bursa 

GİRİŞ- AMAÇ: Akciğer kanseri, dünya çapında kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedenidir. Küçük hücreli 
olmayan akciğer kanseri (NSCLC) en yaygın akciğer kanseridir. Paklitaksel gibi NSCLC tedavisinde kullanılan 
ilaçlar, kanser hücrelerinde mikrotübüllerin stabilizasyonuna neden olarak mitotik durmaya ve ardından kanser 
hücrelerinin bir alt kümesinde apoptotik hücre ölümüne neden olur. Apoptoz sırasında salınan M30 ve nekroz 
sırasında salınan M65, sitokeratin 18'in dolaşımdaki fragmanlarıdır ve özellikle epitelyal kanser lerde kemoterapi 
cevabını değerlendirmek için önemli belirteçler olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada ileri evre akciğer kanserli 
hastalarda kemoterapi öncesi ve ilk doz sonrası bakılan serum M30 ve M65 antijenlerinin uzun dönem prognozda 
ve tedavi yanıtındaki prediktif etkisini araştırmayı amaçladık.  

MATERYAL METOD: İleri evre akciğer kanseri tanılı 48 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik 
verileri ve histopatolojik özellikleri kayıt edildi. Hastaların 48’ine kemoterapi öncesi, 43’üne hem kemoterapi 
öncesi hem de kemoterapiden 48 saat sonra serum M30, M65 seviyeleri çalışıldı. Uzun dönem sağ kalımları 
Kaplan-Meier eğrileri ile değerlendirildi. Ölçülen M30, M65 seviyeleri ve M30/M65 oranının yüksek ya da düşük 
olmasının uzun dönem sağ kalım üzerindeki etkisi araştırıldı. 

BULGULAR: Tanı anında hastaların ortalama yaşı 57,52±9,38 yıl olarak bulundu. Kırk sekiz hastanın 46’sını 
erkekler oluşturmaktaydı. Hastaların %47.9’ u evre IIIA, %39.6 evre IIIB ve %12.5 evre IV idi. En dominant 
histolojik tip yassı hücreli karsinom olup hastaların %87.5’ unu oluşturmaktaydı. Geri kalan %8.3 hasta 
adenokarsinom, %4.2 hasta ise büyük hücreli karsinom tipine sahipti. Kemoterapi öncesi M30 değeri 
163.23±112.30 iken; kemoterapiden 48 saat sonra 249.74±266.67 olarak ölçüldü. (p<0.001) Kemoterapi öncesi 
M65 değeri 415.97±214.63 iken; kemtoterapiden 48 saat sonra 656.65±394,15 idi. (p<0.001) Median sağ kalım 
süresi 17 (2-142) ay olarak hesaplandı. Kemoterapi öncesi M30/M65 oranı düşük olan grubun uzun dönem sağ 
kalımının istatistiksel olarak anlamlı olarak uzun olduğu saptandı (Şekil 1).  
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Kemoterapiden 48 saat sonra bakılan M30/M65 oranı ya da tek başına M30 ya da M65 değerinin uzun dönem 
sağ kalım açısından prediktif bir değeri olmadığı görüldü.  

SONUÇ: İleri evre akciğer kanserli hastalarda kemoterapi öncesi M30/M65 oranı uzun dönem sağ kalım 
açısından prognostik bir faktör olabilir. 

Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri, M30 ve M65 antijeni, neoadjuvan tedavi, uzun dönem prognoz. 

  



17. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi 

 
 

227 
 

SB061 - 114 

 

Spontan Bakteriyel Peritonit Tanısı Alan Hastaların Klinik ve Laboratuvar 
Özellikleri 

1Tuğba Ocak, 2Macit Gülten 

 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Bursa 
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Bursa 

GİRİŞ VE AMAÇ: Spontan bakteriyel peritonit (SBP), dekompanse karaciğer sirozunun sık görülen ve yüksek 
mortalite oranlarına sahip bir komplikasyonudur. Klasik SBP tanısı asit sıvısında polimorfnüveli lökosit (PMNL) 
>250/mm3 ve pozitif asit sıvı kültürü ile konur. SBP’in klasik SBP’den farklı olarak kültür negatif nötrositik asit 
(KNNA), monomikrobial bakterisit (MNB) ve polimikrobial bakterisit (PMB) olmak üzere toplam üç çeşidi daha 
bulunmaktadır. Bu çalışmada SBP’si olan siroz hastalarında mortaliteye etki eden faktörlerin tespiti 
amaçlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği’nde Ocak 2013 - Mart 
2016 tarihleri arasında yatan 69 sirotik hasta ve bu hastalarda gelişen 74 SBP epizodu değerlendirildi. Bu 
hastaların demografik bilgileri, başvuru semptomları, ek hastalıkları, laboratuvar paremetreleri, tedavi protokolleri, 
siroz nedenleri, MELD, Na-MELD, Child-Turcotte-Pugh skorları, hepatik ensefalopati, hepatorenal sendrom, 
özafagus varis kanaması, hepatosellüler karsinom gibi diğer siroz komplikasyonlarının görülme oranları ve 
bunların mortalite ile ilişkisi analiz edildi. 

SONUÇ: Hastaların %58,1’i erkekti. 46 hastanın yaşadığı gözlendi. Ölenlerin 17’si erkek,11’i kadındı. 
Çalışmadaki hastaların yaş ortalaması 63 yıl (25-82) saptandı. Yaşayanların yaş ortalaması 61 yıl (44-82), 
ölenlerin yaş ortalaması 66 yıl (25-82 ) bulundu. Yaşayan ve ölenler arasında cinsiyet ve yaş dağılımı arasında 
anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,131, p=0,723). Çalışmamızda SBP de total mortalite oranı %37,8’idi. 18 klasik 
SBP epizodundan 5’i, 29 KNNA epiozodundan 23’ü hayatını kaybetmiştir. MNB epizodundan hayatını kaybeden 
olmamıştır. SBP ve alt gruplarının mortalite ile ilişkisi karşılaştırıldığında istatiksel açıdan anlamlı fark 
gözlenmemiştir. SBP epizodu olan tüm vakaların hastaneye başvuru semptomları değerlendirildi. En sık başvuru 
semptomu sırasıyla karında şişlik, karın ağrısı ve bilinç değişikliği olarak saptandı. Hastalarda en sık siroz nedeni 
HBV, kriptojenik ve alkol olarak saptandı. SBP epizodu geçiren tüm vakaların tanı anında kaydedilen laboratuvar 
değerlerinden Hb, Hct, serum lökosit, serum polimorfnüveli lökosit, INR, üre, kreatinin, LDH, total bilirubin, direkt 
bilirubin, asit lökosit, asit polimorfnüveli lökosit, asit LDH ve CRP’nin mortalite ile ilişkili olduğu izlendi (Sırasıyla 
p<0,001, p=0,001, p<0,001, p<0,001, p<0,001, p=0,002, p=0,031, p<0,001, p=0,023, p=0,014, p<0,001, p<0,001, 
p=0,024, p=0,047). SBP epizodu geçiren vakalarda tanı anında hesaplanan CTP (p<0,001), MELD (p=0,001) ve 
Na-MELD (p=0,001) skorlarının ortalama değerlerinin mortalite ile ilişkili olduğu izlenmiştir. Siroz komplikasyonları 
ayrı ayrı ele alındığında özofagus varis kanaması (p<0,001) ve hepatorenal sendrom (p=0,001) ile mortalite 
arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmıştır. 

TARTIŞMA: Çalışmamıza alınan tüm hastalar SBP tanısı ile izlenmekteydi. Çalışmamızda SBP tanısı ile tedavi 
gören hastaların klinik ve laboratuar özellikleri retrospektif olarak taranıp elde edilen sonuçların mortalite ile ilişkisi 
incelenmiştir. Mortalite oranı %37,8 olarak gözlenmiş olup literatüre göre daha yüksek bulunmuştur. Bunun 
nedeninin yaşamını kaybedenlerin %67,9’unda SBP’ye diğer siroz komplikasyonlarının eşlik etmesi olabileceği 
düşünüldü. Çalışmamızda literatüre benzer şekilde asit mayi kültür pozitifliği, SBP’ye eşlik eden ek 
enfeksiyonların ve diğer komplikasyonların varlığının mortalite ile ilişkili olduğu gözlenmiştir. SBP yüksek mortalite 
oranlarına neden olduğundan bu konuda daha yüksek hasta sayısı içeren çalışmalara ihtiyaç vardır. Mortalite 
üzerine etkili faktörlerin tespiti ile hastaların sağkalımlarının uzatılması mümkün olabilir. 

Anahtar kelimeler: Spontan bakteriyel peritonit, mortalite, siroz.  
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Non-Fonksiyonel Adrenal İnsidentaloma Kardiyovasküler Risk Faktörleri Arasında 
Sayılabilir mi? 
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AMAÇ: Non-fonksiyonel adrenal insidentaloma (NFAI) ile kardiyovasküler risk faktörleri arasındaki potansiyel 
ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık. 

METOT: Prospektif olarak yapılan bu çalışmaya AI’sı saptanan ve non-fonksiyonel olduğu gösterilen, 40 yaş 
üzeri 43 hasta ve 28 sağlıklı kontrol alındı. Kontrol grubu yaş ve cinsiyet olarak benzer, metabolik sendrom 
öğelerini içermeyen kişilerden seçildi. Her iki grupta glukoz, insülin, c-peptid ve lipid profili, homosistein, eritrosit 
sedimantasyon hızı (ESH), yüksek duyarlıklı c-reaktif protein (hsCRP), fibrinojen ve 25-hidroksi kolekalsiferol (25-
OH-D3) ölçüldü. Hasta ve kontrol grubunun tansiyon, bel çevresi, vücut kitle indeksi (VKİ), karotis arter intima 
media kalınlık (KİMK) ölçümü yapıldı. İstatistiksel analizler için SPSS (IBM Corp. Released 2012. IBM SPSS 
Statistics for Windows, Version 21.0. Armonk, NY: IBM Corp.) programı kullanılmış olup p<0,05 istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR: Hasta ve kontrol grubu karşılaştırıldığında, hastalarda kontrol grubuna kıyasla bel çevresi, ESH, 
trigliserit ve KİMK daha yüksek saptandı (sırasıyla p:0,002, P≤0,001, p:0,001, p:0,024). VKİ, glukoz, insülin, 
HOMA, hsCRP, fibrinojen, homosistein ve LDL düzeyleri kontrol grubuna göre hastalarda daha yüksekti ancak 
istatistiksel anlamlılığa ulaşmadı (Tablo 1). Kontrol grubu VKİ düzeylerine göre ‘normal VKİ olan grup ve obez 
grup’ olarak ikiye ayrıldı. Hastaların ortanca ESH değerleri normal VKİ olan gruba göre anlamlı olarak yüksek 
bulundu (p<0,001). Hastaların medyan TG değerleri hem normal VKİ olan hem de obez gruplardan yüksek 
bulundu (p:0.0004). KİMK açısından hasta ve kontrol grupları arasında anlamlı fark varken, üç grup 
karşılaştırıldığında fark bulunamadı. Hastalardan 10 tanesinde (%23,2) 1 mg deksametazon (DXM) ile supresyon 
olmadığı ancak 2 gün 2 mg DST ile supresyonun sağlandığı görüldü. Olası otonom kortizol sekresyonu olan 
(OKS) bu hastaların hepsinde eşlik eden en az bir komorbidite vardı. 1 mg DXM ile suprese olan 33 hastanın ise 
%72,3’ünde komorbite saptandı. Komorbidite varlığı açısından gruplar arasında anlamlı fark yokken tek tek 
bakıldığında diabetes mellitus (DM) açısından anlamlı fark olduğu görüldü (Olası OKS bulunan hastaların 
%90’unda DM var iken, suprese olanların %24,2’sinde DM saptandı; p=0,000; Chi-square test). 
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SONUÇ: NFAI’lı hastalarımızda daha yüksek saptanan bel çevresi, ESH, trigliserit, KİMK değerleri ve OKS olan 
hastalarda artmış DM sıklığı NFAI’nın kardiyovasküler risk faktörlerinden biri olabileceğini düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Karotid intima media kalınlık, non-fonksiyonel adrenal insidentaloma, otonom kortizol 
sekresyonu, subklinik inflamasyon 
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Primer Böbrek Kaynaklı Küçük Hücreli Nöroendokrin Karsinom Olgusu 
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GİRİŞ: Nöroendokrin karsinomların çoğu gastrointestinal sistemde ve solunum sisteminde görülür. Nöroendokrin 
karsinomların bir alt tipi olan küçük hücreli nöroendokrin karsinom (KHNK) çoğunlukla trakeabronşial ağaçtan 
kaynaklanır. Primer renal KHNK çok nadirdir ve böbrek tümörlerinin %1’den azını oluşturur. Optimal tedavi 
seçenekleri ve sağkalımı ile ilgili veriler sınırlıdır. Primer renal KHNK olgusunu sunmayı amaçladık. 

OLGU: 66 yaşında erkek hasta 6 aydır olan istemsiz kilo kaybı ve halsizlik nedeniyle merkezimize başvurdu. 
Çekilen bilgisayarlı tomografisinde (BT) mediastende ve aksiller bölgede multipl lenfadenopati, sol akciğer 
lingulabazal posterior fissürde yerleşimli subplevral ve parankimal multipl nodüller saptandı (Şekil 1A). Sol böbrek 
orta alt polde renal pelvise uzanım gösteren kortikal yerleşimli 87x73mm santrali nekrotik düzensiz sınırlı kontrast 
tutulumu gösteren solid lezyon izlendi (Şekil 1B). Kranial BT görüntülemesinde metastaz tespit edilmedi. Yapılan 
pulmoner wedge rezeksiyonda subkarinal lenf nodu, sağ akciğer üst ve alt lobdan 2 adet nodül çıkarıldı. Akciğer 
lezyonlarının patoloji sonucu yüksek dereceli nöroendokrin karsinom olarak raporlandı. Yapılan sol böbrek 
biyopsisinde; Ki-67: %70 olup sinaptofizin, CK7, PAX-8, NSE, CD56 ve TTF-1 pozitif saptandı. Patoloji primer 
renal KHNK olarak değerlendirildi. Sistemik kemoterapi olarak karboplatin ve etoposid başlandı. 3 kür kemoterapi 
sonrası parsiyel yanıt alındı. 6 kür sonrası kontrol PET BT’sinde sol akciğerde ve karaciğerde yeni lezyonlar 
oluştuğu ve primer kitlede progresyon geliştiği saptandı (Şekil 2). Hastaya 2. basamakta irinotekan başlandı. Ağrı 
nedeni ile L5 vertebra, sağ femur başı, sol acetabuluma 3900cGy palyatif radyoterapi uygulandı. 4 kür irinotekan 
tedavisi sonrası batın BT’sinde perirenal alanda yaklaşık 6 mm kalınlığında yumuşak doku görünümleri dışında 
lezyon saptanmadı. Primer dışındaki tüm lezyonlarında tam yanıt alınan hastaya 6. kür sonrası sol nefrektomi 
yapıldı. Patolojik değerlendirmesi 1x0,4 cm boyutunda renal KHNK ile uyumluydu. İrinotekan tedavisine devam 
eden hastanın 9. kür sonrası PET BT’sinde lezyon saptanmadı. 17 ay irinotekan monoterapisine tam yanıt alınan 
hastanın tedavisi, 23. kür sonrası hastanın isteği üzerine dış merkezde kesildi. 2 ay sonra kranial BT’sinde her iki 
serebellar ve serebral hemisferde multiple nodüler lezyon izlendi (Şekil 3). 

TARTIŞMA: Primer renal KHNK, literatürde sınırlı sayıda vaka örnekleri ile bildirilmiştir. Renal KHNK kemoterapi 
yanıtı sınırlıdır. Kemoterapiye rağmen nüks çok sık görülür ve ortalama sağkalım süresi bir yılın altındadır. 
Olgumuz literatürde irinotekanla ikinci basamak tedavide renal KHNK’da 17 ay gibi uzun bir süre yanıt sağlanan 
ilk vakadır. Primere yönelik cerrahi yapılması vakamızda tümör yükünü azaltmakla yardımcı olmuştur. İrinotekan 
tam yanıtlı metastatik hastalarda, irinotekanın kesilmesi hızlı bir şekilde hastalık nüksüne yol açabilir. 

 

Şekil 1A. Akciğer parankimal nodüller                        Şekil 1B. Sol böbrek kitlesi 
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Şekil 2. Progrese Pet BT görüntüleri 
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Nakil Sonrası Donör Spesifik Antikorlardaki Değişim ile Biyokimyasal 
Parametrelerdeki Değişimin Karşılaştırılması 

2Talat Aykut, 1Yasin Öztürk, 1Hakan Özer, 3İsmail Baloğlu, 1Kültigin Türkmen 

 
1Necmettin Erbakan Üniveristesi Meram Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Konya 
2Necmettin Erbakan Üniveristesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Konya 
3Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı, Niğde 

AMAÇ: Bu çalışmada nakil polikliniğimizde takip ettiğimiz hastaların nakil öncesinde ve nakil sonrası takiplerinde 
bakılan DSA (Donör Spesifik Antikor) değerlerindeki değişimin, hastaların klinik ve biyokimyasal parametreleriyle 
ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.  

YÖNTEM: Nakil polikliniğinde takipli olan renal nakilli 45 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelenerek 
demografik ve klinik özellikleri, nakil öncesi DSA değerleri, nakil sonrası DSA değerleri ve biyokimyasal 
parametre değerleri kaydedildi. Nakil öncesi bakılan değerler preop, nakil sonrasında kreatinin değerinin 
stabilleştiği dönemdeki değerler postop ve ileri dönem poliklinik kontrollerinde nakil sonrası DSA bakılan 
dönemdeki biyokimyasal değerler takip değerleri olarak kaydedildi. Hastaların donör spesifik antikorları, nakil 
öncesi ve nakil sonrası değerleri göz önüne alınarak azalan, sabit ve artan olarak gruplandırıldı.  

BULGULAR: Çalışmamıza 17 kadın (%37,8) ve 28 erkek (%62,2) olmak üzere 45 renal nakilli hasta dahil edildi. 
Nakil öncesi 21 hastanın donör spesifik antikoru negatif iken 24 hastanınki pozitifti. Nakil sonrası 27±18. ayda 
değerlendirilen hastalardan 23’ünün donör spesifik antikoru negatif, 22’sininki pozitifti. Nakil öncesi ve sonrası 
DSA değişim Tablo 1‘de gösterilmiştir. Gruplar arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır (p=0,098). Hastaların postop 
ve takip dönemlerindeki biyokimyasal parametreleri birbiriyle karşılaştırılarak biyokimyasal parametrelerdeki 
değişim bulundu. Biyokimyasal parametrelerdeki değişimler DSA azalan, sabit ve artan olarak üç grup için 
istatistiksel olarak ele alındı. GFR, kreatinin, sodyum, platelet ve proteinürideki değişim istatiksel olarak 
anlamlıydı (p<0.05 ) Tablo 2.  
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SONUÇ: GFR ve proteinüri günümüzde bozulmuş böbrek fonksiyonunun iyi bir göstergesi olarak 
kullanılmaktadır. Nakil polikliniklerindeki takiplerde de azalmış GFR değeri klinisyeni rejeksiyon açısından 
uyarmaktadır. Tüm çalışmalara rağmen böbrek nakilli hastalarda immünolojik monitorizasyonun HLA antikor 
gelişimi takibi ile yapılıp yapılamayacağı konusu hala net değildir. HLA antikor gelişimi rejeksiyon için risk olsa da 
hastaların bir kısmında antikor gelişmesine rağmen greft fonksiyonu normal seyretmektedir. Bu sebeple 
antikorların titresi, tipi, pozitifleşme zamanı ve uygulanan tedaviler ile olan ilişkileri için daha detaylı çalışmalar 
gerekmektedir. 
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Prognostik Nütrisyonel İndeks ve Periferik Arter Hastalığı Arasındaki İlişki 

1Muhammed Süleymanoğlu, 1Ayça Gümüşdağ 

 
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kars 

AMAÇ: Periferik arter hastalığı (PAH), aterosklerozun ileri bir aşamasında ortaya çıkar ve komorbiditeleri kötü 
prognozla ilişkilidir. Malnütrisyon, aterosklerotik hastalığı olan kişilerde hastalığın şiddeti ile ilişkilidir ve artmış 
morbidite ve mortalite ile güçlü bir şekilde ilişkilidir. Prognostik nütrisyonel index (PNI), serum albümin 
konsantrasyonu ve periferik lenfosit sayısından hesaplanır ve hastanede yatan hastaların beslenme durumunu 
temsil eder. Bu çalışmayla, intermittan kladikasyosu nedeniyle periferik arteriyel anjiyografi yapılan hastalarda 
PNI ile PAH varlığı arasındaki ilişkiyi saptamak amaçlandı. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya retrospektif olarak Ocak 2017 ve Ocak 2020 yılları arasında periferik 
anjiyografi yapılan toplam 206 hasta dahil edildi. Intermittan kladikasyosu olan ve alt ekstremite renkli doppler 
ultrasonda monofazik akım, bifazik akım veya akımın tamamen izlenmediği hastalara periferik anjiyografi yapıldı. 
PAH saptanan ve PAH saptanmayan hastalar olmak üzere hastalar iki gruba ayrıldı. PNI: 10 × serum albumin 

(g/dL) + 0.005 × periferik lenfosit sayısı (/mm3) formülüyle hesaplandı. 

BULGULAR: Çalışmaya 206 hasta (%85,9 erkek) dahil edildi. Hastaların 164 (%79,6) ünde PAH saptandı. PAH 
saptanan hasta grubunda kronik böbrek hastalığı, koroner arter hastalığı, diyabetes mellitus, hiperlipidemi, sigara 
içiciliği anlamlı olarak daha yüksek saptandı, eGFR, HDL, albümin ise daha düşük saptandı. Ayakbileği-kol 
basıncı indeksi (ABI) ve yürüme mesafesi PAH olan grupta daha yüksek bulundu, ancak PNI değerleri anlamlı 
olarak PAH olan grupta daha düşük saptandı. Univariate analizde anlamlı saptanan parametreler multivariate  
analizde değerlendirilerek bağımsız öngördürücüler saptanmaya çalışıldı. PNI, diyabet, hiperlipidemi ve sigara 
içiciliğinin PAH varlığını öngörmede bağımsız bir değişken oldukları saptandı. Yapılan ROC eğrisi analizinde; PNI 
<47,95 değerinin %69 duyarlılık ve %62 özgüllük ile PAH’ı öngördüğü saptandı (AUC: 0,686 (%95 CI ile 0,594-
0,779)) 

SONUÇ: PNI ile PAH arasında güçlü bir ilişki olduğu saptandı. Düşük PNI değeri saptanan ve kladikasyo 
tarifleyen hastalarda PAH varlığını daha kuvvetli bir şekilde düşünmek akılcı bir yaklaşım olabilir. 
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Table 1 The baseline characteristics, anatomic and laboratory results of all patients, and patients with and without 
PAD 
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Table 2 Univariable and multivariable logistic regression analysis for the prediction of severe PAD 

 

Figure1: ROC curve analysis of prognostic nutritional index in prediction of peripheral arterial disease 
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Kalp Yetersizliği Bulguları ile Başvuran Hastada Kardiyak Amiloidoz 

1Sefa Erdi Ömür, 1Çağrı Zorlu 

 
1Tokat Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Tokat 

61 yaşındaki erkek hasta devamlı olan nefes darlığı ve baş ağrısı ile nöroloji tarafından kardiyoloji polikliniğimize 
yönlendirildi. Hastaya yapılan detaylı anamnezinde hipotansiyonun olduğu belirlendi. Hastanın yapılan 
muayenesinde genel durumu orta, kalp hızı 125/dk, arter kan basıncı 100/65 mmHg saptandı. Kardiak 
oskültasyonda mitral odakta 2. dereceden sistolik üfürüm ve triküspit odağında pansistolik üfürüm, akciğer 
muayenesinde ise alt zonlarda raller saptandı. Hastada +1/+1 pretibial ödemi mevcuttu. Hastaya muayene 
öncesinde çekilen elektrokardiyografisinde (EKG) voltaj kaybı ve atrial fibrilasyon (AF) saptandı (Resim 1). 
Hastaya o an yapılan biyokimyasal testlerinde kreatinin 1.2 g/dl, potasyum 5.5 ve NT-proBNP 1250 saptandı. 
Diğer biyokimyasal parametrelerinde anormal değerler saptanmadı. Ekokardiyografide sol ventriküler hipertrofi, 
sol atriyal dilatasyon, 2. dereceden mitral yetersizlik saptandı (Resim 2). Hastanın sağ ventriküler 
değerlendirmesinde 1-2 triküspit yetersizlik mevcuttu. Hastada bu bulgularla ilk planda korunmuş ejeksiyon 
fraksiyonlu kalp yetersizliği (KEF KY) düşünüldü. Öte yandan ekokardiyografisinde sol ventrikül hipertofisinin 
bulunması, EKG’ de ise sol ventrikül hipertofisi ile uyumsuz şekilde prekordial derivasyonlarda düşük voltaj 
saptanması üzerine kardiak amiloidozdan da şüphelenildi. Hastaya aynı zamanda nörolojik ve gastrointestinal 
tutulum araştırılması için dahiliye ve nöroloji konsültasyonu da istendi. Hastaya diüretik tedavi, 90 mg di ltiazem 
2x1 ve antikoagülasyon başlanarak kardiyoloji poliklinik kontrolü önerildi. Hasta dahiliye kliniğince tetkikler ile 
değerlendirilip nihayetinde gastroenteroloji kliniğine yönlendirilmiş olup yapılan rektal biyopsi sonucunda primer 
amiloidoz tanısı kondu. Amiloidoz; hatalı katlanmış beta zincirleri olan amiloid isimli proteinlerin dokularda 
birikmesi sonucunda oluşan hastalıktır. Primer, sekonder, familial ve senil amiloidoz olmak üzere 4 tip amiloidoz 
vardır. Kardiyak amiloidozis amiloidlerin miyositlerde birikmesiyle oluşur. Kardiyak amiloidoz hem primer hem de 
sekonder tipte görülebilir. Ancak primer amiloidozda daha sık olarak karşımıza çıkmaktadır. Çoğunlukla diffüz 
miyokard tutulumu restriktif kardiyomyopatiye neden olmakla birlikte bazı olgularda nadiren perikard tutulumu 
yaparak konstriktif perikard tablosuna neden olabilmektedir. Çok daha nadiren kardiyak tamponada yol 
açmaktadır. Ekokardiyografide sol ventrikül duvarında kalınlaşma, dilate olmamış sol ventrikül kavitesi, diyastolik 
disfonksiyon ve atriyumlarda genişleme sık özelliklerdir. Buna karşılık elektrokardiyografide kardiyak amiloidozda 
en sık anormallik düşük voltajdır. Kardiyak tutulumda amilodioz, en sık restriktif kardiyomiyopatiye yol açarak 
erken diyastolik doluşta azalmaya yol açar ve periferik ödem bulguları oluşur. Kesin tanı için eğer ancak 
abdominal yağ biyopsisi negatifse endomiyokardiyal biyopsi düşünülebilir. Kardiyak amiloidozun neden 
olabileceği bir diğer klinik tablo konjestif kalp yetersizliğidir. Daha nadir olarak ise damarlardaki tutulum ve renal 
tutulumun sebep olduğu nefrotik sendrom nedeni ile ortastatik hipotansiyon görülebilmektedir. Kardiyak ileti 
yollarından olan his purkinje tutulumu yaparak aritmilere ve ani ölüme neden olabileceği de bildirilmiştir. Primer 
amiloidozda tedavi kemoterapi ve kemik iliği transplantasyonudur. Birçok amiloidoz vakası önemli non kardiyak 
amiloidoz sebebiyle kardiyak transplantasyona uygun olmamaktadır. Fakat seçilmiş vakalarda primer amiloidozda 
kemoterapi ve kemik iliği transplantasyonu sonrası transplantasyon uygulanabilmektedir. 
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COVID-19 Enfeksiyonunda Geriatrik Hastalarda Mortalite: Tek Merkezli Çalışma 

1Ali Erol, 2Suna Avcı, 3Vildan Gursoy, 4Selime Ermurat, 1Melike Yazıcı 
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4Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi,Romatoloji,Bursa 

GİRİŞ: Çin’ in Wuhan kentinde 2019 Aralık ayında ortaya çıkan SARS-CoV-2 hastalığı tüm dünyayı etkisi altına 
alan bir sağlık sorunu haline gelmiştir [1]. Çin’de mortalite oranı %2,3 rapor edilmişken, Italya da bu oran %7,2 
lere kadar çıktığı görülmüştür [2]. Geriatrik popülasyonda SARS-CoV-2 enfeksiyonuna bağlı ölüm oranları daha 
da yüksektir [2-4]. Ülkemizde ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde tespit edilmiştir. Bir çalışmada 60 yaş üstü 
populasyonun ölüm oranını hospitralize edilenlerde %18, hospitalize edilmeyenlerde %6 olarak bildirilmiştir [5]. 

AMAÇ: Biz bu çalışmada COVID-19 enfeksiyonunda, özellikle hassas bir topluluk olan geriatrik populasyonu 
daha iyi tanımak ve değerlendirilmek amacıyla gençlere göre yaşlı grubun demografik verilerini ve mortalite 
oranlarını araştırmayı hedefledik. 

METHOD: Bu retrospektif kohort çalışmaya 20.03.2020-15.05.2020 tarihleri arasında pandemi referans 
hastanemize başvurup yatarak tedavi gören COVID-19 tanılı hastalar dahil edildi. Hastaların demografik verleri, 
PCR ve görüntüleme sonuçları, aldıkları tedaviler, yatış süreleri, mortalite durumları ve yoğun bakım durumları 
kaydedildi. Verilerin analizi için uygun istatistiksel işlemler uygulandı.  

BULGULAR: Çalışmaya belirtilen tarih aralığında hastaneye başvuran ve yatarak tedavi gören 1820 hasta dahil 
edildi. Tablo 1 hastaların yaş gruplarına göre demografik ve klinik özelliklerini göstermektedir. 1820 hastadan 
807'sinde (%44,3) PCR ile doğrulanmış COVID-19 enfeksiyonu vardı. Diğerleri klinik ve/veya laboratuvar olarak 
COVID-19 olduğu konfirme olan hastalardı. Hastaların yaklaşık üçte biri geriatrik yaş grubundaydı. PCR ile 
doğrulanmış enfeksiyon, geriatrik hastalar arasında önemli ölçüde daha az yaygındı. İki grup cinsiyet dağılımı 
açısından farklılık göstermedi. Geriatrik hastalarda hidroksiklorokin ve favipiravir kullanımı daha yaygındı. 
Geriatrik hastalarda 65 yaş altı hastalara göre mortalite, yoğun bakım ünitesine (YBÜ) yatış ve uzun süreli yatış 
oranları daha yüksekti ve hastanede kalış süreleri daha uzundu. Geriatrik hastaların mortalite oranı %14,7 tespit 
edilmiş olup bu oran, genç gruptan yaklaşık yedi kat fazla, tüm populasyonun ise iki katından fazla tespit edildi. 
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SONUÇ: COVID-19 enfeksiyonunda yaşlı grubun gençlere göre hastanede yatış süresinin daha uzun olduğu, 
YBÜ’ye yatışın daha fazla olduğu ve yaşlıdaki bu enfeksiyonun daha mortal seyrettiği çalışmamızda gösterilmiştir. 
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Endovasküler Girişim ile Tedavi Edilen Alt Ekstremite Periferik Arter Hastalarında, 
CRP / Albümin Oranı ile Uzun Dönem Klinik Sonlanımlar Arasındaki İlişki 

1Muhammed Süleymanoğlu, 1Ayça Gümüşdağ, 1Cengiz Burak 

 
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kars 

GİRİŞ VE AMAÇ: Periferik arter hastalığı, ilerleyici aterosklerozun bir sonucudur ve kardiyovasküler morbidite ve 
mortalite ve ekstremite kaybına kadar giden olaylar ile ilişkilidir. Aynı zamanda aterosklerozun patogenezinde 
inflamasyonun rol oynadığı bilinmektedir. Tek başına C-reaktif protein (CRP) yüksekliği ve albumin düşüklüğünün 
periferik arter hastalığı ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Bu iki parametrenin bir kombinasyonu olan CRP/albümin 
oranının inflamatuvar yanıtı göstermede daha doğru bir inflamatuvar gösterge olduğu düşünülmektedir. Bu 
çalışmada CRP/albumin oranının periferik arter hastalığı prognozunda yerinin tartışılması amaçlanmaktadır. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2015-Ocak 2020 tarihleri arasında hastanemizde alt ekstremite periferik arter 
hastalığı nedeniyle perkütan girişim yapılan ve başarılı sonuç elde edilen 148 hasta çalışmaya dahil edildi. 
Çalışmaya dahil edilen hastaların bilgileri hastanemizin elektronik dosya sisteminden elde edilen verilerden 
sağlandı. Çalışmanın primer sonlanım noktası mortalite ve amputasyon olarak belirlendi. Hastaların rutin 3 aylık 
poliklinik kontrolleri yapıldı. Takipleri hastanemizde yapılmayan hastaların sonlanım verileri telefon ile aranılarak 
elde edildi. Hastaların ortalama takip süresi 22 aydı. Hastalar CRP/albumin oranlarının median değerlerine göre 
iki gruba ayrıldı.  

BULGULAR: Çalışmamızda periferik arter hastalığı ile başarılı perkütan girişim yapılan hastalarda ortalama 22 
aylık takipte mortalite oranı %14,1, amputasyon oranı %12,1 idi. CRP/albumin oranı daha yüksek olan grupta 
diabetes mellitus oranı daha yüksekti. Aynı zamanda bu hasta grubunda hastaların daha ileri yaşta olduğu, 
kreatinin, platelet ve CRP değerlerinin daha yüksek olduğu, albumin ve hemoglobin değerlerinin ise daha düşük 
olduğu görüldü. Diğer demografik veriler iki grup arasında benzerdi. Yapılan multivariate analizde CRP/albumin 
oranının ( HR: 1,596, %95 CI: 1,371-1,859; p<0.001) primer sonlanımı öngördürmede bağımsız bir değişken 
olduğu görüldü. Ayrıca multivariate analize yaş, kadın cinsiyet, konjestif kalp yetersizliği, Rutherford sınıfı, 
infrapopliteal hastalık varlığı, ayak bileği-kol basıncı indeksi, diabetes mellitus, yürüme mesafesi ve hemoglobin 
düzeyi dahil edilmesine rağmen CRP/albumin oranının hala mortalite ve amputasyon için bağımsız bir 
öngördürücü olduğu saptandı. 

SONUÇ: Çalışmamız, CRP/albumin oranının, periferik arter hastalarında uzun dönem mortalite ve amputasyonun 
bağımsız bir öngördürücüsü olabileceğini gösterdi. Basit bir hesaplama yöntemi olan CRP/Albümin oranı klinik 
pratikte periferik arter hastalarında risk değerlendirilmesinde kullanılabilir. 
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Malnutrisyon Skorlarının Sağ Atrial Fonksyonlar Üzerine Etkisi 

1Süleyman Çağan Efe, 1Ali Karagöz 

 
1Kartal Koşuyolu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 

GİRİŞ VE AMAÇ: Vücut kitle indeksine bakılmaksızın malnütrisyon hastanede yatan hastalarda ve kötü 
prognozla ilişkilidir. malnütrisyon aynı zamanda hastaların immün durumları ile de ilgilidir. günlük pratikte 
malnutrisyon tanısı göz ardı edilebilmektedir. Çalışmamızda Prognostik nütrisyon indeksi (PNI), beslenme kontrol 
skoru (CONUT) ve beslenme risk indeksi (NRI) skorları kullanılarak hesaplanan malnutrisyon durumunun sağ 
atriyal fonksiyonlarla ilişkisini göstermeyi amaçladık 

YÖNTEMLER: Çalışma popülasyonu, kardiyoloji polikliniğine kabul edilen 170 uç organ hasarı gelişmemiş 
diabetes mellitus hastasından oluşmuştur. hastaların demografik, laboratuar ve ekokardiyografik parametreleri 
retrospektif olarak değerlendirildi. CONUT, PNI ve NRI skorları hesaplandı ve ekokardiyografik olarak bakılan sağ 
atriyal fonksiyon parametreleri ile ilişkileri incelendi. 

SONUÇLAR: Hastalar malnütrisyon durumuna göre (CONUT skoru 2) iki gruba ayrıldı. ortanca yaş 49 (55-61), 
hastaların 73 (%42.9) tanesi erkekti. kreatinin ve HbA1C değerleri gruplar arasında istatistiksel olarak farklıydı 
(sırasıyla 0.8 (07.-0.95), 0.98 (0.7-1.3); p: 0.04 ve 8.2 (7.2-10.1), 8 (6.8-8.9); p:0.03). Atriyal diyastolik komplians 
fonksiyonunu gösteren sağ atriyal rezervuar fonksiyonu, malnütrisyon grubunda daha düşüktü (20 (17-26), 25 
(20-29); p:0.01) ROC analizinde duyarlılık %68, özgüllük %55 ile malnutrisyonu predikte eden sağ atrial rezervuar 
değeri 22 olarak bulundu. Malnütrisyon teşhisi için kullandığımız CONUT skorunun doğruluğunu desteklemek için 
PNI ve NRI skorlarını da kullandık ve bu skorların da gruplama parametremizi doğruladığını belirledik. 
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SONUÇ: Çalışmamız, CONUT, PNI ve NRI ile tanımlanan malnütrisyonun diabetes mellitus hastalarında azalmış 
sağ atriyal fonksyon ilişkili olduğunu gösterdi. Malnutrutiaon skorlarının diyabetik hastalarda kardiyak 
değerlendirme için kullanılması düşünülebilir. 
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Dev Hiatal Herniye Bağlı Gelişen Kalp Yetmezliği Olgu Sunumu 

1Ali Erol, 1Nizameddin Koca, 2Fatma Özlem Arıcan Özlük 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Bursa 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Bursa 

ÖZET: Kalp yetmezliği, farklı etiyolojik faktörlere bağlı olarak çeşitli prezantasyonlarla karşımıza çıkabilen bir 
hastalıktır. Kalbe dışarıdan bası kalp yetmezliğine sebep olabilen nadir sebeplerdendir. Bu vakada, inoperabl 
endometrium kanseri olan ve palyasyon amacıyla palyatif servise yatırılan 73 yaşındaki hastada inotropik 
tedaviye dirençli hipotansiyon etiyolojisi araştırılırken saptanan hiatal herni basısına bağlı gelişen kalp yetmezliği 
olgusunu sunmayı amaçladık.  

GİRİŞ: Hiatal herni karın boşluğundaki organların özafagusun diyaframdaki geçiş noktası aracılığıyla 
supradiafragmatik bölgeye fıtıklaşmasıdır. Yaşla ilişkili olarak frenooözafagial membran dejenerasrayonuna bağlı 
aşınmalara sekonder daha sık karşımıza çıkmaktadır [1]. 

OLGU: Inoperabl endometrium kanseri tanısıyla palyasyon amacıyla palyatif serviste izlenen 73 yaşındaki hasta 
yeterli sıvı ve inotrop tedaviye rağmen kan basıncının düşük seyretmesi üzerine değerlendirildi. Fizik 
muayenesinde tansiyon 80/50 mmHg nabız 90 solunum sayısı 15 ateş 36,3 °C olan hastanın dinlemekle akciğer 
bazallerinde solunum seslerinin azalmış, kalp sesleri doğaldı, patolojik ve ek ses duyulmadı. Hastada periferik 
ödem gözlenmedi ve aralıklı olarak gelen az miktarda, hemorajik içerikli vajinal akıntısı mevcuttu. Ayırıcı tanı 
açısından yapılan değerlendirmesinde CRP 18 mg/L saptandı, kanama açısından yapılan değerlendirmesinde 
hemoglobin seviyesi 12,4 g/dL olarak saptandı ve takiplerinde düzeylerde düşüş gözlenmedi. Sürrenal yetmezlik 

açısından istenen tetkiklerde kortizol seviyesi 34 g/dL, kan şekeri 79 mg/dL, sodyum 141 mmol/L, potasyum 3,5 
meq/L saptandı. Hipotiroidi açısından yapılan tetkiklerde sT3 1,3 pg/mL, sT4 0,7 ng/dL olarak tespit edildi. 
Hastanın yapılan ekokardiyografisinde kalbe bası yapan bir kitle olduğu tespit edildi. Bunun üzerine yapılan 
tomografisinde hastanın hiatus hernisi olduğu ve herniye olan yapıların kalp üzerine bası yaptığı gözlendi [Şekil 
1].  

 

Genel cerrahiye danışılan hastaya nazogastrik dekompresyon önerildi. Nazogastrik dekompresyon sonrasında 
hastanın inotrop tedavi ihtiyacı azaldı ve tamamen kesildi. Nazogastrik sonda takılıyken tekrarlanan 
ekokardiyografisinde patoloji saptanmadı [Şekil 2 ve 3].  
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Kliniği toparlayan ve vitalleri normalleşen hasta destek tedavi önerileri ile taburcu edildi. 

TARTIŞMA: Tedaviye dirençli hipotansiyonu olan, ekokardiyografik değerlendirmesinde kalbe dışarıdan bası 
olduğu tespit edilmesi üzerine tomografi ile hiatus hernisinin bası yaptığı objektif olarak gösterilen hasta 
nazogastrik dekompresyon başarılı bir şekilde tedavi edildi. Yaşla beraber insidansı artan hiatal herninin kesin 
tanısı baryumlu görüntüleme ile olmakla beraber bilgisayarlı tomografi ile de tanı konulabilmektedir. Tedavisi 
cerrahi olmakla birlikte; az yemek yeme, tok karnına uyumama, yatarken birkaç yastıkla yatma gibi konservatif 
yaklaşımlar da yer almaktadır. Genelde asemptomatik olmasına rağmen büyük boyutlu olanları farklı klinikle 
karşımıza gelebilmektedir [2]. Hastamızda gelişen tedaviye dirençli hipotansiyonun ayırıcı tanısında eş zamanlı 
hiperkalemi, hiponatremi ve hipoglisemi mevcut olmadığından ve kortizol seviyeleri normal sınırlarda olduğundan 
adrenal yetmezlik düşünülmedi. Tiroid fonksiyon testleri normal sınırlarda saptandı. Hafif CRP yüksekliği (18 
mg/dL) mevcut olmasına rağmen lökositoz/lökopeni, hiper/hipotermi ve hipoksemi gibi eşlik eden bulgular 
olmadığından sepsis düşünülmedi. Hastanın izleminde hemoglobin düşüşü ve herhangi bir kanama odağı yoktu. 
Bulantı, kusma, ishal veya antihipertansif/diüretik kullanım öyküsü mevcut değildi. Anafilaksiyi düşündüren dispne 
ya da ürtikeryal döküntüsü yoktu. Literatürde bildirilen diğer bir vakada efor dispnesi mevcut iken bizim 
hastamızda mevcut değildi [3]. Bildirilen bir vakada aritmi ve akut kalp yetmezliği mevcut iken bizim hastamızda 
aritmi gözlenmedi; ancak ek olarak ekşime ve erken doyma gibi şikayetleri mevcuttu [4]. Diğer bir vakada EKG’de 
ST-T değişiklikleri mevcuttu [5]. Literatürde nadir olarak bildirilen bu klinik durumların da etiyolojik araştırmalarda 
dikkate alınması efektif tedavinin erken başlanması açısından önem arz etmektedir 
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COVID-19 Hastalarının ABO Kan Grubuna Göre Dağılımı 

1Melike Yazıcı, 2Vildan Gursoy, 3Suna Avcı, 4Selime Ermurat, 1Ali Erol 

 
1Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Dahiliye, Bursa 
2Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Hematoloji, Bursa 
3Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Geriatri, Bursa 
4Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Romatoloji, Bursa 

GİRİŞ: Çin’ in Wuhan kentinde Aralık 2019 da ilk defa ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan yeni coronavirus 
hastalığı bilim dünyasının çabalarına rağmen küresel bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir (1). COVID-19 
enfeksiyonu oldukça geniş bir ciddiyet yelpazesine sahiptir ve konakçı faktörlerin hastalık seyrini belirlemedeki 
etkisi önemlidir. Konakçı trombo-inflamatuvar yanıtının yanında genetik faktörlerin, örneğin ABO kan gruplarının 
etkili olduğu düşünülmektedir (2,3). 

METHOD: Çalışma 15.03.2020-15.05.2020 tarihleri arasında pandemi referans hastanemize başvurup, yatarak 
tedavi gören ve kan grubu verilerine ulaşılan hastaların dahil edildiği retrospektif kohort bir çalışmadır. ABO kan 
gruplarına göre A, B, O ve AB olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Hastaların ABO kan grupları ve yaş gruplarına göre 
dağılımı, Rh durumu, demografik verileri, komorbidite varlığı, hematolojik ve inflamatuar parametreleri, PCR ve 
görüntüleme sonuçları, aldıkları tedaviler, taburculuk ve ölüm oranları analiz edildi. 18 yaş altı hastalar, ayaktan 
tedavi gören hastalar, verilerine ulaşılamayan hastalar dahil edilmedi. 

BULGULAR: Çalışmamıza 969 hasta dahil edildi. Yaş ortalaması 53.4±19 idi. Hastaların yarısı kadın ve üçte biri 
altmış beş yaş üstündeydi. ABO kan grubuna göre hastaların dağılımı; 461 tip A (%47.6), 279 tip O (%28.8), 145 
tip B (%15) ve 84 tip AB (%8.6) olarak izlendi. Hastalarda en sık %42.5 hipertansiyon (HT) bulunmaktaydı. Kan 
gruplarına göre yandaş hastalık varlığı dağlımında anlamlı bir fark yoktu. Hastaların %81.4 lenfopeni 
gözlenmezken, %3.3 ağır olmak üzere %18.6 hastada lenfopeni izlendi. ABO kan grubuna göre başvuru 
sırasındaki hematolojik/enflamatuvar parametrelerde anlamlı bir fark görülmedi. Toraks bilgisayarlı tomografi 
görüntülerine ulaşılan 508 hastanın %96.5 COVID-19 ile uyumlu görüntüleme bulgusu saptandı. Kan gruplarına 
göre akciğer tutulumu varlığı değerlendirildiğinde anlamlı bir fark izlenmedi. Tedavi sürecinde en sık 
hidroksiklorikin %99.4 ve oseltamivir %50.1 kullanılmıştı. Enoksaparin hastaların %60.8 yatış süreçleri boyunca 
tedavilerine ek olarak uygulandı (Tablo 1). 

Tablo 1 :  Kan Gruplarına Göre Demografik ve Karakteristik Bulgular  

 A 

(n=461, 47.5%) 

 

B 

(n= 145, 15.0%) 

0 

(n=279, 28.8%) 

AB 

(n=84, 8.7%) 

TOTAL 

(n=969, 100%) 

Yaş- median (min- max) 
 

52 (18- 92) 49 (20- 93) 55 (18-95) 53 (22-93) 53 (18-95) 

      < 65 yaş n=316, 68.5% n=101, 69.7% n=184, 65.9% n=64, 76.2% n=665, 68.6% 

      ≥ 65 yaş n=145, 31.5% n=44, 30.3% n=95, 34.1% n=20, 23.8% n=304, 31.4% 

Cinsiyet 

 
     

      Kadın  n=240, 52.1% n=63, 43.4% n=132, 47.3% n=41, 48.8% n=476, 49.1% 

      Erkek  n=221, 47.9% n=82, 56.6% n=147, 52.7% n=43, 51.2% n=493, 50.9% 

Komorbidite 
 

     

       Diyabet  n=101, 21.9% n=25, 17.2% n=64, 22.9% n=19, 22.6% n=209, 21.6% 

       Hipertansiyon  n=195, 42.3% n=51, 35.2% n=121, 43.5% n=44, 52.4% n=411, 42.5% 

       Kronik böbrek yetmezlik n=26, 5.6% n=7, 4.8% n=16, 5.7% n=5, 6% n=54, 5.6% 

       İskemik kalp hastalığı n=90, 19.5% n=18, 12.4% n=61, 21.9% n=8, 9.5% n=177, 18.3% 

       KOAH 

 

n=36, 7.8% n=11, 7.6% n=33, 11.8% n=5, 6% n=85, 8.8% 
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Başvuru anındaki Lab.Bulguları 

 
     

      White-cell count  

(x10
3
 cells/µL) 

7 (1-47.7) 

8.1±4.7 

 

7.7 (1-32.6) 

8.5±4.6 

7 (0.4-121.1) 

8.9±10.3 

6.8 (1.1-22.6) 

7.8±3.9 

7.1 (0.4-121.1) 

8.4±6.8 

      Neutrophil count  

(x10
3
 cells/µL) 

4.2 (0.3-41.9) 

5.5±4.4 

 

4.7 (0.6-31.1) 

6.2±4.6 

4.3 (0.1-32.5) 

5.8±4.8 

4.2 (0.2-19.3) 

5.1±3.6 

4.3 (0.1-41.9) 

5.7±4.5 

      Lymphocyte count  

(x10
3
 cells/µL) 

1.7 (0.18-196) 

2.3±9.2 

 

1.6 (0.06-3.7) 

1.7±0.82 

1.6 (0.22-5.5) 

1.7±0.87 

1.8 (0.24-4.4) 

1.9±0.99 

1.7 (0.06-196) 

2±6.4 

      Platelet count  

(x10
3
 cells/µL) 

228 (11-1333) 

240±97.3 

 

238 (56-498) 

242±80.6 

215 (28-779) 

232.8±91.8 

217 (11.3-597) 

238.5±86 

225 (11-1333) 

238±92.4 

      CRP  

(mg/L) 

16.5 (3-403) 

42.4±58.1 

 

18.8 (3-319) 

50.2±62 

16.4 (3-439) 

45.5±65 

12.1 (3-341) 

44.1±68.6 

16.5 (3-439) 

44.7±61.7 

      D- dimer 

(µg/mL) 

0.6 (0.2-263) 

2.7±14.3 

 

0.7 (0.2-24) 

2.2±4 

0.6 (0.2-74) 

1.9±5.6 

0.6 (0.2-30) 

2.2±5.1 

0.6 (0.2-263) 

2.3±10.6 

      Ferritin  

(ng/mL) 

129.3 (4.6-16 830) 

347.1±1182.2 

 

126.2 (5.6-2000) 

278.5±426.6 

132 (8-3141) 

297.1±478 

116.3 (9.7-

1744) 

266.1±424 

128.3 (4.6-16 830) 

316±885.2 

      Fibrinojen 

(mg/dL) 

438.5 (44-900) 

460.7±169.2 

 

447 (140-900) 

482.4±191.4 

437 (48-900) 

462.7±172.3 

411 (228-900) 

460.1±187.9 

438 (44-900) 

464.5±175 

      Troponin  

(pg/mL) 

4.7 (3-2411) 

53.2±217.1 

 

6 (3-5936) 

92.7±579.2 

6.2 (3-983) 

34.7±93.2 

4.1 (3-996) 

35.3±120.5 

5 (3-5936) 

52.3±277.6 

      CK-MB 

(U/L) 

2 (0.4-345) 

7±33.9 

1.8 (0.6-25.1) 

3±4.5 

2.3 (0.3-204) 

7±26.2 

1.7 (0.8-22.3) 

3.3±5.2 

2 (0.3-345) 

6.2±27.6 

Anemi  
 

     

      Var n=209, 46% n=62, 43.4% n=136, 49.1% n=36, 42.9% n=443, 46.2% 

      Yok  n=245, 54% n=81, 56.6% n=141, 50.9% n=48, 57.1% n=515, 53.8% 

Toraks BT tutulum  

 

     

      Var n=229, 95.8% n=76, 96.2% n=138, 97.9% n=47, 95.9% n=490, 96.5% 

      Yok  n=10, 4.2% n=3, 3.8% n=3, 2.1% n=2, 4.1% n=18, 3,5% 

Uygulanan tedaviler  
 

     

      Hidroksiklorokin  n=456, 99.3% n=145, 100% n=276, 99.6% n=82, 97.6% n=965, 99.4% 

      Oseltamavir n=235, 51.9% n=64, 44.1% n=136, 50% n=43, 51.2% n=478, 50.1% 

      Azitromisin n=302, 65.8% n=90, 62.1% n=180, 65.7% n=56, 66.7% n=628, 65.3% 

      DMAH n=271, 58.8% n=97, 66.9% n=169, 60.8% n=52, 61.9% n=589, 60.8% 

      Favipravir  n=56, 12.4% n=29, 20% n=39, 14.2% n=10, 12% n=134, 14% 

      Tosilizumab n=2, 0.4% n=2, 1.4% n=2, 0.7% n=2, 2.4% n=8, 0.8% 

 

Mortalite  

 

 

n=38, 86.4% 

 

n=14, 93.3% 

 

n=17, 70.8% 

 

n=4, 80% 

 

n=73, 83% 

 

SONUÇ: Bireylerin ABO kan grubu tipi çalışmamızda gösterildiği gibi hastaların tüm klinik özellikleri ile beraber 
değerlendirildiğinde tedavi sürecinde belirgin bir etkinliği olmadığı düşünülmektedir. 

Kaynaklar: 

1. Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in 
China, 2019. N Engl J Med. 2020;382:727-33. 
2. Zhao, J., et al., Relationship between the ABO Blood Group and the COVID-19 Susceptibility.Clin Infect Dis, 
2020.3.Li, J., et al., Association between ABO blood groups and risk of SARS-CoV-2 pneumonia. Br J.Haematol, 
2020. 190(1): p. 24-27. 
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Nodüler Lenfosit Predominant Hodgkin Lenfoma Tanılı Hastalarda Tek Merkez 
Deneyimi 

1Ömer Candar, 1Fahir Özkalemkaş, 1Vildan Özkocaman, 1Tuba Ersal, 1İbrahim Ethem 
Pınar, 1Cumali Yalçın, 1Bedrettin Orhan, 1Rıdvan Ali 

 
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, 
Bursa 

GİRİŞ VE AMAÇ: Nodüler Lenfosit Predominant Hodgkin Lenfoma (NLPHL) az görülen ve prognozu oldukça iyi 
olan hematolojik malignitelerdendir. Hodgkin lenfoma vakalarının yaklaşık %5'ini temsil eder. İnsidansı 10 
milyonda 8-9’dur. Merkezimizde son 10 yılda NLPHL tanısı alan hastaların klinik özellik ve prognozlarını 
değerlendirmeyi planladık.  

HASTALAR VE YÖNTEM: Çalışmamızda Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
Hematoloji Bilim Dalı’nda Ocak 2010-Aralık 2020 tarihleri arasında 18 yaş ve üstü NLPHL tanısı alan 10 hastanın 
verileri retrospektif olarak değerlendirildi. 

BULGULAR: 10 yılda 450 Hodgkin lenfoma tanısı konulan hastaların %2.2’si (n=10) NLPHL tanısı aldı. 
Hastaların %80’ni (n=8) erkekti. Medyan yaş 36 (28-60) bulundu. Tanı anında hastalarımızın %80’ni (n=8) erken 
evre idi ve tüm hastaların ECOG performans durumu 0’dı. Hastaların bakılan uluslararası prognostik skoru (IPS-
7) düşük riskliydi (0-2 puan). Hastalarımızın hepsinde başvuru şikayeti ele gelen lenfadenopatiydi. Hastalarımızın 
hiçbirinde B semptomu yoktu. Tanı anındaki hemogram ve biyokimyasal parametreler normal referans 
aralığındaydı. Tüm hastalarımızın bakılan immünhistokimyasal boyamalarında CD20 pozitifliği mevcuttu ve yalnız 
1 (%10) hastanın CD30 pozitifliği mevcuttu. Sekiz (%80) hastamıza 1. basamak tedavi olarak ABVD (Adriamisin, 
Bleomisin, Vinblastin, Dakarbazin) kemoterapisi uygulandı. İki (%20) hastamıza ise ABVD ile birlikte RT 
uygulandı. İki (%20) hastamız birinci basmak tedaviye refrakter olup, hastalarımıza kurtarma tedavisi olarak 
DHAP (Deksametazon, Sitarabin, Sisplatin) protokolü içeren kemoterapi verildi. Tam yanıtlı olan hastalara BEAM 
(Karmustin, Etoposit, Sitarabin, Melfelan) hazırlık rejimi ile otolog kök hücre nakli yapıldı. Nakil yapılan 
hastalarımızdan birinde nakil sonrası 5. ayda nüks gelişti. Nüks gelişen hastaya Gemsitabin kemoterapisi verildi. 
Tedavinin 3. küründe ve naklin 10. ayında sepsis nedeni ile exitus oldu. Diğer hastamız halen hayatta olup 
remisyonda izlemdedir. Kaplan meier analizi ile hesaplanan 4 yıllık sağ kalım %80 olarak bulundu. Toplam sağ 
kalım hesaplanamadı. Medyan sağkalım 42.2 (12,8-98,5) aydı. 

SONUÇ: NLPHL gerek histolojisi, gerek gidişatı, gerekse tedavisi bakımından Klasik Hodgkin lenfomadan 
farklılıklar gösteren yavaş seyirli ve daha az sıklıkla görülen bir hastalıktır. Nispeten az sıklıkta görülmesi 
sebebiyle tedavisi ile ilgili randomize ve kontrol kolu bulunan çalışma bulunmamaktadır. Tüm tedavi seçenekleri 
az sayıda hasta içeren geriye dönük çalışmalara dayalıdır. Erken evre hastalıkta tedavisiz izlem, cerrahi, tutulu 
alan radyoterapisi tercih edilirken ileri evre hastalıkta kemoterapi, kemoimmünoterapi kullanılır, radyoterapi 
eklenebilir. Hastalığın yavaş seyirli olması nedeniyle uzun dönem yan etkiler gözetilmelidir. Kliniğimizde tanı 
konulan NLPHL hastalarının literatürde belirtilen insidans oranları ile uyumsuz bir tablo oluşturmaktadır. Bu 
farklılığın Türkiye’den bildirilecek diğer verilerle karşılaştırılması ve tartışılması uygun olacaktır. 
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Obezite Düzeyine Göre Vitamin D ve İnsulin Direnci Arasındaki İlişki 

1Bülent Erdoğan 

 
1Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Ankara 

GİRİŞ-AMAÇ: Obezite ve metabolik sendrom son yılların evrensel sağlık sorunlarıdır. Vitamin D’nin sadece 
kalsiyum-kemik metabolizmasında dışında birçok system üstüne etkisi olduğu literatürde gösterilmiştir. D vitamin 
düşüklüğünün insulin rezistansı gelişiminde risk faktörü olduğuna dair veriler giderek artmaktadır. Bu çalışmada 
obez hastalarda vitamin D düzeyi ile insulin rezistansı arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlanmıştır.  

GEREÇ - YÖNTEM: Çalışmaya hipertansiyon, diabetes mellitus ve hiperlipidemisi tanıları olmayan 95 erişkin 
obez hasta dahil edildi. Açlık kan şekeri, insulin, 25-OH-vitamin D ve serum lipid (trigliserit, HDL, LDL) düzeyleri 
ölçüldü ve HOMA-ID düzeyi hesaplandı. Hastalar obezite düzeyine göre 3 gruba ayrıldı.  

SONUÇ: Çalışmaya alınan hastaların 17’si (%17.9) erkek, 78'i (%82.1) kadındı. Hastaların ortalama yaşı 40.4 
(18-75) yıl idi. Tüm hastaların ortalama BKİ 43.42±7.74 kg/m² idi. Tüm hastaların 39’unda (%41.1) metabolik 
sendrom mevcuttu. Kadınların ortalama HOMA düzeyi 3.84, erkeklerin ise 4.68 idi. Kadınlar ve erkeklerin HOMA 
düzeyleri karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p:0.283). Hastalarin %77.9’unda vitamin D 
eksikliği saptandı. Vit D eksikliği olan ve olmayan gruplar karşılaştırıldığında yaş, cinsiyet ve BKİ açısından fark 
saptanmadı. Vit D eksikliği (<20 ng/ml) olan grubun HOMA-IR ortanca düzeyi 3.57, vit D eksikliği olmayan (>20 
ng/ml) grubun HOMA-IR ortanca düzeyi 2,39 idi. Vit D eksikliği olan grubun ortanca HOMA-IR düzeyi, vit D 
eksikliği olmayan gruba gore istatiksel olarak anlamlı olarak daha yüksek idi (p=0.029) (Tablo 2). Vitamin D 
eksikliği olma durumu ile insulin direnci (HOMA-IR 2,5 ve üstü) olma durumu karşılaştırıldığında istatiksel olarak 
anlamlı düzeyde insulin direnci olan grupta vit D eksikliği daha yüksekti (p=0,005). (Tablo 5).İnsulin direnci olan 
grubun (HOMA >2.5) yas ortalaması insulin direnci olmayan (HOMA <2.5) gruba gore istatiksel anlamlı olarak 
daha dusuk idi (p=0.003). Gruplar arsında cinsiyet, BKİ ve vit D düzeylerine göre arasında anlamlı fark 
saptanmadı (Tablo 4). 

Hastalar BKİ’ne göre 3 gruba ayrıldı (obez, morbid obez ve super obez). Bu gruplar arasında yaş, cinsiyet ve vit 
D düzeyi arasında fark saptanmadı (tablo 3). Ancak insulin düzeyi ve insulin direnci düzeyi morbid obezlerde 
anlamlı şekilde artmış iken bu ilişki super obezlerde gösterilemedi. 

TARTIŞMA: Bu çalışma, morbid ve süper obezlerde vitamin D- HOMA-ID arasındaki ilişkinin incelendiği ilk 
çalışmadır. Vitamin D ile HOMA-ID düzeyi arasında istatiksel olarak anlamlı lineer korelasyon saptanmamıştır 
ancak insulin direnci olan grupta vitamin D eksikliği daha sık bulunmuştur. Vitamin D düzeyi ile VKİ ve insulin 
direnci arasında ters ilişkili olduğuna dair kanıtlar giderek artmaktadır. Uygunsuz gıda alımı, hareket azlığına bağlı 
güneş maruziyetinin azalması ve vitaminin biyoyararlanımının azalmış olması gibi faktörlerin katkısı olduğu 
düşünülmektedir. Ancak vitamin D desteğinin insulin direnci üzerine etkisi sınırlıdır ve yetersizdir. Obezitenin 
düzeyi ile vitamin D’nin insulin direnci üzerine etkisini açıklayacak ek çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Asemptomatik Safra Taşlarında Kolesistektomi Sıklığı ve İlişkili Faktörlerin 
Araştırılması 

1Ali Kırık, 1Ali Cem Yekdeş, 1Uğur Ergün, 1Burak Alp, 1Merve Nur Ak, 2Teoman Doğru 

 
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Genel Dahiliye BD, Balıkesir 
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Gastroenteroloji BD, Balıkesir 

GİRİŞ VE AMAÇ: Güncel rehberlerde semptomatik safra taşlarının tedavisinde kolesistektomi önerilirken 
asemptomatik olgularda cerrahi önerilmemektedir. Bu çalışmada, klinik pratikte asemptomatik safra taşlarına 
yaklaşımda kolesistektomi sıklığı ve etki eden faktörlerin araştırılması amaçlandı. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER: Bu çalışma prospektif bir anket çalışması olarak tasarlandı. Çalışma kapsamında 
geçmişte safra taşı nedeni ile kolesistektomi uygulanan olgular değerlendirildi. Yüz yüze görüşme yöntemi ile 
uygulanan ankette başlıca; cerrahi endikasyon, tıbbi bilgilendirme ve semptom değişimi yönünden bilgiler 
sorgulandı. 

BULGULAR: Çalışma kapsamında değerlendirilen toplam 212 olguda; 75 (%35,4) olgunun asemptomatik safra 
taşı olduğu ve profilaktik amaçla opere edildiği; 137 (%64,6) olgunun ise belirli endikasyonlar (dispeptik semptom 
varlığı, akut kolesistit, porselen kese vb.) nedeniyle opere edildiği belirlendi. Uygun olmayan endikasyonla cerrahi 
kararı verilmesinde; %64 ile genel cerrahi, %29,3 ile iç hastalıkları ve %4 ile gastroenteroloji bölümlerinin rol 
oynadığı gözlendi. Bununla beraber olguların bir bölümünde; başta karın ağrısı olmak üzere, şişkinlik, bulantı ve 
epigastrik yanma gibi dispeptik yakınmaların cerrahi sonrasında da devam ettiği saptandı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Asemptomatik safra taşlarında endikasyon dışı cerrahi tedavi uygulanması günümüzde 
sık görülen bir durum olup yaklaşık olarak her üç hastadan birinde uygun olmayan cerrahi tedavi kararı 
alınmaktadır. Bu nedenle konunun ilgili uzmanlık alanları tarafından yeniden ele alınarak oluşabilecek tıbbi ve 
hukuki olumsuz durumların önlenebileceği değerlendirilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Asemptomatik safra taşı, akut kolesistit, kolesistektomi 

  



17. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi 

 
 

251 
 

SB075 - 141 

 

Hipertansif Hastalarda Trigliserid-Glukoz İndeksi ile Subklinik Sol Ventriküler 
Disfonksiyonu İlişkisi 

1Muzaffer Kahyaoğlu 

 
1Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Gaziantep 

GİRİŞ VE AMAÇ: Esansiyel hipertansiyon (HT), dünya çapında mortalite ve morbiditenin önde gelen 
nedenlerinden biri olan ciddi bir halk sağlığı sorunudur. HT; sol ventrikül hipertrofisi, kalp yetmezliği, iskemik ve 
hemorajik inme, iskemik kalp hastalığı ve kronik böbrek hastalığı gibi olumsuz kardiyovasküler ve renal sonuç 
riskinde önemli bir artışla ilişkilidir. Hem lipid hem de glikoz anormalliklerinin HT ile ilişkili olduğu iyi bilinmektedir. 
Daha önceki yapılan çalışmalarda hipertansif hastaların %50 ila %80'inde dislipidemi görüldüğü bildirilmiştir. 
Diabetes mellitus, dislipidemi ve HT'yi birbirine bağlayan ana patojenik yolların, insülin direnci (IR) ve sempatik 
sinir sistemi ile renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin artan aktivitesi ve böbrek sodyum reabsorpsiyonunun 
artması yoluyla olduğu düşünülmektedir. Hipertansif hastalarda IR hem aşikar kalp yetmezliği hem de subklinik 
sol ventrikül disfonksiyon riskini arttırmaktadır. Biz bu çalışmamızda lipid ve glukoz parametrelerinden elde edilen 
insülin direncini gösteren yeni bir indeks olan trigliserid-glukoz (TyG) indeksinin hipertansif hastalarda subklinik 
sol ventriküler disfonksiyonla ilişkisini araştırmayı amaçlıyoruz.  

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamıza kardiyoloji polikliniğine başvuran ve güncel kılavuzlar eşliğinde esansiyel 
hipertansiyon tanısı alan 95 hasta dahil edildi. Tüm hastalara detaylı anamnez, fizik muayene, açlık kan tetkikleri 
ve transtorasik ekokardiyografi yapıldı. TyG indeksi, ‘TyG indeksi (mg/dl) = ln [açlık trigliseriti (mg/dl) x açlık kan 
şekeri (mg/dl) /2]’ formülüne göre hesaplandı. Subklinik sol ventriküler disfonksiyonu; speckle tracking 
ekokardiyografi sonuçlarına göre sol ventrikül global longitüdinal strain değeri <-%18 değerler olarak tanımlandı.  

BULGULAR: Speckle tracking ekokardiyografi sonuçlarına göre 58 hastada subklinik sol ventriküler disfonksiyon 
gözlenmezken (Grup 1), 37 hastada subklinik sol ventriküler disfonksiyon (Grup 2) gözlendi. Grup 1 ile 
karşılaştırıldığında, Grup 2 daha yaşlı, erkek cinsiyet oranı daha fazla, ortalama hipertansiyon süresi daha uzun, 
glukoz düzeyi daha yüksek, trigliserid düzeyi daha yüksek, TyG indeksi daha yüksek, ekokardiyografik 
parametrelerden E/e’ değeri daha yüksek, sol ventrikül global longitüdinal strain değeri istatistiksel olarak anlamlı 
olacak şekilde daha düşüktü. Hasta popülasyonumuzda subklinik sol ventriküler disfonksiyonunun bağımsız 
prediktif parametrelerini tespit etmek için çok değişkenli lojistik regresyon analizi yapıldı ve istatistiksel olarak 
anlamlı tespit edilen parametreler bu analize eklendi. Erkek cinsiyet (OR: 0.062, 95% CI: 0.015-0.252, p<0.001), 
HT öyküsü süresi (OR: 1.329, %95 CI: 1.127-1.566, p=0.001), TyG indeksi (OR: 5.420, %95 CI: 1.850-15.879, 
p=0.002) ve E/e’ değeri (OR: 1.650, 9%5 CI: 1.117-2.437, p=0.012) hipertansif hasta grubunda subklinik sol 
ventriküler disfonksiyon için bağımsız prediktif parametreler olarak tespit edildi.  

SONUÇ: Hipertansif hastalarda glukoz ve lipid anormallikleri sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. İnsulin direnci 
hipertansif hasta grubunda hem aşikar kalp yetmezliği hem de subklinik sol ventriküler disfonksiyona neden 
olmaktadır. Yeni geliştirilen insülin direncini yansıtan TyG indeksi hipertansif hastalarda subklinik sol ventriküler 
disfonksiyon için bağımsız risk faktörlerinden birisidir. 
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Yetersiz Glisemik Kontrolü Olan Tip 2 Diyabetli Hastalarda Monoterapiye Eklenen 
Empagliflozin Ventriküler Repolarizasyon Parametrelerine Olumlu Etki Eder 

1İsa Ardahanlı 

 
1Bilecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

AMAÇ: Sodium Glucose Co-transporter (SGLT)2 inhibitörleri insülinden bağımsız etki gösteren oral 
antihiperglisemik ajanlardır. Bunlardan empagliflozinin kardiyovasküler hastalık için yüksek risk altında olan tip 2 
diyabetus mellituslu (DM) hastalarda majör kardiyovasküler olayları ve mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir. Ancak, 
ventriküler aritmi parametreleri üzerine olan etkisi net olarak bilinmemektedir. Son çalışmalar, 
elektrokardiyografide uzamış T-piki ile sonu (Tp-e) aralığının artmış kardiyovasküler mortalite riski ile ilişkili 
olduğunu göstermiştir. Tp-e/QT oranı, uzun süreli ventriküler repolarizasyonun güvenilir bir indeksidir. Bu 
çalışmada, metformin tedavisine empagliflozin eklenmesinin ventriküler repolarizasyonun elektrokardiyografik 
indeksleri üzerindeki etkilerini inceledik. 

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya kliniğimizin endokrinoloji ve iç hastalıkları polikliniklerine başvuran metformin 
kullanan ve yetersiz glisemik kontrolü olan 108 tip 2 DM hastası dahil edildi. Bu hastalara yetersiz glisemik kontrol 
nedeniyle monoterapiden ikili oral ajan ile kombinasyon tedaviye geçilmişti. 56 hastaya sülfanilüre (SU), 52 
hastaya empagliflozin eklenmişti. Hastaların kombinasyon tedavisi öncesi ve altı aylık kombine tedavi 
sonrasındaki elektrokardiyografik kayıtları alındı. Tp-e aralıkları, QT aralığı, QTc ve Tp-e/QT, Tp-e/QTc oranları 
hesaplanarak analiz edildi. 

BULGULAR: Çalışmaya grubunun yaş ortalaması 63.57±16.84 ‘tü (61 kadın/47erkek). Altı aylık takipten sonra, 
SU’ye kıyasla empagliflozini metformine ek tedavi olarak kullanan hastalarda Tp-e ve QT aralığında önemli bir 
azalma olmuştur (80.5±11,41 ms vs 72.2±10,7 ms; p<0,001 ve 397,8±24,1 ms vs 381,4 29,4 ms; p<0,05). 
Ayrıca, Tp-e/QT ve Tp-e/QTc oranları, SU grubuna kıyasla empagliflozin grubunda anlamlı şekilde daha düşüktü 
(0.202±0.031 vs 0.190±0.031; p<0.05 ve 0.201±0,042 vs 0.179±0.032; p<0,05 sırasıyla).  

SONUÇ: Verilerimiz, SGLT2 inhibitörlerinin metformine ek tedavi olarak kullanılmasının, tip 2 DM’li hastalarda SU 
eklenen gruba göre ventriküler repolarizasyon indekslerini olumlu şekilde değiştirdiğini gösterdi. 

Anahtar Kelimeler: Tip 2 Diabetes mellitus, Ventriküler repolarizasyon, empagliflozin 
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Dirençli Hipertansiyonun COVID-19 ile Yatan Hastalarda Mortalite Üzerindeki Etkisi 

1Ferhat Işık, 1Murat Çap, 1Abdurrahman Akyüz 

 
1SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır 

AMAÇ: Dirençli hipertansiyon (DHT), optimum dozlarda farklı sınıflardan üç antihipertansif ilacın kullanılmasına 
rağmen önerilen ofis kan basıncı (KB) hedeflerine ulaşılamaması veya dört veya daha fazla ilaçla KB hedeflerine 
ulaşılması olarak tanımlanmaktadır. Çalışmalar, kardiyovasküler olayların DHT'de regüle hipertansiyona (RHT) 
göre daha yüksek oranda görüldüğünü göstermiştir. Hipertansiyonun COVID-19 hastlarında mortlite riskini 
arttırdığı saptanmış olup DHT’nin mortalite üzerine etkisi ile ilgili çalışma bulunmamaktadır. Bizde bu çalışmada, 
COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastalarda DHT'nin hastane içi mortalite üzerindeki etkisini incelemeyi 
amaçladık. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Bu tek merkezli retrospektif çalışmada COVID-19 ile hastaneye yatırılan hastalar 
değerlendirildi. Gerçek zamanlı PCR ile tanısı doğrulanan 1988 hasta çalışmaya dahil edildi. Negatif gerçek 
zamanlı PCR verileri olan hastalar, verileri eksik olan hastalar ve bilinen hipertansiyonu olmayan ancak KB 
düzeyleri >130/80 olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Klinik özellikler ve demografik veriler elektronik sağlık 
kayıtlarından elde edildi. DHT, bir diüretik dahil olmak üzere üç antihipertansif ilacın optimal kullanımına KB’nın 
>130/80 mmHg olması veya 4 veya daha fazla antihipertansif ilaçla hedef KB’ye (<130/80 mmHg) ulaşılması 
olarak tanımlandı. KB düzeyi, yatışının ilk gününde ölçülen KB değerlerinin ortalaması olarak belirlendi. Hastalar 
DHT (n = 112), regüle HT (n = 579) ve nonhipertansif grup (n = 1283) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Hastane içi 
mortalitenin bağımsız prediktörlerini belirlemek için çok değişkenli lojistik regresyon analizi kullanıldı. 

BULGULAR: Çalışma popülasyonunda medyan yaş 61(49-72 IQR) olup 1032 (% 52) hasta erkekti. Hastaların 
demografik özellikleri, klinik ve laboratuvar bulguları karşılaştırmalı olarak Tablo 1'de sunulmuştur. Çok değişkenli 
lojistik regresyon analizinde, DHT COVID-19'da hastane içi mortalite riskinde anlamlı derecede artış ile 
ilişkilendirilirken, RHT ile anlamlı artış izlenmedi. (sırasıyla, Odds Ratio (OR) = 2.00, Confidence Interval (CI) 
1.018-3.943, p = 0,044; OR = 1,55, CI 0.773-3140, p = 0.215) Ayrıca yaş, cinsiyet(erkek), nötrofil-lenfosit oranı, 
C-reaktif protein, kreatinin ve SpO2 düzeyleri hastane içi mortalitenin bağımsız prediktörleri olarak bulundu (Tablo 
2). 

TARTIŞMA: COVID-19 tüm dünyada etkisini sürdürmekte olup önemli bir ölüm nedeni olmaya devam etmektedir. 
Çalışmalar, hastanede yatan COVID-19 hastalarında en yaygın komorbiditenin hipertansiyon olduğunu ve 
hipertansiyonlu hastalarda hastane içi mortalite, yoğun bakım ihtiyacı ve hastalık şiddeti riskinde artış olduğunu 
bulmuştur (1,2). DHT, hipertansif popülasyonlarda artmış kardiyovasküler morbidite ve mortalite riski ile ilişkilidir  
(3). COVID-19 hastalarında DHT'nin hastane içi mortalite üzerindeki etkisi ile ilgili herhangi bir çalışma 
bulunmamaktadır. COVID-19 hastalarında yapılan bir çalışmada, hospitalizasyon esnasında zayıf KB kontrolünün 
kötü sonlanımla ilişkili olduğu bulunmuştur (4). Bizim çalışmamızda da COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan 
hastalarda DHT mortalitenin bağımsız bir prediktörü olarak saptandı. RHT’nin ise hastane içi mortalitede anlamlı 
bir artışa neden olmadığı saptandı. Önceki çalışmalarda hipertansiyonlu COVID-19 hastalarında gösterilen artmış 
mortalite riski, DHT’den kaynaklanıyor olabilir. Sonuç olarak, DHT, COVID-19'da hastane içi mortalite için 
bağımsız bir risk faktörü olarak saptandı. 
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Nötrofil Lenfosit Oranı Ankilozan Spondilit Olgularında Üveit Gelişimi İçin Yeni Bir 
Belirteç Olabilir mi? 

1Zeynep Yılmaz Bozkurt, 1Ediz Dalkılıç 

 
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Bursa 

GİRİŞ-AMAÇ: Ankilozan spondilit (AS); omurga, sakroiliak ve periferik eklemleri etkileyen kronik, sistemik, 
inflamatuar bir grup hastalıktır. Nötrofil lenfosit oranı (NLO) son yıllarda inflamasyon göstergesi olarak 
kullanılabileceği yönünde araştırmalar yapılan bir belirteçtir. Bizim çalışmamızın amacı, extraartiküler bir tutulum 
olan üveit geçiren AS hastalarında, üveit geçirirken NLO’nun değerlendirilmesi ve bize ilk başvuru anındaki NLO 
ile karşılaştırılmasıdır.  

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya modifiye New York Kriterlerine göre AS tanısı almış ve üveit öyküsü olan 90 
hasta dahil edildi. Hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Demografik verileri ve laboratuvar 
parametreleri kayıt edildi. Tam kan sayımında nötrofil ve lenfosit değerleri kullanılarak NLO aritmetik olarak 
hesaplandı.  

BULGULAR: Hastaların 53’ü (%58.9) erkek, 37’si (%41.1) kadındı. Ortalama yaş erkeklerde 42.51±9.23, 
kadınlarda 45.84±9.78, tanı süresi ortalama erkeklerde 14.53±10.34 yıl, kadınlarda 10.84±6.01 yıl, vücut kitle 
indeksi (VKI) ortalama erkeklerde 27.61±3.53 kadınlarda 25.82±3.12 olarak hesaplandı. Cinsiyetler arasında yaş, 
tanı süresi, VKI açısından anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla p=0.104, p=0.073, p=0.557). İlk başvuru esnasında 
ve üveit anında NLO değerleri açısından cinsiyetler arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0.016). Çalışmamızın 
amacı olan her iki cinsiyette ilk başvuru esnasında ve üveit anında NLO değerleri (sırasıyla 1.660±0.67 ve 
2.623±1.293) arasında anlamlı fark saptandı (p<0.001). 

SONUÇ: Sonuç olarak, NLO ‘nun ilk başvuru anına göre üveit geçirirken artmış olduğunu saptadık. NLO, AS 
hastalarında artmış inflamasyonu ve hastalık akvitesini değerlendirmede yeni bir belirteç olabilir. 

Anahtar kelimeler: Ankilozan spondilit, hastalık aktivitesi, nötrofil lenfosit oranı, üveit 

  



17. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi 

 
 

257 
 

SB079 - 147 

 

Dahiliye Asistanlarında Çoklu Zeka Profili 

1Celaleddin Demircan, 1Aynur Kamburoğlu, 1Fazıl Çağrı Hunutlu 

 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa 

ARKAPLAN VE AMAÇ: Çoklu zeka kuramı ilk kez Gardner tarafından ileri sürülmüş olup buna göre insanlar 8 
farklı zeka alanına (sözel-dilsel zeka, mantıksal-matematiksel zeka, görsel-uzamsal zeka, müziksel-ritmik zeka, 
bedensel-kinestetik zeka, sosyal-kişilerarası zeka, içsel-özedönük zeka ve doğacı-doğaya dönük zeka) sahiptir.  

Çalışmanın amacı; Dahiliye Asistanlarının çoklu zeka profilini belirlemek ve onların kendi çoklu zeka özellikleri 
konusunda farkındalık yaratmaktır. Daha önce bu konuda literatürde çalışma olmaması nedeniyle bu profilin 
belirlenmesi eğiticiler için tıp eğitiminde daha etkin öğretim yöntemlerinin seçiminde ve asistanlar için bireysel 
olarak daha etkin öğrenme tekniklerinin seçiminde yol gösterici olabilir.  

YÖNTEM: Yerel etik kurul onayı alındıktan sonra Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim 
Dalında uzmanlık eğitimi alan ve bilgilendirilmiş onam veren asistanlar çalışmaya dahil edildi. Benzer 
çalışmalarda kullanılan "Çoklu Zeka Envanteri" Mart - Ağustos 2020 tarihleri arasında asistanlara anket şeklinde 
uygulandı. Bu ankette asistanlar kendi öz değerlendirmelerine göre 8 zeka alanının her birinde 10’ar soruyu "Hiç 
doğru değil = 1", "Biraz doğru = 2", "Kısmen doğru = 3", "Oldukça doğru = 4" ve "Kesinlikle doğru = 5 '' şeklinde 
cevapladılar. Daha sonra, çoklu zeka alanlarının her biri için ortalama puan, ayrıca en baskın zeka alanları ve 
cinsiyete göre çoklu zeka alanları arasında fark olup olmadığı araştırıldı. 

Verilerin analizi için SPSS 22 paket programı kullanıldı. Kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında; Pearson Ki-
Kare ve Fisher’in kesin Ki-Kare testleri ve sürekli değişkenlerin iki grup arasında karşılaştırılmasında Mann-
Whitney U testi uygulandı. 

BULGULAR: Çalışmaya 34’ü (%56.7) kadın, 26’sı (%43.3) erkek olmak üzere toplam 60 asistan katıldı. Yaş 
ortalaması; 27.3 2.1, medyan yaş; 27, yaş aralığı; 24-31 idi. Çoklu zeka alanları ortalama puanları arasında 
cinsiyete göre anlamlı fark bulunmadı (Tablo 1). 

 

Çoklu zeka alanları gelişmişlik derecesine göre sınıflandırıldığında; Çok gelişmiş (41-50 puan); %15.6, Gelişmiş 
(31-40 puan); %56, Orta düzeyde gelişmiş (21-30 puan); %26.7, Az gelişmiş (11-20 puan); %1.6 ve Gelişmiş 
değil (0-10 puan); %0 bulundu. Asistanların yaklaşık %98.3’ünde çoklu zeka alanları puanları çok gelişmiş-
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gelişmiş- orta derecede gelişmiş düzeylerinde idi. Her 2 cinsiyette de mantıksal-matematiksel zeka en yüksek 
ortalama puan alınan çoklu zeka alanı olarak saptandı. 

 

TARTIŞMA: Çoklu zeka kuramı tabanlı eğitimin öğrenci eğitim başarısını artırdığı bilinmektedir. Mantıksal-
matematiksel zeka, bir neden-sonuç ilişkisi kurarak problemleri çözmek için sayısal, soyut ve mantıksal akıl 
yürütmeyi kullanma ve birbiriyle ilişkili kavramlar ve düşünceler arasındaki karmaşık ilişkileri anlama yeteneğidir. 
Dahiliye asistanlarında en gelişmiş çoklu zeka alanı mantıksal-matematiksel zeka olup bunun için eğiticiler ölçme 
ve hesaplama yöntemleri, sınıflandırma, benzerlik ve farklılıkları vurgulama ve bilimsel düşünme mantığı 
yöntemleri gibi en etkili öğretim stratejilerini kullanmalıdır. Mantıksal-matematiksel zekası gelişmiş asistanların da 
bireysel olarak; beyin fırtınası yaparak fikir üretme, çizelge hazırlama, sınıflandırma yapma, nesneleri kategorize 
etme, belirli bir mantıksal ilişki içinde olayları organize etme, problemi harita ya da akış şeması haline getirme, 
şekil çizerek problemin adımlarını gösterme, anahtar kelimeleri belirleme ve önemli ve önemsiz bilgileri ayırt etme 
gibi en etkili öğrenme tekniklerini kullanmaları önerilmektedir. 
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Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadavra Böbrek Bekleyen Hastaların 
Yıllara Göre Ölüm Oranlarının Cinsiyet, Yaş, Kan Grubu, Diyaliz Türüne Göre 

Dağılımının Değerlendirilmesi 

2Ersin Elgin, 1Mehmet Fethullah Aydın, 1Abdulmecit Yıldız, 1Ayşegül Oruç, 1Suat Akgür, 1Mehmet 
Sezen, 3Mehmet Çağatay Çiçek, 3Kadir Ömür Günseren, 4İbrahim Ethem Arslan, 2Sahriye 
Keskin, 2Rafet Oflaz, 2Kerem Selimoğlu, 2İlknur Arslan, 1Alparslan Ersoy 

 
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi 
3Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı 
4SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği 

AMAÇ: Türk Nefroloji Derneği 2019 kayıt verilerine göre renal replasman tedavisi alan hasta sayısı 64633, 
hemodiyaliz (HD) hasta sayısı 61341 ve periton diyalizi (PD) hasta sayısı 3292’dir. Ülkemizde kronik böbrek 
yetmezliği olan ve kadavra böbrek bekleme listesindeki hasta sayısı 22953’tür. Çalışmamızda Bursa Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fakültesi (BUÜTF) Hastanesi kadavra böbrek bekleme listesindeki hayatını kaybeden hastaların 
ölüm yılı, cinsiyet, yaş, kan grubu ve diyaliz türüne göre retrospektif dağılımının değerlendirilmesi 
amaçlanmaktadır. 

YÖNTEM: Hastaların ölüm yılı, cinsiyet, yaş, kan grubu ve diyaliz türü verileri TDİS (Transplantasyon Diyaliz 
İzlem Sistemi) kullanılarak elde edilmiş ve veriler retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: BUÜTF Hastanesi kadavra böbrek bekleme listesindeki hayatını kaybeden hastalar ölüm yılı, 
cinsiyet, yaş, kan grubu ve diyaliz türüne göre değerlendirildi. BUÜTF Hastanesi kadavra böbrek bekleme 
listesinde ölen hasta sayısı 350’dir. Kadavra böbrek bekleme listesindeki hastaların ölüm yıllarına göre dağılımı 
şekil 1’de, yaşa göre dağılımı şekil 2’de, kan gruplarına göre dağılımı şekil 3’te verilmiştir. Kadın hasta sayısı 134 
(%38.2), erkek hasta sayısı 216 (%61.8)’dır. Hastaların renal replasman tedavilerine göre dağılımı HD: 273 
(%78), PD: 73 (%20.9), renal replasman tedavisi almayan: 4 (%1.1) şeklindedir. 
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SONUÇ: BUÜTF Hastanesi kadavra böbrek bekleme listesindeki hastaların yıllara göre ölüm oranlarına 
baktığımızda 2020 yıllında ölen hasta sayısı tüm ölümlerin %13.7’si ile en yüksek orandadır. Bu sayılara böbrek 
nakli olup ölen hastalar dahil değildir. Bu yüksekliğin COVID-19 hastalığıyla ilişkili olduğu düşünülse de somut 
bulgularla desteklenememektedir. Hastaların cinsiyet dağılımında %61.8 ile erkek hastalar çoğunluğu 
oluşturmaktadır. Hastaların ölüm oranı yüksek olan yaşa grubu ise 50-59’dur. Kan grubuna göre dağılımında ise 
A kan grubunun çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. Bu sonuçlarla pandemi sürecinde ölüm oranlarının 
kadavra böbrek bekleme listesindeki orta ve ileri yaşlardaki hastalarda da artığı gözlenebilmektedir. 
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Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadavra Böbrek Bekleme Listesindeki 
Hastaların Cinsiyet, Yaş, Kan Grubu ve Renal Replasman Tedavilerine Göre 

Değerlendirilmesi 

2Ersin Elgin, 1Mehmet Fethullah Aydın, 1Abdulmecit Yıldız, 1Ayşegül Oruç, 1Suat Akgür, 1Mehmet 
Sezen, 3Mehmet Çağatay Çiçek, 3Kadir Ömür Günseren, 4İbrahim Ethem Arslan, 2Sahriye 
Keskin, 2Rafet Oflaz, 2Kerem Selimoğlu, 2İlknur Arslan, 1Alparslan Ersoy 

 
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi 
3Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı 
4SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği 

AMAÇ: Ülkemizde kronik böbrek yetmezliği olan ve kadavra böbrek bekleme listesindeki hasta sayısı 22953’tür. 
Bu sayı Türkiye nüfusunun %0,27’sine karşılık gelmektedir. Türk Nefroloji Derneği’nin 2019 kayıt raporu verilerine 
göre hemodiyaliz (HD) ve periton diyaliz (PD) tedavisi alan hasta sayısı 64633’tür. Bu sayı da Türkiye nüfusunun 
%0,76’sına karşılık gelmektedir. Ülkemizde kronik böbrek hastalığı insidansı her geçen gün artmaktadır. 
Çalışmamızda Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (BUÜTF) Hastanesi kadavra böbrek bekleme listesindeki 
hastaların cinsiyet, yaş, kan grubu ve diyaliz türüne göre retrospektif dağılımının değerlendirilmesi 
amaçlanmaktadır. 

YÖNTEM: Hastaların cinsiyet, yaş, kan grubu ve diyaliz türü verileri TDİS (Transplantasyon Diyaliz İzlem Sistemi) 
kullanılarak elde edilmiş ve veriler retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: BUÜTF Hastanesi’nde kadavra böbrek bekleme listesindeki hasta sayısı 420’dir. Kadın hasta sayısı 
162 (%38.6), erkek hasta sayısı 258 (%61.4)’dir. Hastaların yaşlarına göre dağılımı 0-9: 5 (%1.1), 10-19: 13 (%3), 
20-29: 19 (%4.4), 30-39: 49 (%11.6), 40-44: 84 (%20), 50-59: 103 (%24.4), 60-69: 113 (%26.8), 70-79: 33 (%7.8), 
80-89: 1 (%0.2) şeklindedir. Hastaların kan gruplarına göre dağılımı; 0 Rh (+): 112 (%26.7), 0 Rh (-): 13 (%3.1), A 
Rh (+): 182 (%43.3), A Rh (-): 24 (%5.7), B Rh (+): 46 (%11), B Rh (-): 7 (%1.7), AB Rh (+): 34 (%8.1), AB Rh (-): 
2 (%0.5). Hastaların renal replasman tedavilerine göre dağılımı HD: 301 (%71.6), PD: 24 (%5.7), renal replasman 
tedavisi almayan: 95 (%22.6) şeklindedir. Hastaların cinsiyet ve yaşlarına göre dağılımları Şekil 1’de, cinsiyet ve 
kan gruplarına göre dağılımları Şekil 2’de, cinsiyet ve renal replasman tedavilerine göre dağılımları Şekil 3’te 
gösterilmiştir. 
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SONUÇ: BUÜTF Hastanesi’nde kadavra böbrek bekleme listesindeki hastalar değerlendirildiğinde erkek 
hastaların kadın hastalara oranla daha fazla olduğu ve HD hastalarının PD hastalarına oranla daha fazla olduğu 
görülmüştür. Hastaların kan grubuna göre dağılımı ise Türkiye genel popülasyonu ile benzer dağılımdadır. 
Hastaların yaşa göre dağılımında 60-69 yaş grubunda daha fazla hasta olduğu görülmektedir. 
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Tedavisinde Biyolojik İlaç Kullanılan Enteropatik Artrit (EPA) Tanılı Hastalarımızın 
Genel Özellikleri 

1Nihal Lermi, 1Yavuz Pehlivan 

 
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Bursa 

GİRİŞ: Spondiloartrit (SpA) inflamatuar artritlerin birçok farklı formlarını içerir. Üveit, sedef hastalığı ve İBH gibi 
eklem dışı bulguları mevcuttur. EpA (bir diğer isimlendirme ile İnflamatuar barsak hastalıklarına (İBH) bağlı artrit), 
klinik özelliklerin benzerliği ve ortak genetik yatkınlık nedeniyle SpA grubunda yer alır. Artrit bazen İBH tanısından 
önce başlayabilir. Hastaların tedavisinde NSAİİ, kortikosteroidler, sulfasalazin, anti-TNF ajanlar kullanılabilir. Bu 
çalışmada merkezimizde izlenmekte olan 33 EpA olgusunun özelliklerinin ortaya konması amaçlanmıştır.  

YÖNTEM: Romatoloji polikliniğimize başvurmuş, EpA tanısı konmuş olan ve tedavisinde biyolojik ajan kullanılan 
33 EpA olgusunun, demografik ve klinik özellikleri, prezentasyon şekilleri, aile öyküleri, sigara alışkanlıkları, 
HLAB27 pozitiflikleri kaydedildi. Periferik artrit, daktilit, entezit, üveit ve psöriazis öyküleri alındı. Biyolojik ilaç 
tedavisi öncesinde konvansiyonel DMARD (hastalığı modifiye eden anti-romatizmal ilaç) kullanıp kullanmadığı 
sorgulandı.  

BULGULAR: Hastaların 16 (%48.4)’sı kadın, 17 (%5.6)’si erkekti. Hastaların 11’i (%33.3) Crohn, 22’si (%66.7) 
ülseratif kolit tanılıydı. Onsekiz (%54.5) hasta eklem, 13 (%39.4) hasta barsak, 1 (%3) hasta eklem ve barsak 
şikayetleri eşzamanlı olarak prezente olmuştu. Aile öyküsüne ulaşılabilen 18 hastanın 2’sinin (%6.1) ailesinde 
romatizmal hastalık öyküsü vardı. Sigara kullanım özelliğine ulaşılabilen 26 hastanın 14’ü (%42.4) aktif sigara 
içicisiydi. 12 (%36.4) hastanın HLAB27’si pozitif’ti. Yirmi altı (%78.8) hastanın grafisinde sakroileit saptanmıştı. 
Otuz dört (%93.9) hastanın aksiyel iskelet, 11 (%33.3) hastanın periferik eklem tutulumu vardı. Sekiz (%24.2) 
hastanın periferik artriti, 2 (%6.1) hastanın enteziti, 6 (%18.2) hastanın topuk ağrısı vardı. Biyolojik ilaç öncesi 
kullanılan tedaviler sorgulandığında, verilerine ulaşılabilen 6 (%18.2) hasta metotreksat, 16 (%40.5) hasta steroid, 
16 (%48.5) hasta azatiopürin, 16 (%48.5) hasta sulfasalazin, 23 (%69.7) hasta steroid olmayan antiinflamatuar 
ilaç (NSAİİ) kullanmıştı. On yedi (%51.5) hasta İBH tanısı sonrası NSAİİ kullanmış iken, 4 (%12.1) hastada İBH  
tanısı sonrası NSAİİ kullanımı ile kanama, ishal gibi İBH alevlenme semptomları meydana gelmişti.  

SONUÇ: SpA ve EpA arasında yakın bir ilişki olması nedeniyle SpA seyrinde hastalar barsak bulguları açısından 
da izlenmelidir. İBH olan hastaların da nadir de olsa ilk başvuru şekli eklem yakınmaları olabilmektedir. 
Enteropatik artritli hastaların tedavisine karar veriken, intestinal bulguların aktivasyonunu da göz önünde 
bulundurmak gerekir.  

Anahtar Kelimeler: Biyolojik tedavi, enteropatik artrit, klinik özellikler, spondiloartropati 
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FMF Hastalarında Klinik, Genetik ve Tedavi İlişkili Özelliklerin Cinsiyet Dağılımına 
Göre Değerlendirilmesi 

1Ayten Başak Karaakın Dinar, 2Koray Ayar 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Romatoloji Bölümü 

GİRİŞ: Ailevi Akdeniz ateşi (FMF) olan bireylerde cinsiyet ilişkili farklılıklar nedeniyle strese maruz kalma ve 
dolayısı ile atak sıklıkları farklı olabilmektedir. Örneğin adet dönemlerinde FMF atakları kadınlarda 
tetiklenebilmektedir. Bu çalışmanın amacı FMF hastalarında klinik bulguların, kalıtsal özelliklerin tedavi 
yanıtlarının ve patojen Akdeniz ateşi (MEFV) gen fenotip frekanslarının kadın ve erkekler arasındaki farklılıklarını 
araştırmaktır.  

YÖNTEMLER: Romatoloji polikliniğinde FMF tanısı ile takip edilmekte olan 213 hastanın dosyaları retrospektif 
olarak incelendi. Dosyalarında tüm araştırma verileri eksiksiz olan 105 hastanın (70 kadın 35 erkek) bilgileri 
değerlendirmeye alındı. Klinik bulguları değerlendirirken; atak başlangıç yaşı, atak karakteri (tipik, tipik olmayan), 
baskın atak lokalizasyonu (periton, plevra, sinovya, izole ateş), tekrarlayan ateş varlığı, apendektomi öyküsü, aile 
öyküsü (birinci derece, ikinci derece), değerlendirildi. Tedavi yanıtı değerlendirilirken kolşisin tedavisine yanıt 
(tam, kısmi, yanıtsız) sorgulandı. MEFV genindeki patojen varyasyonların (M694V, V726A, M680 I, E148Q) 
fenotip frekansları tespit edildi. Bulgular gruplar arasında karşılaştırıldı. 

BULGULAR: Kadınlarda ve erkeklerde ortanca yaş (minimum-maksimum) sırasıyla 37,5 (19-62) ve 30,0 (19-59) 
yıl bulundu (p=0,148). Katılımcıların demografik özellikleri, klinik bulguları, tedavi yanıtları Tablo 1’de 
özetlenmektedir. Tipik atak karakterine sahip bireylerin sıklığı kadınlarda %71,4, erkeklerde %82,9 bulundu. 
Baskın atak lokalizasyonu periton olanların sıklığı kadınlarda %90 erkeklerde %88,6 bulundu. Kadınlarda ve 
erkeklerde sırasıyla tekrarlayan ateş sıklığı %67,1 ve %65,7, apendektomi sıklığı %34,3 ve %42,9 ve aile 
öyküsünün varlığı %75,7 ve %76,1 oranlarında tespit edildi. Kolşisin yanıtı olanların oranı kadınlarda ve 
erkeklerde sırasıyla %92,8 ve %85,7 oranında tespit edildi. Klinik bulgular ve kolşisin yanıtı cinsiyetler arasında 
farklı değildi. Patojen MEFV gen mutasyonlarının fenotip sıklığı Tablo 2’de özetlenmektedir. Patojen MEFV gen 
mutasyonlarının fenotip frekansları sırasıyla kadınlarda ve erkeklerde M694V için %62,7 ve %88,6 (p=0,006), 
V726A için %22,4 ve %14,3 (p=0,328), M680I için %20,9 ve %22,9 (p=0,819) ve E148Q için %14,9 ve %14,3 
(p=0,931) oranlarında tespit edildi.  
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SONUÇ: FMF hastalığı olan bireylerde klinik bulgular ve tedavi yanıtları birbirinden farklı değildir. Yüksek 
penetrasyonu olan ve amiloidoz gibi önemli komplikasyonlar ile ilişkili olan M694V mutasyonunun frekansı 
erkeklerde daha yüksektir. Cinsiyet dağılımına göre FMF aktivitesinin değerlendirileceği çalışmalara ihtiyaç vardır. 

  



17. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi 

 
 

266 
 

SB084 - 157 

 

Malnutrisyon Skorlarının Ambulatuar Kan Basıncı Ölçümünde Nondipper Paterni 
Belirlemedeki Değeri 

1Özgür Yaşar Akbal, 1Süleyman Çağan Efe, 1Ali Karagöz 

 
1Kartal Kosuyolu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği 
 

GİRİŞ VE AMAÇ: Normalde kan basıncı sirkadiyen bir ritim gösterir, buna paralel olarak kan basıncı gece kan 
basıncı gündüz kan basıncına göre% 10 düşer. Çalışmalar, dipper olmayanların artmış kardiyovasküler ve 
serebrovasküler morbidite mortalitesine sahip olduğunu göstermiştir. Yetersiz beslenme ve obezite, genel 
popülasyonda ölüme neden olabilecek artmış kardiyovasküler hastalık riski ile ilişkilidir. Bu çalışma CONUT ve 
NRI malnutrution skorlarının dipper olmama durumunun öngörülmesindeki değerini diğer ölçümlerle 
karşılaştırıldığında değerlendirmek için yapılmıştır. 

METOD: Bu retrospektif çalışmada hastanemizde ambulatuvar kan basıncı ölçümleri yapılan 167 hasta 
çalışmaya dahil edildi. 109 hasta hipertansiyonu olan hastaydı, 58 hasta hipertansif olmayan hastalara dahil 
edildi. CONUT ve NRI skorları hesaplanmış ve dipper ve nondipper olan hastalarla ilişkilendirilmiştir. 

SONUÇLAR: Hastalar kepçe veya kepçe olmayan mevcudiyetine göre iki gruba ayrıldı. Kepçe ve kepçe olmayan 
hastaların ortanca yaşı sırasıyla 69 (67-72, IQR), 51,5 (45-60) idi. ayrıca 109 (%65,2) denek hipertansiyondu. non 
dipper, 93 (%57) hastada görüldü. dipper olmayan grupta maks. gece KB ve ortalama gece KB daha yüksekti 
(sırasıyla 144 (134-160), 133 (119-140) - 126 (115-137); 111 (101-120) P<0.001). Kepçe olmayan grupta NRI 
düşük (düşük değer yetersiz beslenmeyi gösterir) (59 (55-63), 60.5 (56-72) sırasıyla p:0.008). Herhangi bir 
dereceye göre (25 (%26,9), 32 (%43,2), p: 0,027. Aynı zamanda optimum kesme tahmini kepçe olmayan HT için 
ROC eğrisi analizi yaptık, Youden indeksine göre optik kesme değeri 0,297, analiz kesme değeri 57.9 duyarlılık  
%71, özgüllük 58.06 pozitif öngörü değeri 57.61 ve negatif öngörü değeri %72 gösterdi. 

SONUÇ: Çalışmamız, CONUT veya NRI skorları ile tanımlanan malnutrisyon durumunun nondipper 
hipertansiyon paterni ile ilişkili olduğunu gösterdi. 
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Obez ve Obez Olmayan Bireylerin Yeme Bağımlılığı Açısından Karşılaştırılması  

1Hacer Hicran Mutlu, 2Hasan Hüseyin Mutlu 

 
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

AMAÇ: Önceleri ‘bağımlılık’ terimi sadece aşırı alkol ve madde kullanımını tanımlamak için kullanıldıysa da yakın 
zamanlarda bazı davranışların alkol ve madde bağımlılığına benzer nörobiyolojik temelleri olduğunu fark edildi. 
Yeme bağımlılığı da bu davranışlardan biridir. Yapılan birçok çalışmada özellikle obezlerde ve aşırı yemek 
yiyenlerde yeme bağımlılığının olduğu ileri sürülmüştür. Çalışmamızda obezite polikliniği ve aile hekimliği 
polikliniğine başvuran obez ve obez olmayan kişilerdeki yeme bağımlılığı oranlarını karşılaştırmayı amaçladık. 

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma için 15.01.2019-30.06.2019 tarihleri arasında Aile Hekimliği polikliniğine başvuran, 
çalışmaya katılmaya gönüllü olan, vücut kütle indeksi 30’dan küçük ve obezite polikliniğine başvurup vücut kütle 
indeksi 30’dan büyük olan bireylere yaş, cinsiyet, kilo, boy ve sigara içme durumlarını sorgulayan sosyo 
demografik form ile Ashley N. Gearhardt ve ark. tarafından belirli besin türlerine bağımlılık belirtilerini saptamak 
icin geliştirilen ve Bayraktar ve ark. tarafından Türkçe’ye uyarlanan Yale Yeme Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır. 

BULGULAR: Çalışmaya 195 obez olmayan ve 403 obez birey alınmıştır. Her iki grubun ortalama yaş ve vücut 
kütle indeksleri ve cinsiyet ve sigara içme durumları Tablo 1’de gösterilmiştir. Obez olan grupta yeme bağımlılığı 
oranı %33,7 iken obez olmayan grupta bu oran %14’tür. Obez bireylerde yeme bağımlılığı oranı obez olmayan 
bireylere göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,001) (OR 3,13, %95 Cl: 2,09-4,68). 

SONUÇ: Yeme bağımlılığı son zamanlarda çok tartışılan bir kavramdır. Yeme bağımlılığı bir davranışsal 
bağımlılık olarak kabul edilmeli ve bağımlılık tedavisi uygulanmalıdır. Obez bireylerde obez olmayanlara göre 
daha sık görülmektedir. Bu nedenle obez bireylerde yeme bağımlılığı taranmalı ve tedavi edilmelidir. 
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Ülseratif Kolit Aktivite Tayininde Kullanılabilecek Serolojik Belirteçler  

1İdris Kurt, 1Hasan Celalettin Ümit, 1Ali Rıza Soylu, 1Hüseyin Ahmet Tezel, 2İnci Cazker 

 
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Edirne 
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne 

GİRİŞ VE AMAÇ: Ülseratif kolit, alevlenme ve remisyon periyodları ile giden, rektumdan başlayarak diffüz olarak 
kolon boyunca yüzeyel kolonik mukozanın enflamasyonu ile seyreden enflamatuvar bağırsak hastalığıdır. 
Hastalık aktivite tayini tedaviye karar vermede ve tedaviye yanıtı değerlendirmede çok önemlidir. Tayin 
yöntemlerinden endoskopi ve biyopsi, klinik ve serolojik yöntemlerinin aksine invaziv ve pahalı işlemlerdir. 
Çalışmamızdaki amaç endoskopik aktiviteyi, yani mukozal iyileşmeyi predikte edebilecek serolojik belirteçlerin 
belirlenmesidir. 

YÖNTEM: 2019 ve 2020 yıllarında merkezimizde yapılan Ülseratif Kolit tanılı hastaların kolonoskopi işlemleri 
incelendi. Kolonoskopi raporlarından hastalık aktivitesi ve yayılım düzeyi not edildi. Kolonoskopi yapılan gün, 
dosya verilerinden hastaların demografik özellikleri, laboratuvar değerleri, sigara ve alkol kullanım durumları kayıt 
edildi. 

BULGULAR: Toplamda 175 Ülseratif Kolit tanılı hasta çalışmaya dahil edildi. Bunların 63’ü (%36) kadın, 112’si 
(%64) erkek idi. Yaş ortalamaları kadınlar için 39, erkekler için 47 idi. Hastalık aktiviteleri belirlenebilenler 
arasında 36 hasta remisyonda iken, 122 hasta aktif dönemde (Rachmilewitz endoskopik aktivite skoru >4) 
oldukları izlendi. Aktif ve remisyondaki hastalar karşılaştırıldığında, aktiflerde lökosit (8.9, 7.39; p=0.003), nötrofil 
(5.97, 4.36; p<0.001), monosit (0.8, 0.65; p=0.002), rdw (15.26, 13.94; p=0.006), trombosit (345, 277; p=0.001), 
crp (2.65, 0,77; p=0.002), sedimantasyon (33, 14; p=0.008) değerleri, remisyondakilere göre, anlamlı olarak 
yüksek bulundu. Hemoglobin (12.6, 13.4; p=0.02), mpv (8.2, 8.8; p=0.002), bazofil yüzdesi (0.54, 0.72; p=0.01), 
albümin (3.85, 4.27; p<0.001) değerleri ise, tam tersine, düşük idi. Cinsiyet, sigara ve alkolün hastalık aktivitesi ile 
ilişkisi saptanmadı. 

SONUÇ VE TARTIŞMA: Ülseratif Kolit aktivite indeksini tayin edebilen ideal belirteç olmadığı için klinik muayene, 
seroloji, endoskopik bulgular ve histolojik incelemeyi içeren kombinasyon bileşimi kullanılmaktadır. Hastalık tanı 
ve tedavi takibinde kullanılan noninvaziv ve pahalı olmayan serolojik belirteçlerden hemogram, akut faz 
reaktanları ve albumin endoskopik aktivite indeksini ve mukozal iyileşmeyi güvenilir şekilde yansıtabildiği 
belirlendi. 
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Genel Dahiliye Polikliniğine Başvuran Yaşlılarda Polifarmasi ve Potansiyel 
Uygunsuz İlaç Kullanımı 

1Celaleddin Demircan, 1Ulviyya Hasanzade 

 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa. 

ARKAPLAN VE AMAÇ: Yaşlılarda kronik hastalıklar, kullanılan ilaç sayısı ve ilaç kullanımı ile ilişkili hataların 
görülme sıklığı artmıştır. Bu çalışmada Uludağ Üniversitesi Hastanesi Genel Dahiliye Polikliniğine başvuran yaşlı 
hastalardaki polifarmasi ve potansiyel uygunsuz ilaç kullanımı (PUİK) oranlarının araştırılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Prospektif kesitsel bir çalışma 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 2015 Beers kriterlerine göre PUİK belirlendi. Verilerin analizi için 
SPSS 21 paket programı kullanıldı. Kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında; Pearson x2 ve Fisher’in kesin x2 
testleri, İkiden fazla bağımsız grubu karşılaştırmak için Kruskal-Wellis testi, iki bağımsız grubu karşılaştırmak için 
Mann-Whitney U testi kullanıldı. 

BULGULAR: 1 Eylül - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında çalışmaya katılmayı kabul eden 65 yaş ve üzeri 304 
(%58.9 kadın, %41.1 erkek) hastayla görüşüldü, dosyaları incelenerek hastalık ve ilaç bilgileri teyit edildi. 
Hastaların yaş ortalaması: 71.5±5.2 idi. Hastaların %95.8’inde eşlik eden en az bir kronik hastalık vardı, 
hastalarda eşlik eden kronik hastalık sayısı: 2.7±1.6 ve en sık eşlik eden kronik hastalıklar hipertansiyon (%67.1) 
ve diyabetes mellitus (%39.8) idi. Hastaların günlük ortalama kullandıkları ilaç sayısı 4.9±3.3, polifarmasi oranı 
%52.9 idi. 104 (%34.2) hastada toplam 124 PUİK gözlendi ve bu oran polifarmasi alanlarda daha fazlaydı 
(p<0.05) (Tablo 1). En sık PUİK; yaşlılarda kaçınılması gereken ilaçların kullanılması (Tablo 2 ilişkili PUİK; %28.3) 
şeklindeki uygunsuzluktu ve bunların içinde de en yaygın olanı proton pompa inhibitörlerinin (PPI) uygunsuz 
kullanımı idi (%9.9). 
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TARTIŞMA: Bu çalışmada yaşlılarda kronik hastalık sayısı, polifarmasi ve PUİK oranlarının yüksek olduğu, 
polifarmasi ile PUİK arasında doğrusal korelasyon olduğu ve en sık olarak PPI grubu ilaçların uygunsuz 
kullanıldığı görüldü. Bu nedenle yaşlılarda oluşabilecek olası riskleri azaltmak için hastalar çok yönlü 
değerlendirilmeli, ilaçlar akılcı ilaç kullanım önerilerine göre reçete edilmeli, potansiyel uygunsuz ilaç kullanımı 
açısından kullandığı ilaçlar gözden geçirilmeli 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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Myokardiyal Hasarlanması Olan COVID-19 Hastalarında Lenfosit/CRP Oranı 
Hastalığın Progresyonunu Predikte Eder mi? 

1Umut Karabulut, 2Dilay Karabulut 

 
1Acıbadem İnternational Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Kardiyoloji Bölümü, 
İstanbul 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, myokardiyal zedelenmesi olan COVID-19 hastalarında sistemik inflamatuar belirteç 
olan Lenfosit-C-reaktif protein oranı (LCR) nın hastalığın preogresyonunu predikte edip etmeyeceğini ortaya 
koymaktır. 

YÖNTEM: Hastanemizde Nisan 2020 ve Mayıs 2020 tarihleri arası dönemde COVID-19 nedeniyle hastaneye 
yatan 18 yaş üstü 172 hastanın dosyaları geriye dönük tarandı. Hastaların Hg, lökosit, lenfosit, nötrofil, trombosit, 
AST, ALT, kreatinin, laktat dehidrogenaz, albümin, ferritin, trigliserid, prokalsitonin, C-reaktif protein, fibrinojen, D-
dimer, troponin, LCR değerleri kaydedildi. LRC oranları x100 olarak amplifiye edildi. Hastalar miyokardiyal 
zedelenmesi olan ve olmayan olmak üzere iki gruba ayrıldı. İstatistiksel analizde IBM SPSS Statistics 21.0 
programı kullanıldı. İstatistiksel açıdan p<0.05 anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR: Retrospektif olarak taranan ve çalışmaya dahil edilen 172 hasta miyokardiyal zedelenme olan ve 
olmayan olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Hastaların yaş ortalamaları sırasıyla 68,56±13,43 yıl, 58,46±16,67 yıl 
olarak bulundu (p=0.002). Hastalığın klinik şiddeti, bilgisayarlı tomografi de akciğer tutulum şiddeti, koroner arter 
hastalığı, diabetes mellitus (DM), kronik obstrüktif akciğer hastalığı, malignitesi olanlar, lenfosit, CRP, LCR oranı, 
Ferritin, D-Dimer, fibrinojen açısından gruplar arasında fark saptanmadı (tümü p>0.05). Hipertansiyon (HT)), 
kronik böbrek yetersizliği (KBY) miyokardiyal zedelenmesi olan grupta daha fazla saptandı (p<0.01, p<0.01). 
Prokalsitonin, kreatin. düzeyleri miyokardiyal zedelenmesi olan grupta istatistiksel olarak anlamlı derecede 
yüksek bulundu (p=0.002, p<0.001).Myokardiyal zedelenme ile ilişkili bulunan parametrelerin troponin ile 
korelasyon analizini yaptığımızda KBY ve troponin düzeyi ile iyi korelasyon gösterirken (r=484, p<0.001), 
prokalsitonin ile orta derecede (r=274, p<0.001, yaş ve HT ile zayıf korelasyon (r=180, p=018) (r=159, 
p=037)gösterdi. DM ve D-dimer korelasyon göstermedi (r=055, p=472) (r=072, p=345). Myokardiyal zedelenmeyi 
öngören parametreler için çok değişkenli regresyon analizi yaptığımızda KBY (Odds ratio (OD): 11.062 (%95 
confidence interval (CI): 1,866-65.580) ve başvuru prokalsitonin düzeylerinin (OR:1.183, %95 CI: 1.014-1.379) 
myokardiyal zedelenmeyi öngördüğü saptandı. 

SONUÇ: Çalışmamızda myokardiyal zedelenmesi olan COVID-19 hastalarında LRC’nin hastalığın 
progresyonunu predikte etmediği saptandı. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, myokardiyal hasarlanma, lenfosit/C-reaktif protein oranı 
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Speckle Tracking Ekokardiyografi Sklerodermalı Hastalarda Sol ve Sağ Ventriküler 
Sistolik Disfonksiyonları Öngörebilir mi? 

1Remzi Sarıkaya 

 
1SBÜ Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

AMAÇ: Skleroderma, pulmoner hipertansiyon ve kalp yetmezliği dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalık riskini 
arttırdığı gösterilen romatolojik bir hastalıktır. Bu hastalarda belirgin kalp yetmezliği olmadan subklinik ventriküler 
disfonksiyonu tespit etmeye yönelik uygulamalar net olarak tanımlanmamıştır. Speckle tracking ekokardiyografi, 
subklinik sol ventriküler sistolik disfonksiyonun (LVSD) ve subklinik sağ ventriküler sistolik disfonksiyonun (RVSD) 
erken tespitine olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada, skleroderma hastalarında speckle tracking ekokardiyografi 
strain görüntülemesi ile sol ve sağ ventrikül sistolik fonksiyonlarını değerlendirdik. 

YÖNTEMLER: Bu çalışmaya en az bir yıldır tanı almış yetmiş altı skleroderma hastası (kadın: erkek, 52:24) ve 
81 sağlıklı (kadın: erkek 55:26) kontrol deneği dahil edildi. Tüm hastalara ve sağlıklı kontrol deneklerine 
ekokardiyografi yapıldı. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (EF), diyastolik fonksiyonlar, TAPSE, sol ventriküler 
global longitudinal strain (LV-GLS) ve sağ ventriküler global longitudinal strain (RV-GLS) değerlendirildi. 

BULGULAR: Skleroderma hastalarının ve normal hastaların ortalama ± SS yaşları sırasıyla 51.7±11.2 ve 
52.9±11.4 yıldı (p = 0.5). Kadın hastalar her iki grupta da daha fazlaydı. LV-GLS (-%16, ±4,2, -%17,1±2,1, p = 
0,36), EF (%59±5,2, -%61,1±7,6, p>0,05) ve TAPSE (%17±5,9, -%18.8±5,4, p = 0.26) benzerdi. Normal 
hastalara kıyasla sklerodermalı hastalarda RV-GLS (-15.9±%5.3'e karşı -20.4±%3.2, p<0.001) daha düşüktü. 

SONUÇLAR: LV-GLS ve TAPSE değerlerinde gruplar arasında anlamlı fark saptanmamasına rağmen 
sklerodermalı hastalarda sağlıklı hastalara kıyasla RV-GLS daha düşüktü. Ekokardiyografi ile global longitudinal 
strain görüntüleme, sklerodermada erken sağ ventriküler miyokardiyal disfonksiyonu tespit edebilir. 
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Artmış Serum Romatoid Faktör Seviyeleri ST Segmenti Yüksekliği Olan Miyokard 
Enfarktüslü Hastalarda No-Reflow Fenomenini Öngördürür 

1Ömer Kümet 

 
1SBÜ Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

AMAÇ: Bu çalışmada, perkütan koroner girişim (PCI) uygulanan ST segment yükselmeli miyokard enfarktüsü 
(STEMI) olan hastalarda serum romatoid faktör (RF) düzeyleri ile no-reflow fenomeni arasındaki ilişkiyi 
değerlendirmeyi amaçladık. 

YÖNTEM: Bu çalışma tek merkezli, kesitsel bir çalışmadır. STEMI tanısı konan ve PCI uygulanan toplam 71 
ardışık hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm demografik parametreler kaydedildi. Tüm hastaların başlangıç serum 
Troponin, kreatinin, AST, ALT, hemoglobin ve RF seviyeleri ölçüldü. No-reflow fenomeni tanısı diseksiyon, 
mekanik tıkanma, önemli rezidüel stenoz veya olası diğer nedenler olmadan TIMI II veya daha az akış olması 
olarak tanımlandı. Hastalar infarktla ilişkili arterin TIMI akımının anjiyografik özelliklerine göre reflow grubuna (n = 
50) ve no-reflow grubuna (n = 21) ayrıldı. 

BULGULAR: Hastaların % 7.9'unda no-reflow fenomeni saptandı. Medyan RF seviyesi, no-reflow grubunda 
reflow grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti (15.2 (8.0-34.1) karşı 7.7 (5,1-34.6), P<0.001). Çok değişkenli 
regresyon analizinde; diyabet (P = 0.02), koroner ektazi varlığı (P<0.001), koroner intralüminal trombüs varlığı 
(P<0.001), ekokardiyografik sol ventriküler segmenter duvar hareket kusuru (p<0.001)ve artmış başlangıç RF 
seviyesi (OR = 1.178,% 95 CI: 1.107 - 1.275, P<0.001) no-reflow fenomeninin bağımsız prediktörleri olarak 
saptandı. 

SONUÇ: Bulgular PKG uygulanan STEMI hastalarında başlangıç artmış serum RF konsantrasyonlarının 
bağımsız olarak no-reflow fenomeni ile ilişkili olabileceğini göstermektedir. 
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Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarında (ODPBH) İskemi Modifiye 
Albumin'in Renal Fonksiyonlar İle İlişkisi 

1Selime Ermurat, 2Mustafa Güllülü, 3Emre Sarandöl 

 
1Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Bilim Dalı, Bursa 
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Bursa 
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Bursa 

GİRİŞ: ODPBH patogenezinde kist gelişimine katkıda bulunan birçok faktör olup oksidatif stresin (OS) de 
patogenezde önemli rol oynadığı bilinmektedir. ODPBH’da daha erken evrelerde bile OS ve iskemi 
markerlerından prostaglandinler (PG), nitrik oksit (NO), asimetrik dimetilarginin (ADMA), homosistein, S-adenozil 
homosisteinin (SAM) arttığı ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Son dönemlerde İskemi Modifiye Albumin (İMA) 
de OS ve iskemi markerı olarak renal yetmezlikte kullanılmaya başlamıştır. Çalışmamızda, ODPBH grubundaki 
serum İMA düzeyinin, sağlıklı kontrol grubu ve hipertansiyonu olan hastalar ile kıyaslamayı, ODPBH’da yüksek 
olup olmadığını ve renal fonksiyonlardaki değişikliğe bağlı olarak değişip değişmediğini göstermeyi ve son dönem 
böbrek yetmezliğine gidişte yeni bir marker olarak kullanılıp kullanılmayacağını araştırmayı hedefledik. 

METOD: Çalışmamız bir prospektif kohort çalışmasıdır. Çalışmaya 50 ODPBH, 35 hipertansiyon (HT) ve 50 
sağlıklı kontrol grubu olarak toplam 135 hasta dahil edilmiştir. Gruplar arasında, hastaların serum üre, kreatinin, 
albümin, GFR, spot idrar Ma/cr ile serum İMA düzeyleri arasındaki ilişkiye bakıldı. Daha sonra bu veriler ODPBH-
HT, ODPBH-sağlıklı kontrol ve HT-sağlıklı kontrol grubu olarak kendi içlerinde ayrı ayrı kıyaslandı. ODBPH’ların 
0-6.ay serum İMA düzeyleri kıyaslanarak, bunun serum üre, kreatinin, albümin ve spot idrar Ma/cr düzeyleri ile 
korelasyonuna bakıldı. ODPBH ve HT grubundaki hastalar RAAS blokeri alan ve almayanlar olarak gruplandırıldı. 
Her iki grupta RAAS blokeri alan ve almayan hastaların serum İMA düzeyleri arasında fark olup olmadığına 
bakıldı. 

BULGULAR: Serum İMA düzeyi ODPBH’da 0.42 (0.17-0.80), HT grubunda 0.28 (0.04-0.51), sağlıklı kontrol 
grubunda 31.00 (21.00-73.00) absorbans birimi (ABSU) olarak saptandı. En düşük İMA düzeyi HT grubunda idi 
(Tablo 1). ODPBH'ların 0 ve 6.ay değerleri karşılaştırıldığında 6. ay serum İMA düzeyleri anlamlı (p=0.002) olarak 
daha düşüktü (Tablo 2). ODPBH ve HT grubu, RAAS blokeri alan ve almayanlar olarak iki gruba ayrıldı ve serum 
İMA düzeyleri kıyaslandı. HT grubunda ise RAAS blokeri alanlarda serum İMA değeri ort. 0.24±0.10 ABSU, 
RAAS blokeri almayanlarda ort. 0.36±0.11 ABSU olup RAAS blokeri alan grupta anlamlı olarak (p=0.004) daha 
düşüktü (Tablo 3). ODPBH'da bazalde 28 hasta Renin-anjiyotensin-aldosteron (RAAS) blokeri alırken, 6 aylık 
takipte 17 hastaya RAAS blokeri eklenmiş ve/veya dozu arttırılmıştı. ODPBH’ın 6. ayında toplam 39 hasta RAAS 
blokeri kullanmakta idi. ODPBH 6. ayında RAAS blokeri alan hastaların serum İMA düzeyi ort. 0.33±0.14 ABSU 
iken, RAAS blokeri almayanlarda ort. 0.41±0.11 saptandı. Serum İMA düzeyi, RAAS blokeri alan hasta grubunda 
(n=39) anlamlı olarak (p=0.038) daha düşüktü. RAAS blokeri eklenmiş ve dozu arttırılmış 17 hastanın 0. ve 6.ay 
ortalama serum İMA düzeyleri kıyaslandığında serum da İMA düzeyi 6.ayda belirgin olarak (p=0.000) daha 
düşüktü. ODPBH’da serum İMA düzeyi ile üre, kreatinin arasında anlamlı korelasyon saptanmazken, spot idrar 
mikroalbumin/kreatinin (r=0.339; p=0.016) arasında pozitif yönde anlamlı korelasyon saptandı. 

SONUÇ-TARTIŞMA: Çalışmamızda, ODPBH’da İMA düzeyinin oksidatif stres ile ilişkisinin araştırılması 
amaçlanmıştır. ODPBH’da İMA düzeyinin oksidatif stresle ilişkili olabileceği öngörülmekle beraber asıl olarak, 
RAAS blokerlerinin OS ve iskemiyi azaltmada ne kadar etkili olduğu, hem ODPBH'da hem de HT hastalarında 
OS’i belirgin olarak azalttığı saptanmıştır. 
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Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadavra Böbrek Bekleme Listesinde 
Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Tedavisi Alan Hastaların Diyalize Başlama 

Sürelerinin Yıl Olarak Değerlendirilmesi 

2Ersin Elgin, 1Mehmet Fethullah Aydın, 1Abdulmecit Yıldız, 1Ayşegül Oruç, 1Suat Akgür, 1Mehmet 
Sezen, 3Mehmet Çağatay Çiçek, 3Kadir Ömür Günseren, 4İbrahim Ethem Arslan, 2Sahriye 
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4SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği 

AMAÇ: Ülkemizde kronik böbrek yetmezliği ve kadavra böbrek bekleme listesinde bulunan 22953 hasta vardır. 
Türk Nefroloji Derneği’nin 2019 kayıt raporu verilerine göre hemodiyaliz (HD) ve periton diyaliz (PD) tedavisi alan 
hasta sayısı 64633’tür. Diyaliz tedavisi alan hastaların genelinin kadavra böbrek bekleme listesine 
yönlendirilmediği yukarıda verdiğimiz sayısal verilerle görülmektedir. Nerdeyse sistemdeki hastaları 2/3 kadavra 
böbrek paylaşımından faydalanamamaktadır. Bu nedenle merkezimiz kadavra böbrek bekleme listesine kayıtlı 
Hemodiyaliz ve Periton diyaliz tedavisi alan hastaların diyaliz alma sürelerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi 
amaçlanmaktadır. 

YÖNTEM: Hastaların diyaliz türü ve diyaliz başlama süreleri TDİS (Transplantasyon Diyaliz İzlem Sistemi) 
kullanılarak elde edilmiş ve veriler retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 

BULGULAR: BUÜTF Hastanesi’nde kadavra böbrek bekleme listesindeki hasta sayısı 420’dir.Kadavra böbrek 
bekleme listesinde HD: 301, PD: 24 dir. Hastaların diyaliz alma süreleri yıl olarak hesaplanmıştır. 0-1 yıl arası 
hasta sayısı 22 (%6.8), 1-2 yıl arası 28 (%8.6), 2-3 yıl arası 44 (%13,5), 3-4 yıl arası 38 (%11.7), 4-5 yıl arası 44 
(%13.5), 5-6 yıl arası 36 (%11.1), 6-7 yıl arası 27 (%8.3), 7-8 yıl arası 24 (%7.4), 8-9 yıl arası 14 (%7,4), 9-10 yıl 
arası 10 (%3,1), 10-11 yıl arası 6 (%1.8), 11-12 yıl arası 5 (%1.5), 12-13 yıl arası 4 (%1.2), 13-14 yıl arası 6 
(%1.8), 14-15 yıl arası 2 (%0.6), 15-16 yıl arası 3 (%0.8), 16-17 yıl arası 1 (%0.3), 17-18 yıl arası 2 (%0,6), 18-19 
yıl arası 1 (%0.3), 19-20 yıl arası 0 , 20-21 yıl arası 0, 21-22 yıl arası 3 (%0,9), 22-23 yıl arası 0, 23-24 yıl arası 2 
(%0,6), 24-25 yıl arası 0, 25-26 yıl arası 0, 26-27 yıl arası 0, 27-28 yıl arası 0, 28-29 yıl arası 0, 29-30 yıl arası 1 
(%0.3), 30-31 yıl arası 0, 31-32 yıl arası 0, 32-33 yıl arası 0, 33-34 yıl arası 1 (%0.3) ve 34-35 yıl arası diyaliz alan 
hasta sayısı: 1 (%0.3) dır. 

SONUÇ: BUÜTF Hastanesi’nde kadavra böbrek bekleme listesindeki hastalar değerlendirildiğinde 1 yıl ile 10 yıl 
arasında diyalize giren hastaların sayısı 293 dür. 10 yıl ve üstü diyaliz tedavisi alan hasta sayısı 32 dir. 10 yıl ve 
üstü diyaliz tedavisi alan hastaların kadavra böbrek bekleme listesine kayıt oranın düşük olması hastaların diyaliz 
merkezlerince bilgilendirilmediği veya yönlendirilmediğini düşündürmektedir. 
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Efor Testi Sırasında Değişen Hs-Troponin T Düzeyleri ile Koroner Arter Hastalığı 
Arasındaki İlişki 
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AMAÇ: Bu çalışmanın amacı koroner arter hastalığı şüphesi olan bireylerde egzersiz stres testi (EST) öncesi ve 
sonrası ölçülen high sensitivity troponin T (hs-TnT) değerleri ile koroner arter hastalığı arasındaki ilişkiyi 
araştırmaktır. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Pozitif EST sonrası koroner anjiografi yapılan 68 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm 
hastaların EST öncesi ve EST sonrası 4. saatte hs-TnT değerleri ölçülmüştür. Tüm hastalara koroner anjiografi 
uygulanmış ve hastalar %50 ve üzerinde koroner arter darlığı olanlar [KAH (+)] ve olmayanlar [KAH (-)] 2 gruba 
ayrılmışıtır. Bu iki grup arasındaki klinik ve demografik özellikler ile EST öncesi ve sonrası ölçülen hs-TnT 
değerleri karşılaştırılmıştır. 

BULGULAR: Değerlendirilen 68 hasta içinde 26 hasta (%39,3) KAH (-), 42 hasta (61,7) KAH (+) olarak 
saptanmıştır. KAH (+) olan hasta grubunda yaş ortalaması 58±9 olarak izlenmiş ve KAH (-) gruba göre (53±7) 
istatistiksel olarak anlamlı fark görülmüştür (p=0,024). EST öncesi ve EST sonrası bakılan hs-TnT ve Δhs-TnT 
değerlerinde, iki grup arasında anlamlı fark izlenmemiştir. EST öncesi hs-TnT ile EST öncesi sistolik kan basıncı 
(SKB) ile (r=0,313, p=0,009), EST sonrası hs-TnT ile EST sırasındaki pik SKB arasında anlamlı korelasyon 
saptanmıştır (r=0,398, p=0,001). Bununla birlikte efor testi parametreleri aracılığyla hesaplanan duke treadmil 
skoru (DTS) [Egzersiz süresi (dak.) - (5xST deviasyonu) - (4xangina indeksi)] ile koroner arter hastalığı yaygınlığı 
ve ciddiyetini gösteren SYNTAX skoru arasında güçlü bir negatif korelasyon saptanmıştır (r=-0,521, p=0,0001). 

SONUÇ: Çalışmamız sonucunda, EST sırasında seri ölçümleri yapılan hs-TnT değerleri koroner arter hastalığı 
tanısında ek katkı sağlamadığı gözlenmiştir. Ancak DTS ile koroner arter hastalığı yaygınlığı ve ciddiyeti arasında 
güçlü bir negatif korelasyon saptanmıştır. İnvaziv koroner anjiografi öncesinde yapılan DTS değerlendirilmesi, 
koroner arter lezyon karmaşıklığı hakkında önemli bilgiler sağlayabilir. 



17. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi 

 
 

278 
 

 

 



17. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi 

 
 

279 
 

 

 

 

  



17. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi 

 
 

280 
 

SB094 - 170 

 

Normal Epikardiyal Koroner Arterli Hastalarda Makrovasküler ve Mikrovasküler 
Hemodinamikler Arasındaki İlişki 
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Umman 

 
1Istanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve 
Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, Istanbul 
2Istanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, Van 
3Yalova Devlet Hastanesi, Kardiyoloji, Yalova 
4İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Istanbul 

AMAÇ: Koroner risk faktörleri olan hastalarda hem makrovasküler hem de mikrovasküler sistemler etkilenerek 
tüm vasküler ağaç üzerinde olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Artan arteryel sertlik daha yüksek santral 
sistolik basınca neden olmakta, bu durum sol ventrikül ardyük artışına, ardından azalan koroner arter perfüzyon 
basıncına, azalan koroner genişleyebilme rezervine, yeniden gelişen yapısal değişikliklere ve sonuçta koroner 
arter hastalığı ve inmeye kadar yol açabilmektedir. Çalışmanın amacı, makrovasküler ve mikrovaküler 
hemodinamik bulguların ilişkilerinin araştırılmasıdır. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya çeşitli endikasyonlarla koroner anjiografi yapılmış ve epikardiyal koroner arter 
darlığı saptanmamış 58 hasta (29 erkek, yaş ortalaması 54 [34-71]) alındı.  
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Tüm hastalarda mikrovasküler ve makrovasküler parametreler; tonometri, koroner akım rezervi ve mikrovasküler 
rezistans ölçümlerineden elde edilen hesaplamalar ile yapıldı. 
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SONUÇ: Nabız dalga hızı (NDH) ve subendokardiyal viability ratio (SEVR) arasında ters yönde anlamlı olacak 
şekilde korelasyon (r =-0,328, p=0,007) tespit edildi. Bu ilişki temel olarak NDH’nin sistolik basınç-zaman integrali 
ile olan ilişkisi tarafından belirlenmekte idi (r=0.465, p<0.001). Augmentasyon indeksi (AIx), NDH ile aynı yönde 
(r=0,352, p=0,010) ve SEVR ile ters yönde olacak şekilde anlamlı korelasyonlar (r=-0,383, p=0,003) göstermekte 
idi. Diyabetik hasta grubunda (n=27) ise NDH’nin, hiperemik ortalama koroner hızı (r=0,416,p=0,043), 
diyastolik/sistolik koroner akım hızı (r=0.42, p=0,04), mikrovasküler rezistans (MR) (r=0,44, p=0,03) ile aynı yönde 
ve koroner akım rezervi (KAR) (r=-0,419, p=0,04) ile ters yönde anlamlı ilişkiler göstermekte olduğu saptandı. 
KAR değeri düşük olanlarda SEVR değerinin de anlamlı olarak düşük olduğu görüldü (1,41+0,23 / 1,58+0,24, 
p=0,01). SEVR ve MR değerlendirildiğinde; iki parametrenin ters yönde anlamlı olarak korele olduğu görüldü (r=-
0,321, p=0,016). SEVR ve mikrovasküler rezistansın hiperemik ve bazal değerleri arasındaki farkı ile hesaplanan 
delta MR (arteriolar rezistans indeks=ARI) aynı yönde orta derecede korele idi (r=0,413, p=0,002). 

TARTIŞMA: Kardiyovasküler olaylar hem makrovasküler hem de mikrovasküler seviyedeki patolojilerin kombine 
bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Santral hemodinamik parametrelerle belirlenen arteryel sertliğin 
şiddetindeki artış, normal perfüzyon basıncına (normal koroner arterleri olan hastalar) rağmen subendokardiyal 
perfüzyonda (SEVR) bir azalma ile ilişkilidir. Bu nedenle, santral aortik hemodinamik özellikler subendokardiyal 
mikrovasküler perfüzyonu etkiler. Arteriyel sertlik derecesinin bir ifadesi olan PWV, diyabetik hasta grubunda 
koroner mikrosirkülasyonun objektif parametreleri (CFR, ARI, MR) tarafından değerlendirilen yapısal ve 
fonksiyonel durumla ilgilidir. Diyabetik hastalarda artan aort sertliği, normal epikardiyal koroner arterlere rağmen 
mikrovasküler hemodinamik parametreleri olumsuz etkilemektedir. Miyokardiyal arz / talep dengesinin ve 
dolayısıyla özellikle subendokardiyal perfüzyonun bir göstergesi olan SEVR, koroner mikrosirkülasyonun yapısal 
(MR) ve fonksiyonel (ARI) özellikleriyle ilgilidir. Subendokardiyal perfüzyon oranındaki azalma, koroner 
mikrovasküler dirençte artış ve koroner akış rezervinde azalma ile ilişkilidir. 
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Romatoid Artrit Hastalarında Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı 
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GİRİŞ: Hepatit B virüs (HBV) ve hepatit C virüs (HCV) infeksiyonları kronikleşme potansiyeline sahip olan ve 
dünyanın büyük bölümünü etkisi altına almış viral enfeksiyonlardır. Ülkemiz hepatit B enfeksiyonu için orta 
endemik bölgede bulunmaktadır. Özellikle HBV enfeksiyonunu daha önceden geçirmiş olan bireyler, viral 
enfeksiyonda kronikleşme olmamış olsa bile, HBV virüsünü vücutlarında ömür boyu taşırlar. Romatoid artrit (RA) 
sıklıkla sinoviyal zarları tutan kronik poliartriküler ve otoimmün bir hastalık olup tedavisinde pek çok bağışıklık 
sistemini baskılayıcı ilacın eş zamanlı kullanıldığı bir hastalıktır. Bu tedaviler, geçirilmiş HBV ya da kronik HCV 
enfeksiyonu olan hastalarda eş zamanlı olarak viral reaktivasyonu indükleyebilir. Bu çalışmanın amacı RA 
hastalarında HBV ve HCV seroprevalansını saptamak ve demografik yapıya göre dağılımını araştırmaktır. 

YÖNTEMLER: Romatoloji polikliniğinde RA tanısıyla takip edilmekte olan 1054 hastanın dosyası retrospektif 
olarak tarandı. HBV yüzey antijeni (HBsAg) , HCV antikoru (anti-HCV), Hepatit B kor antikoru (Anti-HBc IgG) 
testlerinin hepsine ulaşılabilen 492 hastanın (378 kadın, 114 erkek) verileri çalışmaya dahil edildi. RA hastaları 
anti-Hbc IgG pozitif ve negatif olanlar şeklinde 2 gruba ayrıldı. Demografik veriler (yaş ve cinsiyet) gruplar 
arasında karşılaştırıldı. 

BULGULAR: Çalışma popülasyonunda ortalama yaş 57.53±13.82 yıl bulundu. Çalışma popülasyonunda 11 
(%2.2) hastada HBsAg, 164 (%33.3) katılımcıda anti-HBc IgG, 5 (%1,0) katılımcıda da anti-HCV test sonucu 
pozitifti. Çalışma popülasyonunda Anti-HBs test sonucuna ulaşılabilen 371 hastanın 47 tanesinde test sonucu 
pozitif bulundu (Tablo 1). Anti Hbc IgG pozitif ve negatif hastalarda ortalama yaş sırasıyla 60,34±12,46 ve 
56,12±14,25 yıldı (p=0,001). Anti-HBc IgG pozitif ve negatif hastaların sırasıyla %72,6'sı ve %79,0'ı kadındı 
(p=0,113) (Tablo 2). 
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SONUÇ: RA hastalarında, HBV infeksiyonunun geçirilmiş olduğunun göstergesi olan anti-HBc IgG pozitifliği sık, 
fakat, kronik HBV infeksiyonunun göstergesi olan HBsAg pozitifliği ve kronik HCV göstergesi olan anti-HCV 
pozitifliği nadirdir. RA hastalarında HBV ve HCV seropozitifliği toplumumuzdaki HBV ve HCV seropozitifliğine 
benzerdir. RA hastalarında HBV infeksiyonunu daha önceden geçirenler geçirmeyenlerden yaşlıdır, ancak 
cinsiyete göre farklılık bulunmamaktadır. 
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COVID-19 Hastalarında Böbrek Hastalığının Yatış Süresi ve Mortalite İle İlişkisi 

1Özgür Altun 

 
1T.C Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Prof.Dr.Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi 

GİRİŞ VE AMAÇ: Korona hastalığı 2019 (COVID-19) dünya sağlık örgütü tarafından bir pandemi olarak kabul 
edildi. Yaygın alveolar hasar ve akut solunum yetmezliği temel özellikler olmasına rağmen, mide karaciğer, kalp-
damar sistemi vs gibi akciğer dışı tutulumu ve böbrek tutulumu rapor edilmiştir. ama daha böbrek tutulumu ile ilgili 
daha az sayıda çalışma vardır. Çalışmada amacımız COVID-19 tanısı ile hastaneye yatan hastaların böbrek 
hasarı sıklığını belirlemek ve mevcut böbrek hasarının hastanede yatış süresi ve mortalite ile bir ilişkisi olup 
olmadığını araştırmaktır. 

YÖNTEMLER: Çalışmamıza 10 Mart 2020 ve 10 Aralık 2020 tarihleri dahiliye COVID servisinde, yatarak takip 
edilen 4064 COVID-19 hastası, geriye dönük olarak analiz edildi. Başlangıcta kreatinini yüksek olan ve olmayan 
grubun, hastane içi ölüm, hastanede kalış süresi diğer kötü prognoz faktörleri ile ilişkisini araştırdık. İki değişkenli 
analizler için t testi, χ2 testi çok değişkenli analiz için cox regresyon, lojistik regresyon kullandık. 

SONUÇLAR: Başvuru sırasında, hastaların sırasıyla %26,3 ve %26,27'inde serum kreatinin ve kan üre nitrojeni 
(BUN) yüksekti. Hastaneye yüksek serum kreatinini ile giren hastalar, ağırlıklı olarak erkek ve daha yaşlıydı 
(P<0.001).Yüksek başlangıçlı serum kreatinini olan hastalar, daha düşük lenfosit ve trombosit sayıları 
göstermiştir. Ayrıca daha yüksek D-dimer, ferritin, CRP gibi anormallikleri, yüksek başlangıç serum kreatinini olan 
hastalarda daha yaygındı (P<0.001). Hastaneden yatış süresi, başlangıç serum kreatinini yüksek olan grupta 
daha uzundu. (P<0.001) (Tablo 1).Yüksek başlangıçlı serum kreatinin ve BUN gibi böbrek anormallikleri olan 
hastalarda mortalite oranı daha yüksekti (P<0.001) (Tablo 1, 2). 

TARTIŞMA: COVID-19 ile hastaneye yatan hastalarda böbrek hastalığının(veya anormal böbrek 
fonksiyonlarının), hastanede mortalite riskinde artış ile ilişkillendiren az sayıda çalışma vardır. Cheng ve 
arkadaşlarıda bizim çalışmamızla uyumlu olarak böbrek hastalığının hastane içi mortalite ile ilişkli bulmuşlardır. 
COVID-19 hastalarında, böbrek hastalığı tutulum mekanizması hala belirsizdir. Etyolojisi muhtemelen çok 
faktörlüdür. Koronavirüs böbrek dokusu üzerinde doğrudan sitopatik etkiler gösteriyor olabilir ayrıca virüs kaynaklı 
sitokinler, hipoksi, şok ve rabdomiyoliz gibi böbrek dokusu üzerinde dolaylı etkiler gösterebilir. COVID-19'dan 
iyileşmeyi takiben hastalarda pulmoner fibroz bildirilmiştir.  İyileşen hastalarda böbrek fibrozunun meydana gelip 
gelmediğini henüz bilinmemektedir. Bu sebeplerden COVID tanısı ile yatan hastalarda hem yatış esnasında 
sonraki takipler acısından daha fazla çalışma yapılmalıdır. Sonuç olarak; Bulgularımız, COVID-19'lu hastalarda 
hastaneye yatışta böbrek hastalığının, hastanede yatış süresi ve hastane içi mortalite ile ilişkili olduğunu 
göstermektedir. Bu nedenle, COVID-19 hastalarında böbrek hastalığı konusundaki farkındalık hem tedavi 
yönetimi, hemde COVID sonrası dönemde takibe katkısı olacaktır. 
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COVID-19 Hastalarında Perikardiyal Efüzyon 

1Nermin Yıldız Koyunsever 

 
1Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Uzmanı, ADANA 

GİRİŞ VE AMAÇ: Mart 2020 yılından beri pandemi olarak kabul edilen ve etkeni SARS-CoV2 korona virüsü olan 
yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19) bugüne kadar 92 milyon kişiyi enfekte etmiş ve 2 milyon kişinin ölümüne 
neden olmuştur. COVID-19 hastalığında tipik klinik bulguları ateş, öksürük, nefes darlığıdır. Çoğu olguda hafif 
seyretse de bazı hastalarda şiddetli akut solunum yetmezliğine neden olmaktadır. Yaygın olarak pulmoner sistemi 
tutsa da enfeksiyonun seyrinde miyokardit, akut miyokart enfarktüsü, kalp yetersizliği, kardiyak ritim 
bozukluklarını içeren kardiyak tutulum da gözlenebilmektedir. Çalışmamızda yoğun bakımda izlenen COVID-19 
hastalarında kardiyak tutulum olarak perikardiyal efüzyonun araştırılması amaçlanmıştır. 

METOD: Çalışmaya yoğun bakımlarda takip edilen 37 (ortalama yaş 70.04±13.7 yıl ) perikardiyal efüzyonu olan 
ve 80 (ortalama yaş 69.70±16.3 yıl) kontrol grubu olmak üzere 117 (ortalama yaş 69.8±14.5 yıl) COVID -19 
hastası dahil edildi. Hastaların bazal karakteristik, demografik öyküleri ve laboratuar bulguları kayıt edildi. COVID-
19 tanısı nazofaringeal sürüntü yardımıyla uygulanan gerçek-zamanlı polimeraz zincir (rRT-PCR) ve/veya 
bilgisayarlı toraks tomografisi ve laboratuvar bulgularıyla konuldu. Perikardiyal efüzyon tanısı için EPIQ 7 (Philips 
Healthcare, Andover, Massachusetts, ABD) cihazı ile ekokardiyografik incelemeler yapıldı. Amerikan 
Ekokardiyografi Derneğinin kılavuzları kullanıldı, standart bir parasternal uzun ve kısa eksen, ayrıca apikal 5, 4 ve 
2 boşluk ve substernal pencerelerden görüntülemeler yapıldı. 10 mm ve üstü perikardiyal efüzyonu olanlar 
hastalar hasta grubu olarak çalışmaya dahil edildi. 

BULGULAR: Hastaların bazal karakteristik ve demografik özellikleri tablo-1 de özetlenmiştir. Hastaların yaş 
ortalaması 70.04±13.7 (%59.5, n=22 erkek) yıl idi. Gruplar arasında diabettes mellitus, hipertansiyon, kronik 
obstrüktif akciğer hastalığı, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği ve malignite açısından fark izlenmedi. 
Perikardiyal efüzyon (PE) grubunda solunum sayısı (20±4 vs 18±3, p=0.041) istatistiksel olarak anlamlı saptandı. 
Hastaların laboratuar parametreleri karşılaştırıldığında; PE grubunda CRP, Troponin-I, D-Dimer, BNP ve 
prokalsitonin kontrol grubuna göre yüksek, total protein ve ejeksiyon fraksiyonu (EF) ise anlamlı olarak daha 
düşük belirlenmiştir. PE bağımsız prediktörlerini belirlemek için yapılan tek değişkenli ve çok değişkenli lojistik 
regresyon analizlerinde; CRP (OR: 1.012; %95 CI: 1.003-1.021, p = 0.011)  ,Troponin-I (OR: 1.010; %95 CI: 
1.006-1.015, p<0.001) , BNP (OR: 1.000; %95 CI: 1.000-1.000, p = 0.007) ve EF (OR: 0.914; %95 CI: 0.851-
0.985, p = 0.014)  PE için bağımsız prediktörler olarak anlamlı bulundu. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Coronavirüslerin sistemik enflamatuar yanıt ve hipoksi nedeniyle miyokardiyal hasara 
neden olduğu ve kardiyak komplikasyonların geliştiği bilinmektedir. Çalışmamızda sistemik enfeksiyon 
göstergeleri olan prokalsitonin ve CRP yüksekliği ile PE arasındaki anlamlı ilişki saptandı. Çalışmamamızda 
ayrıca daha önce COVID-19 hastalarında kardiyak tutulumu gösteren biyobelirteçler olan Troponin-I ve BNP’nin 
PE ile ilişkili olduğu saptandı. Bununla birlikte EF düşüklüğü de PE için bağımsız bir risk faktörü olarak saptandı. 
Ağır seyreden hastalarda konvansiyonel Ekokardiyografide sol ve sağ ventrikül sistolik fonksiyonlarının 
depresyonu ile seyreden kalp yetmezliği daha önce çalışmalarda gösterilmiştir. Ancak bunun PE ile ilişkisini 
gösteren çalışma bulunmamaktadır.  

Çalışmamızda yoğun bakım ihtiyacı olan yüksek karviyovasküler riskli veya kardiyovasküler hastalığı olan 
hastalarda PE sık olabileceğini gösterdik. Ancak bunun daha büyük hasta gruplarında incelenmesi gerekir. 



17. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi 

 
 

289 
 

 

 

  



17. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi 

 
 

290 
 

 

 

 

 

 

 

POSTER BİLDİRİ 

ÖZETLERİ 
 

 

 

 

  



17. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi 

 
 

291 
 

PB001 - 12 

 

Erişkin Stil Hastalığı Aktivasyonu mu? COVID-19 Enfeksiyonu mu?: Olgu Sunumu 
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Lermi, 2Yavuz Pehlivan, 2Ediz Dalkılıç 
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2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilimdalı, Bursa 

GİRİŞ: Erişkin Still Hastalığı( ESH) ateş, artrit, somon renkli makülopapüler döküntü ile kendini gösteren sistemik 
inflamatuvar bir hastalıktır. Beraberinde farenjit, splenomegali, jeneralize lenfadenopati ve serözit görülebilir. 
COVID-19 pandemisi yaşadığımız bu günlerde ESH alevlenmesi ile COVID-19 bulguları karışabilmektedir. Ateş 
ve döküntü ile polikliniğimize başvuran ESH tanılı hastamızı sunmayı amaçladık. 

OLGU: Yaygın eklem ağrısı, ateş, döküntü, boğaz ağrısı şikayetleri ile 2017’de ESH tanısı alan 50 yaşında kadın 
hasta prednisolon 5 mg 1*1, anakinra 100 mg 1*1, hidroksiklorokin 200 mg 1*1 tedavileri ile izlenmekteydi. 
Polikliniğe vücutta yaygın döküntü, ateş şikayetleri ile başvurdu. Bir hafta önce boğaz ağrısı olduğunu, nezle 
geçirdiğini düşünerek anakinra tedavisini almadığını, diğer ilaçlarını da düzensiz kullandığını ifade etti. Halen 
devam eden boğaz ağrısı şikayeti mevcuttu. Fizik muayenesinde orofarenks doğaldı, üst ekstremitelerde daha 
belirgin olmak üzere vücutta yaygın makülopapüler döküntüleri vardı. Ateşi 36,8 C, Tansiyonu 120/80 mmHg, 
nabız 80/dk ölçüldü. Laboratuvar değerlerinde; wbc: 12690 K/mcl, neu: 10660 K/mcl, lenf: 955 K/mcl, hb: 12.3 
g/dl, plt: 293900 K/mcl, üre: 32 mg/dl, kreatinin: 0.7 mg/dl, ast: 55 U/L, alt: 79 U/L, crp: 96 mg/L, sedimentasyon: 
63 mm/sa, ferritin: 1181 mcg/L, D-dimer: 1.46 mg/L, fibrinojen: 597 mg/dl görüldü. ESH alevlenmesi düşünülerek 
80 mg metilprednisolon yapıldı, prednisolon 15 mg/güne çıkılarak haftada bir 2.5 gr azaltma şeması verildi. 
COVID enfeksiyonunun dışlanması için COVID-pcr istendi, sonucunun pozitif görülmesi üzerine anakinra 
tedavisine ara verildi. Dört gün sonra şikayetlerinin devam etmesi üzerine anakinra gün aşırı olacak şekilde 
yeniden başlandı. Hasta 3 hafta sonra poliklinik kontrolüne geldiğinde boğaz ağrısı, eklem ağrısı şikayetleri 
gerilemişti, döküntüleri ise azalmakla birlikte devam etmekteydi. wbc: 8690 K/mcl, neu: 5468 K/mcl, lenf: 1224 
K/mcl, hgb: 12 g/dl, plt: 259000 K/mcl, ast: 92 U/L, alt: 74 U/L, sedimentasyon: 28 mm/sa, crp: 23 mg/L görüldü. 
Anakinra 1*1 her gün devam edilmesi, prednisolon 10 mg ile devam etmesi önerildi. 

SONUÇ: ESH alevlenmesi bulguları COVID-19 enfeksiyonu bulgularıyla karışabilmekte veya beraber 
görülebilmektedir. Klinik şüphe durumunda hastalar COVID-19 açısından mutlaka değerlendirilmelidir. 
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LATENT OTOİMMÜN DİYABETLE PREZENTE OLAN OTOİMMUN POLİGLANDÜLER 
SENDROM VAKASI 

1Coşkun Ateş, 1Yasemin Ünsal , 1Ensar Aydemir, 1Özen Öz Gül, 1Soner Cander, 1Canan 
Ersoy, 1Erdinç Ertürk 

 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı 

GİRİŞ VE AMAÇ: Otoimmün poliglandüler sendrom (OPS), en az iki endokrin bezin hormon üretimindeki 
yetmezliği ile seyreden otoimmün hastalıklar grubudur. OPS tip 1 çocuklukta görülür ve hipoparatiroidi, addison 
hastalığı ve cilt/mukozaları tutan kandida infeksiyonu varlığı ile tanısı konur. OPS tip 2 (Addison hastalığı ile 
beraber Tip 1 diyabet veya otoimmün tiroid hastalığı), OPS tip 3 (Otoimmün tiroid hastalığı ile beraber Addison 
harici diğer otoimmün hastalıklar) ve OPS Tip 4 (Addison hastalığı ile bir veya daha fazla organa spesifik Tip 1 ve 
tip 2 OPS'de görülen major komponentleri içermeyen otoimmün hastalıklar) olarak alt grupları da vardır. OPS tip 
3’ün alt gruplarına baktığımızda; tip 3A’da Otoimmün troidite tip 1 diyabet eşlik ederken, tip 3B’de pernisiyöz 
anemi, tip 3C’de vitiligo, tip 3D’de ise kollajen doku hastalıkları eşlik etmektedir. Biz de sizlerle otoimmün troidite 
eşlik eden, latent otoimmün diyabeti ve pernisiyöz anemisi olan OPS tip 3A+3B olan bir vakayı paylaşmak istedik. 

VAKA: 38 yaşında kadın hasta dış merkeze 1 aydır olan bacaklarda ağrı, çok su içme, çok sık tuvalete gitme ve 
halsizlik nedeniyle başvurmuş. Yapılan tetkiklerinde açlık kan şekeri 383 mg/dl çıkan hastaya metformin, 
vildagliptin, gliklazid ve alfa lipoik asit tedavisi başlanmış. Şikayetleri devam eden hastanın polikliniğimize 
başvurusu sırasında bakılan hba1c’si 16 mmol/mol gelmesi üzerine hasta tarafımızca yatırıldı. Hastaya insülin 
grarjin ve insülin aspart tedavisi başlandı. Gliklazid kesildi ve vildagliptin, metformin tedavisine devam edildi. 
Otuzsekiz yaşında poliürisi, polidipsisi olan, hba1c’si 16 mmol/mol olan hastada erişkinin latent otoimmün diyabeti 
(LADA) düşünülerek gönderilen c peptit: 0,8 µg/L gad 65 antikoru >250 IU/ml olarak geldi. Hastaya LADA tanısı 
konuldu. Vildagliptin ve metformin tedavisi kesildi. Ayrıca tetkiklerinde pansitopenisi olan hastanın periferik 
yayması da incelendi ve vitamin b12’si: 120 olan hastada pernisyöz anemi düşünüldü. İntravenöz b12 tedavisine 
başlandı. Otoimmün hastalıkları olan hastanın bakılan anti tiroid peroksidaz antikoru pozitifti. Subklinik hipotroidisi 
mevcut olup tiroid ultrasonunda tiroid gland boyutları normal, konturları düzgün, parankim ekojenitesi azalmış ve 
heterojendi. Hastaya hashimato troiditi tanısı konuldu. Levotroksin tedavisi başlandı. Diğer otoimmün hastalıklar 
açısından hastada tarama yapıldı. Otoimmun hepatit için ANA (anti nükleer antikor) , ASMA (anti düz kas antikor) 
anti-LKM-1 (anti karaciğer böbrek mikrozomal tip 1 antikor) ve anti-SLA antikoru (anti-çözünür karaciğer antijen 
antikoru) gönderildi. Hepsi negatifti. ANA’da 1/100 granüler boyanma mevcuttu. Ana profil negatifti. Myastenia 
gravis, vitiligo, sarkoidoz ve kollajen doku hastalıkları açısından klinik olarak herhangi bir semptom ve bulguya 
rastlanmadı. Kilo kaybı ve halsizliği olan hastadan sabah 8 de bazal kortizol: 6,6 µg/dL olarak gelince 1 
mikrogram acth uyarı testi yapıldı ve adrenal yetmezlik dışlandı. 

TARTIŞMA: Sonuç olarak, otoimmün hastalıkların birlikteliği göz önüne alınmalıdır. Tip 1 DM, LADA, adrenal 
yetrmezlik ya da otoimmün trodit tanısı alan hastalar en azından OPS varlığı yani eşlik edebilecek otoimmün 
hastalıklar yönünden sorgulanmalı ve şüphe durumunda ileri tetkik edilmelidirler. 
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Proteinürisi Olan Genç Hastada Primer Membranöz Glomerülonefrit 

1Ece Ünal Çetin, 2Adil Uğur Çetin 

 
1Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi, Kütahya 
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Çanakkale 

Fizyolojik koşullarda idrarla günlük protein atılımı 150 mgr'ın altındadır. Tekrarlanan ölçümlerde bu değerin 
üzerinde protein atılımının saptanması, yani proteinüri, 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. Proteinüri nedenleri tablo 1 de özetlenmiştir. 

31 yaşında bilinen hastalığı, düzenli kullandığı ilaç olmayan hasta proteinüri nedenli polikliniğe başvurdu. 
Hastanın idrarda köpüklenme ve burun kanatlarında yeni başlayan kızarıklık dışında herhangi bir şikayeti 
saptanmadı. Yakınlarda geçirilmiş üst solunum yolu enfeksiyon öyküsü ve artrit öyküsü yoktu. Fizik 
muayenesinde herhangi bir patoloji saptanmadı. Hastanın bakılan tetkiklerde RF: negatif, ANA: negatif, PR3 
ANCA: negatif, MPO ANCA: negatif, üre: 24, kreatinin: 0,7, albümin: 2,9, sodyum: 141, potasyum: 4,4, LDL: 259, 
HDL: 40, TSH: 2, PTH: 57, Hb: 15,2 MCV: 82, Ig M: 31, IgG: 644, IgA: 205, C4: 28, C3: 129, hbsag: negatif, Anti-
HIV: negatif , Anti HCV: negatif , 24 saatlik idrarda protein 9 gram saptandı. Hastaya ACEİ ve ASA baslandı. 
Nefrotik düzeyde proteinüri, hiperlipidemi, hipoalbüminemi saptanan hasta glomerülonefrit ön tanısı ile proteinüri 
etyolojisi araştırılması için böbrek biyopsisine yönlendirildi. Patoloji sonucu IGG4 + Membranöz glomerülonefrit 
olarak saptandı. Kontrollerde 24 saatlik idrarda proteini 1.5 gr saptanan düşük riskli değerlendirilen hastaya 
atorvastatin 10 mg başlandı, diyeti düzenlenen hasta 24 saatlik idrar ile kontrole çağırıldı. Hastanın takiplerinde 
fosfolipaz A2 bakıldı ve pozitif gelmesi üzerine idiyopatik membranöz glomerülonefrit olarak takibe alındı. 

Membranöz nefropati (MN), yetişkin popülasyonda nefrotik sendromun önde gelen nedenidir. Hastalık, glomerüler 
bazal membranın dış tarafında immün kompleks birikimi ile karakterizedir. Bu birikim glomerüler filtrasyon 
bariyerinin işlevini yitirmesine neden olur ve bu da proteinüri ile sonuçlanır. Genel olarak membranöz nefropati, 
primer veya sekonder membranöz nefropati olarak sınıflandırılır. Vakaların %70-80'inde bilinen bir etiyoloji yoktur. 
Sekonder bir neden belirlenemiyorsa, bu grup "Primer membranöz nefropati" olarak sınıflandırılır. Yetişkin 
hastaların %70'inde, podositlerdeki Fosfolipaz A2'nin primer membranöz nefropatide hedef antijen olduğu 
gösterilmiştir. Sonuç olarak proteinürili her hastada glomerulonefritler akla gelmelidir. Hastalar son dönem böbrek 
hastalığına ilerlemeden biyopsiye yönlendirilmeli takip ve tedaviye alınmalıdır. 
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Teriparatid İle Tedavi Edilen Dirençli Bir Hipokalsemi Vakası 

1Ensar Aydemir, 1Erdinç Ertürk, 1Canan Ersoy, 1Özen Öz Gül, 1Soner Cander, 1Yasemin Aydoğan 
Ünsal, 1Coşkun Ateş 

 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa 

GİRİŞ: Hipokalsemi, tiroidektomi sonrası sık görülebilen bir komplikasyondur. Geçici hipokalsemi daha sık görülür 
ve sadece kalsiyum replasmanı yeterli olabilir. Kalıcı hipokalsemi ise vakaların %0.8-3’ü arasında görülür. 
Tedavisinde kalsiyum (Ca) ve vitamin D destekleri kullanılır. Nadiren yüksek doz Ca ve Vitamin D tedavisi başarılı 
olmayabilir. Teriparatid (rekombinant insan paratiroid hormonu) bu durumda alternatif bir tedavi olabilir. 

VAKA: 52 yaşında kadın hastaya Graves hastalığı nedeni ile 2000 yılında total tiroidektomi uygulandı. Cerrahi 
sonrası kalıcı hipokalsemi gelişen hasta Levotiroksin sodyum, kalsiyum (Ca) ve D vitamini takviyeleri ile tedavi 
edildi. 10 ay önce katarakt ameliyatı oldu. Tekrarlayan hipokalsemi semptom ve bulguları nedeniyle birden fazla 
kez acil servis başvurusu ve hastane yatışı oldu. Endokrin kliniğine kabul edildiğinde, laboratuvar değerlendirmesi 
postoperatif hipoparatiroidiye bağlı ciddi hipokalsemi ile uyumlu idi: Ca 5 mg/dL, albümin 4.1 g/dL, fosfor (P) 4.1 
mg/dL, magnezyum 1.6 mg/dL. 25-OH D vitamini 14.8 mcg/L ve paratiroid hormonu (PTH) 9 ng/L idi. Çölyak 
otoantikorları saptanmadı. Kemik mineral dansitometrisi normaldi. Hastaya Sağlık Bakanlığı'ndan alınan izin ile 
teriparatide (rekombinant insan PTH) tedavisi başlandı. Teriparatid tedavisine başlandıktan sonra 9 ay içinde acil 
servis başvurusu ve hastane yatışı olmadı. Hastanın son kontrolünde kalsiyum seviyesi 7,4 mg/dL'ye yükselirken 
ve fosfor 2,7 mg/dL'ye geriledi. 25-OH vitamin D düzeyi belirgin bir şekilde 34.5 mcg/L'ye yükseldi. Hastanın 
tedavisi kalsiyum, magnezyum, vitamin D takviyeleri ve ayda 20 mg teriparatid uygulaması ile devam ediyor. 

SONUÇ: Cerrahi sonrası erken dönemde çoklu doz teriparatid uygulaması ile hipokalsemi semptomlarının 
gelişminin önüne geçildiği ve hipokalsemi nedenli hastane yatış süresini kısalttığı gözlenmiştir. Vakamızda 
hastaya 28 günde bir teriparatid uygulaması sonrası hastane yatışlarının azaldığı ve kalsiyum değerlerinin 
yükseldiği görülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: Hipoparatiroidizm, Hipokalsemi, Teriparatid 
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Akut Gastroenterite Bağlı Gelişen Otoimmun Hemolitik Anemi ile İlişkili Akut 
Tubuler Nekroz 

1Mehmet Sezen, 1Abdülmecit Yıldız, 1Mahmut Yavuz, 1Kamil Dilek, 1Mustafa Güllülü, 1Ayşegül 
Oruç, 1Mehmet Fethullah Aydın, 1Alparslan Ersoy 

 
1Uludağ Üniversitesi Uludağ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, Bursa 

GİRİŞ VE AMAÇ: Otoimmün hemolitik anemi (OİHA) yetişkinlerde yaklaşık 100.000’de 1-3 oranında, nadir 
görülen bir hastalıktır. OİHA'ler eşlik eden hastalık bulunup bulunmamasına göre de primer (idiyopatik) veya 
sekonder olarak tanımlanırlar. Sekonder nedenler arasında ilaçlar, immün yetmezlikler, enfeksiyonlar, diğer 
otoimmün hastalıklar veya maligniteler sayılabilir. Yapılan çalışmalarda otoimmun hemolitik anemi ve akut renal 
yetmezlik birlikteliği görülmüştür. Genellikle bu birliktelik çeşitli ilaçlara bağlı olarak gelişmiştir. Bizim olgumuzda 
akut gastroenterite bağlı gelişen OİHA ve akut tubuler yetmezlik birlikteliği daha önce nadir görülen bir olgu 
olması nedeniyle sunuma uygun görülmüştür. 

VAKA SUNUMU: Kırk iki yaşında kronik hastalığı olmayan kadın hasta iki gündür devam eden ishal, bulantı-
kusma, ateş, üşüme titreme ve vücutta sarılık şikayetleriyle acil servise başvurmuş. Başvuru esnasında Ateş: 
37,1°C, Kan basıncı: 104/64 mmHg, Nabız: 99/dakika, konjonktivalar soluk, skleralar ve cilt ikterik idi. Yapılan 
tetkiklerinde Lökosit: 31,000/mm3, Hb: 11 g/dL, Trombosit sayısı: 176.000/mm3, Üre: 104 mg/dL, Kreatinin: 3.3 
mg/dL, Alanin aminotransferaz: 48 IU/lt, Aspartat aminotransferaz: 100 IU/lt, Laktat dehidrogenaz: 1340 U/L, 
Total bilirubin: 16 mg/dl, Direkt bilirubin: 3,2 mg/dl, Retikülosit: %3, C-reaktif protein: 197 mg/l, Prokalsitonin: >100 
µg/L saptandı. Hemolize sekonder akut böbrek yetmezliği ön tanısıyla kliniğe yatısı yapıldı. Direkt Coombs + 
olması nedeniyle hematolojiye konsülte edildi. Periferik yaymada fragmente eritrosit, şistosit görülmedi. 
Otoimmun hemolitik anemi düşünülerek 40 mg/gün metilprednizolon başlandı. ANA negatif, komplemanlar normal 
düzeyde saptandı. Malignite taraması için yapılan toraks, boyun, tüm batın tomografilerinde patoloji saptanmadı. 
İlaç kullanım ve bakla tüketim öyküsü yoktu. Hastanın enfeksiyon odağı açısından gönderilen gaita kültüründe 
Klebsiella ve E.coli üredi. Brucella aglutinasyon testi, rotavirüs, adenovirüs testi ve hepatit markerları negatif idi. 
Anürik seyretmesi ve kreatinin değerlerinin progrese olması nedeniyle böbrek biyopsisi yapılan hastanın patoloji 
sonucu akut tubuler nekroz ile uyumlu idi. Günaşırı hemodiyalize alındı. Seftriakson tedavisi 14.günde 
sonlandırıldı. LDH, bilirubinler ve kreatinin normal aralığa geriledi. Direkt Coombs negatifleşti. Hastanın 
hemodiyaliz ihtiyacı kalmadı. Metilprednizolon tedavisi 32 mg/gün devam edildi. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: OİHA etyolojisinin belirlenmesi tedavi açısından önem arz etmektedir. Literatürde OİHA 
ve akut tubuler nekroz birlikteliği sık görülmektedir. Fakat enfeksiyon ile ilişkili OİHA vakaları literatürde sınırlı 
sayıdadır. Durrance ve ark. yapmış olduğu çalışmada lejyonellaya bağlı beklenmeyen bir komplikasyon olarak 
gelişen OİHA ve Mak ve ark. Brucella enfeksiyonuna sekonder OİHA vakaları sunulmuştur. Sonuç olarak; bu olgu 
bize nadir de olsa akut gastroenterit ile ilişkili otoimmün hemolitik anemi ile birlikte akut tubuler nekroz 
görülebileceğini göstermektedir. 

Kaynaklar:  

1. Durrance RJ, Das Gracas F, Sivamurthy S, Singh BB. Legionella-Induced Autoimmune Hemolytic Anemia: A 
Delayed and Unexpected Complication. J Hematol. 2019 Mar;8(1):44-45. 

2. Mak WW, Adrian MM, Ahlam K. Brucellosis-induced autoimmune haemolytic anaemia (AIHA). Med J Malaysia. 
2019 Oct;74(5):443-344. 
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Multipl Epifizer Displazi Olgusunda Osteoporoz 
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Ateş, 1Erdinç Ertürk 

 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, 
Bursa 

GİRİŞ: Multipl epifizer displazileri (MED) kısa boy, eklem deformiteleri, anormal yürüyüş, skolyoz ve brakidaktili 
gibi farklı fenotiplerle karakterize olan heterojen bir hastalık grubudur. Bu sunumda, kemik ağrıları nedeniyle 
başvuran ve osteoporoz saptanan, multipl epifizer displazi tanısı konulan olgudan söz edilmektedir. 

OLGU: 21 yaşında kadın hasta, kemik ağrıları nedeniyle başvurdu. Anamnezinden yaklaşık 5 aydır osteoporoz 
tanısıyla alendronat, kalsiyum ve D vitamini replasmanı aldığı öğrenildi. Ebeveynlerinde akrabalık öyküsü olan 
hastada boy kısalığı (boy: 150 cm), gövdeye oranla kol ve bacaklarda kısalık, brakidaktili mevcuttu. Hastanın 
özgeçmişinden 7 yaşında ilki olmak üzere koksa plana, pektus ekskavatum ve skolyoz nedeniyle operasyon 
öyküleri mevcuttu. Kırık öyküsü olmayan hastanın erkek kardeşinde de benzer ortopedik patolojiler saptanmıştı. 
Laboratuvar değerlendirmesinde karaciğer, böbrek, tiroid fonksiyon testlerinde patolojik bulgu yoktu. Serum 
parathormon, kalsiyum, alkalen fosfataz düzeyleri, 25 hidroksi vitamin D düzeyi normaldi. Çekilen dual-energy X-
ray absorbsiyometri (DEXA) sonucunda lomber vertebra total Z skoru: -3.3 idi. Tüm iskelet taramasında kırık 
izlenmedi. Mevcut klinik ve laboratuvar bulguları ile hastada osteoporoza neden olabilecek nedenler araştırıldı. 
Aile öyküsü de mevcut olması göz önüne alınarak genetik analiz yapıldı ve MED vakalarında izlenen SLC26A2 
geninde homozigot mutasyon saptandı. Osteoporoz etiyolojisine yönelik tetkikleri tamamlanan ve diğer nedenler 
ekarte edilen hastada premenapozal osteoporoz nedeninin MED olabileceği düşünüldü. 

TARTIŞMA: Premenapozal osteoporoz nedenlerine genel olarak bakıldığında; Cushing sendromu, hipertiroidizm, 
hiperparatiroidizm, hipogonadizm, tip 1 diabetes mellitus, yetersiz vitamin D ve kalsiyum alımı gibi endokrin 
nedenler, amiloidoz, lenfoma, multiple miyelom gibi kemik iliği hastalıkları, malabsorpsiyon sendromları, 
osteogenezis imperfekta ve Marfan sendromu gibi kollajen doku hastalıkları, organ transplantasyonları, romatoid 
artrit ve ankilozan spondilit gibi enflamatuvar hastalıklar, glukokortikoidler, immünosüpresanlar, kemoterapötikler 
gibi ilaçlar ve sigara, alkol kullanımı gibi nedenlerin yer aldığı görülmektedir. Belirtilen nedenlere bakıldığında 
iskelet displazileri, ayırıcı tanılar arasında belirgin olarak yer almamaktadır. İskelet diplazileri ender olmakla 
birlikte, erken başlangıçlı osteopeni ve osteoporozu olan kişilerde akılda tutulması gereken ön tanılardan biri 
olmalıdır. Vakamızda diğer premenapozal osteoporoz nedenleri ekarte edildikten sonra osteoporoz sebebi olarak 
MED düşünülmüştür. 
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GİRİŞ: Tiroid karsinomlarının tedavisine sekonder lösemilerin gelişimi nadir görülmektedir. Literatür 
incelendiğinde vakalar daha çok akut lösemi şeklinde ortaya çıkmakta ve 800 mCİ’den yüksek kümülatif dozlara 
maruziyet sonrasında gelişmektedir. Bu olguda 75 yaşında kadın hastanın tiroid papiller karsinom nedeniyle 8 
yıllık izlem periyodu boyunca toplam 1100 mCİ radyoaktif iyot (RAI) tedavisinden sonra kronik miyeloid lösemi 
(KML) tanısı almasından söz edilmektedir. 

OLGU: 75 yaşında kadın hasta, multinodüler guatr nedeniyle operasyon sonrasında tiroid papiller karsinom 
tanısıyla takip edilmekteymiş. Takipleri sırasında akciğerde yaygın metastazları ve sternumda metastaz tespit 
edilen hastaya aralıklarla toplam 1100 mCİ RAI tedavisi uygulanmış. Son 1 aydır halsizlik ve gribal enfeksiyon 
nedeniyle yapılan tetkiklerinde lökositoz ve trombositoz tespit edilen hasta hematoloji bölümü tarafından 
değerlendirildi ve KML ön tanısıyla kemik iliği biyopsisi yapıldı; kemik iliği patolojisi KML ile uyumlu geldi. 
Hidroksiüre tedavisi başlandı. Hidroksiüre tedavisi altında nötropeni ve trombositopenisi gelişti. Philedelphia 
kromozom pozitifliği de saptanan hastaya hematoloji kliniği tarafından imatinib tedavisi planlandı. Tiroglobulin 
düzeyi 43550 μg/L olan ve toraks bilgisayarlı tomografisinde her iki akciğerde dağınık yerleşimli çok sayıda 
metastatik odak saptanan hasta endokrinolojik açıdan da değerlendirildi. Tiroid karsinomuna yönelik sistemik 
ajanlarla tedavisi hastanın periferik kandaki sitopenileri de dikkate alınarak KML açısından takibi sonrasında 
planlandı. Hastanın hematoloji kliniği tarafından KML açısından tedavisi devam etmektedir. 

SONUÇ: RAI tedavisi alan tiroid karsinomu vakalarında sekonder lösemi gelişimi oldukça nadir görülmektedir. Bu 
vakaların izleminde lökositoz başta olmak üzere periferik kanda izlenen anormallikler yakın takip edilmelidir. 
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Hipoalbüminemiye Bağlı İntestinal Ödem 

1Umut Polat,  1Ece Ünal Çetin 

 
1Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi, Kütahya 

Hipoalbüminemi, klinik olarak anlamlı hipoalbüminemi <2.5 g/dl düzeyleriyle tanımlanmasına rağmen, <3.5 g/dl 
serum albümini ile tanımlanır. Özellikle hastaneye yatırılan yaşlı hastalarda ve yetersiz beslenme veya ileri evre 
kronik hastalıkları olan hastalarda yaygın olarak görülmektedir. Düşük serum albümin seviyeleri, risk faktörleri ve 
ilgili hastalıktan bağımsız olarak morbidite / mortalitenin bir öngörücüsüdür. Albümin negatif bir akut faz proteini 
olduğu için hipoalbüminemi sıklıkla akut hastalık durumlarında görülür. Sepsis, enfeksiyon veya travma gibi 
patolojik durumlarda veya büyük cerrahi sonrası, serum albümin seviyesi olaydan sonraki 1 hafta içinde yaklaşık 
1-1.5 g/dL azalır. 

86 yaşında KOAH, hipertroidi, HT tanılı kadın hasta, COVID pozitif olması evde 8 gün takibi sonrası nefes darlığı 
ve toraks BT de orta şiddetli tutulum nedenli pandemi servisine yatırıldı. 5 gün evde favipravir tedavisi alan 
hastanın favipravir tedavisi 10 güne tamamlandı ve ampirik antibiyotik tedavisi başlandı. Hastanın 
hospitalizasyonu sonrasında gelişen konstipasyon nedenli oral ve rektal laksatif başlandı. Hastanın bulantı ve 
kusma şikayeti yoktu, yapılan fizik muayenesinde batında pozitif muayene bulgusu saptanmadı. Ancak hastanın 
konstipasyon şikayeti gerilemedi. Fekaloid ön tanısı ile rektal tuşe atılan hastada fekaloid saptanmadı. Ayakta 
direk batın grafisi çekilen hastada hava-sıvı seviyesi saptanmaması üzerine hastanın mevcut tedavisine devam 
edildi. Potasyum düşüklüğü nedenli potasyum replasmanı yapılan hastada gaita çıkışı olmaması üzerine hastaya 
tekrardan rektal tuşe atıldı, ayakta direk batın grafisi çekildi. Ancak hastada fekaloid ve hava sıvı seviyesi 
saptanmadı. Genel cerrahi konsültasyonu istenen hastada ileus düşünülmedi. Hastaya batın BT çekildi. Subileus 
ön tanısı şeklinde raporlanması ve kontrastsız olması üzerine hastaya kontrastlı batın BT planlandı. Tekrarlanan 
BT de herhangi bir patoloji saptanmadı. Karnında şişlik oluşan hastanın bakılan laboratuar değerlerinde albümin: 
2.1 g/dl saptandı. Daha önceki tetkiklerindeki hipoalbüminemi negatif akut faz reaktanı olarak değerlendirilmesi 
nedenli mevcut enfeksiyona yönelik tedavi verilen hastaya hipoalbüminemiye bağlı intestinal ödem ön tanısı ile 
2.5 g/dl üstüne çıkacak şekilde albümin replasmanı yapıldı. Hastanın gaita çıkışı oldu, genel durumu düzeldi. 
Takiplerinde ek yakınması olmadı. 

Hipoalbüminemi yaygın ödemin başlıca nedenlerinden biridir. Öncelikle tedavisi nedeni ortadan kaldırmak olsa da 
vakamızda görüldüğü gibi hipoalbümineminin organlarda ciddi oluşturduğu etkiler iyi değerlendirilmeli, ona yönelik 
tedavisi yapılmalıdır. Hipoalbüminemiye bağlı intestinal ödem vakasına literatürde çok rastlanmamış olup, 
atlanmaması gereken bir ön tanıdır. 
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Otoimmün Hemolitik Anemi ile Başvuran Hastada Marjinal Zon Lenfoma: Olgu 
Sunumu 
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GİRİŞ: Otoimmün hemolitik anemi (OİHA), otolog eritrositlere karşı antikor yapımı ile karakterize bir anemi 
grubudur. Primer ve sekonder olarak ikiye ayrılır. Sekonder OİHA genellikle lenfoproliferatif hastalıklar, kızamık, 
EBV ve CMV enfeksiyonu, lösemi, timoma ve kolon kanserinde görülebilir. Lenfoproliferatif hastalıklardan en sık 
B hücreli kronik lenfositik lösemi ile ilişkisi gösterilmiştir ancak daha düşük prevelansla diğer hodgkin dışı 
lenfomalarda da bildirilmiştir. Bunlardan biri marjinal zon lenfomadır (MZL). Bu olgu sunumunda OİHA ile 
prezente olan MZL sunulmuştur. 

OLGU: Altmış yaşında erkek hasta, kliniğimize bir aydır olan halsizlik şikayetiyle başvurdu. Özgeçmişinde 18 yıl 
önce akciğer tüberkülozu nedeni ile ikili antitüberküloz ilaç kullanma öyküsü ve fizik muayenesinde ılımlı 
hepatosplenomegalisi mevcuttu. Periferik lenfadenopati tespit edilemedi. Hastanın tanı anı laboratuvar 
tetkiklerinde, hb: 5,8 g/dl, MCV: 104 fl, wbc: 9,65x109/l, Neu: 5,85x109/l, Lenfosit: 3,19x109/l, Plt: 300x109/l, 
RetC% (düzeltilmiş): 8,39, sedimentasyon: 93 mm/saat, LDH: 455 U/l, total/direkt bilirubin: 1,91/0,7 mg/dl, direkt 
coombs (IgG ve Cd3): 3+, anti-nükleer antikor (ANA): negatif olarak saptandı. Hastanın periferik yaymasının 
formülünde eritrositer seride sferositler görüldü (Şekil 1). Hastaya OİHA tanısı ile 1 mg/kg/gün metilprednizolon 
tedavisi başlandı. Tüberküloz öyküsü bulunan hastadan göğüs hastalıkları görüşü alındı ve aktif hastalık 
düşünülmedi. Lenfoproliferatif hastalık ve malignite değerlendirmek için hastaya toraks ve abdomen bilgisayarlı 
tomografi (BT) çekildi. Toraks BT’de mediastende 1 cm altında birkaç adet lenf nodu, batın BT’de çölyak trunkus 
çevresinde ince barsak mezenteri ve sol paraaortik alana uzanan lenfoproliferatif hastalık ile uyumlu yaygın lenf 
nodları izlendi. Hastanın 1. ay kontrol tetkiklerinde anemisinin düzeldiği ancak lenfosit artışının geliştiği tespit 
edildi. Periferik kandan gönderilen akım sitometrisinde CD5, CD19, CD20, CD22, CD45, HLA-DR, FMC-7 pozitif 
gözlendi (Şekil 2). Hodgkin dışı lenfoma ön tanısı ile tutulum yüksek lenfadenomegali açısından hastaya PET-BT 
çekildi. PET/BT’de ekzisyona uygun lenfadenomegali tespit edilemedi. Hastaya tanısal amaçlı kemik iliği biyopsisi 
yapıldı. Kemik iliği patoloji sonucu; steroid tedavisi altında kısmen baskılanmış düşük dereceli B hücreli lenfoma 
(MZL) şeklinde raporlandı. Steroid tedavisi ile hb: 12,6 g/dl olan ve cevaplı kabul edilen hastanın steroid dozunun 
azaltılarak kesilmesi planlandı. 

TARTIŞMA: MZL eşlik eden OİHA sıklığı %10 olarak bildirilmiştir ve kronik antijen uyarımı ve otoantikor oluşumu 
ile ilişkili olabilir. 2020 yılında Ji-cheng Zhou ve arkadaşlarının yaptığı çalışmadaki 20 hastadan 11 tanesi lenfoma 
tanısından önce OİHA ile takipliyken 8 tanesinin hodgkin dışı lenfoma seyri sırasında OİHA ile komplike olduğu, 
sadece 1 hastanın OİHA ve lenfoma tanısını eş zamanlı aldığı yayınlanmıştır. Bu 20 hastadan 2 tanesinin MZL alt 
grubuna ait olduğu bildirilmiştir. Alexander Hauswirth ve arkadaşlarının yayınladığı MZL’ya eşlik eden OİHA 
tedavisinden bahseden yazıda ise 10 marjinal zon lenfoma hastası ele alınmış ve bunlardan sadece 1 tanesi 
steroid tedavisine yanıt verirken 7 hastada splenektomi sonrası, 2 hastada ise rituksimab tedavisi sonrasında 
remisyon gözlenmiştir. Bizim olgumuz MZL‘nın OİHA ile prezente olması ve steroide yanıtlı olması nedeniyle 
nadir görülen bir vakadır. OİHA lenfomaların prezentasyonunda yer alabileceği için OİHA kliniği ile başvuran 
hastaların mutlaka lenfoma açısından tetkik edilmesi gerekmektedir. 
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Sjögren Sendromu ile Birliktelik Gösteren Fokal Segmental Glomerüloskleroz: 
Olgu Sunumu 
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GİRİŞ VE AMAÇ: Sjögren sendromu kronik, yavaş progresyon gösteren, otoimmün ve lenfoproliferatif bir 
hastalıktır. Tükrük ve gözyaşı bezlerinin kronik inflamatuvar infiltrasyonu sonucu görülen kserostomi ve 
keratokonjuctivitis sicca tablosu sendromun ana belirtilerindendir. Primer SS’da özelikle interstisyel nefrit ve 
tübüler fonksiyon bozuklukları gözlenir. Glomerulonefrit nadir olmakla birlikte membranoproliferatif 
glomerulonefrit, membranöz nefropati ve fokal mezangioproliferatif glomerulonefrit eşlik edebilir. Olgumuzda 
sjögren sendromuna eşilk eden Fokal Segmental Glomerüloskleroz (FSGS) nadir görülmesi nedeniyle sunuma 
uygun görülmüştür. 

VAKA SUNUMU: 39 Yaşında kadın hasta, 2015 yılından itibaren primer Sjögren tanısıyla izlenmekte olup 
hidroksiklorokin 200 mg kullanmaktadır. Takiplerinde proteinürisi olması üzerine tarafımıza yönlendirilen hastanın 
bakılan 24 saatlik idrarda 478 mg proteinüri saptanmasınedeniyle üç ayda bir kontrol önerilmiş. Takibinde 
proteinürisinin progrese olması sebebiyle böbrek biyopsisi planlanarak nefroloji servisine yatışı yapıldı. Fizik 
muayenesinde akciğerde dinlemekle solunum sesleri doğal,kardiyovasküler ve batın muayenesinde özellik yoktu, 
iki taraflı eser pretibial ödemleri mevcuttu. Bakılan tetkiklerinde tam idrar tetkikinde protein ++ ve hematürisi 
yoktu, 24 saatlik idrar analizinde 4.7 gr. proteinürisi mevcuttu. Kan tetkiklerinde albümin 2.6 g/L, LDL kolesterol: 
214 g/dL, ANA: 1/3200, SS-A ve SS-B pozitif, Ig G, A ve M normal, kompleman düzeyleri normal, serum protein 
elektroforezi normal saptandı.Tam kan sayımı ve böbrek fonksiyon testlerinde özellik yoktu. Hepatit markerları 
negatifti. Böbrek biyopsisinde histopatolojik bulgular Fokal segmentalglomeruloskleroz ile uyumlu görülmesi 
üzerine siklosporin 2*100 mg, prednisolon 15 mg/g, vitamin D3 ve proton pompa inhibitörü tedavileri başlandı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Sjögren ile ilişkili tipik böbrek komplikasyonlarını tubulointerstisyel nefrit (TIN) ve renal 
tübüler asidoz oluşturur. Bu hastalarda nefrotik sendromla kendini gösteren glomerüler hastalıklar oldukça 
nadirdir. Goules ve ark. ve Maripuri ve ark. yapmış olduğu çalışmalarda 60 böbrek biyopsisi yapılan hastadan 
sadece 5 olguda şiddetli veya nefrotik aralıkta proteinüri vakası bildirmiştir. Biz burada Sjögren sendromu 
takibinde gelişen FSGS olgusunu sunuyoruz. Fakat literatürde Kurihara ve ark. yapmış olduğu çalışma dışında 
sınırlı çalışma olması nedeniyle tedavi, tanı ve böbrek prognozunu belirlemek için literatüre daha fazla sayıda 
vaka raporu eklenmesi gerekmektedir. 

Kaynaklar:  

1. A. V. Goules, I. P. Tatouli, H. M. Moutsopoulos, and A. G. Tzioufas, “Clinically significant renal involvement in 
primary Sjögren’s syndrome: clinical presentation and outcome,” Arthritis & Rheumatism, vol. 65, no. 11, pp. 
2945–2953, 2013. 
2. S. Maripuri, J. P. Grande, T. G. Osborn et al., “Renal involvement in primary Sjögren’s syndrome: a 
clinicopathologic study,” Clinical Journal of the American Society of Nephrology, vol. 4, no. 9, pp. 1423–1431, 
2009. 
3. Shigekazu Kurihara, Makoto Harada, Tohru Ichikawa, Takashi Ehara, Mamoru Kobayashi, "Nephrotic 
Syndrome due to Focal Segmental Glomerulosclerosis Complicating Sjögren’s Syndrome: A Case Report and 
Literature Review", Case Reports in Rheumatology, vol. 2019, Article ID 1749795, 6 pages, 2019.   
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GİRİŞ: Subakut granülomatöz tirodit (DeQuervain hastalığı), hipertiroidizm, hipotiroidizm ve normal tiroid 
fonksiyonuna dönüş şeklinde trifazik klinik seyri ile kendi kendini sınırlayan inflamatuvar bir hastalıktır. Sıklıkla 
mevsimsel geçiş dönemlerinde, genç ve orta yaştaki kadınlarda görülmektedir. Etyolojide viral (adenovirüs, 
koksaki, kabakulak, EBV ve influenza) enfeksiyonlar sorumlu tutulmakta, otoimmün faktörlerin fazla önemi 
olmadığı ancak HLA-BW35 ile ilişkisi düşünülmektedir. Hastalarda tiroid gland bölgesinde, karakteristik olarak 
çeneye ve kulaklara yayılım gösteren, şiddetli boyun ağrısı ve hassasiyet yanında halsizlik, yorgunluk, kas ağrısı, 
hafif/orta derecede ateş ve artralji yaygındır. Fizik muayenede tiroid glandı diffuz veya nodüler kıvamda büyümüş 
ve hassastır. Laboratuar testlerde eritrosit sedimentasyon hızı, CRP artmıştır Olguların çoğu hastalığın 
başlangıcındaki “geçici tirotoksikoz döneminde” tanı alır. 3-6 hafta kadar süren bu fazda inflamasyona sekonder 
olarak tiroid bezi parankim destrüksiyonu, kanda T3ve T4 düzeylerinde yükselme, TSH’da baskılanma olur. Tiroid 
radyoaktif iyot131 uptake (RAIU) düşüktür (<%2/24 saat). Parenkim hücreleri tekrar hormon üretebilme kapasitesi 
kazanıncaya kadar, foliküllerdeki depolanmış kolloidin tamamen boşalması ile, birkaç hafta sürebilen 
hipotiroidizm evresine geçilir, nadiren hipotiroidi kalıcı olur. İyileşme döneminde TSH düzeyi ve RAIU normal 
düzeylere ulaşır ötiroid döneme geçilir. Tirotoksikoz seyrinde karaciğer enzim bozuklukları görülebilmekte olup 
karaciğer patolojisi oluşturabilecek diğer sebepler dışlandıktan sonra bu durum “tirotoksik hepatit” olarak 
isimlendirilmektedir. Tirotoksik hepatit patogenezinden hepatik oksijen talebindeki artışın kan akımındaki artış ile 
karşılanamaması(perivenüler hipoksemi), otoimmunite, kalp yetmezliği gibi tirotoksikoz ilişkili durumlar sorumlu 
tutulmaktadır. Bu tablo asemptomatik enzim yüksekliğinden ağır karaciğer harabiyetine kadar değişebilen ancak 
genellikle kendini sınırlayan bir hepatit şeklindedir. Burada subakut tiroidit tirotoksik döneminde eş zamanlı 
hepatit görülen ve semptomatik tedavi ile kliniği düzelen hastamızı subakut tiroidit takibinde karaciğer 
fonksiyonlarını değerlendirmenin önemini hatırlatmak için bildirmek istedik. 

OLGU SUNUMU: Bilinen kronik hastalığı olmayan 35 yaş kadın hasta bir aydır gittikçe artan yaygın vücut ağrısı, 
halsizlik, saç dökülmesi, çarpıntı, eforla olan nefes darlığı, boğaz ağrısı şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Fizik 
muayenede palpasyonunda tiroid gland boyutları artmış ve ağrılı olarak ele geliyor, kalp sesleri taşikardikti. TSH: 
0.01 mU/L (0.34-5.60), sT4:41.29 ng/L (6.1-11.2), Anti TPO: 0.3 kU/L (0- 9), ALT: 110 U/L (0-50), AST: 118 U/L 
(<35), ALP: 254 U/L (33-98), GGT: 129 U/L (0-38), CRP: 94.35 mg/L (<5), Hemogram, ferritin, vitamin B12, 
glukoz, kreatinin sonuçları normaldi. Tiroid USG’de Tiroid parankim ekojenitesi hipoekoik heterojen, gland 
boyutları diffüz olarak artmış saptandı. RAIU testi: 2. Saat: %4 (8-15) ve 24. Saat: %1 (15-35) olarak saptandı. 
Hastaya 1mg tek doz Deksametazon, Propranolol 40 mg 1*1/2, (gereğinde Etodolak 400 mg 2*1, Parasetamol 
500 mg 2*1) başlandı. Tedavi sonrası şikayetleri gerileyen hastanın 5 hafta sonra yapılan tetkiklerinde TSH: 13.2 
mU/L (0.34-5.60), sT4: 4.22 ng/L (6.1-11.2), ALT: 21 U/L (0-50), AST: 23 U/L (<35), ALP: 83 U/L (33-98), GGT: 
30 U/L (0-38), CRP: 1.12 mg/L (<5). Hipotiroidi döneminde sadece L-tiroksin 100 mcg ile tedavi verilen hastanın 4 
hf ara ile takibine devam planlandı. 

SONUÇ: Subakut tiroidit seyrinde hipertiroidi olmadan tirotoksikoz olduğu için tedavide antitiroid ilaçların yeri 
yoktur. Tirotoksikoz fazında kanda yükselmiş tiroid hormonlarının sistemik etkisini azaltmak için beta bloker 
ilaçlar; ateş ve ağrı için analjezik ve non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ), gereğinde kısa süreli steroid 
tedavisi kullanılabilir. Hipertiroidideki durumlara benzer şekilde subakut tiroditin tirotoksikoz döneminde, akut 
hepatit tablosu gelişme ihtimali hatırda tutulmalı; tirotoksik hepatitli hastalar karaciğer fonksiyonları açısından 
düzenli takibe alınmalıdır. Diğer yandan akut hepatit tablosu ile başvuran hastaların etyolojisinde de tiroid 
fonksiyonları mutlaka değerlendirilmelidir.  
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Multipl Myelom ile Prezente Olan Primer Amiloidoz Olgusu 
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GİRİŞ: Amiloidoz, biyokimyasal olarak birbiriyle ilişkisi olmayan, kongo-red boyamasıyla polarize ışıkta elma yeşili 
çift refle veren, x ışını kristallografisinde beta katlantılı tabakalılaşma gösteren en az farklı 31 fibriler proteinin 
ekstrasellüler birikimi ile karakterize, sistemik veya lokalize, tanısı histopatolojik değerlendirmeye dayalı nadir 
heterojen bir hastalık grubudur. Sistemik amiloidozda amiloid birikintileri özellikle böbrekte olmak üzere, kemik 
iliği, kalp, gastrointestinal sistem, karaciğer gibi birçok organda oluşabilir. Amiloidoz idiyopatik olabildiği gibi 
multipl miyelom, lenfomalar ve makroglobulinemi de dahil olmak üzere monoklonal B hücrelerinin diskrazileri ile 
ilişkili olabilir. Amiloidoz, multipl miyelomlu hastalarda yaygındır ve kardiyak, renal disfonksiyon, malabsorpsiyon 
sendromları ve periferik nöropatilere yol açar. Bu yazıda multipl myelom gibi seyreden bir primer amiloidoz olgusu 
tartışılmıştır. 

OLGU: 67 yaşında kadın hasta, primeri bilinmeyen kronik renal yetmezlik (KRY) tanılı, 3.5 yıldır haftada 3 gün 
hemodiyaliz almaktaydı. Yaygın kemik ağrısı, genel durum bozukluğu şikayeti ve anemisinin olması üzerine 
kliniğimize yönlendirildi. Hastanın laboratuvar tetkiklerinde wbc: 8920/mm3, Neu: 6040/mm3, hb: 8.9 g/dL, plt: 
476000 mm3, ESR: 62 mm/saat, direkt coombs: IgG +2 pozitif, demir: 29 µg/dL, total demir bağlama kapasitesi: 
245 µg/dL, ferritin: 295 µg/L, vitamin b12: 811ng/L, folik Asit: 9.1 µg/L, üre: 51 mg/dL, kre: 2.66 mg/dL, protein: 
9,1 mg/dL, albümin: 3,0 mg/dL, kalsiyum: 9.9 mg/dL, beta-2 mikroglobulin: 14.8 mg/L, IgG: 35.9 g/L, IgA: 8.5 g/L, 
IgM: 0.84 g/L, serum Kappa hafif zincir: 10.7 g/L, serum lambda hafif zincir: 6.3 g/L, serum kappa/lambda oranı: 
1.69 g/L olarak saptandı. Serum protein elektroforezinde gamma band yüksekliği mevcuttu. Serum ve idrar 
immun elektroforezinde monoklonal IgG lambda bandı oluştu. Çekilen iskelet surveyinde litik lezyonlar saptandı. 
Periferik yaymasında lökosit, eritrosit ve trombositlerin morfolojik özelliklerinde patolojik bulgu saptanmadı, rulo 
formasyonu gözlenmedi. Olası bir myelom kemik iliği tutulumunu göstermek adına hastaya kemik iliği biyopsisi 
yapıldı. Kemik iliği biyopsisinde lambda ve kappa pozitif plazma hücreleri ile politipi göstermesine rağmen; lokal 
alanlarda lambda pozitif plazma hücre infiltrasyon odakları izlendiğinden ve amiloid birikim görüldüğünden ve fizik 
muayenesinde makroglossi tespit edildiğinden primer amiloidoz olabileceği öngörüldü. Kardiyoloji konsültasyonu 
istendi. Yapılan ekokardiyografide sol ventrikül myokardında amiloidoz ile uyumlu granüler sparkling izlendi. 
Hastada primeri bilinmeyen KRY olması, iskelet surveyde litik lezyonlarının olması, serum immünfiksasyonunda 
monoklonol IgG lambda bandı saptanması, kemik iliği biyopsisinde amiloid birikiminin olması, total 
protein/albümin oranının ters dönmesi, kardiyak ekokardiyografisinde amiloid tutulumu yönünde bulguların olması 
ve makroglossisi olması üzerine primer amiloidoz kabul edildi. 

TARTIŞMA: Multipl myelom ve primer amiloidoz klonal plazma hücre proliferasyonu sonucunda ortaya çıkar. Bu 
iki hastalığın prezentasyonu birbiriyle karışabilmektedir. Ayırıcı tanıda her iki hastalığa özgü tipik hematolojik ve 
biyokimyasal laboratuvar bulguları yol göstericidir. Sunulan olgu, anemi, beta-2 mikroglobulin ve immünglobulin 
yüksekliği, serum protein elektroforezinde gamma band yüksekliği, serum ve idrar immun elektroforezinde 
monoklonal band oluşması, iskelet surveyde litik lezyonlarının olması ile multpile myelom kliniği ile prezente 
olmuştur. Bildirilen olgu sunumunda ekokardiyografide hiperekojen sparkling görülmesi kardiyak amiloidoz 
bulgusudur. Literatür ile uyumlu olarak, hastanın ekokardiyografisinde sol ventrikül myokardında amiloidoz ile 
uyumlu granüler sparkling izlenmiştir. Makroglossi ve dil tutulumu hemen daima primer amiloidozda görülür. Bu 
bulgular ve kemik iliğinde kongo red ile boyanma ile hastaya primer amiloidoz tanısı koyulmuştur. 
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COVID-19 Enfeksiyonunda Pektoral Kas İçi Kanama: Olgu Sunumu 
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GİRİŞ: 2019 yılının son aylarında ortaya çıkan yeni koronavirüs, Ağır Akut Solunum Sendromu Coronovirus 2 
(SARS-CoV2), kısa sürede tüm dünyaya yayılmış ve pandemi boyutunda bir salgına yol açmıştır. Virüsün yol 
açtığı hastalık COVID-19 için hedef organ akciğerdir, hastalık akut akciğer hasarına neden olup solunum 
yetmezliğine ilerleyen bir tablo oluşturabilmektedir. Hastalığın patogenezindeki en önemli süreçlerden birinin 
koagülasyon sistemininde aktivasyon artışı olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle COVID-19 hastalarına hastanın 
kliniği ve laboratuvar değerlerine uygun dozlarda antikoagülan tedavisi uygulamaktayız.  

OLGU: 10 gün önce COVID-19 RT-PCR testi pozitif saptanan 70 yaşında erkek hasta halsizlik, ateş ve giderek 
artan nefes darlığı şikayetleri ile hastanemize başvurdu. 5 günlük favipiravir tedavisini tamamlamıştı. Bilinen 
hipertansiyon ve by-pass öyküsü mevcuttu. Sigara kullanımı yoktu. Asetilsalisilik asit 150 mg kullanıyordu. Fizik 
muayenesinde akciğerde yaygın krepitan raller duyuldu. Kalp sesleri doğaldı. Batın muayenesinde rebound, 
defans yoktu; ödemi yoktu. Kilosu 78 kg'dı. Vital bulgularında; ateş 39,8°C, kan basıncı 128/67 mmHg, nabız 
96/dk, solunum sayısı 18’di. 3 lt/dk oksijen desteği ile oksijen saturasyonu %99’du. Laboratuvar tetkiklerinde D-
dimer 4,22 mcg/mL, eritrosit sedimentasyon oranı 67 mm/sa, C-reaktif protein (CRP) 18,96 mg/dL, ferritin 1544 
ng/mL, fibrinojen 713 mg/dL, LDH 498 IU/L, albumin 3,10 g/dL, AST 106 IU/L, kreatinin 1,92 mg/dL, glomerüler 
filtrasyon hızı (GFR) 34,5 mL/dk/1,73m2, proBNP 1158 pg/mL, troponin-I 0,151 ng/mL saptanan hastanın 
BT’sinde her iki akciğerde COVID-19 enfeksiyonu ile uyumlu yaygın buzlu cam görünümünde konsolidasyonlar 
mevcuttu (Resim 1). Hastaya favipiravir 600 mg 2x1, levofloksasin 500 mg 1x1, enoksoparin 2x0.8 IU, 
deksametazon 8 mg 1x1 ve destek tedavisi başlandı. Yatışının 3. gününde hasta sol göğsünde ağrı ve sol 
kolunda hareket kısıtlılığı tarifledi. EKG’si normaldi. Kan basıncının 170/80 mmHg ölçülmesi üzerine 50 mg 
kaptopril verildi ancak takibinde kan basıncının 220/130 mmHg seyredince gliseril trinitrat infüzyonu başlandı. 
Laboratuvar tetkiklerinde hemoglobin 8,7 g/dL, D-dimer 1,78 ug/mL, ferritin 1109 ng/mL, fibrinojen 596 mg/dL, 
LDH 363 IU/L, CRP 4,47 mg/dL, AST 48 IU/L, kreatinin 1,33 mg/dL, troponin-I 0,060 ng/mL değerlerine gerilediği, 
GFR'nin 53,8 mL/dk/1,73m2’ye yükseldiği görüldü. Takibinde sol omzunda şişlik görülen hastaya çekilen toraks 
BT’de sol toraks duvarı önünde kas planları içerisinde 11x7 cm boyutunda hematom görüldü (Resim 2). Aynı 
zamanda yaygın buzlu cam dansiteleri ve konsolide alanlar progrese olarak değerlendirildi. Enoksoparin 3. 
gününde kesildi. 4x5 mL traneksamik asit başlandı. 1 IU eritrosit süspansiyonu verildi. Hemoptizi nedeniyle 
fenokodein 2x1 tedaviye eklendi. Takiplerinde buz ve elastik bandaj uygulamaları yapılan hastada iki gün sonra 
aksiller ön yüzde ekimoz ortaya çıktı (Resim 3), ilerleyen günlerde ekimoz kol iç yüzüne yayıldı ve bu bölgede 
sertlik görüldü (Resim 4). Laboratuvar takiplerinde hemoglobin 8,0–9,0 g/dL olarak seyretti, Tedavisinin 5. 
gününde oksijen ihtiyacı azalan hastanın oda havasında saturasyonu %94'tü. Tedavisi 9 güne tamamlanan hasta 
poliklinik kontrolüne gelmek üzere taburcu edildi.  

TARTIŞMA: COVID-19 tedavisinde kullanmakta olduğumuz antikoagülanların bilinen yan etkisi olarak bazı 
hastalarda kanama görmekteyiz. Bu nedenle antikoagülan verilen hastalar kanama yönünden yakın takip 
edilmelidir. Özellikle GFR düzeyi düşüklüğü gibi risk faktörü olan hastalarda anti-Xa düzeyi kontrol edilmelidir. 
Böbrek fonskiyon testlerinin doğru dozun uygulanmasında algoritmada önemli bir yeri vardır. Sonuç olarak, riskli 
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hastalarda antikoagülan dozları anti-Xa ve diğer koagülasyon belirteçlerine göre ayarlanmalıdır. Bu şekilde 
hastalarda kanama riski azaltılarak morbidite-mortalite oranı düşürülebilir. 

        

Resim 1      Resim 2 

 

         

Resim 3      Resim 4 
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Kemikte Langerhans Hücreli Histiositozis: Olgu Sunumu 
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GİRİŞ: Langerhans hücreli histiositozis(LHH), hemen her organda histiositik infiltrasyonlar görülebilen nadir bir 
hastalıktır. Erişkinde insidansı milyonda 1-2 olarak bildirilmiş, erkeklerde/kuzey Avrupa beyaz ırkında daha sıktır. 
Pulmoner LHH, sigara içiciliği ile yakından ilişkilendirilmiş olmakla birlikte ekstrapulmoner LHH sigara ile 
bağlantısı yoktur. LHH’un 2 tip klinik prezantasyonu görülebilir:1-Tek sistem tutulumlu LHH; kemik, cilt, lenf 
nodları, akciğerler, karaciğer, SSS, dalak, hipofiz, nadiren timüs ve tiroidde unifokal veya multifokal tutulum 
olabilir, kilo kaybı ve ateş gibi sistemik semptom görülmez. 2-Multisistem tutulumlu LHH; kilo kaybı ve ateş gibi 
sistemik semptomlar ile birlikte, iki veya daha fazla organda infiltrasyonlar olur. Hastalıkta genetik, viral veya 
neoplastik etyolojiye ait veri olmayıp immunregülatuar sistemde defekte sekonder(regulatuar T hücreleri artar, IL-
17/IL-2 gibi çeşitli sitokinler veya growth faktörlere artmış sistemik imflamatuar cevap) reaktif bir durum olarak 
kabul edilmektedir. Histolojide Langerhans hücreleri, sitoplazmasında fagositik materyel içermeyen, nükleusunda 
katlantılı ‘’kahve çekirdeği’’görünümü mevcut; CD1a,S100 ve C207 eksprese eden ve elektron mikroskopta 
Birbeck granülleri(intrasitoplazmik tenis raketi görünümünde, santral çizgilenme gösteren organaller)içeren 
hücrelerdir. Burada torakal vertebra ve komşuluğunda malign görünümde lezyonları olan hastada LHH tanısına 
ulaşıldığını iç hastalıkları pratiğinde çok nadir görülmesi sebebi ile bildirdik.  

VAKA SUNUMU: 51 yaşında erkek, 3 aydır artış göstermiş,1 yıldır sırtta belirli bir bölgeye lokalize ağrı şikayeti ile 
iç hastalıkları polikliniğimize başvurdu. Bilinen kronik hastalığı olmayan hastanın sistem muayeneleri doğaldı. 
LDH 281 (125-220); glikoz, kreatinin, AST, ALT, ALP, GGT, Na, potasyum, Ca, ürik asit, t.protein/albumin, 
hemogram, CRP normaldi. Torakal spinal BT ve MR incelemelerinde sağda 7.kot seviyesinde vertebra korpusu 
sağ yarısı, sağ pedikül-transvers proçes-artiküler fasetlerde litik, destrüktif, spinal korda bası oluşturan 66x37 mm 
kitlesel infiltrasyon ve komşuluğunda sağda 6. kot lateralinde nodüler lezyon alanı izlendi (Resim 1). 

 

Resim 1. Preoperatif MR incelemelerinin T2A aksiyel ve sagittal kesitleri; T7 vertebra seviyesinde  
sağ kostovertebral açıyı destrukde eden, sağ transvers proçes ile intraartikuler  faset eklemlerde  

 ve pedikulde infiltrasyon göstererek  spinal korda bası yapan kitlesel lezyon. 
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PET-BT’ de lezyonlarda yoğun artmış FDG tutulumu mevcuttu (SUVmax: 10,5). Kemik sintigrafisinde ek tutulum 
izlenmedi. Batın BT normaldi. Hasta beyin cerrahisi ekibi tarafından spinal korda bası ve çökme riskine karşı acil 
operasyona alındı.T6-T7 seviyesine total laminektomi, ekstradural total tümör rezeksizyonu, 6-7. kotlara subtotal 
eksizyon, T5-9 vertebralara transpediküler vida yerleştirilerek stabilizasyon sağlandı. Hastanın postoperatif 2. 
aydaki görüntülemelerinde radyolojik gerileme mevcuttu (Resim 2).  

 

Resim 2. Postoperatif MR incelemelerinde; T2A aksiyel ve sagittal kesitleri,  
spinal kord basısının tamamen ortadan kalktığı  görülüyor. 

Patolojik incelemede kemik trabeküllerini infiltre etmiş, yumuşak dokuya yayılım gösteren, yoğun eozinofiller 
içeren mikst tip enflamatuar hücrelerden zengin, oval veziküle nükleuslu, yer yer nukleuslarda çentiklenme ve 
oluk yapıları izlenen hücreler görüldü (Resim 3). Oval ve veziküle nükleuslu hücrelerde CD1a (Thermo/Ab-5): 
pozitif,  S100 (BioGenex/15E2E2): pozitif, CD68 (Biocare/KP1): pozitif saptandı.  

 
Resim 3.  Kemik trabekülleri arasında, yumuşak dokuya da yayılım gösteren, trabekülleri infiltre etmiş,  

yoğun eozinofil lökositler içeren mikst tip enflamatuar hücrelerden zengin hücreler görülmektedir. HEX40 büyütme. 

BULGULAR:  Langerhans hücreli histiositozis ile uyumlu olarak değerlendirildi (Resim 4). Konsey kararı ile 
hastaya IMRT tekniği ile 10 seansta toplamda 2000cgy radyoterapi uygulandı. Tedavi sonrası remisyonda olan 
hasta takibe alındı. Hasta halen 4 yıldır takip altındadır. 
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Resim 4. Langerhans hücreleri için spesifik olan CD1a (a) ve  S100 (b) immunhistokimyasal yöntemleri ile  oval ve veziküle 
nükleuslu hücrelerde pozitif boyanma görülmektedir. CD1aX400 büyütme (a), S100x400 büyütme (b). 

TARTIŞMA: Kemik tutulumlu olan hastalar asemptomatik olabileceği gibi lokalize şişlik/ağrı/hassasiyetten 
şikayetçidirler. Vertebral kolunda en sık torakal sonra lomber ve servikal bölgeler etkilenir. Vertebranın en sık 
etkilenen bölgesi korpusu olup medulla spinalise bası, epidural invazyon ve patolojik kırık ile kollaps görülebilir. 
Kemik iliği, karaciğer, dalak, lenf nodları, cilt tutulumu ve sitopenileri olan vakalar kötü prognozludur. Çoğu hasta 
doğru tanı almak için 1- 4 yıl beklerken bazıları çocukluk çağında başlayan diabetes insipitus sonrası 5-20 yıl 
sonra tanı alabilir. Tedavide spinal/femoral kemik lezyonlarında kollaps riski var ise stabilizasyon amaçlı 
cerrahi/radyoterapi uygulanabilir. Multisistem hastalıkta hastalar klinik çalışma gruplarına yönlendirilmelidir. Bu 
imkanı olmayan hastalara indüksiyon amaçlı vinblastin (6mg/m2/gün) – prednizolon (40 mg/m2/gün) verilebilir. 6. 
hafta klinik yanıt iyi ise 3 hf sikluslarda tedavi 12 aya tamamlanır. Riskli organ tutulumu varlığında tedaviye 
merkaptopurin (50 mg/m2/gün) eklenebilir. Tedavi cevabı iyi olmayan hastalarda 2. indüksiyon veya ikinci 
basamak kemoterapi rejimleri (MACOP-B, kladribin, sitarabin, klorodeoksiadenozin gibi imatinib, vemurafenib) 
denenebilir. LHH tanılı hastalar, cerrahi ihtiyacı değerlendirildikten sonra kemo-radyoterapi verilmesi ve takiplerin 
devamı açısından referans merkezlere yönlendirilmelidir. 
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Vertebrobaziler Arter Dolikoektazisi: Olgu Sunumu 
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GİRİŞ: Dolikoektazi bir arterin uzaması, genişlemesi ve büküntülü hale gelmesi ile karakterize bir dilatatif 
arteriopati olup intrakraniyel vertebral ve baziler arterler en sık etkilenen damarlardır. Vertebrobaziler arter 
dolikoektazilerinin (VBD) toplumdaki insidansı %0.06–%5.8 arasında bildirilmiştir. Olguların çoğu asemptomatik 
olup başka nedenlerle yapılan kraniyel görüntülemelerde saptanır. Genellikle hipertansif ve >40 yaş hastalarda 
görülür. Semptomatik olan olgularda serebral iskemiye, kanamaya ya da beyin sapı, üçüncü ventrikül veya 
kraniyel sinir köklerinde basıya bağlı bulgular görülmektedir. VBD’ye bağlı başağrısı olguları oldukça nadirdir; 
hastalar genellikle trigeminal nevralji kliniği ile prezente olurlar. VBD patofizyolojisi net olarak bilinmemektedir. 
Patogenez teorilerinden biri;internal elastik laminanın erken fragmantasyonu ve dejenerasyonuna bağlı elastik 
dokunun kaybı ve eşlik eden düz kas atrofisi sonucu arter duvarında incelme ve çapında genişleme ile 
karakterize özgün bir arteriopati olduğudur. Diğer bir görüş ise özellikle hipertansif hastalarda aterosklerozun bir 
komplikasyonu olarak ortaya çıktığı şekindedir. Baziler dolikoektazisi tanısında objektif kriterler olarak; baziler 
arter çapının ölçülmesi, baziler bifurkasyonun yüksekliğinin saptanması ve arterin laterale yer değişikliğinin 
değerlendirilmesi önerilmektedir. Baziler arter çapı 4,5 mm’in üzerinde ise genişlemiş (ektazik) olarak 
değerlendirilir. Arterin klivus ya da dorsum sella lateralinde uzanması, bifurkasyonunun suprasellar sisterna 
üzerinde olması uzama (doliko) olarak kabul edilir. Bu olgu sunumunda, baş dönmesi denge bozukluğu nedeniyle 
başvuran hipertansif hastada VBD tespitini nadir bir durum olması nedeniyle sunmayı amaçladık. 

OLGU SUNUMU: 67y, kadın. Bilinen tip 2 DM, hipertansiyon tanıları olan, medikal tedavi (Metformin, Amlodipin, 
Klopidogrel, Atorvastatin, Ginkgo biloba) altındaki hasta baş dönmesi, çınlama, ellerde ve ayaklarda uyuşma 
şikayetleri ile tarafımıza başvurdu. Fizik muayene doğaldı. Laboratuar testlerinde HbA1c: 6.4, LDL: 166 mg/dl 
(60-130), 25-OH Vitamin D: 8.51 ng/ml (30-80), LDH: 314 U/L (0-247). Sedim, CRP, TSH, Hemogram, B12 
vitamini, AST, ALT, GGT, üre, kreatinin, Na, K, Ca, TİT normaldi. Bilateral carotis ve vertebral arter renkli doppler 
USG’de bilateral common carotis/internal-eksternal carotis arterler normal olup sağ bulbus arka duvarda stenoz 
oranı %50'yi aşmayan düzgün yüzeyli kısmen kalsifiye ekojen plak izlendi; renkli doppler sonografide akım yönü, 
hızı ve formu normal olarak değerlendirildi. Kranial MRG’da baziler arterin tepe kısmında lokal diffüz genişleme 
dikkati çekti. 6 ay sonraki kontrastlı servikal MR anjiografide bilateral internal ve eksternal karotid arterlerin trase, 
kontur ve akım sinyal paternleri normal, sağ bifurkasyo bölgesinde muhtemelen plaklara bağlı, anlamlı stenoz 
oluşturmayan hafif kontur düzensizlikleri gözlendi. Kranial arteryel MR anjiografide baziler arterin tepesinde MİP 
görüntülerde belirgin olarak tanımlanamayan ancak ham görüntülerde ise arterin anterior konturunda yaklaşık 
6mm boyutta, lokal genişleme dikkati çekmiş, bulguların öncelikle anevrizmaya ait olabileceğini düşünülmüş; bu 
nedenle konvansiyonel anjio ile değerlendirilmesi önerilmişti. Hasta bu aşamadan sonra konvansiyonel anjiografi 
ihtiyacının netleştirilmesi amacıyla bir başka merkezde nöroradyoloji ile konsülte edildi. TOF Kranial MR Anjiografi 
incelemesinde; Vertebrobasiler sistemde ve her iki ICA da dolikoektazik değişiklikler ile uyumlu görünüm olduğu 
gösterilmiş (Resim), anevrizmatik bir durum olmadığı konvansiyonel anjiografi gerekmediği belirlenmiştir. Hasta 
klinik ve angiografik olarak takip altına alınmıştır. 
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TARTIŞMA: Dolikoektazi; patolojik geniş, dilate ve tortiöz serebral arterleri tanımlamada kullanılır. Geleneksel 
olarak VBD tanısı kateter anjiyografi ile konurdu. Ancak artık BT ve MR anjiografi görüntülemelerle 
vertebrobaziler sistemi ve çevre dokularla ilişkilerini noninvaziv olarak belirleyip VBDE tanısı konulabilmektedir. 
MR anjiografi en duyarlı görüntüleme yöntemi olup yüksek çözünürlüklü ve ince kesit T1veT2 ağırlıklı spin eko 
sekansları, üç boyutlu time-of-flight (TOF) MRA, 3B CISS sekansı VBDE’nin değerlendirilmesinde en etkili 
sekanslardır. Ayrıca MR görüntüleme ile VBDE’nin anevrizmalar ve diğer vasküler problemler, demyelinizan 
hastalıklar, yer kaplayan lezyonlar gibi nörolojik tablolardan ayırıcı tanısı da kolayca yapılabilir. 
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Lökositoklastik Vaskülit Bulguları ile Ortaya Çıkan Hairy Cell Lösemi Olgusu 
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GİRİŞ: Hairy cell lösemi (HCL) periferik kan ve kemik iliğinde tipik tüylü ‘hairy’ hücrelerin görülüp, pansitopeni ve 
splenomegali ile karakterize nadir kronik lenfoproliferatif bir hastalıktır. Ortalama tanı yaşı 50-55 arasındadır. 
Erkek/kadın oranı 4/1’dir. Masif splenomegali, pansitopeni, lenfadenopati sık görülürken, ateş nadir görülür. HCL’ 
de çoğunlukla otoimmün hastalık sıklığı artmıştır ancak nadiren lökositoklastik vaskülit (LSV) vakaları bildirilmiştir. 
LSV küçük damarların inflamasyonu ile karakterizedir. Etiyolojisinde ilaçlar, enfeksiyonlar, maligniteler, sistemik 
inflamatuar hastalıklar yer alır. Özellikle alt ekstremitelerde yerleşen palpabl purpuralar tipiktir. Bu yazımızda 
lökositoklastik vaskülit bulguları ile ortaya çıkan HCL olgusunu sunmayı amaçladık. 

OLGU: Yetmiş yaşında erkek hasta 6 aydır ekstremitelerinde başlayıp son 2 haftadır gövdesinde daha yoğun 
olan palpabl purpurik lezyonları, ateş, gece terlemesi, halsizlik şikayetleriyle acil servise başvurdu. Fizik 
muayenesinde genel durumu iyi, ekstremite ve gövdesinde eritemli zeminde krutlu, püstüler lezyonları mevcuttu 
(Şekil 1). Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik bulunmadı. Laboratuvar incelemesinde Wbc: 1470/mm³, Neu: 
831/mm³, Lenf: 601/mm³, Hgb: 7,9 gr/dl, Plt: 150200/mm³, CRP: 123 mg/L, Sed: 140 mm/saat olarak tespit edildi. 
Brusella, hepatit serolojisi negatif, parvovirus, CMV, EBV, kızamık, suçiçeği, mycoplasma, lyme, rubella negatif 
olarak bulundu. ANCA, RF ve anti-CCP negatif, C3 ve C4 normal, ANA 1/100 E.P. pozitif, ANA profili negatif 
olarak tespit edildi. Hasta interne edilip Piperasilin/tazobaktam 3x4,5 gr başlandı. Ekstremitedeki lezyonun punch 
biyopsi patolojisi lökositoklastik vaskülit olarak raporlandı. Hastanın konstitüsyonel semptomlarının da olması, 
olası bir sistemik hastalık ihtimalini arttırdı. Hastanın COVID-19 PCR testinin negatif, idrar ve balgamda ARB 
üremesinin olmaması, immünglobulinlerin normal düzeyde olması, çekilen toraks ve abdomen bilgisayarlı 
tomografisinde lenfadenomegali olmaması, dalak büyüklüğünün 13 cm ile sınırda olması ve periferik yaymada 
atipik lenfositlerinin görülmesi üzerine, pansitopeni nedenini açıklayabilmek adına hastaya kemik iliği biyopsisi 
yapıldı. Kemik iliği aspirasyonu ve imprint incelemesinde atipik lenfositler normalden iri, kromatin yapısı ince, 
geniş sitoplazmalı ve sitoplazmik çıkıntılar içeren hücreler şeklindeydi (Şekil 2). Kemik iliği patolojisi; morfolojik 
özellikler öncelikle HCL düşündürmektedir, TRAP zayıf boyanma olup immünohistokimyasal negatif sonuçlar ile 
diğer B hücreli lenfoid neoplaziler ekarte edilebilmiştir şeklinde raporlanıp HCL tanısı kesinleşmiş ancak hastanın 
izleminde solunum sıkıntısı olması ve gönderilen COVID-19 PCR testinin pozitif olması üzerine hasta pandemi 
servisine devredildi. Hastaya COVID-19 için tedavi başlanıldı. Takibinde akut respiratuvar distress sendromu 
gelişip eks oldu. 

SONUÇ: HCL ve LSV nadir görülen hastalıklardandır. Literatürde beraber bildirilmiş az sayıda olgu olup 
aralarındaki ilişiki net değildir. Patogenezinde tüylü hücreler tarafından damar duvarına infiltrasyon, enflamatuar 
doku hasarı yapan lokal sitokinler, tüylü hücrelerin damar duvarı ile antikor çapraz reaktivasyonu suçlanmaktadır. 
LSV hastalığın herhangi aşamasında görülebilir. Altta yatan HCL’nin interferon veya pürin analogları ile 
tedavisinde kutanöz bulgular da geriler. Sonuç olarak histolojik belgelenmiş LSV etiyolojisinde kliniği olmasa da 
HCL görülebilir. Bu olgu sunumu ile bu birlikteliğe dikkat çekilmek istenmiştir. 
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Şekil 1. Hastanın başvuru anında sırtındaki lezyonlar 

 

Şekil 2. Kemik iliği aspiratında sitoplazmasında saç şeklinde çıkıntıları olan hairy cell hücresi 
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Dapagliflozin Kullanımına Bağlı Öglisemik Ketoasidoz Olgu Sunumu 
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GİRİŞ: Son zamanlarda ultrafilitrattaki glukozun geri emilimini sağlayan sodyum glukoz ko-transporter 2 (SGLT-2) 
adlı taşıyıcıları inhibe ederek plazma glukoz düzeyini düşüren yeni ilaçlar geliştirilmiştir. ’Gliflozinler’ veya 
’glukoretikler’ olarak da adlandırılan SGLT-2 inhibitörleri böbreklerde proksimal tubulusda SGLT2 inhibisyonuna 
yol açarak glukoz reabsorpsiyonunu azaltırlar ve idrarla glukoz atılımını arttırırlar. Dapagliflozin, 2012 yılında 
Avrupa'da, 2014 yılında Amerika'da kullanıma girmiş ve diyabet tedavisinde kullanılan ilk SGLT-2 inhibitörüdür. 
Öglisemik ketoasidoz (ÖKA) ciddi bir kan şekeri yüksekliği olmaksızın ortaya çıkan nadir bir diyabetik ketoasidoz 
formudur. SGLT-2 inhibitörü kullanan bazı hastaların takibinde yan etki olarak ÖKA geliştiği bildirilmiştir. SGLT-2 
inhibitörlerinin hangi mekanizma ile ÖKA gelişimine neden olduğu tam olarak aydınlatılamamıştır Üriner glukoz 
atılımı nedeniyle pankreastan insülin salınımının azalmasının glukagon/insülin oranını arttırabileceği ve bu 
durumun artmış glukoneogenez, ketogenez ve ketoasidoza zemin hazırladığı düşünülmektedir. Biz burada 
dapagliflozin kullanımı sonrasında gelişen ÖKA vakasını sunmayı amaçladık. 

OLGU SUNUMU: Bilinen 20 yıldır diyabeti olan 57 yaşında erkek hasta bulantı, baş dönmesi ve halsizlik 
şikayetleri ile merkezimize başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde patolojik bir bulgu yoktu. Venöz kan gazında 
ph:7.3 laktat:2.6 mmol/lt HCO3:10 mmol/lt olduğu görüldü. Biyokimya analizinde açlık plazma glukozu 167 mg/dl, 
kreatinin düzeyi 0.83 mg/dl ve HbA1C düzeyi %9.5 olarak saptandı. İdrar tahlinde keton++ ve glukoz ++++ 
saptandı. Hastanın diyabet tedavisi için metformin 1000 mg 2x1, linagliptin 5 mg 1x1 ve dapagliflozin 10 mg 1x1 
kullandığı öğrenildi. Hastaya ÖKA tanısı konuldu. Dapagliflozin tedavisi stoplandı ve sıvı tedavisine ek olarak 
insülin infüzyonu başlandı. İnsulin infüzyonu ile ketonu negatifleşti. Servis takibinde asidozu düzelen ve ketonu 
negatifleşen hastanın diyabet tedavisi insülin glargin 14 ünite, vildagliptin 2x50 mg ve metformin 2x1000 olarak 
düzenlendi. Hasta poliklinik takibi önerilerek taburcu edildi. 

TARTIŞMA: . Herhangi bir kontrendikasyon yok ise kanıtlanmış aterosklerotik kardiyovasküler hastalık öyküsü 
olan, kalp yetmezliği öyküsü olan veya aterosklerotik kardiyovasküler hastalık açısından yüksek riskli olan 
hastalarda antidiyabetik ilaç olarak SGLT-2 inhibitörlerinin kullanılması önerilmektedir. Tedavide SGLT-2 
inhibitörleri vermeden önce detaylı bir hikaye alınmalı ve hastayı ketoasidoza yatkın hale getirebilecek olan 
faktörler değerlendirilmelidir. İnsülin rezervi düşük olanlarda, oral alımı kısıtlı olanlarda, dehidratasyona yatkın 
hastalarda, akut tıbbi hastalık veya cerrahi nedeni ile insülin ihtiyacının arttığı durumlarda SGLT-2 inhibitörleri 
dikkatli kullanılmalıdır. Özellikle SGLT-2 inhibitörleri kullanan ve kan şekeri çok yüksek düzeylerde olmadığı halde 
asidoz saptanan hastalarda öglisemik ketoasidoz ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. 
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İdrar Yolu Enfeksiyonu ile Tetiklenen Normokomplementemik Ürtikeryal Vaskülit 
Olgusu 
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OLGU SUNUMU: Daha önce Ürtiker dışında herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan, ara ara kaşıntıları nedeniyle 
antihistaminik kullanma öyküsü olan 39 yaş kadın hasta, polikliniğimize tüm vücutta yaygın kızarıklık, kaşıntı ve 
nefes darlığı şikayeti ile başvurdu. Muayenesinde göz kapaklarında ve dudaklarında daha belirgin olmak üzere 
tüm yüzde ödem, kızarıklık ve tüm vücutta yaygın ürtikeryal plaklar, yer yer solmuş mor renkli yamalar tespit 
edildi. Uvula ödemi veya akciğer seslerinde anormallik tespit edilmedi. Hastanın anamnezinde son 1 ay içinde 
antihistaminik harici kullandığı herhangi bir ilacın olmadığı, şikayetlerinin 5 gün önce başladığı, kendi kullandığı 
antihistaminiklere(Rupatadin fumarat) cevap vermediği öğrenildi. Hastanın bu şikayetlerle dış merkezde acil 
servis başvurusu yaptığı ve hastaya intravenöz feniramin, metilprednizolon ve dexametazon yapıldığı, 
şikayetlerinin ilk 3 gün intravenöz tedavi sonrası gerilediği sonra tekrar başladığı öğrenildi. Şikayetlerinin 4. günü 
hastanın yeniden kızarıklık kaşıntı yanma batma hissetmeye başlaması ve acil serviste uygulanan tedaviye cevap 
vermemesi üzerine hasta tarafımıza dirençli ürtiker olarak başvurdu. Yapılan tetkiklerinde Üre: 39 md/dl, 
Kreatinin; 0.81 mg/dl, T.protein: 76 g/L, Albümin: 45.5 g/L, Ürik asit: 2,7 mg/dl, AST: 13 IU/L, ALT: 15 IU/L, LDH: 
258 IU/L (N:135-214), ALP: 52 IU/L, GGT: 1 0IU/L, T.Bil: 0.47 mg/dl , Direct Bil: 0,15 mg/dl, Ca: 9,5 mg/dl, Na: 
140 mmol/L, Potasyum: 4 mmol/L, HBs Ag negatif, Anti HCV negatif, Anti HIV negatif, Wbc: 22.2 103 mcg/L, 
Neutrofil: 20.02 103 mcg/L, Lenfosit; 0,95 103 mcg/L, Monosit: 1,21 103 mcg/L, Eozinofil: 0.00 103 mcg/L, 
TSH:1,38 mlU/L, Anti TPO ve Anti Tiroglobulin negatif, Sedimentasyon: 10 mm/sa, C3: 1,15 g/L (N), C4: 0,14 g/L 
(N),Total Ig E: 296 mcg/L (N:0-240), CRP: 15 mg/L tespit edildi. Tam idrar analizinde 7 eritrosit, 7 lökosit tesbit 
edilen hasta dirençli ürtiker ve idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle servise yatırıldı. Hastadan idrar kültürü, ANA ve 
Anti Ds DNA istendi. ANA ve Anti Ds DNA negatif olarak sonuçlandı. Akciğer grafisinde infiltrasyona rastlanmadı. 
Hastaya 1mg/kg olmak üzere intravenöz metilprednisolon ve Feniramin, pantoprazol başlandı. Olası idrar yolu 
enfeksiyonu açısından tedaviye ampirik intravenöz seftriakson eklendi. Ürtikeryal lezyonların 24 saatten fazla 
sürede solması, pigmentasyon bırakarak gerilemesi ve kaşıntının yanında ağrı ve karıncalanmaya neden olması 
sebebiyle Ürtikeryal Vaskülit ön tanısıyla lezyonlarından 4mm punç biyopsi alındı. Takiplerinde döküntüleri ve 
anjioödeminin gerilemesi sebebiyle tedrici olarak hastanın steroid dozu azaltıldı. İdrar kültüründe üreme olmayan 
hastanın patolojisi: Epidermiste hafif ortohiperkeratoz, üst dermiste ödem, damar proliferasyonu, endotellerde 
şişkin görünüm, perivasküler lenfosit, histiosit, nötrofil, eozinofil infiltrasyonu, bazı damar duvarlarında nötrofiller, i 
nterstisyel eozinofiller şeklinde rapor edildi. İdrar yolu enfeksiyonu ile tetiklenen “Normocomplementamik 
Ürtikeryal Vaskülit tanısı konulan hasta oral sefalosporin, antihistaminik, azaltılarak kesilmek üzere steroid 
tedavisiyle ve diyet önerisiyle taburcu edildi. 
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Anüri ve Progresif Böbrek Hasarı ile Seyreden Nefrolitiazisin Eşlik Ettiği Polikistik 
Böbrek Hastalığı: Olgu Sunumu 
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GİRİŞ: Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı (ODPBH) en sık görülen kalıtsal böbrek hastalığıdır. 
ODPBH'li hastaların %20-30'unda böbrek taşları gelişir ve idrar taşları genellikle konservatif yöntemlerle tedavi 
edilir. ODPBH hastalarında böbrek disfonksiyonu geliştiğinde Glomerüler Filtrasyon Hızı (GFR) kaybı yılda 
ortalama 4,4 ila 5,9 mL/dakikaya ulaşır. Bu hastalarda daha hızlı kötüleşme, akut böbrek hasarını tetikleyen 
dehidratasyon veya taşla ilişkili postrenal faktörlerin araştırılmasını gerektirir. ODPBH'de böbrek taşlarının sık 
görülmesi ve bu hastalarda hidronefrozu ultrasonografi (USG) ile tespit etmede güçlük olması nedeniyle 
hidronefroz için negatif ultrason raporuna rağmen hızlı GFR kayıplarında taşa bağlı postrenal obstrüksiyon 
düşünülmelidir. Kronik izlemdeyken böbrek fonksiyonları hızla kötüleşen ve altta yatan nedenin tedavisi ile böbrek 
fonksiyon belirteçleri bazal seviyelere dönen bir ODPBH olgusunu sunuyoruz. 

OLGU: 73 yaşında ODPBH ile poliklinik izleminde olan bazal kreatin 1.6 mg/dL GFR:62 mL/dk olan hastanın 
hipertansiyon ve tıkayıcı tipte serebrovaskuler olay öyküsü mevcuttu. Poliklinik izleminde kreatinin düzeyi 1,6 
mg/dL den 3,6 mg/dL düzeyine yükselen hastanın değerlendirmesinde yeni kullandığı ilaç veya prerenal hadiseyi 
düşündürecek sıvı kaybı yoktu. Ağrı, kanama ve idrar yolu enfeksiyonu bulgusu olmayan hastanın ilk planda 
kreatinin yüksekliği, yandaş hastalıkları da dikkate alındığında, ODPBH’nin hızlanmış doğal seyri olarak 
düşünüldü. Bir hafta sonra değerlendirmede genel durumu kötüleşen ve kreatinin değeri 7,1 mg/dL ye yükselen 
GFR: 10 mL/dk olan hasta ileri tetkik ve tedavi için yatırıldı. Üremik semptomlar nedeni ile acil hemodiyalize 
alınan hastanın ultrasonografisinde postrenal patoloji saptanmadı. Mevcut tabloyu açıklamak için çekilen 
kontrastsız tomografide her iki böbrek pelvikaliksiyel sistemde dilatasyon ve üreterlerde sağda ve solda sırasıyla 
en büyüğü 9,5x4,5 mm ve 5,5x3 mm ebatlarında taşlar mevcuttu.Acil şartlarda üroloji kliniği tarafından hastaya 
bilateral üreterorenoskopi yapıldı. Bilateral distal üreter seviyesinde komplet obstrüksiyona neden olan taşlar 
izlendi. Bilateral dj stent yerleştirildi. İşlem sonrası idrar çıkışı başlayan hastanın kreatinin düzeyi bazal seviyesi 
olan 1,7 mg/d L ye geriledi. 

TARTIŞMA: ODPBH’nda açıklanamayan hızlanmış progresyonlarda sıklıkla bulunan taşların üreterleri 
tıkayabileceği akılda tutulmalıdır. Her iki böbrekteki kistler kolaylıkla obstrüksiyona bağlı pelvik genişleme ile 
karışabilir. Ucuz, pratik ve radyasyon maruziyeti olmayan ve postrenal patolojilerin değerlendirmede ilk tercih olan 
USG de pelvikaliksiyel dilatasyon kolaylıkla kist olarak değerlendirilebilir. Taşlara bağlı olabilecek obstrüksiyon 
erken dönmede tanı almadığında geri dönüşümsüz böbrek yetmezliği ile sonuçlanabilir. ODPBH da taş 
prevalansı %3 ila %59 arasında değişmektedir. Literatürde taş prevelans geniş ve farklı aralıklarla bildirilmiştir. 
Taşa yönelik müdahalelerinin yaygınlığı %1 ile %8 arasında belirlenmekle birlikte böbrek taşı ve taş 
müdahalelerinin prevalansı belirsizliğini korumaktadır. ODPBH da taşlar kist rüptürüne bağlı ağrı ile karışabilir. 
Taşlar genellikle enfeksiyon/ürosepsis, inatçı ağrı, kusma ve nadiren bilateral üreteropelvik bölgede tıkanıklığa 
bağlı akut böbrek yetmezliğine neden olabilirler. Ayrıca olgumuzda olduğu gibi kronik seyirli hastalarda akut GFR 
kayıplarında akla gelmelidir. Görüntüleme özellikle USG, çok sayıda böbrek kistinin varlığı ile tanı koymada 
yetersiz kalabilir. Tanısal belirsizlik ortaya çıkabilir. Bu nedenle, en iyi görüntüleme yöntemi, taşları ve 
kalsifikasyonları tespit eden BT'dir. Çalışmalarda ODPBH’da şüpheli nefrolitiazis tanısı için kontrastlanmamış 
bilgisayarlı tomografinin tercih edilen görüntüleme yöntemi olması önerilmektedir. Biz de bu hastalarda eşlik eden 
nefrolitiyazisin postrenal bir akut renal yetmezlik tablosuna, anüri ve progresif böbrek hasarına yol açabileceğini, 
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uygun görüntüleme tekniği ile doğru olarak tanımlanması gerektiğini ve uygun müdahale ile geri döndürülebilecek 
bir durum olduğunu anlatabilmek için bu olgumuzu sunduk. 
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Blastik Plazmositoid Dendritik Hücreli Neoplazi: Nadir Bir Olgu Sunumu  

2Neslihan Hazel Saydam, 1İbrahim Ethem Pınar, 1Tuba Ersal, 1Cumali Yalçın, 1Bedrettin 
Orhan, 1Ömer Candar, 1Vildan Özkocaman, 1Fahir Özkalemkaş 

 
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa 

GİRİŞ VE AMAÇ: Blastik plazmositoid dendritik hücreli neoplazi, günümüzde plazmositoid dendritik hücrelerden 
kaynaklandığı kabul edilip 2008 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından akut myeloid lösemi ilişkili 
prekürsor neoplazm alt grubuna dahil edilen nadir bir hematolojik malignitedir. Hastalar sıklıkla yaygın kutanöz cilt 
lezyonları ile tetkik edilmektedir. Lenfadenomegali, pansitopeni ve periferik yaymada blastik hücre infiltrasyonu 
görülebilmektedir. Kemik iliği ve cilt biyopsisinin akım sitometri/immünohistokimya (İHK) incelemesinde tipik 
olarak CD4, CD56 ve CD123 ekspresyonu gözlenmektedir. Hasta popülasyonunu genelde yaşlı ve erkektir. 
Ortalama yaşam beklentisi tanıdan itibaren 12-14 aydır. İleri yaş ve ileri evre hastalığın kötü prognoz ile ilişkili 
olduğu düşünülmektedir. Hastalar sıklıkla başlangıç kemoterapisine yanıt vermektedir ancak relapslar sıktır. 
Tedavi konusunda standart tedavi rejimleri bulunmamaktadır. R-CHOP/CHOP, HyperCVAD gibi çoklu ajan 
kemoterapiler sıklıkla kullanılmaktadır. Genç ve performans durumu iyi olan hastalarda kemik iliği nakli de 
seçeneklerden biridir.  

OLGU: 81 yaşında bilinen komorbidite ve ilaç kullanımı olmayan hasta, 5 ay önce sağ kolda yeni gelişen şişlik ve 
tüm vücutta yaygın döküntü nedeniyle tetkik edildi (Resim 1). B semptomu yoktu. Yapılan fizik muayenede 
bilateral servikal ve submandibular bezde 1 cm’yi geçmeyen, her iki aksiller ve inguinal bölgede en büyüğü 2,5*2 
cm boyutunda multiple lenfadenomegalileri vardı. Hepatomegalisi mevcuttu. Splenomegali saptanmadı. 
Laboratuar tetkiklerinde WBC: 3060/mm3, nötrofil: 1270/mm3, lenfosit: 1620/mm3, hemoglobin: 11,1 g/dl, 
trombosit 16800/mm3, sedimentasyon: 25 mm/saat, LDH: 170 U/L, beta-2 mikroglobulin: 3,23 mg/dl idi. Periferik 
yaymasında trombosit sayısı hemogram ile uyumluydu. Hastaya kemik iliği biyopsisi yapıldı. Aspirasyon ve 
imprinti; heterojen vasıflı bazıları lenfosit morfolojisinde, bazıları dar sitoplazmalı, sitoplazması granülsüz irili 
ufaklı lenfoblast karakterinde olan hücreler ile infiltre olarak değerlendirildi. Blast oranı %51 olarak bulundu. Akım 
sitometride CD3 (+), CD4 (+), CD5 (+), CD7 (+), CD8 (+), HLA-DR (+) olarak sonuçlandı. İHK incelemesinde CD4 
(+), CD8 (+), CD38 (+), CD138 (+), LCA lenfoid hücrelerde zayıf (+) olarak boyanma özelliği gösteren kemik iliği 
biyopsisi ve CD4 ekspresyonu ile birlikte T hücreli neoplaziyi desteklemektedir şeklinde yorumlandı. Yaygın cilt 
lezyonları olan hastanın cilt biyopsi sonucu atipik lenfoid infiltrasyon gösteren punch biyopsi şeklinde raporlandı. 
İHK olarak CD3 (-), CD4 (+), CD7 (+), CD8 (-), CD10 (-), CD20 (-), CD30 (-), LCA Lenfoid hücrelerde zayıf (+), 
TDT’de heterojen boyanma mevcut ve MPO (-) olarak sonuçlandı. Ki-67 indeksi %50 şeklinde raporlandı. Cilt 
bulguları, laboratuvar tetkikleri, akım sitometri incelemesi ve biyopsi sonuçları ile değerlendirildiğinde blastik 
plazmositoid dendritik hücreli neoplazi tanısı kondu. PET incelemesinde boyunda, sağ akciğerde, mediastende, 
bilateral aksillalarda, sağ humerus şaftı posterolateralinde cilt-altı yumuşak dokusunda, sağ meme başı 
posteriorunda, dalakta, pelvis içindeki dilate intestinal sistemde ve görüntüleme alanına giren tüm kemik yapılarda 
kemik iliği tutulumu ile uyumlu olduğu düşünülen diffüz tarzda artmış metabolik aktivite artışı gözlendi. Hastaya 
yaş ve performansı dikkate alınarak CVP protokolü başlandı. 4 kür sonu ara değerlendirmesinde yanıt 
saptanması üzerine CVP protokolünün devamı planlandı. Son olarak 5. kür kemoterapisi uygulanan hastanın 
takip ve tedavisi Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalında devam etmektedir.  

SONUÇ: Blastik plazmositoid dendritik hücreli neoplazi kötü prognoza sahip nadir görülen bir hastalıktır. 
Başlangıç kemoterapisine yanıtlar iyi fakat nüks sık görülür. Bu hastalığı iyi anlamak ve uygun yönetebilmek için 
daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 
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İntravasküler Büyük B Hücreli Lenfoma: Nadir Bir Olgu Sunumu 
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Candar, 1Vildan Özkocaman, 1Fahir Özkalemkaş 
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GİRİŞ: Diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL) ateş, gece terlemesi ve kilo kaybı gibi semptomlar ile periferik 
lenfadenopati, hepatosplenomegali ve kemik iliği baskılanmasına bağlı bulgularla ortaya çıkan bir hematolojik 
malignitedir. İntravasküler büyük B hücreli lenfoma ise neoplastik hücrelerin damar içinde kalma eğilimi ile 
karakterize agresif seyirli ve nadir bir tümördür. Hastaların çoğu orta ya da ileri yaş grubundadır. Semptomlar 
tümör hücrelerinin küçük damarlarda yaptığı oklüzyona bağlı meydana getirdiği lezyonlarla ilgilidir. Sıklıkla santral 
sinir sistemi (konvülsiyon, nörolojik defisitler, progresif demans) veya deri tutulumuna bağlı (subkutan nodüller, 
plaklar) bulgular görülmektedir. Deri lezyonları olan hastalarda prognoz, cilt biyopsisiyle erken tanı konulabildiği 
için sadece santral sinir sistemi tutulumu olanlara göre daha iyidir.  

OLGU: Bilinen hipertansiyonu olan 71 yaş kadın hasta, yaklaşık 3 aydır olan bacaklarda kızarıklık, ısı artışı, şişlik 
ve ağrı şikayeti ile tetkik edildi. Sistemik muayenesinde alt ekstremitede bilateral gluteal bölgeye kadar olan 
kızarıklık, ısı artışı, ödem saptandı. Bilateral inguinal alanda en büyüğü 2*1 cm olan multiple lenf nodu palpe 
edildi. Organomegali yoktu. Hemogramında WBC: 6500/mm³ nötrofil: 3308/mm³ hemoglobin: 8.6 g/dL trombosit: 
181000/mm³; sedimentasyon: 71 mm/saat saptandı. Periferik yaymasında özellik yoktu. Selülit ve derin ven 
trombozu ekarte edilmesi üzerine alt ekstremiteden cilt punch biyopsisi yapıldı. Patolojisi “subkütan damar 
lümenlerinde LCA pozitif Ki-67 proliferatif aktivitesi yüksek blastik lenfoid hücre grupları” olarak sonuçlandı 
(Resim 1). Kemik iliği biyopsisinde infiltrasyon saptanmadı. Evre 3B İntravasküler Büyük B Hücreli Lenfoma 
olarak değerlendirildi. Hastaya R-CHOP kemoterapisi planlandı. Toplam 8 kür R-CHOP kemoterapisi sonu 
mediastende ve hiluslarda hipermetabolik lenf nodları sebat ettiğinden 2. basamak tedavi olarak R-BENDA 
planlandı. 4 kür R-BENDA sonrası PET-BT ile stabil hastalık olarak değerlendirilen hastaya tedavi planı olarak 
Lenalidomid+Rituximab seçildi. Hastanın takip ve tedavisi Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji 
Bilim Dalı’nda devam etmektedir.  

TARTIŞMA: Diffüz büyük B hücreli lenfoma, non-hodgkin lenfomalar arasında en sık görülen alt tip olmasına 
rağmen varyantı olan intravasküler büyük B hücreli lenfoma çok nadir görülen bir formudur. Spesifik olmayan 
prezentasyon şekilleri, ayırıcı tanıya giren enfektif ve damar problemleri nedeniyle tanı kolaylıkla 
atlanabilmektedir. Esas tanı patolojiye dayanır. Neoplastik hücreler kemik iliğinde ve periferik kan yaymalarında 
nadiren görülür ve bu nedenle intravasküler büyük B hücreli lenfomanın teşhisi güçleşir. Bildirilen vakaların çoğu 
otopsi veya kutanöz biyopsilerle doğrulanmıştır. Sonuç olarak spesifik tanı konulamamış cilt lezyonlarının lenfoma 
infiltrasyonu açısından da değerlendirilmesinin uygun olacağı kanısındayız. 
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Tek Doz Denosumab Sonrası Derin Hipokalsemi ve Hipofosfatemi Gelişen Olgu  

1Buket Erkan, 2Coşkun Ateş 
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2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilimdalı 

GİRİŞ: Kronik renal yetmezliği bulunan hastalarda mineral kemik hastalıklarına sıkça rastlanmaktadır. Bu hastalar 
kırık riski altındadır. Denosumab reseptör aktivatör nükleer faktör kappa–b ligand a bağlanan monoklonal 
antikordur ve osteoklastik aktiviteyi inhibe etmektedir. Kronik böbrek yetmezliği bulunan osteoporozlu hastalarda 
denosumab tercih edilmektedir. İlacın metabolik yan etkileri arasında hipofosfatemi, hipokalsemi, hipokalemi ve 
hipomagnezemi bulunmaktadır. Bizde bu olguda evre IV kronik böbrek yetmezliği bulunan denosumab 
uygulaması sonrası derin hipokalsemi gelişen hastayı sunacağız. 

OLGU: Diyabetus Mellitus ve evre 4 kronik böbrek yetmezliği bulunan prostat adenokarsinomu nedenli 
hormonoterapi ile takipli 72 yaşındaki erkek hasta sağ femur kırığı nedenli ortopedi servisine interne edildi. 
Tarafımıza hipokalsemi nedenli konsülte edilen hastanın yatış tetkiklerinde düzeltilmiş kalsiyum değeri 4,8 mg/dl, 
potasyum 2,6 mmol/l, sodyum 134 mmol/l, kreatinin 3,81 mg/dl, üre 86 mg/dl, parathormon 902 ng/l, fosfor 0,8 
mg/dl, 25-OH vitamin d 21.1, PSA <0,01 idi. Kas krampları tarifleyen hastada tetani, nöbet yoktu. Chvostek 
negatifti. Elektrokardiyogramında QT uzaması bulunmayan yeni gelişen hipokalsemi, hipokalemi,  hipofosfatemi 
ve hiperparatiroidisi olan hastanın anamnezinde osteoporoz nedenli daha önce bifosfanat kullandığı kreatinin 
klirensi düşünce denosumaba geçildiği öğrenildi. İlk dozunun 15 gün önce yapıldığı öğrenildi. Diürezi açık olan 
hemodiyaliz ihtiyacı olmayan hastaya toplamda 19 ampul kalsiyum glukonat replasmanı yapıldı. Hastanın üç gün 
sonra düzeltilmiş kalsiyum değeri 9,6 mg/dl’ye yükseldi. Potasyum replasmanı da yapılan hastanın potasyum 
değeri 3,7 mmol/l, fosfor değeri 1,5 mg/dl oldu. Takiplerinde kalsiyum değeri 8 mg/dl olan hasta oral kalsiyum ve 
kalstriol reçete edilerek taburcu edildi. Hastanın bir ay sonrasında yağ embolisi nedenli exitus olduğu öğrenildi. 

TARTIŞMA: Evre 4 kronik böbrek yetmezliği olan osteoporozlu hastalarda denosumab ilk tercihimiz olmaktadır. 
Güvenilir bir tercih olarak düşündüğümüz denosumab hastalarda derin hipokalsemi ve hipokalemi yapabildiğini 
unutmamak gerekir. Özellikle kreatinin klirensi düşük hastalarda hipokalsemi riski artmaktadır. Hastalarda ilaç 
uygulandıktan sonra yakın elektrolit takibi yapılması unutulmamalıdır. 
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HIV İlişkili Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması: Olgu Sunumu 
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GİRİŞ: Primer santral sinir sistemi (SSS) lenfoması, herhangi bir sistemik tutulum olmaksızın beyin, 
leptomeninksler, göz veya spinal kord tutulumu yapan ekstranodal lenfomanın nadir bir varyantıdır. Hastalığın 
gelişimindeki önemli risk faktörü immün yetmezlik tablosudur. İmmün yetmezlik, HIV başta olmak üzere 
iyatrojenik immün supresyon, X bağımlı yetmezlikler – Wiskott Aldrich gibi konjenital yetmezlik tablolarını da 
içerir. 

OLGU: 28 yaşında erkek hasta, ani başlayan konuşma bozukluğu, idrar ve gaita inkontinansı nedeniyle 
başvurdu. Fizik muayenesinde şuur açık, oryante, koopere, apatik, dizartrik, pupiller izokorik, direkt/indirekt ışık 
refleksleri bilateral pozitif ve belirgin taraf bulgusu yoktu. L1-T12 seviyesine çıkan his kusuru mevcuttu. Anal 
tonus normal, anal his kusuru yoktu. Derin tendon refleksleri normoaktifti ve patolojik refleks izlenmedi. Kranial 
MRI’da bilateral kaudat nükleuslarda, frontal hornlarda belirgin bası oluşturmuş; sağda talamusta, sağ orta 
serebral pedinkülde ve posterior fossada dağınık halde kontrastlanma paterni gösteren kitle lezyonları izlendi. 
Hastaya Beyin ve Sinir Cerrahisi tarafından stereotaktik biyopsi yapıldı. Biyopsi sonucu Non Hodgkin Diffüz 
Büyük B Hücreli Lenfoma – SSS tutulumu ile uyumlu saptandı. Hastanın yüksek doz metotreksat (MTX) 
kemoterapi planı ile kliniğe yatışı yapıldı. Pet- BT’de, beyinde 4. ventrikülde, kaudat nükleuslarda, sağ 
serebellumda multiple, SUVmax: 15 olan hipermetabolik tutulumlar izlendi. Vücudun diğer alanlarında tutulum 
izlenmedi (Resim 1). Hepatit belirteçleri negatif olan hastanın HIV Ag/Ab pozitif saptandı. Anamnezinde hastanın 
metamfetamin bağımlılığı ve 5 yıl önce yapılan tetkiklerinde Anti HIV pozitifliği saptandı. Takipsiz olduğu 
öğrenilen hastaya bictagravir + emtrisitabin + tenofovir alafenamid tedavisi başlandı. HIV RNA takiplerinde pozitif 
sonuçlandı. Hastanın kemoterapi (KT) planı doğrultusunda yüksek doz MTX başlandı. KT 2. gününde epileptik 
nöbet geçiren hastanın levetirasetam ilaç dozu 2*500 mg’dan 2*1000 mg’a yükseltildi. 2. kürün +3. gününde ani 
Glasgow Koma Skalası (GKS) düşüklüğü (GKS:3) gelişen hastanın kranial BT’sinde bazal gangliyonlar düzeyinde 
yaklaşık 6 cm kitle, kitlenin kanadığı ve ventriküle açıldığı hemoraji bulguları izlendi (Resim 2). Eksternal 
ventriküler drenaj sistemi (EVDS) katateri takıldı. Mekanik ventilatör desteği altında entübe takip edilmeye 
başlandı. Takiplerinde intrakranial kanama ve sepsis bulguları ile hasta ex oldu. 

Resim 1      Resim 2 
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TARTIŞMA: Primer SSS lenfomaları nadir görülen maligniteler olmasına rağmen gerek tanı gerek immünsupresif 
tedavi yöntemlerinin sık kullanılmaya başlaması sonucu oranları artmıştır. HIV ile ilişkisi güçlüdür. Afazi, 
hemiparezi, nöbet gibi kendini değişik şekillerde gösterebilir. HIV+ kişilerde CD4 sayısına göre lenfoma ile ayırıcı 
tanıya gidilebilir. HIV ilişkili olgularda tek başına radyoterapi veya anti-retroviral tedavi (ART) yerine yüksek doz 
MTX ile başlangıç tedavisi önerilir. Tanı stereotaktik biyopsi ile yapılmalıdır. Tümöre yönelik tedavinin yanı sıra 
ART de hastalara verilmelidir. Hastalıkta prognoz üzerine etkili 5 faktör bildirilmiştir. Bunlar; yaş, ECOG skoru, 
LDH düzeyi, BOS protein miktarı ve beyin derin bölgelerinin tutulumudur. Önerilen bu sistemde, faktörlerin her 
birinin varlığı için puanlama yapılır. Radyasyon tedavisiyle birlikte veya tek başına yüksek doz MTX alan 
hastalarda 2 yıllık sağ kalım oranları daha yüksektir. Sonuç olarak HIV ilişkili olan gruplarda daha belirgin olmak 
üzere; primer SSS lenfoması olgularında prognoz kötü, sağ kalım 1 yıldan kısadır. Kombine tedavilerle sağ 
kalımda iyileşme izlenebilir. 
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Burried Bumper Sendromu 

1İdris Kurt, 1Hasan Celalettin Ümit, 1Ali Rıza Soylu, 1Hüseyin Ahmet Tezel 

 
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Edirne 

GİRİŞ: Peruktan endoskopik gastrostomi (PEG) uzun süre oral alamayacak hastalarda, enteral nutrisyonun 
idamesi için sık kullanılan bir yöntemdir. PEG ilişkili komplikasyonların çoğunluğu minör olacak şekilde, %0.4 ile 
%22.5 arasında değişir. Burried Bumper sendromu (gömülmüş tampon sendromu - BBS) da majör 
komplikasyonlardan biridir. Tanım olarak PEG tüpünün iç mantarının karın duvarının içinde, mukozadan deriye 
kadar olan tabakaların içinde, dışarıya doğru migre olmasıdır. İnsidansı %1 ler civarındadır. Komplikasyonları 
arasında gastrointestinal kanama, perforasyon, peritonit, intraabdominal ve abdominal abseler ve flegmon 
bulunmaktadır. Bizim vakamızda da üst gastrointestinal kanama ile prezente olan Buried Bumper sendromunu 
sunmayı amaçladık. 

VAKA: 94 yaşında bayan hasta bilinen non-alkolik steatohepatite bağlı siroz ile takip edilirken uykuya meyil ve 
genel durumunda bozulma nedenli interne ediliyor. Takiplerinde solunum yetmezliği gelişmesi üzerine entübe 
edilerek yoğun bakım ünitesine alınıyor. Yoğun bakım yatışı uzaması ve ekstübe edilememesi üzerine hastaya 
trakeostomi açılıyor. Trakeostomili ve dış solunum cihazı desteği ile servise çıkartılıyor. İki aydan fazla 
nazogastrik sonda ile beslenen hastada diüretikler ile assit en minimal seviyeye getirilerek peruktan endoskopik 
gastrostomi açılıyor. İşlem sonrası erken komplikasyon izlenmiyor. Takiplerinde sorun yaşanmayan hastada, 35. 
günde PEG tüpü boşa alındığında kanlı geleni izlenmesi üzerine hasta tarafımıza konsülte edildi. Dıştan bakıda 
tüp içinde ve giriş deliğinin etrafında taze kan izlendi. Vitalleri stabil olan hastanın endoskopisi gerçekleştirildi. 
Mide antrumunda yaklaşık 2-3 cm’lik yapışık pıhtı ile kaplı alan izlendi (Resim 1). Oluşan pıhtı antrumdan pilora 
kadar uzanmakta idi. PEG’in iç mantarı izlenmedi. Pıhtı kaynağı PEG’in giriş deliği olarak yorumlandı. Mide iyice 
insufle edilerek duvarı rijitleştirildi ve PEG tüpüne dışardan baskı uygulandı. Baskı sonrası tüpün iç mantarı mide 
lümenine ilerlediği görüldü. Peg mantarının oluşturduğu kanamalı, krater tarzı, doku defekti izlendi (Resim 2). 
Etrafına adrenalin enjeksiyonu yapıldı. Kanamanın durduğu izlendi. İç mantar midede serbestçe hareket edecek 
şekilde bırakılarak işlem sonlandırıldı. Mukoza iyileşmesini kolaylaştırmak için enteral beslenmeye ara verildi, 
proton pompa inhibitörü infüzyonu açıldı. Takiplerinde hemoglobin düşüklüğü izlenmeyen, peristaltik hareketleri 
normale gelen hastada, PEG tüpünden beslenme tekrar başlandı. 

TARTIŞMA: PEG takılarak uygulanan enteral beslenme, özellikle yoğun bakım ünitelerinde uzamış oral alım 
problemi olan hastalarda sık tercih edilen bir yöntemdir. Tüp pansumanı ve hastaya uygulanan manipülasyonlar 
esnasında, tüpün iç mantarının ve dış sabitleyici plastiğin arasındaki gerginliğin arttırılmaması ve tüpün 
mobilitesinin sürekli kontrol edilmesi gerekmektedir. Gerginlik arttığı taktirde, iç mantar abdominal duvar 
tabakaları içerisinde migre olabilir. Mama infüzyonunda sorun yaşanması, tüp etrafından mama kaçağı izlenmesi 
durumlarında Burried Bumper sendromu akla gelmelidir. Mortal seyredebilecek komplikasyonların engellenmesi 
için hızlıca endoskopi ile tanı konularak tedavisinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

                                      



17. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi 

 
 

326 
 

PB025 - 86 

 

Kardiyak Tamponad: Akut Karaciğer Hasarının Atlanmaması Gereken Nadir Nedeni 

1İdris Kurt, 1Ali Rıza Soylu, 1Hasan Celalettin Ümit, 1Hüseyin Ahmet Tezel 

 
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Edirne 

GİRİŞ: Ağır karaciğer hasarı, bilinen kronik karaciğer hastalığı olmayan kişide iki, üç kattan fazla artmış 
transaminaz yüksekliği ve karaciğer fonksiyon bozukluğunu ifade eden tabloya, sarılık ve koagulopatinin 
eklenmesi ile oluşur. Etyolojiler arasında gelişmekte olan ülkelerde viral hepatitler iken, Amerika ve İngiltere’de en 
sık neden toksik hepatittir. İskemik hepatit, akut kardiyak yetmezlik, travma, hemoraji, respiratuvar yetmezlik gibi 
farlı etyolojiler ile karaciğer perfüzyonunun ve oksijen sunumunun kısıtlanması ile oluşan bir tablodur. Altta yatan 
neden çözüldüğünde transaminazlar kısa sürede normal değere gerilerler. Biz de ağır akut karaciğer hasarı ile 
seyreden kardiyak tamponad vakasını sunmayı hedefledik. 

VAKA SUNUMU: 42 yaşında erkek hasta bilinen kronik Hbeag negatif Hepatit B enfeksiyonu ile 21 yıldır takipli 
iken, 20 gün önce üst solunum yolu enfeksiyonu nedenli amoxisilin claulonat ardından Ceftriakson tedavisi 
sonrası takiplerinde ALT ve AST değerleri 1000 iu/ml üzerine çıkması nedeniyle tarafımıza sevk edilmiş. İlaca 
sekonder hepatit, hepatit B reaktivasyonu öntanıları ile. Gönderilirken hastanın fizik muayenesi ve 
görüntülemelerinde özellik saptanmadığı ifade edildi. Özgeçmişinde yaklaşık 20 yıldır alkol kullanımı mevcut idi. 
Geliş laboratuvarında: ALT: 1411 iu/ml, AST: 1322 iu/ml, T.BİL: 0,6 mg/dl, ALP: 86 mg/dl, GGT: 61 mg/dl, LDH: 
1769 Albümin: 4, PT: 28,7 saniye, İNR: 2,54, Lokosit: 18 103u/L, CRP: 12 mg/dl saptandı. EKG ve akciğer 
grafisinde (Resim 1) gross patoloji izlenmedi. Acilde yapılan batın ultrasonografisinde karaciğer 17 cm, 
mikrolobule ve steatotik idi. Dalak normal, perihepatik, perisplenik ve batın alt kadranlarda minimal sıvı mevcut 
idi. Sıvı az olmasından dolayı Acil serviste USG eşliğinde bile alınamamıştı. Hasta interne edildi. Bakılan HBsAg 
(+), HBV-DNA: 3320 IU/ml, anti-HBC IgM (-), anti-HAV IGM (-), anti-CMV IgM (-), DELTA antijeni (-) saptandı. 
Fizik muayenesinde nabzı 110 vuruş/dakika, tansiyonu 130/70 mmHg idi. Detaylı boyun muayenesinde belirgin 
juguler venöz dolgunluğu olduğu farkedildi (Resim 2). Kardiyak etyolojiyi akla getirdiğinden tarafımızca ayrıntılı 
hepatobiliyer ultrasonografisi tekrarlandı. Hepatik venlerin dilate (>20 mm, normali <6,5 mm) ve İnferior Vena 
Cava’nın belirgin genişlediği izlendi (Resim 3). Konjestif hepatopatiyi işaret eden bu bulgu üzerine prob kalp 
apeksi üzerine yönlendirildi. Masif perikard effüzyon izlendi (Resim 4). Tamponad tanısı konulan hastaya acil 
perikardiyosentez yapıldı (Resim 5). Yaklaşık 1.5 litre civarında hemorajik mayii geldiği gözlendi. Sıvı boşaltımı 
sonrası ALT ve AST değerlerinin 48 -72 saat içerisinde dramatik şekilde gerileyip, beşinci günde normale yakın 
değerlere geldikleri izlendi (Grafik). 

TARTIŞMA: İskemik hepatit, akut karaciğer hasarı etyolojileri arasında olup, altta yatan neden tedavi edildiğinde 
dramatik iyileşme ile sonuçlanır. Yaklaşık yüzde elli hastada hipotansif epizod izlenmeyebilir. Kardiyak tamponad 
ise tanı geciktiğinde veya konamadığında mortal seyredebilen karaciğer fonkisyon bozukluğu yaratan durumdur. 
Bu yüzden her iskemik hepatit bulguları olan vakada akla gelmeli ve hastaya ayrıntılı fizik muayene yanında, 
ayrıntılı hepatobiliyer ultrasonografi yapılmalıdır. 
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Nazogastrik Sonda Takılamamasının Beklenmedik Nedeni: Zenker Divertikülü  

1İdris Kurt, 1Ali Rıza Soylu, 1Hasan Celalettin Ümit, 1Hüseyin Ahmet Tezel 

 
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Edirne 

GİRİŞ: Nazogastrik sonda takılması, yoğun bakım hastalarında en sık uygulanan girişimlerden biridir. Ancak 
yoğun bakımdaki hastaların yutkunma refleksinin olmaması, tüpün fleksibl olması ve endotrakeal kafın fazla şiş 
olması nedenli tüp takılmasında sorunlar yaşanabilir. Tüp çoğunlukla ağız içinde kıvrılarak kalır. Basit ve güvenli 
uygulama olmasına rağmen, invaziv natüründen dolayı ciddi komplikasyonlar ile karşılaşılabilir. Bunlar arasında 
pnömotoraks, pnömomediastinum, hemotoraks, mediastinit ve perforasyon vardır. Zenker divertikülü pulsiyona 
bağlı, inferior faringeal kasın konstruktorun oblik fiberleri ile krikofaringeus kasının horizontal fiberleri arasında 
olan göreceli daha zayıf hipofarengeal duvar yapısı nedenli oluşan bir poştur. Mukoza ve submukoza tabakalarını 
içerir. Genellikle yedinci ve sekizinci dekadda izlenir ve erkeklerde daha sıktır. Semptom %80-90 civarında 
disfajidir. Tanısal yöntem genellikle floroskopi eşliğinde dinamik faringoözofagografidir. Vakamızda, yoğun 
bakımda entübe şekilde takip edilen hastada, defalarca nazogastrik sonda denemesine rağmen takılamamasının 
nedeni olarak Zenker divertikülünün tespitini sunmaya çalışacağız. 

VAKA: 80 yaşında erkek hasta bilinen hipertansiyon, kronik böbrek hastalığı ve Romatoid arftrit ile takipli iken 
nefes darlığı, öksürük ve bacaklarda şişme ile acil servise başvurmuş. Yapılan görüntülemelerinde akciğer 
parankiminde infiltrasyon saptanması üzerine pnömoni tanısı ile Göğüs hastalıkaları servisine interne edilerek, 
antibiyoterapisi başlanmış. Nefes darlığı artan hastaya serviste non-invaziv mekanik ventilatör desteği başlanmış, 
akut böbrek yetmezliği nedenli acil hemodiyalize bağlanmış. Takiplerinde solunuım sıkıntısı artan, hipoksemisi 
derinleşen ve Glaskow Koma Skalası düşüklüğü izlenen hasta yoğun bakıma indirilerek, entübe takip edilmeye 
başlanmış. Tüm hastalarda olduğu gibi, yoğun bakım hastalarında da elzem olan enteral nütrisyon desteği 
planlanan hastada nazogastrik sonda takılması planlanmış. Ancak defalarca denenmesine, laringoskop ile 
sondanın özofageal girişte verifiye edilmesine rağmen tüp ilerletilememiş. Bu nedenle hasta tarafımıza konsülte 
edildi. Sistemik muayenesinde baş boyun bölgesi doğal, akciğerlerinde oskültasyon ile bilateral bazallerde ral 
izlendi, kardiyak muayenesinde s1 s2 doğal ek ses duyulmadı, batın rahat, defans, rebound yok, organomegali 
saptanmadı. Laboratuvarında 10,3 103/uL lokositozu, 10,3 g/dl hemoglobini, 51 103/uL trombositopenisi, 22,3 
mg/dl crp değeri, 89 mg/dl üre ve 1,66 mg/dl kreatinin değerleri izlendi. Tarafımızca, hasta başı endoskopisi 
gerçekleştirildi. Hemen özofageal girişte, lümenin insüflasyonu ile iki adet lümen olduğu, birinin kısa segment ve 
kör olduğu izlendi (Resim 1). Diğer lümen mideye uzanan normal özofageal trakt olduğu belirlendi. Hastaya 
konum itibari ile Zenker divertikülü tanısı konuldu. Divertikül daha ekspanse olarak normal lümenin girişini kollabe 
ettiği, bu yüzden nazogastrik sonda her seferinde divertikülün içine gittiği düşünüldü. Endoskopun işlem 
kanalından kılavuz tel mideye gönderildi. Kılavuz tel üzerinden hastaya enteral beslenmenin idamesi için 
nazogastrik sonda takıldı (Resim 2). İşlem sonlandırıldı. Hasta pnömosepsis ve multiorgan disfonksiyonu 
sendromu nedenli 15 gün sonra kaybedildi. 

TARTIŞMA: Hastaneye yatırılarak enteral beslenme ihtiyacını karşılamak için nazogastrik sonda planlanıp 
takılamayan, özellikle ileri yaştaki, daha önce özofageal striktür hikayesi, maligniteyi işaret edebilecek anamnezi 
ve alarm semptomları olmayan hastalarda Zenker divertikülü akla gelmelidir. Muskularis propria ve adventisya 
tabakasını da içermediğinden agresif manipülasyonlar esnasında perforasyon riski mevcuttur. Nazogastrik sonda 
takılamadığı durumlarda aşırı zorlanmadan kaçınılmalıdır. Tanıda dinamik faringoözofagografi önerilmekle 
birlikte, yoğun bakım hastalarında bu tetkikin uygulanması pek mümkün değildir. Hasta başı endoskopi tanıda 
kolay ve güvenilir yöntemdir. 
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Farklı Etiyolojilere Sahip Tirotoksikozlu Hastalarda Hematolojik İndekslerin 
Değerlendirilmesi: Bir Vaka-Kontrol Çalışması 

1Ece Ünal Çetin, 2Adil Uğur Çetin, 2Yavuz Beyazıt 

 
1Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi, Kütahya 
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Çanakkale 

AMAÇ: Tirotoksikoz, Graves hastalığı (GH), subakut tiroidit (SAT), toksik adenom ve toksik multinodüler guatr 
(TMNG) gibi farklı etiyolojilerin neden olduğu vücutta uygunsuz şekilde yüksek seviyelerde serbest T4 (tiroksin) 
ve / veya serbest T3'ün (tri-iyodotironin) olduğu klinik bir durumudur. Nötrofil / lenfosit oranı (NLR), trombosit / 
lenfosit oranı (PLR) ve ortalama trombosit hacmi (MPV) gibi basit hematolojik indeksler, tirotoksikozun varlığı ve 
ciddiyetinin ölçümü açısından giderek daha fazla söz edilmektedir. Bu çalışmada, bu periferik kan parametreleri 
ile tirotoksikoz varlığı arasında bir bağlantı olup olmadığını incelemeyi amaçladık. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER: Toplam 46 GH, 46 TMNG, 39 TA ve 45 SAT hastası ve 45 kontrol hastası çalışıldı. 
Tüm hastalarda laboratuvar parametreleri kaydedildi ve periferik kan tam kan hücre sayımlarından NLR, PLR ve 
MPV değerleri kaydedildi. 

BULGULAR: Bu çalışma, SAT hastalarında diğer tirotoksik hasta grupları ve kontrollere kıyasla NLR ve PLR 
düzeylerinin yükseldiğini göstermiştir. Her çalışma grubunda NLR ve PLR karşılaştırmasının post hoc analizi, 
NLR ve PLR'nin GH, TMNG, TA ve sağlıklı kontrollere kıyasla SAT grubunda istatistiksel olarak farklı olduğunu 
ortaya koydu. Tirotoksikoz hastalarında MPV düzeyinde anlamlı bir düşüş gösterildi (p<0.000). 

SONUÇ: Tam kan sayımından rutin ve otomatik olarak hesaplanan NLR, PLR ve MPV, tirotoksikozda önemli bir 
tanısal rol oynar. 

Anahtar kelimeler: Tirotoksikoz, ortalama trombosit hacmi, nötrofil-lenfosit oranı, trombosit-lenfosit oranı 

 

Values are presented as median (range) or mean ± SD as appropriate. WBC = White blood cells, TSH = thyroid-stimulating hormone, Anti-TPO = thyroid 

peroxidase antibody, Anti-Tg = antithyroglobulin, CRP= C-Reactive protein, ESR= Erythrocyte sedimentation rate,NLR = neutrophil-to-lymphocyte ratio, PLR 
= platelet-to-lymphocyte ratio, MPV = mean platelet volume,   

*P-value, calculated by chi-square (for categorical variables), ANOVA (for parametric variables), and Kruskal–Wallis (for nonparametric variables). P < 0.05 
is significant.  
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IL-6 ile İlişkili JAK / STAT3 Sinyal Yolu Modülasyonunun İnflamatuar Bağırsak 
Hastalığının Komplikasyonu Olarak Kolon Kanseri Gelişimindeki Rolü Üzerine Bir 

Meta-Analiz 

1Ece Ünal Çetin, 2Yavuz Beyazıt 

 
1Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi, Kütahya 
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Çanakkale 

GİRİŞ: Janus kinaz (JAK) / sinyal dönüştürücü ve transkripsiyon 3 aktivatörünün (STAT3) sinyal yolunun, 
bağışıklık fonksiyonu, hücre büyümesi, farklılaşma, hematopoez ve daha da önemlisi farklı tümör onkogenezi 
dahil olmak üzere çeşitli patofizyolojik süreçlerde yer aldığı ileri sürülmektedir. İnterlökin (IL) 6 ise antijen sunan 
hücreler ve hematopoietik olmayan hücreler tarafından dış uyaranlara yanıt olarak üretilen, tümör büyümesini ve 
metastazı teşvik ederek malignitenin gelişiminde anahtar bir oyuncu olarak kabul edilen kronik iltihaplanma ve 
kanserli doku arasındaki bağlantıyı kuran proinflamatuar bir sitokindir. Tümör hücrelerinde, JAK / STAT3 
hiperaktivasyonu, diğer büyüme faktörlerinden ve / veya reseptörlerinden gelen sinyaller nedeniyle, serumda ve / 
veya tümör ortamında yüksek IL-6 seviyelerinin bir sonucu olarak, reseptör olmayan tirozin kinazlar tarafından 
aktivasyon veya STAT3'ün negatif düzenleyicilerini etkileyen işlev kaybı mutasyonları meydana gelebilir. Ülseratif 
kolit (ÜK) ve Crohn hastalığı (CH), bağışıklık sisteminin anormal reaksiyonları sonucu meydana gelen, 
gastrointestinal sistemin farklı bölümlerinde kolorektal kanser gelişimi riski ile iltihap ve ülserlere neden olan 
inflamatuar bağırsak hastalığının (İBH) önemli alt türlerindendir. Son çalışmalar, anormal interlökin IL6 / JAK / 
STAT3 sinyal yolunun hem İBH'da hem de inflamasyonla ilişkili gastrointestinal kanserlerinde etkili olduğunu 
göstermektedir. Bu meta-analizde, IL-6 / JAK / STAT3 ile İBH ile ilişkili kolorektal kanser arasındaki ilişkiyi ve bu 
sistemin inhibisyonunun hastalık takibi ve yönetimi üzerindeki etkisini analiz etmeyi amaçladık. 

METHOD: IL-6 ile ilişkili JAK / STAT3 sisteminin İBH ile ilişkili kolorektal kanserdeki rolünü inceleyen tüm primer 
çalışmaları belirlemek için Ocak 2021'e kadar sistematik bir literatür taraması yapılmıştır. IL-6 dışındaki diğer 
interlökinlerin geri kalanıyla ilgili çalışmalar hariç tutulmuştur. Tüm makaleler, metodolojik kalite ve önyargı riski 
açısından eleştirel olarak değerlendirildi. Dahil etme kriterlerini karşılayan 12 klinik çalışma ayrıca bir meta-
analize havuzlandı. 

SONUÇ: 22 çalışma ilk seçim kriterlerini karşıladı, ancak yalnızca 12'si meta-analize dahil edilmeye uygundu. 
Çalışmaların çoğu, ÜK ile ilişkili karsinogenezin patofizyolojisinde IL6 ile ilişkili JAK / STAT3'ün önemli bir rol 
oynadığını göstermiştir. Tablo 1, UC ile ilişkili kolorektal kanser gelişiminde IL6 / JAK / STAT3 yolunun potansiyel 
rolünü gösteren klinik deneyleri özetlemektedir.  

TARTIŞMA: Meta-analiz kanıtlarına dahil edilebilen az sayıdaki çalışmanın ışığında, JAK / STAT3 sinyallerinin, 
özellikle IL-6 / STAT3 aracılığıyla, inflamatuar lezyonların tümöral hastalıklara geçişinde rol oynadığını, ülseratif 
sonuçlara ve kolit ile ilişkili kolorektal kansere yol açtığını kuvvetle ileri sürdü. Bu nedenle, bu meta-analizde 
sunulan kanıtlara dayanarak, IL-6 / JAK / STAT3 sinyal yolunun bileşenlerinin hedeflenmesinin, ÜK ile ilişkili 
kolonik tümör mikro ortamında tümör hücresi büyümesini inhibe edebileceğini ve immünosupresyonu 
hafifletebileceğini ileri sürmek mantıklıdır. 
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Table 1. Studies evaluating IL6 associated JAK/STAT3 pathway activation in colitis associated cancer 

Reference Result Proposal 

Li et al. 

(2009) 

In dysplasia and cancer, epithelial cells of UC patients expressed 

significantly more IL6 and p-STAT3 compared with controls  

This study demonstrated the importance of IL6/p-STAT3 in patients 

with inflammation-induced colorectal cancer. Moreover, cytokine 

signalling 3 may be involved in UC pathogenesis and the absence of 

cytokine signalling 3 seems critical for colorectal cancer progression. 

Grivenniko

v  et al. 

(2010) 

IL-6 is found to be a critical tumor promoter during early colitis 

associated cancer tumorigenesis. In addition to enhancing 

proliferation of tumor initiating cells, IL-6 produced by lamina 

propria myeloid cells protects normal and pre-malignant 

intestinal epithelial cells (IEC) from apoptosis. 

The proliferative and survival effects of IL-6 are largely mediated by 

transcription factor STAT3, whose IEC-specific ablation has 

profound impact on colitis associated tumorigenesis. Thus, the NF-

κB-IL-6-STAT3 cascade is an important regulator of the proliferation 

and survival of tumor initiating IEC. 

Yang et al. 

(2013) 

The IL-6/STAT3 signaling pathway was attenuated in oroxylin 

A-treated mice. Oroxylin A effectively inhibited IL-

6/STAT3 pathway in human HCT-116 cells. 

The result of this study demonstrated that oroxylin A inhibits colitis-

associated cCRC via modulating IL-6/STAT3 pathway in 

AOM/dextran sodium sulfate mouse model and in HCT-116 cells. 

Chakilam 

et al. 

(2013) 

It was found that death-associated protein kinase (DAPK)-

induced conformational changes in the STAT3 dimer masked its 

nuclear localization signal. Alternatively, pharmacological 

inactivation of STAT3 resulted with an increase in DAPK 

mRNA and protein levels. 

This study revealed that DAPK as a negative regulator 

of STAT3 emerges as therapeutic option in the treatment of UC and 

UC associated CRC. 

Kim et al. 

(2013) 

It has been found that shRNA-mediated galectin-4 silencing 

increases cell proliferation and, concomitantly, activates NF-κB 

and STAT3 signaling along with IL-6 up-regulation in CRC 

patients. 

Authors proposes that abrogation of galectin-4 expression 

promotes cancer cell proliferation and provide s evidence that down-

regulation of galectin-4 elicits tumor promotion in vitro and in vivo 

through activation of IL-6/NF-κB/STAT3 signaling. 

 

Dai et al. 

(2014)  

Embelin suppressed colonic IL-6 expression and secretion, and 

subsequently STAT3 activation in vivo. Moreover, embelin 

protected mice from AOM/DSSinduced colitis before tumor 

development. 

Embelin suppresses colitis-associated cancer , and its antitumor 

effect is partly mediated by limiting IL-6/STAT3 activation and 

Th17 immune response. It may be a potential agent in the prevention 

and treatment of colitis- associated cancer 

Saadatdous 

t et al. 

(2015 

Cocoa significantly decreased the tumor incidence and size in 

colitis-associated colorectal cancer in a rat IBD model of 

azoxymethane/dextran sulfate sodium. Moreover, cocoa 

suppressed colonic IL-6 expression and resulted in activation of 

STAT3. 

This study demonstrated that cocoa may be a potential agent in the 

prevention and treatment of colitis-associated colorectal cancer by 

suppressing IL-6 secretion 

Chen et al. 

(2015) 

In UC model + empty vector group, IL6 and STAT3 expression 

was increased as lesion degree increased (P < 0.05). The 

expression of cytokine signalling 3  was weakened and the 

degree of activation decreased (P < 0.05) 

The expression and activation of IL6 and STAT3 expression were 

enhanced in ulcerative colitis carcinogenesis, and their expression 

increased with the lesion degree increased, reflecting the disease 

progression to a certain extent 

Do et al. 

(2016) 

The total numbers of tumors in the balsalazide and probiotic 

agent VSL#3 groups were significantly low compared with the 

colitis-associated carcinogenesis group 

The results of this study demonstrated that balsalazide and probiotic 

agent VSL#3 have chemopreventive effects against colitis-associated 

carcinogenesis through IL- 6/STAT3 suppression. Balsalazide and 

VSL#3 could be suitable options for chemoprevention of colorectal 
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cancer. 

Zhang et al. 

(2018) 

IL-6 treated cells stimulated inflammatory microenvironment 

and found that glucose uptake, lactate production and lactate 

dehydrogenase activity elevated dramatically. 

This study revealed that metabolic disruptions triggered by 

inflammatory signaling are associated with tumorigenesis via the 

STAT3/c-Myc axis in rat model of DSS induced colitis. 

Ye at al. 

(2019) 

Retinoid X receptor-alpha  (XRα) is abnormally cleaved in 

tumor cells and tissues, producing a truncated RXRα (tRXRα) 

and transgenic expression of tRXRα in mice accelerates the 

development of colitis-associated colon cancer. The tumorigenic 

effect of tRXRα is primarily dependent on its expression in 

myeloid cells, which results in IL-6 induction and STAT3 

activation.  

Results of this study provides new insight into tRXRα action and 

identify a promising tRXRα ligand for treating colitis associated 

cancer.  

Huangfu et 

al (2020) 

Transcriptomic sequencing indicated that modified Pulsatillae 

decoction  treatment downregulated the IL-6/STAT3 signaling 

pathway, and reduced the levels of p-NF-κB, IL-1β and NLRP3, 

which were confirmed by western blot. 

This study propose that  modified Pulsatillae decoction could 

efficiently relieve clinical signs and inflammatory mediators of UC, 

providing evidence of the anti-colitis effect of modified Pulsatillae 

decoction, which might provide novel strategies for therapeutic 

intervention in UC, which may be applied to the prevention of IBD-

related colorectal cancer 

 

 

Şekil 1. Tümör mikro-çevresindeki inflamatuar ve stromal hücreler tarafından  üretilen IL-6, gp130/JAK/STAT3 
yolağını mediye eder ve tümör gelişimini ilerletir. IL-6, gp80/gp130’e bağlanır JAK aktivasyonuna ve STAT3 
fosforilasyonuna sebep olur bu da proliferasyona aracılık eden ve apoptozu önleyen genlerin ekspresyonunu 
düzenler. 
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Bilateral Femur Başı Fraktürü ile Komplike Olan, Karbamazepine Sekonder 
Osteoporoz Olgusu 

1Mehmet Akif Ötegeçeli, 1Kübra Özerik, 2Altuğ Güner 

 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı 

GİRİŞ: Karbamazepin, epilepsi tedavisinde, özellikle parsiyel epileptik nöbetlerde majör olarak kullanılan bir 
antiepileptiktir. Klasik (fenobarbital, karbamazepin, VPA vs) ve bazı yeni antiepileptik ilaçlar (okskarbazepin, 
gabapentin) ile belirgin kemik mineral yoğunluğunda azalma birçok çalışmada gösterilmiştir. Biz de bilateral femur 
başı fraktürü ile komplike olan karbamazepine sekonder osteoporoz olgusunu sunacağız. 

OLGU: Bilinen astım ve epilepsi tanılı 18 yaşında erkek hasta, 1 ay önce ani başlayan üşüme, titreme, bilateral 
alt ekstremide allodini, proksimal kas güçsüzlüğü ile acil servise başvurdu. Yedi aylıkken fokal epileptik nöbet 
sonrası karbamazepin tedavisinin başlandığı ve o dönemden beri ilacını kullandığı öğrenildi. Bilinci konfüleşen 
hastanın aynı zamanda 4 gündür olan diyaresi de mevcuttu. Fizik muayenesinde: bilateral alt extremiteler 
proksimalde kas gücü 4/5, distalde tam idi. Vital bulguları: ateş: 37.3, nabız: 100, tansiyon: 150/80 idi. COVID 
ekartasyonu açısından çalışılan COVID pcr 2 kez negatif geldi. Laboratuvar tetkikleri: sed: 4, crp: 90, lök: 14930, 
neu: 13240, gaita mikroskopisi ve tam idrar tetkikinde özellik yoktu. Toraks BT’sinde pnömonik infiltrasyon olması 
sebebiyle moksifloksasin antibiyoterapisi başlandı. Acil serviste Gullian-Barre sendromu (GBS) ve myozit 
açısından da değerlendirilen hastada distal kas güçsüzlüğü olmadığından ön planda GBS düşünülmedi. Hastanın 
devam eden süreçte kas güçsüzlüğü, allodini şikayetleri azalmakla beraber devam etti. Nöroloji poliklinik 
kontrolüne devam eden hastanın yapılan EMG’sinde ılımlı miyojen tutulum bulguları mevcut olup CK değerleri 
normal sınırlardaydı. Hasta romatolojiye konsülte edildi. Sorgusunda; oral aft, genital aft, eklem ağrısı, sabah 
tutukluğu, ailede romatolojik hastalık öyküsü yoktu. Laboratuvar testlerinde ANA, ANCA profili, ANA profili, RF, 
Anti-CCP negatif gelen hastanın yapılan muayenesinde bilateral alt ekstremitede fleksiyonda güçlük, aşırı 
hassasiyet ve allodini mevcuttu. Çekilen grafilerde her iki femur başı fraktürü saptanan hasta, ortopediye 
operasyon amaçlı devredildi. Hasta aynı zamanda çekilen kemik DEXA görüntülemesiyle beraber sekonder 
osteoporoz olarak kabul edildi. 

TARTIŞMA: Karbamazepinler, osteoporozun nadir sebeplerinden biridir. Bu olgumuzda ani güç kaybı, 
hareketsizlik, belirli eklemlere spesifik ciddi ağrı, allodoni ile gelen vakalarda kullanılan ilaçların göz önünde 
bulundurulup, yol açtıkları osteoporoz sonrası spontan fraktürlere yol açabileceklerinin göz önünde 
bulundurulması gerektiği vurgulanmıştır. 
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Resim 1: Olgunun Kemik-DEXA görüntülemesi  

 

Resim 2: Olgunun bilateral femur başı fraktürünün önden görünüşü 
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Sistemik Lupus Eritamatozis ve C3 Glomerülopati Birlikteliği; Olgu Sunumu 

1Elif Yiğit, 2Belkıs Nihan Coşkun, 2Zeynep Yılmaz Bozkurt, 2Nihal Lermi, 2Altuğ Güner, 2Yavuz 
Pehlivan, 2Hüseyin Ediz Dalkılıç 
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GİRİŞ-AMAÇ: Sistemik lupus eritamatozis (SLE), kronik, sebebi bilinmeyen, immünolojik bozukluklarla birlikte, 
otoimmün karakterli, birçok organ ve sistemi tutan bir bağ dokusu hastalığıdır. SLE hastalarının yaklaşık 
%60'ında böbrek tutulumunun meydana geldiği ve bunların %10 ila %20'sinin son dönem böbrek hastalığına 
ilerlediği bilinmektedir. SLE böbrek tutulumu düşünülen olguların lupus nefriti alt tiplendirilmesi ve tedavi 
modalitesinin belirlenmesi açısından böbrek biyopsisi önerilmektedir. Nefrolojik problemin SLE dışı böbrek 
hastalıklarına da bağlı olabileceği düşünülmeli ve böbrek biyopsisinin diğer tanıların atlanmaması açısından da 
fayda sağlayacağı gözönünde bulundurulmalıdır. Biz de SLE tanılı hastada eşlik eden C3 Glomerülopati 
olgumuzu sunmaktayız. 

OLGU: Yirmi üç yaş erkek, üç yıl önce diskoid lupus ile başvuran hasta ana, rnp pozitifliği, kompleman 
düşüklüğü, cilt bulguları olması nedeniyle SLE tanısı aldı. Hastamızda tanı anında sedimantasyon ve akut faz 
reaktanları normal, anemi ve lenfopeni yoktu. Böbrek fonksiyon testleri doğal, proteinüri yoktu. Bir yıl sonra 
hidroksiklorokin 400 mg/gün, prednizolon 5 mg/gün tedavisine artralji gelişmesi nedeniyle metotreksat (MTX) 
eklendi. Mevcut tedavi altında proteinüri gelişen hasta lupus aktivasyon düşünülerek MTX kesilerek mikofenolat 
mofetil tedavisine geçildi. Haziran 2020’de kreatininde ve proteinüride artış olması nedeniyle böbrek biyopsisi 
yapıldı. Biyopsi non diagnostik olarak raporlandı. Progrese hastalık olması üzerine siklofosfamid (CYC) tedavi 
protokolü başlandı. CYC sonrası şiddetli bulantı kusma nedenli tolere edemeyen hastaya 2 doz ritüksimab verildi. 
Takiplerinde kreatininde artış, masif proteinüri olması üzerine tedavi dirençli hastamıza rebiyopsi yapıldı. Renal 
biyopsi patolojisi C3c birikimi ile birlikte değerlendirildiğinde c3 glomerülopatilerini (C3 GP) destekleyebilir olarak 
raporlandı. Hasta nefrolojiye konsülte edilerek alternatif kompleman genetik taraması yapıldı. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: C3 GP, 2007 yılında tanımlanmış, son dönem böbrek yetmezliğine ilerleme riski yüksek 
glomerüler hastalıktır. Birçok hastada alternatif kompleman yolağı kontrol mekanizmalarında edinsel ya da 
genetik defekt, alternatif yolağın sürekli anormal aktivasyonuna neden olmaktadır. Dirençli proteinürisi olan 
hastalarda ayırıcı tanıda C3 GP ve diğer glomerülopatiler düşünülmelidir. Olgumuzda olduğu gibi gerekirse 
rebiyopsi yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: SLE, lupus nefriti, C3 glomerülopati 

  



17. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi 

 
 

338 
 

PB031 - 105 

 

Gebelikte Ciddi Hipertrigliseridemi Olgusu 
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GİRİŞ: Gebelikte östrojen etkisi ile fizyolojik olarak trigliserid ve total kolesterol düzeylerinde artış olmaktadır. 
Gebelikte yükselen ciddi trigliserid düzeyleri ile ilişkili olarak akut pankreatit ve fetal kayıplar gözlenebilmektedir. 

OLGU: 28 yaşında kadın hasta gebeliğinin 18.haftasında rutin kadın doğum hastalıkları poliklinik kontrolü 
sırasında tespit edilen hipertrigliseridemi nedeni ile endokrinoloji polikliniğine yönlendirilmiş. Hastanın 2 yıl önce 
27 haftalık gebe iken hipertrigliseridemi (Trigliserid:3180 mg/dL) nedenli akut pankreatit öyküsü mevcuttu. O 
dönemde lipid aferezi ile tedavi edilip taburcu edilen hasta doğumdan hemen sonra corpus callosum agenezisi 
nedeni ile bebek kaybı yaşamıştı. 2 yıldır poliklinik başvurusu olmayan hasta hipertriliseridemi tedavisinin 
düzenlenmesi amacı ile endokrinoloji kliniğine yatırıldı. Aktif yakınması yoktu. Ateş 36.4, kan basıncı 120/70 
mmHg ve nabız 98/dk idi. Fizik muayenede anormal bir bulguya rastlanılmadı. Total kolesterol: 337 mg/dL, 
Trigliserid (TG): 3117 mg/dL, HDL: 35 mg/dL, amilaz: 44 mg/dL idi. Gebeliği nedeniyle oral beslenmesi devam 
ettirilen hastaya 24-48 saat süre ile insulin infuzyonu (0.05-0.1 ü/saat) ve hipoglisemiden kaçınmak için %5 
dekstroz infüzyonu eş zamanlı olarak uygulandı. Kontrol TG: 669 mg/dL, Total kolesterol: 227 mg/dL, HDL: 43 
mg/dL ve serum glukoz: 90 mg/dL olan hastaya omega-3 balık yağı konsatresi başlanarak kontrol önerileri ile 
taburcu edildi. 

TARTIŞMA: Akut pankreatit tanısı alan hastaların safra kesesi taşı ve alkol sonrasında görülen en sık nedeni 
hipertrigliseridemi olup vakaların %1-14'ünde görülmektedir. Gebelik esnasında ise hipertrigliseridemiye bağlı 
pankreatit oranı %56 civarında seyretmektedir. TG düzeylerindeki ciddi artış gebelikte preeklampsi, pankreatit, 
hiperviskozite sendromu, erken doğum ve fetal ölüm riskini arttırmaktadır. Bu nedenle tedaviye hızlı bir şekilde 
başlanılmalıdır. Tedavide diyet düzenlenmesi ve yaşam tarzı değişikliklerinin yanında intravenöz tamponize 
insülin, omega-3 desteği, plazmaferez ve diğer tıbbi tedaviler kullanılmaktadır. Uygun ve zamanında yapılacak 
multidisipliner tedavi yaklaşımı ile komplikasyon gelişimi riski azalacaktır. 
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Akut Lösemiyi Taklit Eden Rabdomyosarkomun Kemik İliği Metastazı: Olgu 
Sunumu 
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GİRİŞ: Anemi, lökopeni ya da trombositopeni gibi klinik antiteleri aydınlatmak için başvurduğumuz kemik iliği 
aspirasyon/biyopsi tetkikleri, hematolojik malignitelerin ve kemik iliği metastazı yapmış solid tümörlerin tanı 
almasında, evrelendirilmesinde ve bazen tedavi yönetiminde önemli rol oynar. Bizim çalışmamızda; hastanın yaşı 
ve klinik bulguları göz önünde bulundurulduğunda akut lösemi düşünülüp ancak yapılan ileri incelemede kemik 
iliği metastazı ile tanı alan rabdomyosarkom olgusu sunulmuştur.  

OLGU: 24 yaşında, bilinen kronik hastalık öyküsü olmayan hasta Aralık 2018’de acil servise senkop, burun 
kanaması, hipermenore şikayetiyle başvurdu. Fizik muayenede hastanın vücudunda farklı yaşlarda yaygın 
ekimozlar mevcuttu. Lenfadenomegali ve organomegali yoktu. Hemogramında WBC: 5460/mm3, Neu:1520/mm3, 
Hb:10,6 g/dl, Plt: 13540/mm3 saptandı. Yapılan periferik yaymasında hafif düzeyde lökoeritroblastozis, 
differansiyon göstermeyen blastik karakterde hücreler ve mutlak trombositopeni mevcut idi. Akut lösemi ön 
tanısıyla kemik iliği incelemesi ve akım sitometri yapılmasına karar verildi. Kemik iliğinin akım sitometrisinde blast 
yüzdesi normal aralıktaydı ve non-hemopoetik hücre infiltrasyonu gözlendi. CD45 kapısında blast oranı %0,4 idi. 
Hücre grubunun %87’sinde CD56 ekspresyonu kuvvetli pozitif, CD45 ekspresyonu negatif idi. Kemik iliği 
infiltrasyonu düşünülen hastanın kranial ve torakoabdominopelvik tomografi görüntülemelerinde patoloji 
saptanmadı. Kemik iliği biyopsisinde intertrabeküler alanda hematopoetik hücrelerin yerini alan neoplastik 
hücreler dar sitoplazmalı, hafif pleomorfizm gösteren hücrelerden oluşmaktaydı. Desmin, myoglobulin ve MSA ile 
pozitif boyanma mevcuttu. CD56 ile yaygın membranöz boyanma saptandı. Bu bulgularla rabdomyosarkom 
kemik iliği metastazı düşünüldü. Primer odak araştırılan hastanın klinik takibinde anosmi, giderek artan burun 
tıkanıklığı ve ara ara epistaksisi de olması üzerine yapılan rinoskopik değerlendirme sonucunda burun kökünde 
kitle tespit edildi. PET görüntülemesinde yaygın kemik iliği metastazı olan primer odak olarak burun kökü kabul 
edilen rabdomyosarkom tanısı alan hasta onkolojiye tedavi planı ve takibi açısından yönlendirildi.  

TARTIŞMA: Bizim vakamızda hastayı ilk değerlendirmede hematolojik bir malignite varlığı ön planda 
düşünülmüştür. Ancak akım sitometri ilk ayırıcı tanının yapılmasını sağlamıştır. Vakamızda trombositopeni ile 
başvuran hastaya yapılan kemik iliği biyopsisiyle rabdomyosarkom metastazı tespit edilmiştir. 
Rabdomyosarkomun kemik iliği tutulumuyla gelip, lenfoma ve lösemileri taklit etse de çoğunlukla spesifik 
hematopoetik belirteçlerin ekspresyonunun olmamasıyla tanı aldığının vurgulanması amaçlanmıştır. 
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Hipofiz Sapı Kesilme Sendromu: Olgu Sunumu 
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GİRİŞ: Panhipopitüitarizm, ön hipofiz bezinde üretilen tüm hormonların yetersizliği sonucu ortaya çıkan klinik 
tabloya verilen isimdir. Hipofiz sapı kesilme sendromu (HSKS) ise genellikle hipoplazik hipofiz bezi, demonstre 
edilemeyen hipofiz sapı ve ektopik nörohipofiz ile prezente olan nadir bir konjenital sendromdur. HSKS, 
panhipopitüitarizm tablosunun intrinsik hipofizer bir sebebidir. 

OLGU SUNUMU: Panhipopitüitarizm tanısı ile takipli 22 yaşındaki kadın hasta, iştahsızlık, halsizlik, bulantı ve 
kusma şikayetleri ile endokrinoloji polikliniğine başvurmuş. Son 2 ay içerisinde yaklaşık %5 oranında istemsiz kilo 
kaybı olduğu, levotiroksin sodyum ve fludrokortizon tedavilerine uyum göstermediği ve amenoreik olduğu 
öğrenildi. Fizik muayenesinde kan basıncı 100/60 mmHg, nabız 130/dk ve ateş 36,4 idi. Kardiyovasküler sistem 
muayeneleri normaldi. Diğer sistem muayenelerinde patolojik bir bulguya rastlanmadı. Başvuru sırasında yapılan 
tetkiklerinde kreatinin 0.75 mg/dL, sodyum (Na) 136 mmol/L, potasyum (K) 3.8 mmol/L, AST 21 U/L, ALT 9 U/L 
idi. Klinik değerlendirmesi neticesinde adrenal yetmezlik düşünülen hastaya hidrokortizon uygulanarak 
endokrinoloji kliniğine yatırılarak takip ve tedavisine başlandı. Yatış sırasında yapılan tetkiklerinde ACTH: 5 ng/L, 
TSH: 0,07 mU/L, serbest T3: 1,73 ng/L, serbest T4: 1,10 ng/dL, FSH: 0,24 IU/L, GH<0,05 ug/L, Somatomedin C ( 
IGF-1)<15, Kortizol: 0,8 ug/dL olarak tespit edildi. Çekilen Sella (hipofiz) MR’da ektopik nörohipofiz, boş (empty) 
sella sendromu ve hipofiz sapı kesilme sendromu ile uyumlu görünüm saptandı (Şekil 1). Hastaya uygun dozda 
oral hidrokortizon ve oral kontraseptif tedavi başlanarak, almakta olduğu diğer hormonal tedavi tekrar düzenlendi. 
Yapılan izlemlerinde klinik düzelmenin olduğu görülerek poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi. 

TARTIŞMA: Hipopitütarizm tablosu çeşitli klinik bulgular ile ortaya çıkabilir. Büyüme-gelişme geriliği ile başvuran 
ve GH yetersizliği saptanan hastalarda mutlaka ön hipofiz paneli tetkik edilmelidir. Tanı konulmasının ardından 
etiyolojiye yönelik hipofiz bezinin manyetik rezonans görüntülemesi yapılmalıdır. HSKS hipopitüitarizmin nadir 
görülen bir nedeni olmakla birlikte tedavisi GH, tiroksin, hidrokortizon ve pubertenin ardından gonadotropinlerin 
yerine konması şeklindedir. Düzenli takip ve tedavi ile hastalığın prognozu iyidir 
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GİRİŞ: Cushing sendromu (CS), hiperkortizoleminin eşlik ettiği nadir görülen bir hastalıktır. Adrenokortikotropik 
hormon (ACTH) bağımlı ve bağımsız olarak ikiye ayrılmaktadır. ACTH bağımlı nedenler CS vakalarının büyük 
çoğunluğunu oluşturmaktadır. Kadınlarda daha sık görülmekle birlikte yapılan çalışmalarda obez bireylerde 
görülme sıklığının arttığı gösterilmiştir. Obezite etyolojisi araştırılırken endojen nedenlerin değerlendirilmesi, nadir 
hastalıkların ortaya konulması açısından önemlidir. 

OLGU: Obezite nedeniyle araştırılırken hipofiz mikroadenomu ve hiperkortizolizm bulguları saptanan 36 yaşında 
kadın hasta kliniğimizde değerlendirildi. Yüzde pleatoreik görünüm, abdominal stria ve santral obezitesi olan 
hastanın yapılan tetkiklerinde sirkadiyen ritmin bozulduğu ve 1 mg deksametazon baskılama testi (DST) ve 2 gün 
2 mg DST'de baskılanma olmadığı görülmesi üzerine hastada hipofizer veya non-hipofizer CS ayırımını 
yapabilmek için yapılan inferior petrosal sinüs örneklemesi (IPSS)'nde kortikotropin salgılatıcı hormon (CRH) 
sonrası sol taraflı santral/periferal ACTH oranı 13.4 şeklinde anlamlı olarak saptandı (Tablo 1). Hasta hipofizer 
Cushing hastalığı (CH) tanısı ile cerrahi planlanmak üzere beyin ve sinir cerrahisi kliniğine yönlendirildi. 

TARTIŞMA: Cushing hastalığı, hipofiz bezinden aşırı miktarda salgılanan ACTH ve buna bağlı olarak gelişen 
endojen hiperkortizolizmin bir sonucudur. Oldukça nadir olup kadınlarda daha sık görülmektedir. CH başlıca 
bulguları içerisinde santral obezite, fasiyal pleatore, santral obezite, mor renkli geniş strialar ve proksimal kas 
güçsüzlüğü yer almaktadır. Tarama testlerinde en az 2 kere farklı zamanlarda 24 saatlik idrarda kortizol düzeyi 
ölçümü, 1 mg DST, gece kortizolü ve tükrük kortizolü ölçümü kullanılmaktadır. CH olgularının % 50'sinden 
fazlasının görüntülemelerinde (Bilgisayar tomografi ve manyetik rezonans) çapı 5 mm'den küçük olan hipofiz 
mikroadenomu vardır. Hipofizin sol kesiminde 2x2 mm boyutlarında mikroadenomu olan olgumuzda 
hiperkortizolizm bulguları mevcuttu. Hastaya yapılan tarama testlerinde baskılanma olmadığı görüldü. ACTH 
bağımlı endojen hiperkortizolizm varlığında ACTH salınımının hipofiz kaynaklı veya ektopik bir nedenli olup 
olmadığını değerlendirmek için IPSS kullanılmaktadır. Girişimsel bir yöntem olan IPSS ile inferior petrosal 
sinüsten alınan kandaki ACTH düzeyinin periferik kandakine oranı sıklıkla CH’da 2’nin üstünde bulunurken, 
ektopik ACTH sendromunda 1,7’nin altındadır. Testin özgünlüğünü arttırmak amacı ile yapılan CRH uyarımı ile 
sonrasında yapılan örneklemelerde CH'da santral ACTH/perifer ACTH oranının 3’ün üstünde olması beklenir. 
Olgumuzda da CRH uyarımı sonrası sol taraflı santral ACTH/periferik ACTH 13,44 olarak ölçülmüştür. IPSS 
sonrası hipofizer kaynaklı CH tanısı konulan bu olgumuz kesin tedavi amacı ile beyin ve sinir cerrahisi kliniğine 
yönlendirildi. 
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Tükenmişlik; duygusal, zihinsel ve fiziksel yorgunluk durumlarını ifade eden ve zaman içerisinde, sinsice gelişen 
bir süreçtir. İlk olarak 1974'te Freudenberger tarafından tanımlanan tükenmişlik kavramının geçmişten günümüze 
birçok tanımı vardır ancak en fazla kabul gören tanım Maclach tarafından yapılmıştır. Maclach 1981 yılında 
yaptığı tanımda “işi gereği yoğun duygusal taleplere maruz kalan ve sürekli diğer insanlarla yüz yüze çalışmak 
durumunda olan kişilerde görülen fiziksel bitkinlik, uzun süreli yorgunluk, çaresizlik ve umutsuzluk duygularının, 
yapılan işe, hayata ve diğer insanlara karşı olumsuz tutumlarla yansıması ile oluşan bir sendrom” şeklinde 
tanımlamıştır. Tükenmişlik özellikle en fazla sağlık çalışanları arasında yağın görülmektedir. Yapılan çalışmalarda 
sağlık ekibini önemli bir üyesi olan yoğun bakım hemşirelerinin tükenmişlik açısından en fazla riskli grup olduğu 
belirtilmektedir. Yoğun bakım üniteleri çok sayıda teknolojik ekipmanın kullanıldığı, kritik hastalara yoğun bir 
şekilde bakım ve tedavinin uygulandığı iş yükünün ve stresin fazla olduğu kliniklerdir. Yoğun bakımda bakılan 
hastaların durumlarının kritik olması ve ölüm riskinin fazla olması hemşireler ve diğer sağlık çalışanları üzerinde 
duygusal ve fiziksel olarak ciddi bir yük olmaktadır. Bu durum tükenmişlik görülme riskini artırmaktadır. Ayrıca 
hastaların devamlı acı çekmesine tanık olma, etik karar verme, hastalara yararlı olamamak, hastalara sık sık acil 
müdahalede bulunmak, teknolojik aletlerin karmaşıklığı, iletişim sıkıntıları, yetersiz ekipman ve malzeme 
sorunları, ileri teknik bilgi ve beceri gerekliliği, kapalı alanda görev yapma, gece vardiyasında çalışma gibi bir çok 
etmen hemşirelerde tükenmişlik yaşama riskini daha da artırmaktadır. Yapılan çalışmalarda yoğun bakım 
hemşirelerinde tükenmişlik düzeyinin orta ya da yüksek düzeyde olduğu gösterilmiştir. Tükenmişlik sonucunda 
hemşirelerin yaşam kalitesinde ve iş doyumunda azalma, depresyon, aile içi süreçte bozulma, öfkelenme, 
huzursuzluk, güçsüzlük, uykusuzluk, işe karşı ilgide azalma, işe gelmeme, baş ağrısı, yorgunluk, alkol alma, 
gastrointestinal sistem sıkıntıları, işe yoğunlaşmada zorluk, sosyal izolasyon gibi sorunlar sıklıkla 
görülebilmektedir. Ayrıca hemşirelerde tükenmişlik hasta bakım /hizmet kalitesinde azalmaya, iş veriminde 
azalmaya, sağlık kurumunda maddi ve manevi kayıplara neden olabilmektedir. Bu nedenle yoğun bakım 
hemşirelerinde tükenmişliği önlemeye ve azaltmaya yönelik çalışmaların yapılması ve başa çıkma stratejileri 
geliştirmeye yönelik eylemlerin uygulanması son derece önemlidir. 

Anahtar kelimeler: Yoğun bakım, yoğun bakım hemşireliği, tükenmişlik 
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COVID-19 virüsü 2019 yılında Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkmıştır ve 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
pandemi olarak ilan edilmiştir. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını insan sağlığını hem fiziksel hem 
de psikolojik olarak etkileyebilmektedir. Salgın sürecinde bu etkilerin en çok hasta bireyler ile yakın temas içinde 
olan sağlık çalışanlarında olduğu görülmüştür. Sağlık çalışanlarında salgınla ilgili ruhsal sağlık sorunlarının 
başlıca nedenleri olarak sürecin yeni olması, belirsizlik içermesi, sosyal izolasyon, yüksek riskli pozisyonlarda 
çalışmak, enfekte kişilerle temas kurmak, örgütsel destek eksikliği, hasta bakımı konusunda sorumluluk, personel 
azlığı, kişisel koruyucu ekipmanların az olması gibi durumlar gösterilmiştir. Hemşireler pandemide COVID-19 
tanılı hasta ile en çok yakın temasta bulunan sağlık profesyonelleridir. Hemşireler COVID-19 pandemisi boyunca 
hem toplumun bir üyesi olması hem de hasta bireylere bakım veren bir sağlık profesyoneli olması nedeniyle 
fiziksel ve psikolojik etkilenmeyi üst düzeyde yaşamışlardır. Sosyal çevresindeki kayıpların yanı sıra hastaların 
ölümüne yakından tanıklık etmek gibi duygusal stres faktörleri aileleri için endişe duymalarına, ölüm korkusu ve 
çaresizlik yaşamalarına sebep olmuştur. Pandemi hastanelerinde çalışan hemşireler toplum içinde virüs 
taşıyıcısı, riskli kişi gibi damgalanmaya (stigmatizasyon) maruz kalmışlardır. Bu süreçte hemşireler ailelerinden 
ayrı kalmaya bağlı olarak sosyal destek kaynaklarında azalma, işten ayrılma ve tükenmişlik gibi sorunlar ile de 
karşı karşıya kalmışlardır. Hemşirelerin psikolojisini olumsuz etkileyen diğer bir konu ise toplumun tedbirleri ve 
alınan önlemleri göz ardı etmesi, yok saymasıdır. İnsanların hastalığın ciddiyetine rağmen kısıtlamalara 
uymaması, uyarıları görmezden gelmesi hemşirelerin kendilerini ve yaptıkları işi değersiz görmesine, iş 
tatmininde azalmaya sebebiyet vermektedir. Wizheh ve arkadaşlarının yaptığı derleme çalışmasında pandemi 
boyunca hemşirelerde kaygı, travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, ölüm korkusu, uykusuzluk, öz 
yeterlilikte azalma gibi rahatsızlıkların daha fazla görüldüğü belirtilmektedir. Ülkemizde yapılan bir çalışmaya göre 
pandemi sürecinde çalışan hemşirelerin stres, depresyon ve anksiyete düzeylerinin yüksek olduğu gösterilmiştir. 
Filipinlerde 261 hemşire üzerinde yapılan çalışmada COVID-19 hastalığının getirdiği korkunun hemşirelerde işten 
ayrılışlara, tükenmişliğe ve iş tatmininde azalmaya neden olduğu bulunmuştur. Yapılan bazı çalışmalarda da 
salgın süresince hemşirelerde anksiyete, stres, uykusuzluk, depresyon, tükenmişlik, öz etkililikte azalma gibi 
problemlerin çok fazla görüldüğü belirtilmektedir. Bu çalışmaların sonuçları salgın süresince ön saflarda 
görevlerini yerine getiren hemşirelerin fiziksel ve psikolojik olarak zor süreçlerden geçtiklerini göstermektedir. 
Hemşirelerin yaşadıkları bu psikolojik sorunları en aza indirmek için çalışma saatleri ve koşulları iyileştirilmeli, 
stres yönetimi, psikolojik sorunların erken fark edilmesi gibi konularda destek olunmalıdır. Yerinde yapılan 
müdahaleler ve uygun stratejiler ile hemşirelerin bu süreci olabilecek en az hasarla atlatması mümkün kılınabilir. 
Salgının önlenmesi ve yönetimine yönelik literatürde yer alan son gelişmeler, kanıta dayalı rehberler ve 
prosedürler gibi güvenli ve hızlı bilgilendirme ve sürekli eğitimlere tüm sağlık çalışanlarının erişimi sağlanmalıdır. 
Ayrıca sağlık çalışanlarının mental sağlıklarını izleme programlarının da oluşturulması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, hemşire, psikolojik sorunlar 
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GİRİŞ: Granülomatozis Polianjitis (GPA) küçük ve orta damarları etkileyen ANCA pozitifliğiyle seyreden sistemik 
nekrotizan vaskülittir. Sıklıkla 45-60 yaşta görülür, her iki cinsi eşit oranda etkiler. Ciddi üst ve alt solunum sistemi, 
böbrek tutulumuyla seyreder. Böbrek tutulumu, ekstrakapiller kresent oluşumuyla giden hızlı ilerleyici 
glomerülonefrit şeklindedir. Bu vakamızda akciğer tutulumu ile başvurup takipte böbrek değerleri bozulan yeni 
tanı GPA olgusunu sunmayı amaçladık. 

OLGU: Kırkyedi yaşında bilinen ek hastalığı olmayan erkek hasta tekrarlayan akciğer enfeksiyonu, burunda 
kanama, kanlı öksürük, son 2 aydır olan gece terlemesi ve aralıklı ateş yüksekliği şikayetleriyle merkezimize 
başvurdu. Tekrarlayan öksürük ve balgam nedenli çoklu antibiyotik tedavisi almaktaydı. Sorgulamasında 
şikayetlerinin 5 aydır olduğu, şikayetleri nedenli tekrarlayan antibiyotik kullanımının olduğu ama fayda göremediği 
öğrenildi. Romatolojik sorgulamasında diz ve dirsek eklemlerinde ağrı tariflemekteydi. Artrit öyküsü yoktu. Son 5 
ayda 15 kg kaybı, burunda kurutlanma, hemoptizi, burun kökünde çöküklük mevcuttu. Kaşektik görünümdeydi. 
Hastada ön planda küçük damar vaskülitleri (GPA), COVID-19 pnömonisi, tüberküloz, akciğer 
enfeksiyonu/absesi, maligniteler düşünüldü. COVID-19 pozitif vaka ile temas öyküsü yoktu, COVID-19 testi 
negatif sonuçlandı. Tarafımıza başvuru öncesi yapılan balgamda ARB testi negatifti. Çekilen Toraks Bilgisayarlı 
Tomaografi (BT)’ sinde; sağ akciğerinde 36x35 mm ve 32x33 mm boyutlarında 2 adet kalın duvarlı kaviter lezyon, 
nodüler dansiteler ve sol akciğerinde alt lobda fibrotik dansite izlendi. Dış merkez nasal septum biyopsi sonucu 
granülasyon dokusu olarak sonuçlanmıştı. Başvuruda CRP 107 mg/L, sedimantasyon 78 mm/saatti. Hemoglobin: 
9.7, trombosit: 605000 idi. Anti-CCP <0.5 U/ml, RF: 86 IU/ml, ANA: negatif, c-ANCA: 1/320 EP Pozitif, PR3: 1/10 
pozitifti. Üre: 25,9 mg /dl ve kreatinin :0,79 mg/dl idi. Tam idrar tetkikinde; lökosit esteraz: ++, kan: ++ ve eritrosit: 
6, lökosit: 16 bakteri ve protein negatifti. Hasta GPA tanısı ile kliniğe yatırıldı. Tedavisi için 80 mg metilprednisolon 
yapıldı.3 gün boyunca 500 mg/gün metilprednisolon ve kaşektik olması nedenli 750 mg siklofosfamid tedavisi 
verildi. İdamede 40 mg/gün metilprednisolon ile devam edildi. Yatışının 7. gününde, önceden normal seyreden 
kreatin ve üre değerlerinin artması nedeniyle yapılan tam idrar tetkikinde protein: eser, kan: +++ ve mikroskopik 
analizde eritrosit: 197, lökosit: 5, idrarda silendir negatif olarak saptandı. 24 saatlik idrarda 1184 mg/gün proteinüri 
tespit edildi. Metilprednisolon 5 gün daha 500 mg/gün olacak şekilde başlandı ve 40 mg/gün şeklinde devam 
edildi. Renal dopler ultrasonunda; Bilateral böbrek boyutu artmış, parankim ekojenitesi Grade II artmış, renal 
parankimal RI değerleri yüksekti. Renal arter ve ven açık olarak izlendi. Olguya tanı amaçlı renal biyopsisi yapıldı. 
Tedaviye rağmen kreatin yüksekliği devam eden hastaya plazmaferez uygulandı, genel durumu toparlayan hasta, 
25 mg/gün prednisolon tedavisi ile taburcu edildi. 2.siklofosfamid dozu için poliklinik takibine alındı. Takipte 
biyopsi sonucu; ‘Nekrotizan kresenterik glomerülonefrit’ şeklinde raporlandı. GPA ve böbrek tutulumu olan 
hastada siklofosfamid 6 doza tamamlanması ve metilpredisolon tedavisi azaltma şemasıyla devam edilmesi 
planlandı. Kreatinin değerleri regrese olan hastanın siklofosfamid 2. dozu 750 mg olarak verildi. Hastanın 
romatoloji poliklinikçe tedavisi devam etmektedir. 

SONUÇ: GPA organ tutulumları sonucu (akciğer ve böbrekler başta olmak üzere) yüksek morbidite ve 
mortaliteye sahip bir hastalıktır. Tedavi edilebilirliği nedeniyle erken tanınması önemlidir. Tekrarlayan üst solunum 
yolu semptomları, akciğerde kitle birlikteliğiyle gelen hastada düşünülmelidir. Başlangıçta eşlik etmese bile, 
takiplerinde hızlı ilerleyen böbrek tutulumu gelişebileceğinden hastaların bu yönden dikkatli takibi önemlidir. 
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COVID Gölgesinde Nedeni Bilinmeyen Ateş Değerlendirmesi 

1Melis Ardıç, 1Mert Türk, 1Nizameddin Koca 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, İç 
Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa 

GİRİŞ VE AMAÇ: HIV (Human Immundeficiency Virus) ile enfekte bireylerin son 30 yılda gelişen tanı ve tedavi 
metotlarıyla daha erken evrede saptanmasıyla hastaların yaşam beklentileri artmış, bulaş oranı azalmıştır. HIV 
tanısı alan hastalar çoğunlukla mononükleoz benzeri belirtilerle başvurmasına rağmen bazı hastalar 
alışılagelmedik klinik prezentasyonlarla başvurabilmektedirler. Bu vakada, Tip 1 diyabetes mellitus (T1DM) tanılı, 
jeneralize tonik klonik nöbet ve nedeni bilinmeyen ateş tablosuyla kliniğimizde izlediğimiz ve HIV tanısı koyarak 
tedavisi başlandıktan sonra klinik bulguları iyileşen 23 yaşında bir hastayı sunmayı amaçladık. 

OLGU SUNUMU:  

 

On iki yıldır T1DM tanısıyla intensif insülin tedavisi altında izlenen 23 yaşındaki erkek hasta acil servise ateş 
yüksekliği, bulantı-kusma, baş ağrısı şikayetleriyle başvurmuş. Acil serviste COVID açısından değerlendirilen 
hastada jeneralize tonik klonik nöbet tablosu gelişmesi sonrası COVID yoğun bakıma yatırılmış. Fizik 
muayenesinde aksiller ateş 38,6 °C, nabız 110 atım/dakika olduğu, nörolojik muayenesinde retrograd amnezi ve 
solda babinski refleksi pozitifliği olduğu görüldü. Laboratuvar incelemelerinde plazma glukoz düzeyi 420 mg/dL, 
tam idrar tetkikinde keton +3, kan gazında pH: 7,18, ferritin >2.000, CRP: 109 mg/dL, prokalsitonin >50 pg/mL 
olarak saptandı. Toraks bilgisayarlı tomografide (BT) sağ akciğer orta lob lateral segment posterior periferal 
alanda hafif buzlu cam dansitesi, kranial manyetik rezonans incelemesinde (MRI) bilateral temporal lobların 
ventrallerinde, bilateral temporopariyetal loblarda, subkortikal alanlarda T2 ve Flair’de yüksek sinyal alanları, hafif 
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derecede ödem sinyalleri dikkati çekti, bu görüntünün metabolik hadiseler ve ya ensefalomiyelit ile ilişkili 
olabileceği raporlandı. Diyabetik ketoasidoz tedavisi başlanan hastaya ateşinin, akut faz reaktanlarının, 
prokalsitonin düzeylerinin yüksek seyretmesi, enfeksiyon odağı saptanamaması nedeniyle ampirik olarak 
meropenem ve teikoplanin, Toraks BT’deki buzlu cam dansiteleri nedeniyle COVID pnömonisi ön tanısıyla 
favipiravir başlandı. Takiplerinde ateş yanıtı alınamayan hastanın antibiyotik tedavilerinde değişiklik yapılmasına 
rağmen ateş yüksekliklerinin devam etmesi, yapılan kardiyak değerlendirmede perikardit görülmesi üzerine 
kolşisin ve ibuprofen tedavisi başlandı. Hastanın tedavileri ve ateş yanıtı Görsel 1’de gösterilmiştir. Baş ağrısı 
şikâyetinin ve mini mental testinde retrograd amnezisinin devam ettiğinin görülmesi üzerine ensefalit ön tanısıyla 
tedavisi düzenlendi. Ateş şikayeti ve nörolojik bulguları tedavi değişikliklerine rağmen devam eden hastadan 
istenen anti-HIV testi pozitif, HIV-RNA: 115.200 kopya/mL, CD4/CD8 oranı 0,23 olarak saptandı. Fırsatçı 
enfeksiyon değerlendirmesi amacıyla lomber ponksiyon yapıldı. Beyin omurilik sıvısı (BOS) numunelerinin hücre 
sayımında hücre gözlenmedi, glukoz 113 mg/dL (Eş zamanlı kan şekeri 139 mg/dL), protein 50 mg/dL bulundu. 
BOS kültürlerinde bakteriyolojik, mikolojik ve mikobakteriyolojik üreme saptanmadı. BOS’ta ARB ve VDRL, 
brusellozis açısından yapılan Rose-Bengal testi, menenjit-ensefalit paneli (CMV-DNA, VZV-DNA, HSV1-DNA, 
HSV2-DNA, HHV6-DNA, Enterovirüs-RNA, H.influenzae, N.meningitidis, S.pneumoniae, C.neoformans) negatif 
olarak sonuçlandı. Hastaya fırsatçı enfeksiyon profilaksisi için trimetoprim-sulfametoksazol, antiretroviral olarak 
doltegravir, tenofovir disoproksil+emtrisitabin başlanmasının ardından ateşlerinin düştüğü, nörolojik 
muayenesinde düzelme olduğu görüldü. Kontrol kranial MRI’ında patoloji gözlenmedi, antiretroviral tedavi öncesi 
ve sonrası kranial MRI karşılaştırması Görsel 2’de verilmiştir. 

 

TARTIŞMA: Diyabetik ketoasidoz, ateş ve nörolojik bulgular ile yatırıldığı yoğun bakımda verilen çoklu 
antienfeksiyöz tedavilere rağmen Görsel 1’de görüldüğü gibi ateş yükseklikleri devam eden hastanın HIV 
değerlendirmesinin müspet gelmesi üzerine antiretroviral tedavi başlandığında ateş yüksekliklerinin ve nörolojik 
bulgularının gerilediği gözlendi. HIV enfeksiyonu sürecinde sıklıkla fırsatçı enfeksiyonlar ile ilişkilendirilen ateş 
semptomuna yönelik verilen geniş spektrumlu antibiyotik tedavilerine yanıt alınamamasına rağmen antiretroviral 
tedavi sonrası ateş yüksekliklerinin gerilemesi gözlemine dayanarak HIV’in kendisinin de ateş yüksekliğine sebep 
olabileceği speküle edilebilir. 
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Hipertrigliseridemiye Bağlı Rekürren Pankreatit Olgusu 

1Seda Karaaslan, 2Ensar Aydemir, 2Coşkun Ateş, 2Yasemin Aydoğan Ünsal, 2Canan Ersoy, 2Özen 
Öz Gül, 2Soner Cander, 2Erdinç Ertürk 

 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa 
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa 

GİRİŞ: Hipertrigliseridemi (HTG), akut pankreatitin safra taşı ve alkolden sonra en yaygın üçüncü sebebidir. Akut 
pankreatit %1-4 oranında hipertrigliseridemiye bağlı gelişir. Lipoprotein metabolizmasındaki bozukluklar nedeni ile 
ortaya çıkan hipertrigliseridemi primer (genetik) veya sekonder (alkol kullanımı, diabetes mellitus, gebelik, 
obezite, hipotiroidizm, nefrotik sendrom ve bazı ilaçlar) olarak ikiye ayrılmaktadır. Hastalarda primer ve sekonder 
nedenler birlikte bulunabilir. Metabolik sendrom varlığı da hipertrigliseridemi gelişimine katkı sağlayan önemli bir 
faktördür. Bu olguda tip 2 diyabet, obezite ve dislipidemi birlikteliği bulunan bir pankreatit olgusu sunulmuştur. 

OLGU: 31 yaşında erkek hasta sırta vuran, kuşak tarzında yayılım gösteren akut epigastrik karın ağrısı, bulantı 
ve kusma şikayeti ile acil servise başvurdu. Özgeçmişinde 1 yıl önce tip 2 diabetes mellitus (DM) tanısı aldığı ve 7 
ay önce akut pankreatit nedeni ile hastane yatışı olduğu öğrenildi. İnsülin glarjin, insülin aspart ve fenofibrat 
tedavilerini düzensiz olarak kullanmaktaydı. 14 paket-yıl aktif sigara kullanıcısı olan hastanın alkol kullanımı 
yoktu. Hastanın boy:180 cm, vücut ağırlığı 122 kg ve vücut kitle indeksi (VKİ) 37 kg/m2 idi. Ateş 36,7 kan basıncı 
110/70 mmHg ve nabız 78/dk idi. Fizik muayenesinde batında ılımlı hassasiyet dışında anormal bir bulguya 
rastlanmadı. Kan tetkiklerinde Total kolesterol: 340 mg/dL, Trigliserid (TG): 3117 mg/dL, LDL: 211 mg/dL, amilaz: 
131 mg/dL, serum glukoz: 249 mg/dL, HbA1c: %10.0 idi. Kan gazında asidoz mevcut değildi. Batın bilgisayarlı 
tomografisi (BT) pankreatit ile uyumlu olarak raporlandı. Ranson kriterleri 1 puan, hafif akut pankreatit olarak 
değerlendirildi. İntravenöz (IV) sıvı replasman tedavisi 4-6 lt/gün, insülin infüzyon tedavisi (0.1 ünite/kg/saat) ve 
hipoglisemiden kaçınmak için %5 dekstroz infüzyonu eş zamanlı olarak uygulandı. Başvurunun 3. günü hastanın 
oral beslenmesi açıldı. Başvurunun 8. gününde Kontrol TG: 642 mg/dL, Total kolesterol: 227 mg/dL, ve serum 
glukoz: 201 mg/dL olan hastanın oral beslenmesi ile birlikte DM tedavisi düzenlendi. Hastaya fenofibrat ile birlikte 
omega-3 balık yağı konsantresi başlanarak ve obezite için beslenme programı oluşturularak kontrol öneriler i ile 
taburcu edildi. 

SONUÇ VE TARTIŞMA: Hipertrigliserideminin hayatı tehdit edici akut komplikasyonlarından biri olan pankreatit 
ile arasındaki patofizyoloji tam olarak anlaşılamamakla birlikte bu vakalarda öncelik trigliserid düzeylerini normal 
seviyelere getirmektir. Bu durum uygun sıvı replasmanı, yakın izlem ve plazmaferez ve/veya intravenöz (İV) 
kristalize insülin infüzyonu tedavileri ile sağlanabilmektedir. Plazmaferez, enfeksiyon ve alerjik reaksiyon gibi 
komplikasyon riskleri bulunan maliyetli bir yöntemdir. Tedavide bunlara ek olarak analjezi, antikoagulasyon 
profilaksisi, lipid düşürücü ajanlar (ilk tercih olarak fibratlar) ve pankreatit şiddetine göre gerekli destek tedavileri 
(antibiyotik, oksijen, sıvı replasmanı) kullanılmaktadır. Orta zincirli yağ asitleri, omega-3-yağ asitleri, niasin, 
mikrozomal transport protein inhibitorleri ve gen tedavisi adjuvan olarak kullanılabilmektedir. Trigliserid yükselten 
ajanlardan kaçınmak da önemlidir. HTG kontrolsüz diyabet ile birlikte sık görüldüğünden hastaların çoğunluğu 
insülin infüzyonun hem glukoz düşürücü hem de trigliserid düşürücü etkisinden fayda görmektedir. Kilo 
kontrolünün sağlanması da HTG kontrolüne katkı sağlar. Bu vakamızda plazmafereze ihtiyaç duymadan insülin 
infüzyonu ile hızlı trigliserid düşüşü ve klinikte iyileşme gözlenmiştir. 
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Otoimmün Poliglandüler Sendrom Tanılı Olguda Premenapozal Osteoporoz: Vaka 
Sunumu 
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2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa 

GİRİŞ: Osteoporoz, kemik gücünde azalma ve kırık riskinin artmasıyla ilişkili düşük kemik kütlesi ile karakterize 
bir iskelet hastalığıdır. Düşük kemik kütlesi yetersiz tepe kemik kütlesi edinimi ve / veya devam eden kemik kaybı 
ile ilişkili olabilir. On sekiz yaşına kadar %90’ına ulaşılan tepe kemik kütlesine tam olarak 30 yaş civarında 
erişilmektedir. Aile öyküsü, cinsiyet ve ırk tepe kemik kütlesinin büyük kısmından sorumluyken, beslenme ve 
egzersiz %25 oranında sorumludur. Osteoporoz en sık postmenapozal kadınlarda görülür. Premenopozal 
kadınlarda düşük kemik kütlesi daha nadir görülür. Premenapozol dönemde kemik kaybı genellikle östrojen 
eksikliği, glukokortikoid maruziyeti, malabsorbsiyon, hipotiroidi, hiperparatiroidi gibi sekonder nedenlere bağlı 
olabileceği gibi idiopatik de olabilir. Premenopozal osteoporozu tanımlamak için tek başına Kemik Mineral 
Dansitometri ölçümleri kullanılmamalıdır. Yaşa göre düşük KMD (Z skoru ≤-2.0) ve kırık veya ikincil osteoporoz 
için risk faktörleri (glukokortikoid tedavisi, hipogonadizm, hiperparatiroidizm veya vitamin D eksikliğine sekonder 
gibi) olan genç bir kadın menopoz öncesi osteoporoz olarak tanımlanabilir. 

VAKA: 21 yaşında tip 1 diyabetes mellitus, otoimmün tiroidit, adrenal yetmezlik, Sjögren, fibromiyalji, primer 
biliyer kolanjit, otoimmün hepatit tanıları olan ve Otoimmün Poliglandüler Sendrom olarak değerlendirilen kadın 
hasta uzun süreli steroid kullanımı sonrası yaygın kemik ağrısı şikayetiyle dış merkeze başvurmuş. Hasta yapılan 
kemik mineral dansitometrisi ve klinik değerlendirme sonucunda osteoporoz tanısı almış, intravenöz zolendronik 
asit tedavisi başlanmış. Hasta tekrarlayan kemik ağrıları ve amenore şikayetleriyle endokrinoloji polikliniğine 
başvurdu. Güncel kemik mineral yoğunluğu ölçümünde femur total z sokuru: -3.1, BMD: 0.620 g/cm2, L1-L4 z 
sokuru: -2.2, BMD: 0.892 g/cm2, kalsiyum: 8.2 mg/dl, fosfor: 2.9 mg/dl, 25-OH vitamin D: 13.3 mg/l, Alp: 88 U/L, 
parathormon düzeyi: 186 mg/l, FSH: 0.73 IU/L, AST: 14 U/L, ALT: 17 U/L, kreatinin: 0.67 mg/dl saptandı. 
Premenapozol osteoporoz olarak değerlendirdiğimiz amenoreik hastaya vitamin D, kalsiyum ve kombine östrojen 
progesteron başlandı, yaşam tarzı değişikliği önerildi. Kullanmakta olduğu steroid dozu gözden geçirildi. 
Reprodüktif çağda olması nedeniyle bifosfonat tedavisi planlanmadı. 

SONUÇ: Premenopozal kadınlarda KMD ile kırık riski arasındaki ilişki korele değildir ve kırık prevalansı 
postmenopozal kadınlara göre çok daha düşüktür. Menopoz öncesi kadınlarda kemik kütlesi ile kırık riski 
arasındaki ilişki menopoz sonrası kadınlarla aynı olmadığından, osteoporoz tanısı ve postmenopozal kadınlarda 
kemik kütlesine dayalı osteoporoz tedavisi için kılavuzlar genellikle premenopozal kadınlar için geçerli değildir. 
Premenapozal osteoporoz tanısı almış kadınlarda tedavi altta yatan nedene yönelik olmalıdır. Farmakolojik 
yaklaşım olarak Kalsiyum (1000 mg/gün), Kolekalsiferol (800-1500 IU/gün); farmakolojik olmayan yaklaşım olarak 
da yaşam tarzı değişikliği premenopozal osteoporozlu kadınlara önerilmektedir. Yaşam tarzı önerileri; yük 
bindiren egzersizlerin düzenli yapılması (yürüyüş gibi), sigara alkol tüketiminden kaçınılması ve kafein tüketiminin 
sınırlandırılmasıdır. Hipogonadizme sekonder premenapozal osteoporozlu kadınlarda östrojenin replasmanı 
kemik kütlesi üzerinde yararlı etkilere sahiptir. Glukokortikoide sekonder premenapozal osteoporoz tanısı almış 
kadınlarda bifosfonatların yararlı olduğunu gösteren yayınlar mevcuttur. Bizim olgumuzda olduğu gibi 
premenapozal osteoporozda tedavi planı hastaya göre şekillendirilmeli ve altta yatan sekonder neden varsa 
tedavi bu nedene yönelik olmalıdır. 
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Sürrenal Adenomu Taklit Eden Ganglionöroma Olgusu 

1Murat Çalapkulu, 1Muhammed Erkam Sencar, 1İlknur Öztürk Ünsal, 1Hakan Düğer, 1Erman Çakal 
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Metabolizma Kliniği 

GİRİŞ: Ganglionöroma (GN), esas olarak nöral krestin ortak primitif hücrelerinden kaynaklanan benign davranışlı 
nadir görülen bir tümördür. Histolojik olarak Schwann ve ganglion hücrelerinden oluşur. Tümör çoğunlukla 
sempatik zincirin uzunluğu boyunca yer alır. En sık posterior mediastende ve daha sonra retroperitonda 
görülmektedir. Tanı koymak genellikle zordur. En sık çocuklarda ve kadınlarda görülür. Tümör hormonal aktivite 
ile ilişkili değildir ve genellikle klinik olarak non-fonksiyoneldir. Bu olguda sağ adrenal bezde kitle saptanıp 
adrenalektomi sonrası patolojik olarak GN tanısı alan 49 yaşında bir kadın hastayı sunmayı amaçladık. 

VAKA: Karın ağrısı nedeniyle tetkik edilen 49 yaşında bayan hasta abdomen manyetik rezonans 
görüntülemesinde safra kesesinde taş ile birlikte sağ adrenal bezde 81x48x92 mm boyutlarında lezyon 
saptanması üzerine ileri tetkik için merkezimize başvurdu (Resim 1). Fizik muayenesinde patolojik bulgu 
saptanmadı. Hastanın öyküsünde hipertansiyon dışında komorbid bir hastalık yoktu ve tansiyon değerleri 10 mg 
amlodipin kullanımı ile kontrol altındaydı. Hastanın sürrenal lezyona yönelik yapılan tetkiklerinde hormonal aktivite 
saptanmadı ve non-fonksiyone olarak kabul edildi (Tablo 1). Lezyon boyutunun büyüklüğü nedeniyle hastaya sağ 
adrenalektomi yapıldı. Operasyon materyali, patologlar tarafından değerlendirildi. Sağ adrenal bezde patoloji 
saptanmazken, sürrenal bez komşuluğundaki kitle S100, NSE ve sinaptofizin pozitif boyandı ve materyelde 
ganglion hücreleri izlendi. Mevcut bulguların ganglionöroma ile uyumlu olduğu raporlandı. 
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TARTIŞMA: GN’lar genellikle nadir görülen, benign lezyonlardır. Erkek ve kadınlarda eşit sıklıkta görülür. 
Olguların 2/3‘ü 20 yaş altındadır. Spontan olarak gelişebileceği gibi kemoterapi veya radyoterapi sonrası 
nöroblastomun matürasyonu ya da metastazları şeklinde ortaya çıkabilir. Çoğunlukla asemptomatiktir ve 
görüntülemeler sırasında tesadüfen keşfedilirler. Bununla birlikte, bazı büyük GN'lar bası semptomlarına neden 
olabilir. Çoğu GN, katekolamin veya steroid hormon salgılamaz. Nadiren salgıladıkları vazoaktif intestinal 
polipeptide bağlı diyare, hipokalemi ve hipertansiyon görülebilir. Adrenal insidentalomaların tedavisi lezyonun 
fonksiyonel durumuna ve malign olup olmadığına göre değişir. Boyutuna bakılmaksızın hormonal aktif lezyonlar 
cerrahi olarak çıkarılmalıdır. Hormonal olarak aktif olmayan 4 cm’den küçük lezyonlar takibe alınmalı progresyon 
olması halinde cerrahi planlanmalıdır. 4-6 cm arası asemptomatik adrenal lezyonlar için net bir yaklaşım 
belirlenmemiştir. Ancak 6 cm üzeri olan adrenal lezyonlara cerrahi önerilmelidir. Adrenal GN'ların tedavisinde ise 
ilk tercih cerrahi rezeksiyondur. Olgumuza lezyon boyutunun 6 cm'den büyük olması nedeniyle sağ adrenalektomi 
uygulandı. Günümüzde görüntüleme tetkiklerine ulaşım kolaylığı sayesinde adrenal lezyonların tespit edilmesi 
kolaylaşmıştır. GN'lar radyolojik olarak diğer tümörlere benzemesi nedeniyle preoperatif tanı koyması güç 
lezyonlardır. Özellikle hormonal olarak aktif olmayan asemptomatik kitlelerde ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. 
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GİRİŞ: İnfektif Endokardit (İE), İntratorasik damarlar ve kalp içi yabancı cisimlerin enfeksiyonunu da içeren, kan 
ile temas eden kalp içi yapıların mikrobik endovasküler enfeksiyonudur. İE tanı ve tedavideki tüm güncel 
gelişmelere karşın halen mortal ve morbid bir hastalıktır ve tanı-ayırıcı tanısında güçlükler bulunmaktadır. Biz de 
AVR+Benthall operasyonu öyküsü olup Transtorasik EKO (TTE) ve Transözefageal EKO (TEE) görüntülemelerde 
vejetasyon gösterilemeyen, Duke kesin tanı kriterlerini karşılamayan, PET-BT ile tanı konulan İE olgusunu 
sunacağız. 

OLGU: Bilinen hipertansiyonu olan, Nisan 2019'da aort anevrizması nedeniyle Benthall+AVR operasyonu, 
Temmuz 2020'de hemorajik SVO öyküsü bulunan 54 yaşındaki erkek hasta, 39 dereceye varan ateş yüksekliği ve 
çarpıntı şikayetiyle acil servise başvurdu. İnfektif endokardit ön tanısıyla UÜTF Kardiyoloji kliniğine interne edildi. 
Hastanın dış merkezde sepsis nedeniyle 1 hafta yoğun bakım ünitesi ve 4 hafta da klinik olmak üzere 5 haftalık 
yatışı olduğu, bu sırada belirgin ateş odağı saptanamadığı, ancak teikoplanin, meropenem ve gentamisin iv 
antibiyoterapilerini aldığı, bu tedavileri tamamlanıp taburcu edildiği öğrenildi. Hastanın fizik mayenesinde özellikle 
aort kapağında olmak üzere tüm odaklarda 2/6 sistolik üfürüm dışında ek bulgu yoktu. Osler nodülleri, Janeway 
lezyonları, Splinter hemoraji saptanmadı. Vital bulguları: Ta: 110/70, ateş: 38.1, nabız:130. EKG: 130 vuru/dk 
sinüs taşikardisi idi. Lab: Crp:172, Sed: 63, RF: 38 Wbc: 11160, Neu: 9849. Hastadan 6 adet kan kültürü alınarak 
Enfeksiyon hastalıklarının önerisi üzerine Seftriakson+Vankomisin iv tedavi başlandı ve Q fever cf, Anti-Hiv, 
VDRL, Sifiliz iha, Rose bengal, Brusella agg, TİT, idrar kx gönderildi. Hastadan batın içi enfeksiyon şüphesiyle 
abdominal usg istendi. Abdominal usgde batın içi abse ya da koleksiyon saptanmadı. Alınan ilk iki kan kültüründe 
E.coli üremesi (Seftriaksona duyarlı) saptandı. Yapılan TTE'de verrü vejetasyon izlenmedi. EF %60 olarak 
saptandı. Mitralde E/A ters, minimal derece MY, Aort pozisyonundaki mekanik protez kapakta max 26 mm Hg, 
ortalama 12 mmHg sistolik gradient izlendi. Minimal derece AY,1.derece TY, triküspit yetmezlik metoduna göre 
sistolik PAB: 36 idi. Posterior duvarda 1,1 cm perikardiyal mayi saptandı. TEE’de de verrü vejetasyon 
saptanmayan hastaya malignite araştırması da yapıldı. Tm markerları negatif olarak gelen olguda yapılan 
tetkiklerde malignite lehine bulgu saptanmadı. Benthall operasyonu öyküsü bulunan hasta greft enfeksiyonu 
açısından araştırıldı. Hastanın Toraks BTsinde Aort replase kapak düzeyi hemen 1 cm altında anteriorda aort ön 
duvarında 6 mm defekt ve bu düzeyden aort komşuluğunda superiora doğru uzanan kontrast madde dolumu 
izlendi. Görünümün bu alanda sınırlı olduğu hastada psödoanevrizma düşünüldü. Bunun üzerine hastaya güncel 
kılavuzlar ışığında PET-BT planlandı. PET-BT'de greft posterior komşuluğunda fokal metabolik aktivite artışı 
izlendi. SUVmax: 6,4 idi. Hasta tüm bu tetkikleriyle beraber Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahi konseyinde tartışıldı 
ve İE tanısı konularak opere edilmek üzere Kalp Damar Cerrahisine devredildi. 

TARTIŞMA: Avrupa Kardiyoloji Derneğinin (ESC) 2015 İE kılavuzunda, özellikle ekokardiyografik inceleme 
sonuçlarıyla olası veya reddedilmiş İE tanısı olan hastalarda, İE kuşkusunun devam etmesi halinde, kardiyak 
tutulumun gösterilmesi için, 18F-FDG PET/BT veya SPECT/BT kullanılması önerilmektedir. Biz de bu olgumuzda, 
TTE’de vejetasyon saptanmayan, Duke kesin tanı kriterlerini karşılamayan, İE şüphesi devam eden olgularda 
PET-BT’nin tanı koydurucu nitelikte olduğunu vurgulamak istedik. 
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Β-Talasemi İntermedia ile Takipli Olguda Extramedüller Hematopoeze Bağlı Spinal 
Kord Basısı: Olgu Sunumu 

1F Banu Demir, 2Bedrettin Orhan, 2Tuba Ersal, 2Fahir Özkalemkaş, 2Vildan Özkocaman 

 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, BURSA 
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, BURSA 

GİRİŞ: β-Talasemi, β-globin genindeki mutasyonlara bağlı inefektif eritropoezin neden olduğu kronik anemi ile 
karakterize, genetik bir bozukluktur. Aneminin ağırlığına göre talasemi majör, intermedia ve minör olarak 
sınıflandırılır. Beta talasemi intermedia hastaları genellikle transfüzyon gerektirecek kadar anemik değildir. Kemik 
iliği dışında gerçekleşen hematopoez, ekstramedüller hematopoez (EMH) olarak tanımlanır. EMH talasemi 
intermedia hastalarında inefektif eritropoeze fizyolojik yanıt olarak fetal yaşamda aktif hematopoezin görüldüğü 
bölgelerde ortaya çıkma eğilimindedir. Dalak, karaciğer, plevra, akciğerler, gastrointestinal sistem, meme, deri, 
böbrek ve adrenal bezler, beyin ve omuriliğin dura materi fetal yaşamdan kalan ilkel hematopoietik dokuyu 
içerebilmektedir. Nadiren, sunulan olguda bahsedildiği gibi epidural aralıktaki EMH spinal korda bası yapabilir. 
Komplikasyonlara yönelik transfüzyon tedavisi, demir şelasyon tedavisi, fetal hemoglobin üretiminin 
modülasyonu, cerrahi, radyoterapi ve hematopoietik kök hücre transplantasyonu dahil olmak üzere birçok tedavi 
seçeneği mevcuttur. 

OLGU: Beta talasemi intermedia ile takipli, transfüzyon ihtiyacı olmayan, 50mg/gün hidroksiüre tedavisi ile 
izlenen 34 yaşındaki erkek hasta, son 1 aydır progrese olan yürümede, ayak parmaklarını hareket ettirmede 
zorluk, ayak parmak uçlarında ve tabanında yanma, uyuşma, karıncalanma, sağ kalçadan bacağa yayılan şiddetli 
ağrı, ayak taban çökmesi şikayetleri ile başvurdu. Hasta kısa mesafede bağımsız mobilize olabiliyordu. Fizik  
muayenesinde her iki ayak tabanı ve parmak uçlarında nöropatik ağrı mevcuttu, idrar ve gaita inkontinansı yoktu. 
L4-L5 dermatomlarda hipoestezi, S1 ve distal sakral dermatomlarda dizestezi saptandı. Motor muayenede sağ ve 
sol ayak 1. parmak plantar fleksiyon kas gücü 1/5 olarak saptandı. Diğer motor muayene normaldi. Derin tendon 
refleks muayenesinde bilateral aşil tendon refleksi ve plantar refleksler alınamadı. Sakrum MR görüntülemede 
ekstramedüller hematopoez ile uyumlu sakrum ve sakrokoksiks bölgede presakral yağ planlarını tümüyle oblitere 
ederek sakral foraminalar boyunca epidural mesafeye ve buradan spinal kanalı tamamen dolduran multiple 
sayıda birleşme özelliği gösteren T1A imajlarda hipointens, T2A imajlarda hiperintens, yoğun kontrast özelliği 
gösteren kitlesel solid yapıda lezyonlar saptandı. Sakrumda ve alt lomber vertebraların kemik yapılarının 
tamamında T2A imajlarda hematopoetik aktivasyon artışı ile uyumlu ileri derecede hipointens görünüm izlendi. 
Diğer malignitelerin dışlanması ve tanı doğrulaması amacıyla hastaya PET-CT çekildi. PET-CT’de sakrumda 
sakral foraminaları dolduran presakral uzanmı bulunan karaciğer ortalama aktivitesine eş düzeyde SUVmax: 3,3 
metabolik aktivite gösteren yumuşak doku yoğunluğu saptandı. T11 vertebra seviyesinden başlayarak yukarıya 
doğru bilateral torakal vertebraların çevresinde, en geniş yeri T11 vertebra komşuluğunda 29x46 mm olarak 
ölçülen karaciğer ortalama metabolik aktivitesine eş düzeyde metabolik aktivite gösteren lezyonlar saptandı. 
Lezyonların karakteristiği EMH ile uyumluydu. Hasta bası bulguları nedeniyle Nöroşirurji tarafından 
değerlendirildi. Operasyon önerilmeyen hasta radyoterapi programına alındı. 7. fraksiyonu tamamlanan hastanın 
güncel fizik muayenesinde nöropatik ağrının tamamen gerilediği, L4-L5 dermatomlarda hipoestezinin azaldığı, 
sağ ve sol ayak 1. parmak plantar fleksiyon kas gücünün 5/5 olduğu saptandı. Radyoterapisi devam eden 
hastada tedavinin 7.gününde dramatik yanıt alınmıştır.  

TARTIŞMA: EMH'nin neden olduğu spinal veya paraspinal psödotümörlerin tedavisi için kanıta dayalı bir kılavuz 
yoktur. Tedavi seçenekleri arasında kortikosteroidler, kan transfüzyonu, hidroksiüre, radyoterapi, cerrahi 
dekompresyon veya bu modalitelerin bir kombinasyonu bulunur. Terapi genellikle semptomların şiddetine, kitlenin 
boyutuna, hastanın klinik durumuna ve önceki tedaviye bağlıdır. Sunulan olguda sakral bölgede spinal kordu 
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oblitere eden EMH ile uyumlu yumuşak doku lezyonuna radyoterapi tedavisi uygulanmış ve ilk haftada 
semptomlarda anlamlı regresyon saptanmıştır. 
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Mediastinal Teratom Zemininde Gelişen Metastatik Enterik Adenokarsinom 

1Yağnur Uzun, 1Ceylin Aybike Dağıstan, 1Ayşe Eda Fidan, 2Kemal Karaman, 2Efnan Algın, 2Öznur 
Bal 
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2Ankara Şehir Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Ankara 

GİRİŞ: Teratomlar gonadal ya da ekstragonadal yerleşimli olabilen ve malign transformasyon gösterebilen bir 
germ hücreli tümör tipidir. Malign transformasyonda adenokarsinoma en sık görülen histolojik subtiptir. Bu yazıda 
sternuma invaze mediastinal kitle ile presente olan ve teratom zemininde gelişmiş enterik adenokarsinomlu bir 
hasta sunulmuştur. 

VAKA SUNUMU: 54 yaşında erkek hasta 9 ay önce başlayan ve progrese olan sağ boyun altında göğüs 
duvarında şişlik ile başvurdu. Hastanın çekilen Toraks Bilgisayarlı Tomografisinde mediasten sağ yarısında 
68x57 mm boyutlu lobüle konturlu anteriorda manibrium sterniye uzanım gösteren litik destrüktif değişikliklere 
neden olan kitle tespit edildi. Kitleden yapılan trucut biyopsinin patolojik değerlendirmesi adenokarsinom olarak 
raporlandı (sitokeratin 20 ve CDX2 pozitif, sitokeratin 7, PSAP, TTF1, Napsin A, kromogranin, sinaptofizin 
negatiftir) ancak tümörün histomorfolojik ve immünhistokimyasal özellikleri konvansiyonel tip pulmoner 
adenokarsinom için karakteristik olmadığı ve olguda öncelikle gastrointestinal kökenli metastatik karsinom 
olasılığının dışlanması önerildi. Hastanın gastrointestinal taramasına yönelik planlanan özefagogastrik 
endoskopisi ve kolonoskopisinde özellik saptanmadı. Ancak hasta tetkik ve tedavisine devam etmedi. 1 ay önce 
oral alım bozukluğu ve nefes darlığı ile hastaneye başvuran hastanın fizik muayenesinde sternumda 12x12 cm 
kitle ve saçlı deride 2 adet 2x3 cm kitle tespit edildi. Takipneik olan hastanın istirahat ve eforda ciddi dispnesi ve 
oral alım azlığı mevcuttu. Hastanın PET BT’sinde sağ supraklavikular alanda büyüğü 28x31 mm çaplı lenf 
nodlarında, mediasteni tama yakın doldurarak sternumu destrükte eden, anteriorda belirgin ekspansiyon 
göstererek ve trakeayı sola deviye ederek cilt altında protrude olan santrali ametabolik/nekrotik görünümlü 
heterojen dansiteli 84x124x151 mm boyutlarındaki kitlesel lezyonda artmış F-18 FDG tutulumu izlendi (sumv-max 
8.22). Hastadan manubrium sterni üzerindeki lezyondan biyopsi tekrarlandı. Patoloji sonucu adenokarisonm 
infiltrasyonu/metastazı, teratom zemininde gelişmiş enterik adenokarsinom ile uyumlu olarak raporlandı (TTF 1, 
Napsin A, PSA, sitokeratin 7, kromogranin, sinaptofizin, MUC 5AC ile boyanma yoktur. Sitokeratin 20, EMA, CEA, 
CDX2, MUC 1 İle diffüz kuvvetli boyanma izlenmiştir.). Hastadan saçlı derideki 2x3 cm boyutlarındaki lezyonun 
patolojik incelemesi adenokarsinoma metastazı ile uyumlu olarak değerlendirildi. Hastada VCSS gelişmesi 
üzerine 9400cGy/gün 5 fraksiyonda 20 Gy (hasta yatamadığı için oturur pozisyonda) palyatif olarak verildi. 
Hastaya 1.basamak palyatif kemoterapi verilmesi planlandı. 1. kür sonrası izlemde hastanın klinik bulgularında 
gerileme başladığı gözlendi. Hastanın takip ve tedavisi devam etmektedir. 

SONUÇ: Mediastinal teratomlar farklı klinik davranışlar göstermekle birlikte malign transformasyon geliştiğinde 
hızlı progresyon ve kötü prognozla ilişkilidir. Cerrahinin mümkün olduğu vakalarda sağkalım malign 
transformasyon göstermeyen hastalarla benzer olmakla birlikte metastatik hastalarda inkurabıldır. 
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Aile Hekimliği Disiplininin Değişik Basamaklarındaki Hekimlerin Dislipidemi 
Tedavilerine Yaklaşımları 
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GİRİŞ ve AMAÇ: Kardiyovasküler hastalıklar ülkemizde ve dünyada önde gelen ölüm nedenleridir. 
Çalışmamızda aile hekimliği disiplininde farklı akademik aşamalardaki hekimlerin kardiyovasküler hastalıkların en 
önemli risk faktörlerinden dislipideminin tedavisine yaklaşımını göstermeyi amaçladık. 

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız Kadıköy ve ilçesinde aktif olarak çalışan 259 aile hekiminin 189'una 
ulaşılarak 01.01.2019-01.03.2019 tarihleri arasında yüz yüze görüşme ve online anket doldurma yöntemiyle 
gerçekleştirildi. Çalışma, katılan hekimlerin dislipidemi ve statin tedavisi ile ilgili görüşleri, dislipidemik hastaların 
demografik verileri, tanı ve takibi, statin tedavisi hakkındaki bilgi ve deneyimleri hakkında 32 sorudan oluşan bir 
anket ile elde edilmiştir. 

BULGULAR: Asistan aile hekimlerinin hem uzman hem de pratisyen hekimlere göre daha fazla kronik hastalık 
izlediği gözlendi (p<0.001). Uzman aile hekimleri, dislipidemi tanısı ve tedavisi hakkında asistan ve pratisyen aile 
hekimlerine göre daha fazla bilgi sahibi olduklarını düşünmektedir (p = 0.001). Asistan ve uzman aile hekimleri 
statin tedavisinin, tedavi süresini ve yan etkileri pratisyen hekimlere göre daha fazla takip ettikleri gözlenmiştir (p 
= 0.001). Pratisyen aile hekimlerinin %29.8'i (n = 25), asistam aile hekimlerinni %50.8'i (n = 31) ve uzman aile 
hekimlerinin %68.3'ü (n = 28) en son çıkan tanı ve tedavi kılavuzlarına uyduklarını belirtmiştir. Uzman aile 
hekimlerinin asistan aile hekimlerine ve asistan aile hekimlerinin pratisyen hekimlere göre daha fazla kılavuz takip 
ettikleri gözlenmiştir (p<0.001). 

TARTIŞMA ve SONUÇ: Aile hekimlerinin kardiyovasküler hastalıklarla tanı, tedavi ve takibi güncel kılavuzlarla 
birlikte gerçekleştirmesi, ilk aşamada hastanın yaşam kalitesini artıracak ve 2. ve 3. basamak sağlık tesislerinde 
birikimi azaltacaktır. Bununla birlikte, bu kılavuzların hızlı bir şekilde değiştirilmesi hekimlerin kendilerini hızla 
yenilemelerini gerektirir. 
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Nadir Bir Olgu: Ana Portal Vene Kitle Basısı Yapan Pankreas Walled Off Nekrozu  
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GİRİŞ: Akut pankreatit sonrası geç dönemde lokal komplikasyon olarak gelişen sıvı koleksiyonları iki kategoride 
incelenebilir: Pankreatik psödokist ve walled-off nekroz (WON). WON, iyi sınırlı bir inflamatuar duvar ile çevrili ve 
kapsüllü pankreatik/peripankreatik nekroz olarak tanımlanır. WON’da septasyonlar, kist içi debrisleri, kalın kist 
duvarı gibi radyolojik bulgular görülür. WON asemptomatik olabileceği gibi ateş, karın ağrısı, bulantı, kusma gibi 
semptomlar oluşturabilir; enfekte olabilir, sepsise sebep olabilir veya kitle etkisiyle komşu organlara bası sonucu 
olulan bulgularla kendini gösterebilir. Bazı vakalarda pankreas fistülüne/perforasyonuna sebep olduğu 
görülmüştür. Bu vakamızda; akut nekrotizan pankreatit sonucu komplikasyon olarak duodenumu 360 derece 
sarıp kolon splenik fleksuraya uzanan WON gelişmiştir. Bu nekroz, kitle etkisi ile ana portal vene bası 
yapmaktadır. Aynı zamanda splenik ven trombozu ile de komplike olan hastada bu sebeplere bağlı olarak portal 
hipertansiyon gelişmiştir. 

VAKA: 43 yaşında kadın hasta acil servise sırta vuran epigastrik ağrı ile başvurmuş olup klinik ve görüntüleme 
bulgularıyla akut pankreatit ve ileus tanıları alıp interne edilmiştir. Özgeçmişinde 4 yıl önce pankreatit öyküsü ve 
ailesel hiperlipidemi olduğu öğrenildi. Hasta düzensiz olarak Fenofibrat ve Pankreatin kullanmaktaydı. 
Tetkiklerinde: glukoz: 286mg/dL, amilaz: 662U/L trigliserid: 2039mg/dL. Kan gazında asidoz görülmedi. CRP: 100 
mg/L olarak bulundu. Tam kan sayımında lökositoz dışında özellik görülmedi. Ateş: 36,4°C, nabız: 103/dk, 
tansiyon: 130/90 mmHg, saturasyon: %96. Fizik muayenesinde batında yaygın hassasiyet ve defans görüldü 
Rebound ve cilt döküntüsü saptanmadı. Başvuru sırasındaki BTsi: “Ana portal ven düzeyinde belirgin kalibrasyon 
kaybı izlenmektedir. Bu durumun duvarlı nekroz basısına sekonder olduğu düşünülmüştür. Pankreas gövde ve 
kuyruk kesiminde %50 oranında nekroz bulguları sergileyen nekrotizan pankreatit ile uyumlu görünüm izlenmiştir. 
Splenik ven tromboze görünümdedir. ”BİSAP: 1 Marshall: 0 Ranson 48. Saat skoru:4 (mortalite %15).Hastaya 
yatışında IV hidrasyon, oksijen, antikoagülan ve hiperlipidemi nedeniyle insülin infüzyonu başlandı. İleus 
nedeniyle nasogastrik tüp takıldı. AFR yüksekliği ve ateş sebebiyle antibiyoterapi eklendi. Yatışının 3. gününde 
gaz-gaita çıkışı olan hastanın oral beslenmesiyle birlikte subkutan insülin, Fenofibrat ve Omega-3 tedavisi 
eklendi. Yatışının 18. gününde amilaz ve trigliseridi normale gelen hasta bu tedavilere ek antikoagulan ve 
beslenme önerileri taburcu edildi. Taburculuktan 1 ay sonra kontrolde hastanın epigastrik ağrısı mevcuttu. Kontrol 
BTsi: “Ana portal ven düzeyinde belirgin kalibrasyon kaybı izlenmektedir. Bu durum duvarlı nekroz basısına 
sekonder olarak düşünülmüştür. Pankreas baş ve gövde lokalizasyonunda duodenumu 360 derece saran, splenik 
fleksuraya kadar uzanım gösteren, en geniş yerinde 3x7 cm, çevre dokuya bası gösteren enkapsüle WON ile 
uyumlu görünüm izlenmektedir. Pankreas parankimini %50’den fazla etkilemektedir.” şeklinde raporlanmıştır. 
Hastanın yapılan gastroskopisinde mide fundus ve korpusta varisler görülmüştür. Portal doppler usgde portal 
hipertansiyon ile uyumlu bulgular saptanmıştır. 

SONUÇ VE TARTIŞMA: Pankreatit sonrası portal hipertansiyon sık görülmekle birlikte en sık sebeplerinden biri 
pankreatitin yol açtığı enflamasyon ve hiperkoagulabilite sebebiyle oluşan trombozlardır. Bu vakamızda da 
splenik ven trombozu görülmüştür. Literatürde pankreas kistleri ve tümörlerinin bası etkisiyle dolaylı olarak portal 
hipertansiyona yol açabildiği sık olarak görülmektedir. Bazı vakalarda kitlenin doğrudan portal vene bası yaptığı 
da görülmüştür. Ancak pankreas walled off nekrozunun doğrudan portal vene kitle etkisi ile bası yaptığına 
literatürde erişilebildiği kadarıyla rastlanmamıştır ve bu yönüyle nadir bir olgu olarak kabul edilebilir. 
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Semptomatik veya enfekte olmuş WON’da ilk tedavi seçeneği endoskopik kist drenajı ve nekrozektomidir. 
Endoskopik tedavinin uygulanamadığı durumlarda durumlarda cerrahi tedavi düşünülebilir. Bu vakada hasta 
drenaj için gerekli merkeze yönlendirilmiştir.  
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Gebelikte Hipokaleminin Nadir Bir Nedeni; Tirotoksik Hipokalemik Periyodik 
Paralizi 

1Musa Civak, 1Burak Can Cengiz, 1İhsan Ateş 

 
1T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ankara 

GİRİŞ ve AMAÇ: Tirotoksik hipokalemik periyodik paralizi hipertiroidizmin nadir görülen bir komplikasyonu olup, 
prevalansı hipertiroidili hastalarda %0,1 ile %2 arasında değişmektedir. Gebelerde tirotoksik hipokalemik 
periyodik paralizi çok daha nadir görülmekte olup, literatürde sadece birkaç vaka sunumu şeklinde bildirilmiştir. 
Ataklar sırasında hipertiroidi, hipokalemi ve daha çok proksimal kasları etkileyen jeneralize güçsüzlük 
gözlenmektedir. Ataklar genellikle ağır fiziksel aktivite, stres veya aşırı karbonhidrat alımı ile tetiklenir. Biz burada 
jeneralize kas güçsüzlüğü ile başvurup tirotoksik hipokalemik periyodik paralizi tanısı alan 12 haftalık gebe bir 
hastayı sunmayı amaçladık. 

OLGU: 12 haftalık gebeliği olan 39 yaşında kadın hasta, 3 aydır aralıklı olan halsizlik, yaygın kas gücsüzlüğü, 
bulantı şikayeti ile başvurdu. Vital bulgularında taşikardi (nabız: 110/dk) dışında patoloji saptanmadı. Boyun 
muayenesinde grade 1 palpabl tirod bezi saptandı. Nörolojik muayenede üst ve alt ekstremitede 3/5 proksimal 
kas güçsüzlüğü ve 4/5 distal kas güçsüzlüğü saptandı. Laboratuvar incelemesinde K: 1,59 mEq/L (3,5-5,5), 
serbest T3: 5,86 pg/mL (2,3-4,2), serbest T4: 3,22 ng/dL (0,89-1,76), TSH: 0,008 mIU/mL (0,55-4,78) olarak 
tespit edildi. Hastada bu bulgular ile tirotoksik hipokalemik periyodik paralizi düşünüldü. Hastaya yapılan 
potasyum replasmanı ile klinik olarak dramatik düzelme saptandı. Tiroid reseptör antikoru pozitif olan ve tiroid 
dopler USG değerlendirmesinde grade 1 kanlanma saptanan hastaya Graves hastalığı tanısı konuldu. Hastanın 
gebelik durumu da göz önünde bulundurularak propiltiyourasil başlandı. Antitiroid ilaç başlandıktan 1 hafta sonra 
sT3- sT4 düzeyinin normal saptandığı ve bununla birlikte potasyum replasmanı ihtiyacı kalmadığı gözlendi. 

TARTIŞMA: Gebelikte tirotoksik hipokalemik periyodik paralizi, hipokaleminin nadir bir nedenidir. Literatürde 
bildirilen vakalara benzer olarak bizim vakamızda da antitiroid tedavi ile serbet T3-serbest T4 düzeyinin normal 
sağlanmasıyla birlikte hipopotasemide de düzelme sağlanmıştır. 

SONUÇ: Kas güçsüzlüğü ile başvuran hastalarda potasyum düzeyi mutlaka değerlendirilmelidir. Hipopotasemi 
saptananlarda, gebe olsa dahi, tirotoksik hipokalemik periyok paralizi ayırıcı tanıda akılda tutularak, tirod 
fonksiyon testleri de istenmelidir. 
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Primer Rektum Malign Melanom Olgu Sunumu 

1Ezel Elgün, 1Satı Burcu Çetin, 2Birol Ocak, 2Ahmet Bilgehan Şahin, 2Adem Deligönül 

 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa 
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji Anabilim Dalı, Bursa 

GİRİŞ: Melanom melanositlerin malign transformasyonu sonucu gelişen tümördür. Sıklıkla primer lokalizasyonu 
deri olan melanom, gastrointestinal trakta en sık metastaz yapan kanserlerdendir. Ancak primer rektum malign 
melonomu nadirdir. Primer rektum malign melanom olgusunu sunmayı amaçladık. 

OLGU: 74 yaşında bayan hasta karın ağrısı, taze renkli kanama ve kabızlık şikâyeti ile acil servise başvurdu. 
Özgeçmişinde sistemik hastalığı olmayan hastanın fizik muayenesinde sol alt kadranda hassasiyeti olup, rektal 
tuşede taze renkli kan bulaşı mevcuttu. Laboratuvarında hemoglobin 10 g/dl, trombosit 320.000/µL tespit edildi. 
Genel cerrahi tarafından acil cerrahi girişim düşünülmedi. Hemodinamisi stabil olan hastaya kolononoskopi 
planlandı. Rektumda anal kanaldan itibaren 6. cm’de lümende darlık oluşturan üzeri frajil kitleden biyopsi alındı. 
İmmünohistokimyasal boyamada S100 (+), EMA (+), HMB45 (+), MART-1 (+), CD117 (-), DOG-1 (-), SMA (-), 
desmin (-), sinaptofizin (-), PanCK (-), CDX2 (-), kalretinin (-), CK5/6 (-), WT-1 (-), CD99(-) tespit edildi. 
Histopatolojik tanısı rektum malign melanom olarak raporlandı. Cilt ve oküler muayenesinde melanoma yönelik bir 
lezyon görülmedi. Sistemik evrelemesine yönelik çekilen PET BT’de rektumda kitle lezyonu, pararektal yağ 
planlarında lenf nodları, mezenterik yağ planları içerisinde nodüler implantlar, sağ sürrenal glandda nodüler 
oluşum, karaciğer sağ lob posteriorunda hipodens lezyon, her iki akciğer parankiminde metastatik nodüller, sol 
parafarengeal, posterior servikal ve alt juguler lenf nodları, C2 ve T10 vertebrada litik görünümlü metastatik 
odaklar görüldü (Şekil 1). Kranial manyetik rezonans görüntülemesinde metastaz görülmedi. BRAF V600E 
mutusyonu negatif tespit edildi. Metastatik rektum malign melanomu nedenli hastaya sisplatin ve temozolamid 
kemoterapisi başlandı. Ağrılı kemik lezyonlarına yönelik palyatif radyoterapi planlandı ve bifosfanat tedavisi 
başlandı. Takibinde febril nötropeni ve akut renal yetmezlik nedeniyle yatışı yapılan hastaya sitotoksik kemoterapi 
tolerasyonu iyi olmaması ve progresyon gelişmesi üzerine ipilimumab başlandı. 4 kür ipilumab sonrasında çekilen 
PET BT’de primer rektumdaki kitlede regresyon, yeni oluşan inguinal lenf nodları, karaciğerde metastatik yeni 
lezyonlar, her iki akciğer parankiminde dağınık yerleşimli çok sayıda metastatik nodüler lezyon, C1, C2, C7 
vertebrada ve sol mandibulada metastatik leyonlar gözlendi (Şekil 2). ECOG performans skoru 4 olan hasta ve 
yakınları tedaviye devam etmek istemedi. Hasta palyatif destek tedavisine alındı. Takibinde 2 ay sonra ex oldu. 

SONUÇ: Primer intestinal melanom tanısı için soliter bir lezyon olması, daha önceden cilt veya oküler lezyonların 
rezeksiyonu olmaması, primer tümörle uyumlu morfoloji, ameliyat sırasında senkronize melanom olmaması kriter 
olarak kullanılabilir. Histopatolojik boyamasında HMB45, MART-1 ve S-100 pozitiftir. İnfiltrasyon derinliği, hastalık 
evresi, hasta yaşı ve performansı, lenf nodu durumu prognozun en önemli belirleyicisidir. Pozitif lenf düğümleri, 
rezeke edilmeyen tümörler ve ileri evredeki hastalar genellikle kötü prognoza sahiptir. Olgular genellikle 
kemoterapiye dirençlidir. Primer cilt malign melanomlarına göre immünoterapi yanıtları daha düşüktür. 

 

 

 

 

 



17. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi 

 
 

363 
 

Şekil 1: Tanı anı PET BT görüntüleri 

 

Şekil 2: Progrese PET BT görüntüleri 
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Enfeksiyon Perdesinin Arkasından Sarkoidozu Tanımak 

1Tuğba İlhan, 1Ayten Başak Karaakın Dinar, 1Nizameddin Koca, 2Koray Ayar 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Bursa 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Bursa 

ÖZET: Sarkoidozis etiyolojisi bilinmeyen, kronik inflamatuvar, çoğunlukla akciğer tutulumu ile seyreden 
histopatolojik olarak non-kazeifiye granülomatöz lezyonlarla karakterize multisistemik bir hastalıktır. Selülit, deri 
ve deri altı yağ dokusunu tutan, ani başlayıp hızla yayılım gösteren bir enfeksiyondur. Bu olguda selülit olarak 
düşünülen 32 yaşındaki hastada deri bulgularından yola çıkılarak tanısı konulan ve tedavi ile semptomları 
tamamen gerileyen bir sarkoidoz vakasını sunmayı amaçladık. 

GİRİŞ: Sarkoidozis etiyolojisi bilinmeyen, kronik inflamatuvar, çoğunlukla akciğer tutulumu ile seyreden 
histopatolojik olarak non-kazeifiye granülomatöz lezyonlarla karakterize multisistemik bir hastalıktır. En yaygın 
klinik özellikler solunum semptomları (öksürük, dispne, bronşiyal hiperreaktivite), yorgunluk, gece terlemesi, kilo 
kaybı ve eritema nodosumdur. Ancak hastaların %50’si asemptomatik olup tanı başka sebeplerle çekilmiş akciğer 
radyogramında rastlanan bilateralveya unilateralhiler ve/veya paratraekal alanda dolgunluk saptanması ile konur. 
Selülit, deri ve derialtı yağ dokusunu tutan, ani başlayıp hızla yayılım gösteren bir enfeksiyondur. Etken genellikle 
Staphylococcusaureus ve Streptococcuspyogenes’dir. Genellikle alt ekstremitede unilateral yerleşimli, sağlam 
deri ile keskin sınırı olmayan lezyonlardır. Eritem, şişlik, ısı artışı, ağrı, hassasiyet gibi lokal bulgularla veya ateş, 
üşüme, titreme, halsizlik gibi sistemik bulgularla prezente olabilir. Sellülitin bu bulguları bazen sarkoidoz seyrinde 
görülen eritemanodosum ile karışabilir. 

OLGU: Son bir ay içinde üşüme, titreme, ateş, soğuk algınlığı ve bacaklarda kızarıklık şikayetleriçeşitli sağlık 
kuruluşlarına defalarca olan başvuran 32 yaşındaki hastaya selülit ön tanısıyla çeşitli oral ve parenteral 
antibiyoterapi uygulanmış. Şikayetlerinin gerilememesi, bacak ön yüzünde başlayan lezyonların alt ve üst 
ekstremiteye yayılması üzerine poliklinikte yapılan alt ekstremite yüzeyel doku ultrasonografisinde selülit olarak 
raporlanan hasta multiple sellülit ön tanısı ile hasta ileri tetkik amacıyla yatırıldı. Mevcut lezyonların ilk olarak üç 
hafta önce ortaya çıktığı poliklinikte verilen tedavilere rağmen lezyonlarında progresyon gözlenen hastanın 
bacakların ön yüzündeki Şekil 1a’de gözlenen lezyonları eritema nodosum olarak değerlendirildi. Akciğer 
grafisinde (Şekil 2) bilateral hiler lenfadenopati gözlenen, antibiyoterapiye rağmen akut faz reaktanlarında ve 
kliniğinde düzelme olmayan hastaya sarkoidoz ön tanısıyla steroid ve indometazin tedavisi başlandı, 
antibiyoterapisi stoplandı. Takiplerinde ciltteki eritema nodusumla uyumlu lezyonlarında gerileme gözlendi (Şekil 
1b). Sarkoidozun diğer organ tutulumlarına yönelik ileri araştırmalar yapıldı. Üveit saptanmadı. EKG’de normal 
sinus ritmi gözlendi. Batın ultrasonografisinde hepatomegali ve splenomegali saptanmadı. Kliniği düzelen ve 
enfeksiyon parametreleri gerileyen hasta taburcu edildi. 
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Şekil-1. a: Tedavi öncesi cilt lezyonları, b: tedavi sonrası gerileyen cilt lezyonları 

 

Şekil-2. Bilateral hiler lenfadenopati varlığını gösteren akciğer grafisi 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Klinikte değerlendirilen hastalarda ayırıcı tanıların geniş ölçekli tutulması ve bu ayrıcı 
tanılar arasında doğru tanı koyulması hastanın hızlı ve etkin bir tedaviye ulaşmasının anahtarıdır. Günümüzde 
radyolojik görüntüleme ve laboratuvar tetkikleri tanı koymada güçlü yol göstericiler olsa da doğru tanı koymada 
anamnez ve fizik muayenenin yeri yadsınamazdır. Detaylı fizik muayeneve doğru laboratuvar ve görüntüleme 
tetkikleri ile hastanın tedavisinin erken konması efektif tedaviyi bir an önce almasıaçısından önemlidir. Sistemik, 
kronik bir hastalık tanısının zamanında koyulabilmesi hastalığın prognozunu olumlu yönde etkiler. Multipl organ 
tutulumları ve kronik hasarlar erken dönemde fark edilerek gerekli tedavilerin erkenden başlanması hastalık ilişkili 
kronisite ilişkili komplikasyonların önlenmesinde etkin rol alır. En zor hasta bir tanı ile bize başvuran hastadır. Bu 
sebeple bir ön tanıyla başvuran her hastaya objektif bir bakış açısıyla yaklaşmalı ve olası başka ayırıcı tanıları 
göz önünde bulundurmalıyız.  
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Disleksi ve Sağlık 

1Neslişah Ünal, 1Hicran Yıldız 

1Bursa Uludağ Üniversitesi 

GİRİŞ: Disleksi, oldukça yaygın görülen bir öğrenme güçlüğüdür. Sağlık alanında, hasta ve sağlıklı bireylere 
yönelik yapılan sağlık eğitimi, sağlığın korunması ve geliştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Sağlık 
çalışanlarının disleksi konusunda bilgi ve farkındalığının olmasının, hem sağlık eğitiminin etkinliğinin arttırılması 
hem de disleksi tanılanan hastaların karşılaşabileceği sağlık sorunlarının önlenmesine katkıda bulunacağı 
düşünülmektedir. Bu derleme sağlık çalışanlarının disleksi konusundaki farkındalığının arttırılması amacıyla 
hazırlanmıştır. Disleksi herhangi bir kültür, ırk, cinsiyet ve toplum ayırt etmeksizin her bireyde görülebilen, 
nörolojik kökenli olduğu ileri sürülen bir öğrenme-okuma güçlüğüdür. Disleksi toplumda yaygın olarak mental 
retardasyonla ilişkilendirilmiş ve gelişimi aile içi dinamiklere bağlanmıştır. Disleksi, genellikle obesesif sorunlar ve 
düşük sosyoekonomik durum ile ilişkilendirilmesine rağmen, disleksinin esas patolojisinde nörobiyolojik nedenler 
yer almaktadır. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, disleksi tanılanan bireylerde beynin sağ ya da sol yarım 
kürelerinin gelişmediği veya az geliştiği, beyin yapısının ince ve dar olduğu gözlenmiştir. Disleksinin etiyolojisi 
konusunda yapılan diğer çalışmalarda, kesin olmamakla birlikte, düşük kilolu doğumlar, doğum öncesi ve doğum 
sonrası yaşanan sorunlar, dikkat eksikliği bozuklukları, yeme alışkanlıkları, bazı alerji türleri, görsel/işitsel/algısal 
ve benzeri sorunların özel öğrenme güçlüğü ile ilişkili olduğu varsayılmaktadır. Disleksi, çok boyutlu bir öğrenme 
güçlüğüdür. Bu nedenle, disleksi DSM- IV’e (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) göre dört 
grupta sınıflandırılmaktadır: Okuma bozukluğu (Disleksi), Aritmetik bozukluğu (Discalculi), Yazılı anlatım 
bozukluğu (Disgrafi) ve Başka türlü, adlandırılamayan öğrenme bozuklukları. Disleksi tanılandıktan sonra, her 
birey ayrı olarak ele alınmalı, bireyin hangi disleksi sınıfında olduğu ve hangi alanlarda güçlük çektiği belirlenmeli, 
disleksiye ek olarak farklı patolojilerin var olup olmadığı (psikiyatrik, vb.) sorgulanmalı, bireyin bilişsel 
süreçlerindeki değişiklikler iyi takip edilmeli ve bireye özgü iyileştirmeler yapılmalıdır. Disleksi, toplumun bu 
konudaki bilgi ve farkındalık düzeyinin az olması nedeniyle geç fark edilmektedir. Oysa ki, nörolojik ve bilişsel 
kaynaklı bu tanının erken dönemde tanılanması, sağlığın korunması ve geliştirilmesi açısından son derece 
önemlidir. Disleksi erken dönemde tanılanırsa, doğru bir yönlendirme ile disleksi tanılanan bireyler sağlıklı bir 
yaşam sürebilmekte, yaşam kaliteleri artmakta ve çok başarılı olabilmektedir. Ancak, yapılan çalışmalar  toplumun 
disleksi konusundaki bilgi ve farkındalığının yeterli düzeyde olmadığını göstermektedir. Sağlık çalışanları, 
toplumun bilgilendirilmesi ve farkındalık düzeyinin arttırılmasında önemli bir role sahiptir. Sağlık çalışanlarının bu 
konudaki sorumlulukları şunlardır:• Okul, hastane gibi ortamlarda, anne babalara, eğitimcilere, çocuklara ya da 
yetişkinlere disleksi kavramının anlatılması, belirtileri ve disleksi türleri konusunda bilgi verilmesi, • Toplumun 
farkındalığının arttırmaya yönelik proje ve çalışmaların yapılması, bu çalışmalardan toplumun haberdar olmasının 
sağlanması• Düzenli aralıklarla çocuklar için okullarda, yetişkinler için ise iş yerleri ve kamuya açık alanlarda 
tanılamaya yönelik girişimler planlanması ve uygulanması• Öğrenme güçlüğü olan çocuk ve yetişkinlerin sosyal 
yaşamda yaşadıkları zorluklarla baş edebilmeleri için çözümler üretilmesi. 

SONUÇ: Disleksi, bireylerin sağlığını, başarı düzeyini ve yaşam kalitesini etkileyen bir öğrenme güçlüğüdür. 
Disleksinin erken tanılanması, sağlık eğitiminin planlanması ve uygulanması sırasında bireyin öğrenme güçlüğü 
alanının göz önünde bulundurulması, toplumun disleksi konusundaki bilgi ve farkındalık düzeyinin arttırılması 
sağlığın korunması ve geliştirilmesi açısından son derece önemlidir. Sağlık alanında, disleksi konusunda yapılan 
çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu konunun daha geniş kapsamlı incelenebilmesi için, sağlık profesyonellerinin 
de yer alacağı daha fazla sayıda çalışma yapılması önerilmektedir.  

Kaynaklar: 

1.Karaman D.,Kara K.,Durukan İ., Özgül Öğrenme Bozukluğu,Anatol J Clin Investig: 6(4):288-298,2012.2.Saraç 
S., Okuma Güçlükleri ve Disleksi, Psikoloji Çalışmaları, 34-1:71-77,2014.  
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Diyabetik Hastalarda Deri Bulguları 

1Neslişah Ünal, 1Hicran Yıldız 

 
1Bursa Uludağ Üniversitesi 

GİRİŞ: Diyabetes mellitus, kısmi veya tam insülin yokluğu nedeniyle gelişen, kronik hiperglisemi ve karbonhidrat-
yağ metabolizmasının bozukluğu ile seyreden bir hastalıktır. Dünyada ve ülkemizde diyabet prevalansı giderek 
artmaktadır. Diyabet, vücutta tüm organ ve organ sistemlerini direkt ya da dolaylı olarak etkileyen ve ciddi 
komplikasyonlara neden olabilen kronik bir hastalıktır. Bu derleme, diyabetli hastalarda görülen cilt sorunlarını 
gözden geçirmek amacıyla yapılmıştır. Diyabetli bireylerde, çok sayıda cilt sorunu görülmesine rağmen, yapılan 
çalışmalarda genellikle dermotopati ve enfeksiyonlar ön plana çıkmıştır. Diyabetli bireylerde, deri bulguları tedavi 
süreci, hastalığın şiddeti ve seyri, tedavinin takibi, hastanın yaşı, kültürel özellikler hastanın bakımı gibi faktörlere 
göre değişmekte ve çeşitlenmektedir. Diyabette görülen deri bulgularını 4 grupta sınıflandırılabilmektedir: 

1-) Diyabetin akut metabolik düzensizlikleri ile ilişkili deri bulguları,  

A.) Enfeksiyonlar: Kandida Enfeksiyonları, Dermotofit Enfeksiyonları, Bakteriyel Enfeksiyonlar 

B.) Eruptif Ksantomatozis: Deride Sarı Renk Değişikliği (Karotenozis) 

2) Diyabetin kronik dejeneratif komplikasyonları ile ilişkili deri bulguları: Diyabetik Dermopati, Büllozis 
Diyabetikorum, Diyabetik Kalın Deri, Pigmente Purpurik Dermatoz, Diyabetik Ayak Sendromu 

3) Diyabette sık görülen fakat akut metabolik bozukluklar veya kronik dejeneratif komplikasyonlar ile ilişkili 
olmayan deri bulguları: Nekrobiyozis Lipoidika Diyabetikorum (NLD), Dissemine Granüloma Anülare, Akantozis 
Nigrikans, Vitiligo, Perforan dermatozlar 

4) Tedavi komplikasyonlarına bağlı deri bulguları: Lipoatrofi, Lipohipertrofi 

Diyabetik bireylerde görülen deri bulguları, bireyin fiziksel görünümünü etkileyerek bireyin psikolojik sorunlar 
yaşamasına buna bağlı olarak kan şekerinin regülasyonunda zorlukların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. 
Hastalığın seyrini olumsuz yönde etkileyen bu bulgular, diyabet tanısının konulması ile birlikte ele almalı, 
önlemeye yönelik girişimler yapılmalı, düzenli aralıklarla değerlendirilmeli, fiziksel muayene ve gerekli laboratuvar 
testleri ile takip edilmelidir. İnsülin kullanımına bağlı gelişen lipoatrofi ve lipohipertrofi gibi deri bulgularının 
önlenebilmesi için, hastaya ve yakınlarına tedavi, insülin kullanımı ile ilgili uygulamalı eğitim vermeli ve hasta 
tedaviye bağlı gelişebilen deri bulguları yönünden düzenli olarak değerlendirilmelidir.  

SONUÇ: Diyabetli hastalarda, hem hastalığa hem de tedaviye bağlı deri bulguları görülebilmektedir. Diyabetli 
hastaların, ortaya çıkabilecek deri bulguları açısından değerlendirilmesi, tedavinin başarısı ve etkinliği açısından 
son derece önemlidir. 

Kaynaklar: 

1. Amos AF, McVarty DJ, Zimmot P. The rising global burden of diabetes and its complications: Estimates and 
projections to the year 2010. Diabetic Med 1997; 14:7-55. 
2. Satman I, Yilmaz T, Sengül A, et al. Population-based study of diabetes and risk characteristics in Turkey: 
Results of the Turkish diabetes epidemiyology study (TURDEP). Diabetes Care 2002; 25: 1551-1556. 
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Hemşirelik Eğitimi ve Stres 

1Yasemin Karacan, 1Hicran Yıldız 

 
1Bursa Uludağ Üniversitesi 

Toplumun sağlık problemi ve gereksinimlerine cevap verebilmek, toplumsal sorumluluğunun farkında öğrenmeye 
açık hemşireler yetiştirmek amacıyla yeterli teorik ve uygulama eğitimini içeren bir hemşirelik eğitimi sunmak 
gerekmektedir. Hemşirelik eğitimi sırasında öğrencilerde değişik düzeylerde kaygı ve stres yaşanmaktadır. 
Müfredat ve teorik bilgi klinik uygulama sırasında yaşanan stresin azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu 
derleme, hemşirelik eğitimi sırasında öğrencilerin yaşadığı strese dikkat çekmek amacıyla yapılmıştır. Hemşirelik 
eğitimi sırasında öğrenciler öğrenme ve performanslarını etkileyen çeşitli kişilerarası ve çevresel stresörlerle karşı 
karşıya kalabilmektedir. Literatür incelendiğinde, öğrencilerde strese neden olan faktörler fiziksel, psikolojik, 
toplumsal, ruhsal, klinik ortamı ile ilgili ve durumsal olarak sıralanabilmektedir. Klinik uygulama, öğrencilerin 
problem çözme becerilerini geliştirdiği, multisipliner ekip yaklaşımı, klinikte bulunmayla ilişkili ilkeleri, bütüncül 
yaklaşım ve meslektaşlarına ilişkin rolleri öğrenme fırsatı bulduğu bir eğitimdir. Ancak klinik uygulama sahaları, 
öğrencilerin profesyonel bilgi ve beceri gelişimleri için vazgeçilmez bir parçası olmasına rağmen, aynı zamanda 
öğrenciler için önemli bir kaygı ve stres kaynağıdır. Öğrenciler yaşadıkları stres nedeniyle, fizyolojik, duygusal ve 
davranışsal tepkiler verebilmektedir. Hemşirelik eğitimi alan öğrencilerin sınavlardan başarısız olma korkusu ve 
hocadan kaynaklı sorunlar, klinik ortamda yaşanan ekip çatışmaları, hasta bakımı sırasında yaşanan güçlükler, 
hastaların ağrı ve acı çekmesi, bilgi eksikliği, acil durumlarda baş edememe, klinik personelin öğrenciye tutumu, 
teorik olarak alınan eğitimle klinikte yaşanan uyumsuzluk gibi sorunlar stres kaynağı olarak belirtilmektedir. 
Hemşirelik eğitim sürecinde stres, öğrencilerin öğrenmelerini ve performanslarını olumsuz yönde 
etkileyebilmektedir. Bireyler, bireysel özelliklerine bağlı olarak stres anında farklı stresle başetme yöntemlerini 
kullanmaktadırlar. Stresle başetme yöntemlerinin etkin kullanımı, bireylerin yaşam sürecinde karşılaştıkları stresli 
durumların başarı ile üstesinden gelmesine katkıda bulunmaktadır. Ancak, yoğun stress yaşanması halinde 
öğrencilerin doğru düşünme ve karar verme süreci bozulup, öğrencinin motivasyonu olumsuz etkilenir böylece 
akademik başarısı düşebilmektedir. Bunun için istendik stres, öğrencileri güdüleyici etkisi olan, kontrol edilebilen 
ve uygun başetme yöntemlerinin kullanıldığı düşük stres düzeyidir. Sonuç olarak, hemşirelik eğitimi sırasında 
öğrenciler yüksek stres düzeyleri ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu nedenle, öğrencilere stresle başetme 
yöntemlerinin öğretilmesi, öğrencilerede stresi azaltmaya yönelik girişimlerin uygulanması ve önlemlerin alınması 
önerilmektedir. 

KAYNAKÇA 
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Stres Cevapları ve Başetme Davranışları. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2017;8(1):32-39 
2. Çapık C. Durmaz H. Öztürk M. Hemşirelik Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzları. Lefkoşe Örneği. 
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017;20:3 
3. Ağaçdiken S. Boğa N.M., Özdelikara A.. Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Eğitimine Yönelik Yaşadıkları 
Stres Düzeyinin Belirlenmesi . erişim tarihi: 29.11.2018 dergipark.gov.tr/download/article-file/226339  
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Kemoterapiye Bağlı Tat Alma Değişikliği 

1Serkan Budak, 1Hicran Yıldız, 1Rıdvan Bayram 

 
1Bursa Uludağ Üniversitesi 

GİRİŞ: Tat alma değişikliği kemoterapiye bağlı görülen semptomlardan biridir. Hastaların aldıkları kemoterapi 
protokolü ve farklı değişkenlere göre, tat alma değişikliği ve tat alma değişikliğinin şiddeti hastalar arasında 
farklılık gösterebilmektedir. Bu derleme, kemoterapi alan hastalarda tat değişikliğinin gelişimine dikkat çekerek, 
kemoterapi hastalarında beslenmenin etkin şekilde sürdürülmesinde katkıda bulunmaktadır. Tat genellikle dil, 
yanak mukozası, dudaklar ve yanaklar tarafından ayırt edilmektedir. Dil tuzlu ve tatlı hisselere en duyarlı, damak 
ise ekşi ve acı hislere en duyarlı yapıdır. Tat genel olarak, besinler ağıza alındığında hissedilen tatlı, tuzlu, ekşi ve 
acı algısıdır. Tatlı tat, basit karbonhidratların varlığını ifade ederken, tuzlu tat sodyum ve bazen diğer iyonların 
varlığını göstermektedir. Acı tat çeşitli bitki alkaloidleri gibi potansiyel toksinlerin varlığını göstermektedir. Ekşi tat, 
asitler tarafından uyarılmaktadır ve ekşi tadın protonlara bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. Tat değişimi, 
birey tarafından deneyimlenen tat algısındaki değişimler olarak tanımlanmaktadır. Tat değişimi, fizyolojik 
değişimler, hastalık durumu, infeksiyonlar, nöral yaralanma, ilaçlar, malnutrisyon ve toksik ajanlara maruziyet ile 
normal yaşlanmaya bağlı olarak gelişmektedir. Kemoterapiye bağlı ortaya çıkan tat değişimleri; hipoguzi, aguzi, 
paraguzi, kakaguzi, fantoguzi ve hiperguziyi içermektedir. Bununla birlikte, kanserli hastalar, çoğunlukla 
yiyeceklerin “tatsız” olduğundan yakınmaktadır. Bu durum, kanser hastalarının beslenme durumunu ve dolayısı 
ile tedavi sürecini olumsuz yönde etkilemektedir.  

SONUÇ: Kemoterapi alan hastalarda tat alma değişikliğinin türü ve şiddetinin değerlendirilmesi, beslenmenin 
sürdürülmesi ve tedavinin başarısı açısından son derece önemlidir. Kanserli hastaların tat değişikliği açısından 
düzenli aralıklarla değerlendirilmesi önerilmektedir. 
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Mantar Zehirlenmeleri 

1Serkan Budak, 1Hicran Yıldız, 1Rıdvan Bayram 

1Bursa Uludağ Üniversitesi 

GİRİŞ: Mantarlar doğada oldukça yaygın olarak bulunan bitkilerdir. Eski çağlardan bu yana doğadan toplanarak 
tüketilmekte olup, günümüzde önemli ticari değeri de olan bir besin kaynağı haline gelmiştir. Mantar tüketilmesi ile 
birlikte ortaya çıkan sağlık problemleri ülkemizde sık görülen, hatta ölümlere yol açabilen önemli bir sağlık 
sorunudur. Bu derleme, mantar tüketimi ile ortaya çıkan zehirlenmelere dikkat çekmek amacıyla hazırlanmıştır. 
Dünya üzerinde bilinen 5.000’den fazla mantar türü bulunmakla birlikte bunlardan zehirli olanların sayısı 100 
civarındadır, 15-20 türü ise tüketildiğinde potansiyel ölümcül özellik taşımaktadır. Amatoksinler siklik 
oktapeptidlerdir. Mantar zehirlenmelerine bağlı ölümlerin yaklaşık %95’inden Amanita phalloides sorumludur. 
Zehirlenme olgularında, bireyin hayatta kalma olasılığı yaş, hastaneye getiriliş zamanı, toksik maddenin cinsi ve 
miktarı, acil serviste zehirlenme olgularının triyajına öncelik verilmesi, yoğun bakım ve monitörizasyon 
imkanlarının varlığı önemlidir. Mantar zehirlenmelerine bağlı ciddi karaciğer yetmezliğinde karaciğer nakli hayat 
kurtarıcıdır. Ciddi karaciğer yetmezliği saptanan hastaların ivedilikle transplantasyon yapılacak bu konuda 
özelleşmiş bir merkeze nakledilmesi tedavi ve takipte en önemli noktalardan birisidir. Mantar kaynaklı 
zehirlenmeler, sıklıkla ilkbahar ve sonbahar aylarında yağışların başlamasıyla kırsal bölgelerde, bahçeler ve açık 
alanlardan bilinçsizce toplanan mantarların tüketilmesi sonucu meydana gelmektedir. Ciddi zehirlenmeler, 
genellikle mantar toplayıcının mantar türünü yanlış tanımlaması sonucu gelişmektedir. Mantar zehirlenmelerinde 
özellikle kırsal kesimdeki halk risk altındadır. Onlara konusunda eğitimler verilmelidir. Özellikle kırsal bölgelerde o 
bölgede bulunan mantar türleri ve yabani mantarların tüketilmemesi konusunda eğitimlerin yapılması, mantar 
zehirlenmelerinin önlenmesine katkıda bulunmaktadır.  

SONUÇ: Mantar zehirlenmesi, ölüme kadar uzayabilen ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Mantar 
zehirlenmelerinin önlemesi açısından topluma yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının planlanması ve 
uygulanması önerilmektedir. 
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Sağlık Okuryazarlığı ve Beslenme 

1Serkan Budak, 1Hicran Yıldız, 1Rıdvan Bayram 

 
1Bursa Uludağ Üniversitesi 

GİRİŞ: Sağlık okuryazarlığı kavramı ve beslenme günümüzde ekonomik, sosyal, politik değişimlerle birlikte, 
sağlığın korunması ve geliştirilmesi açısından daha da önemli hale gelmiştir. Yine bu değişimlerin etkisi ile 
meydana gelen yetersiz ve yanlış beslenme alışkanlıkları, bireylerde ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına 
neden olmaktadır. Sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi, hastanın sağlıkla ilgili her konuda doğru kaynaktan doğru 
bilge ulaşmasını sağlamaktadır. Bu derleme, sağlık okuryazarlığının beslenme üzerine etkisinin gözden 
geçirilmesi amacı ile yapılmıştır. Dünyada ve ülkemizde sağlıklı yaşam tarzını tercih eden insan sayısı giderek 
artmakta, fakat sağlık ve çevre sistemlerindeki karmaşıklık sebebiyle bu süreci hızlandırmakta güçlük 
çekmektedir. Bu karmaşıklığın nedenleri arasında; modernleşmiş toplumlarda sağlıksız yaşam biçimlerinin 
pazarlanmasının yapılması, en iyi düzeyde eğitim almış kişiler bile sağlık sistemi içerisinde yol katetmekte güçlük 
çekmekte ve sağlık ile ilgili konularda karar vermede ikilem yaşamakta, eğitim sistemleri çoğunlukla bireylerin 
sağlıklarının geliştirmesi için gereken bilgiye ulaşmasına, anlamasına, değerlendirme yapmasına ve kullanmasına 
yönelik becerileri gerçekleştirememektedir. Sağlık okuryazarlığı kavramı ilk kez 1974 yılında “sağlık alanında 
eğitim alan kişilerin sağlık ile ilgili bilgileri okuma, anlama ve medikal talimatlara uyma yeteneği” şeklinde 
tanımlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre “sağlık okuryazarlığı, bireylerin sağlığının korunması ve geliştirilmesi  
için bilgiye erişme, bilgiyi anlama ve bu bilginin kullanımındaki bilişsel, sosyal becerileri ve motivasyon seviyesi” 
olarak tanımlanmaktadır. Beslenme, büyüme, gelişme ve hayati fonksiyonların sürdürülmesi için elzem bir 
ihtiyaçtır. Sağlık ile beslenme arasında güçlü bir ilişkinin olduğu günümüzde yaygın bir şekilde kabul edilmektedir. 
Sağlıksız beslenme, obezite, kardiyovasküler hastalıklar, kanser, artrit vb. sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bu 
durum, hem insan gücü kaybına hem de kronik hastalıkların tanı, tedavi ve bakım maliyetinde artışa neden 
olarak, ülkelerin ekonomilerinde ciddi bir problem oluşturmaktadır. Bireylerin sahip oldukları yaşam biçimi 
davranışlarının ve bilgilerinin tespit edilmesi ve bireylere sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının kazandırılması için 
ihtiyaçları doğrultusunda beslenme eğitimlerinin yapılması ve bu eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması 
gerekmektedir. Günümüzde, yoğun ve uzun çalışma saatleri, ulaşım ve ekonomik sorunlar bireylerin bu 
eğitimlerden yararlanmasını ve eğitimin sürekliliğini güçleştirmektedir. Bu nedenle, bireylere beslenme sağlık 
okuryazarlığının kazandırılması daha önemli hale gelmektedir. Planlanan yaygın ve etkili eğitimler ile birlikte, 
bireylerde beslenme okuryazarlığının geliştirilmesi gerekmektedir. Beslenme okuryazarlığı, bireyin sağlığının 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için beslenme konusunda temel bilgilere (besin, besin ögeleri, porsiyonlar, besin 
grupları, vb.) ve hizmetlere ulaşma, temel beslenme ilkeleri, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi, neyi ne zaman 
nasıl ve ne şekilde tüketilmesi gerektiği gibi konularda bilgi sahibi olma, bireylerin kalori hesaplama için etiket 
okuyabilme, bu bilgileri anlama ve yorumlama becerisi kazandırılmasını kapsamaktadır  

SONUÇ: Dünyada ve ülkemizde beslenme ile ilişkili ortaya çıkan sağlık problemleri prevalansı giderek artan ciddi 
bir halk sağlığı sorunudur. Bu sorunun ortadan kaldırılmasındaki en etkili yöntem eğitimdir. Ancak, günümüz 
şartlarında eğitimin sürekliliğinin sağlanması ile ilgili sıkıntıların olması, bireylerin beslenme okuryazarı haline 
getirilerek sağlıklı beslenme konusunda güçlendirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. 

Kaynaklar: 
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Kronik Böbrek Yetmezliği ve Yaşam Kalitesi 

1Rıdvan Bayram, 1Hicran Yıldız 
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GİRİŞ: Günümüzde, yaşam beklentisinin ve yaşam süresinin yükselmesi, kronik hastalıkların prevalansının da 
artmasına neden olmuştur. Bu durum, hastalıkların yaşam kalitesine etkisi üzerinde yoğunlaşılmasına ve “sağlıkla 
ilişkili yaşam kalitesi” kavramının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Yapılan çalışmalarda, kronik hastalıklar ve 
yaşam kalitesi arasındaki ilişki ile bu ilişkiyi etkileyen faktörler üzerinde durulmuşur. Bu hastalıklardan bir de 
kronik böbrek yetmezliğidir. Bu derleme, kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda yaşam kalitesi ve bunu 
etkileyen faktörlere dikkat çekmek amacıyla hazırlanmıştır. Kronik böbrek yetmezliği tüm kronik hastalıklar gibi, 
bireyin yaşamını fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik yönden etkilemekte ve bu durum bireyin yaşam kalitesine 
yansımaktadır. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda, kronik böbrek yetmezliği ve tedavisine ilişkin özellikler 
(glomerüler filtrasyon hızı, hematokrit düzeyi, nefrolojiye sevk süresi, hemodiyaliz, periton diyalizi, renal 
transplantasyon gibi tedavi çeşitleri, hastanede kalış süresi, hastada var olan semptomlar ve semptomların 
şiddeti, hastalığın evresi, hastalık süresi, uygulanan tedavi yöntemi, hastalığa ve tedaviye uyum, 
komplikasyonların varlığı), bireysel özellikler (yaş, hipertansiyon, diyabet gibi hastalıklar, depresyon, beslenme, 
cinsiyet vb.), sosyal etkenler (gelir düzeyi, iş durumu, eğitim seviyesi), hastalık ve tedavi sürecinde yaşanan 
fizyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlar, hastaya verilen eğitim ve eşlik eden komorbid hastalıklar 
yaşam kalitesini etkilemektedir. Son dönem böbrek yetmezliği tanısı alan hastalarda yaşam kalitesini etkileyebilen 
en önemli faktörler malnütrisyon ve anemidir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda diyabet ve hipertansiyonun 
önlenmesi veya kontrol altına alınması, hastalara sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının kazandırılması, diyete ve 
tedaviye uyumunun arttırılması, renal replasman tedavilerinin uygulanması ve böbrek naklinin yaşam kalitesinin 
arttırılmasında etkili olduğu belirlenmiştir. 

SONUÇ: Yaşam kalitesinin arttırılması, kronik böbrek yetmezliği hastalarının tedavisinde en önemli amaçlardan 
biridir. Kronik böbrek yetmezliği uzun süreli tedavi gerektiren ve yeterli tedavi ve bakım sağlanamadığında çok 
sayıda komplikasyonun görülebildiği bir hastalıktır. Bu nedenle, hastaların yaşam kalitesinin belirli aralıklarla 
değerlendirilmesi ve yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla gerekli girişimlerin erken dönemde yapılması 
önemlidir. 
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Kronik böbrek yetmezliği (KBY) böbreklerin metabolik ve endokrin fonksiyonlarında kronik ve ilerleyici bozulmaya 
neden olan önemli kronik hastalıklardan biridir. Kronik böbrek yetmezliği tedavisinde hemodiyaliz ve periton 
diyaliz,  transplantasyon gerçekleştirilinceye kadar uygulanan bir tedavi biçimidir (1,2). HD, hastadan alınan kanın 
bir membran aracılığıyla diyaliz işleminden geçirilmesi, sıvı ve katı içeriğin yeniden düzenlenmesi esasıyla 
çalışmaktadır. SAPD de membran olarak doğal periton zarları kullanılır ve periton boşluğunu dolduran diyalizat 
sıvısı birkaç saatlik dengeleme süresinden sonra yenisi ile değiştirilmektedir (2). Diyaliz hastalarında hastalığa, 
hastalığın diğer organ sistemleri üzerindeki etkisine ve tedaviye bağlı çok sayıda semptom görülmektedir. Bu 
derleme, diyaliz hastalarında sık görülen semptomlardan yorgunluk ve uyku sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 
hazırlanmıştır. Birçok kronik hastalıkta olduğu gibi, kronik böbrek yetmezliği nedeni ile hemodiyaliz uygulanan 
bireylerde de yorgunluk önemli bir semptomdur. Kronik böbrek yetmezliği tablosunda kardiyovasküler, 
hematopoetik, metabolik ve endokrin sistem fonksiyonlarının etkilenmesi ile bireyler önemli ölçüde yorgunluk 
hissetmekte, bunun sonucunda, çalışma hayatı, boş zamanlarını değerlendirme, beslenme alışkanlığı, seksüel 
aktiviteler, yaşamdan zevk alma, aile ve arkadaş ilişkilerini olumsuz yönde etkileyerek hayat kalitesini de önemli 
ölçüde etkilemiş olduğu görülmektedir. Yorgunluk semptomunun da bireyin günlük yaşam aktivitelerini 
sınırlamasını önlemek için, yorgunluğun değerlendirilmesi ve uygun aktivite planlaması ile bu semptomla etkili bir 
şekilde baş etmek gerekmektedir (3,4). Hemodiyaliz hastalarında yaşam kalitesini olumsuz etkileyen en önemli 
sorunlardan biri de uyku sorunlarıdır. Diyaliz hastalarıyla yapılan çalışmalarda hastaların derin uyku sürelerinin 
kısaldığı, toplam uyku sürelerinin azaldığı, çeşitli uyku sorunlarının görüldüğü ve uyku kalitesinin kötü olduğu 
belirtilmektedir (5). Uyku sorunları, hemodiyaliz hastalarının öz-bakım gücü ve yaşam kalitesi üzerinde olumsuz 
etkiler yaratabilmektedir. Yaşamda kısıtlılıklar, hastalığa bağlı gelişen metabolik değişiklikler, ağrı, diyet 
kısıtlamaları, dispne, yorgunluk, kramp, ileri yaş, kronik metabolik asidoz ile birlikte olan hipokapne, asetat 
diyalizinin kullanılması, üst solunum yolu sinirlerini etkileyen periferik nöropatinin varlığı ve emosyonel sorunlar 
hemodiyaliz hastalarında uyku sorunlarına neden olabilmektedir (6). Diyaliz hastalarında yorgunluk ve uyku 
sorunlarının belirlenmesi ve etkin şekilde yönetimi, bakım kalitesinin artmasına, bireyde oluşabilecek ek sağlık 
sorunlarının azaltılmasına ve bireyin yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmaktadır.  

SONUÇ: Diyaliz hastalarında yorgunluk ve uyku sorunları sık görülmektedir. Bu semptomların erken dönemde 
belirlenmesi ve etkin şekilde yönetilebilmesi için, hemşirelerin bu konudaki bilgi ve farkındalık düzeyinin 
arttırılması gerekmektedir. Diyaliz ünitelerinde çalışan hemşirelere yönelik yorgunluk ve uyku sorunlarının 
yönetimine ilişkin eğitimler planlanması ve uygulanması önerilmektedir. 

Kaynaklar:  

1. Hiçdurmaz D, Öz F. Hemodiyaliz ve Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanan Hastaların Stresle Başa Çıkma 
Biçimleri. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi (2009) 1–16. 
2. Çetinkaya S, Nur N, Ayvaz A, Özdemir D. Bir Üniversite Hastanesinde Hemodiyaliz ve Sürekli Ayaktan Periton 
Diyalizi Hastalarında Depresyon, Anksiyete Düzeyleri ve Stresle Başa Çıkma Tutumları. Nöropsikiyatri Arşivi 
2008; 45: 78-84. 
3. Yurtsever S, Bedük T. Hemodiyaliz Hastalarında Yorgunluğun Değerlendirilmesi. 
4. Usta YY, Demir Y. Hemodiyaliz Hastalarında Yorgunluğa Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi. Anatol J Clin 
Investig 2014;8(1):21-27. 
5. Turgay G, Kes D. Hemodiyaliz Hastalarında Uyku Bozuklukları ve Nonfarmakolojik Tedavi Yöntemleri. Nefroloji 
Hemşireliği Dergisi 2019: 14 (2) 63-69  



17. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi 

 
 

377 
 

6. Uzun Ş, Kara B, İşcan B. Hemodiyalize Giren Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Uyku Sorunları. Türk 
Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi / Official Journal of the Turkish Society of Nephrology 2003;12 (1) 61-
66.  



17. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 6. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, 11. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi 

 
 

378 
 

PB058 - 186 

 

COVID-19 Tanılı Diyabetik Hastada Hemşirelik Bakımı 

1Hülya Ek, 1Semure Zengi, 1Hicran Yıldız, 1Suzan Adalı, 1Özen Öz Gül 

 
1Bursa Uludağ Üniversitesi 

Diyabetik hastalarda ortaya çıkan patofizyolojik değişiklikler, infeksiyonlara ve bununla ilişkili komplikasyonlara 
yatkınlığı artmaktadır. Diğer taraftan, diyabetik hastalarda oluşan herhangi bir infeksiyon da hiperglisemiye neden 
olmaktadır. COVID-19’un diyabetik hastalardaki etkileri akut ve kronik enflamasyona bağlıdır. Diyabetik 
hastalarda COVID-19 hastalığının seyri ve diyabetik kontrol kötü olabilmektedir. Bu durum diyabetik hastalarda 
hemşirelik bakımın da hastanın diyabet kontrolü açısından yakından izlenmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu 
derleme, COVID-19 tanılı diyabetik hastalarda hemşirelik bakımının önemine dikkat çekmek amacıyla 
hazırlanmıştır. 

COVID-19 hastalığına bağlı olarak diyabet kontrolünün kötüleşmesi sonucunda diyabetik ketoasidoz, 
hiperglisemik şok, kardiyovasküler problemler, zatüre, sepsis, kalp ve böbrek hastalıkları, ölüm gibi ciddi sorunlar 
görülebilmektedir. Bu nedenle, hastanın belirti (baş dönmesi, terleme, bulantı gibi kan glikozundaki değişimi 
gösteren belirtilerin yanı sıra ateş, nefes darlığı, ishal, kusma vb.) ve bulgular (kan şekeri, keton düzeyi vb.) 
açısından izlenmesi ve sürekli takip edilmesi son derece önemlidir. Hastanın hekim tarafından önerilen tedaviye 
uyumunun değerlendirilmesi, diyabetik kontrolü kötü veya genel durumu stabil olmadığı için insülin tedavisine 
geçilen hastaya insülin kullanımı konusunda eğitim verilmesi, en az iki hastalık tedavi dozunu ellerinde 
bulundurmaları gerektiği konusunda bilgi verilmesi gerekmektedir. COVID-19 tanılı diyabetik hastalarda genel 
durum hızla bozulabilmekte ve prognoz kötüleşmektedir. Hastalık süreci hasta birey ve ailesinde psikososyal 
sorunlara da neden olabilmektedir. Özellikle hastalar diyabetik ketoasidoz ve glukokortikoid kullanımına bağlı 
görülebilen hiperglisemi ve kardiyovasküler belirtileri açısından yakından izlenmelidir. COVID-19 hastalığına 
sahip diyabetik hastalar dikkatli, etkin ve kapsamlı bir hemşirelik bakımı gerektirmektedir. Hastalara konulabilecek 
hemşirelik tanıları; Kan glikozunda dalgalanma riski, Solunum örüntüsünde bozulma riski, etkisiz havayolu 
temizliği/riski, gaz değişiminde bozulma/riski, doku perfüzyonunda azalma riski, aktivite intoleransı, yorgunluk, 
enfeksiyon bulaştırma riski, akut ağrı/riski, aktivite intoleransı, etkisiz baş etme, öz bakım eksikliği riski, 
gereksiniminden az beslenme riski, travma riski, kanama riski, benlik saygısında azalma riski, bilgi eksikliği, 
anksiyete, vücut sıcaklığında dengesizlik riski, sıvı elektrolit dengesizliği, enfeksiyon riski, aile içi rollerde değişim,  
iletişimde bozulmadır.  

Sonuç: COVID-19 tanılı diyabetik hastalarda, hemşirelik bakımı ve izlemi komplikasyonların önlenmesi açısından 
son derece önemlidir. Hastanın kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi ve hastaya özgü hemşirelik tanılarının 
konulması hemşirelik bakımının kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunacaktır. 
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Dünya genelinde COVID-19 hastalığı görülme sıklığı giderek artmaktadır. COVID-19 hastalarında ilk olarak 
tanımlanan belirtiler ateş, öksürük, nefes darlığıdır. COVID-19 hastalığına neden olan mikroorganizmanın 
mutasyona uğraması ile birlikte yeni belirtilerin (baş ağrısı, tat değişikliği, koku alamama)ortaya çıkması bireylerin 
ve sağlık profesyonellerinin endişelerini arttırmaktadır. Çünkü, COVID-19 tanılı hastalarda pnömoni, ARDS, 
böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir. COVID-19 hastalığını Komplikasyonların önlenmesinde hastaya 
verilen hemşirelik bakımının kalitesi son derece önemlidir. Bu derleme, COVID-19 tanılı hastalarda hemşirelik 
bakımı ve hemşirelik izleminin önemine dikkat çekmek amacıyla hazırlanmıştır. Hastalık belirtilerinin hastadan 
hastaya değiştiği, tanılamada kullanılan testlerin güvenilirlik düzeyinin orta seviyede olması, hastalığı geçiren 
bireylerde antikorların 3-6 aylık bir koruma sağladığının bilinmektedir. Hastalığın tedavisinde kullanılan antiviral 
ilaçlar, plazma tedavileri gibi tedavi yöntemlerinin etkinliği üzerine yapılan çalışmalar devam etmektedir. Diğer 
taraftan, kardiyovasküler komlikasyonların önlenmesi amacıyla antikoagülan ilaçlar kullanılmaktadır. Yine, 
korunmaya yönelik mesafe, maske ve hijyen kuralına uyumun yanı sıra aşı çalışmaları da sürdürülmektedir. 
Hastalık süreci hasta birey ve ailesinde psikososyal sorunlara da neden olabilmektedir. COVID-19 hastalığı 
dikkatli, etkin ve kapsamlı bir hemşirelik bakımı gerektirmektedir. Pandemi servislerinde tedavi gören hastalara 
konulabilecek hemşirelik tanıları Solunum örüntüsünde bozulma/ riski, etkisiz havayolu temizliği/riski, gaz 
değişiminde bozulma/riski, doku perfüzyonunda azalma riski, aktivite intoleransı, yorgunluk, enfeksiyon 
bulaştırma riski, akut ağrı/riski, aktivite intoleransı, etkisiz baş etme, öz bakım eksikliği riski, gereksiniminden az 
beslenme riski, travma riski, kanama riski, benlik saygısında azalma riski, bilgi eksikliği, anksiyete, vücut 
sıcaklığında dengesizlik riski, sıvı elektrolit dengesizliği, enfeksiyon riski, aile içi rollerde değişim, iletişimde 
bozulmadır. Hastaların mekanik ventilatöre bağlanması ve yatağa bağımlı hale gelmesiyle birlikte bu hemşirelik 
tanılarına yenilerinin de eklenmesi söz konusudur.  

Sonuç: COVID-19 tanılı hastalarda, solunumsal ve kardiyovasküler sorunların eklenmesi ile prognozun hızla 
kötüleşebildiği bilinmektedir. Bu durum, hastaların yoğun bakım ihtiyacını ve mekanik ventilatördeki hasta 
bakımının uygulanmasını gerekli hale getirmektedir. Özellikle, pandemi servisinde çalışan hemşirelerin etkin ve 
kaliteli bir bakım sunmasının bu ihtiyacın azaltılmasında etkili olacağı düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


