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KONGRE BAŞKANINDAN KATILIMCILARA
Değerli meslektaşlarım,

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneğimiz, yıl boyunca yurt içi ve yurt dışında çeşitli kurslar ve etkinlikler yapmasının
yanı sıra her yıl ekim ayında yaptığı Ulusal İç Hastalıkları Kongresi’nin yirmi dördüncüsü, bu yıl 19 - 23 Ekim 2022
tarihleri arasında Titanic Otel & Kongre Merkezi, Antalya’da gerçekleştireceğiz.
Kongremizde İç Hastalıkları kliniklerindeki çok önemli ve ilgi çeken konuların yanı sıra, kronik hastalıklara
yaklaşım ile birlikte tıptaki yeni gelişmeler gözden geçirilecektir. Konuşma konuları titizlikle ve güncel ihtiyaçları
karşılayacak şekilde bir komite tarafından oluşturulmuştur. Çok ilgi gören bu oturumlarda olgu temelli bir tartışma
ortamı oluşturarak çözümler bulunmaya çalışılacaktır.
Organizasyon komitesinin önceliği, katılımcılara geniş konu ve alanlarında deneyimli konuşmacılar tarafından
oluşturulmuş olan bilimsel programı kaliteli bir şekilde sunmaktır. Kongremizde sizler için en iyi programı
hazırlamaya gayret ettik. Son gelişmelere ilişkin konferanslar, iç hastalıklarında kanıt-hastalık ilişkisi oturumları,
klinik ve laboratuvarlardaki güncel konuları içeren sempozyumlar programın ana başlıklarını oluşturacaktır.
Önceki yıllarda kongrenin yanı sıra kurslarımıza olan yoğun ilgiden güç ve cesaret alarak bu yıl da kongremizden
bir gün önce hekimlik pratiğinize ve güncel uygulamalarınıza yardımcı olacağını düşündüğümüz kurslar
düzenlemekteyiz. Sınırlı sayıdaki katılımcının yer alacağı bu kurslarda kursiyerler uzman hocalarımızla interaktif
bir eğitim imkanı bulacaktır.
Her yıl gönderdiğiniz özenle seçilmiş konularda titizlikle hazırlamış bildiriler ve klinik uygulamalar sırasında
karşılaştıklarınız ilginç öğretici vakalarınızın kongremizin bilimsel içeriğine katkısı büyüktür. Bu yılda bildirilerinizi
beklemekteyiz.
Kongremizde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.
Saygılarımla,

Prof. Dr. Kerim GÜLER
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
Yönetim Kurulu Başkan
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KOMİTE VE KURULLAR
TÜRK İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
Başkan

Dr. Kerim GÜLER

Dernek Genel Sekreteri
Dr. İhsan ERTENLİ

Kongre Genel Sekreteri
Dr. Tufan TÜKEK

Sayman

Dr. Sedat KİRAZ

Üyeler

Dr. Birol ÖZER
Dr. Bülent ÖZİN

Dr. Kubilay UKİNÇ
Dr. Selma KARAAHMETOĞLU

Dr. Serhat ÜNAL

HEMŞİRELİK BİLİMSEL PROGRAMI DÜZENLEME KURULU
Onursal Başkan
Dr. Leman BİROL

Başkan

Dr. Nuran AKDEMİR

Başkan Yardımcıları

Dr. Sevgisun KAPUCU Dr. Sevinç KUTLUTÜRKAN

Genel Sekreter

Dr. Ayşe ARIKAN DÖNMEZ

Üyeler

Dr. Sultan KAV
Dr. Yasemin TOKEM
Dr. Fatma İlknur ÇINAR
Dr. Hümeyra ZENGİN
Uzm. Hem. Tekmile KÖSE
Uzm. Hem. Birgül ARMUTÇU
Hem. Yasemin ÖZKAN

Hem. Garibe ADIGÜZEL,
Uzm. Hem. Afra Çalık,
Uzm. Hem. Kübra Terzi

Bilimsel Kurul
Dr. Asiye Akyol
Dr. Ayfer Karadakovan
Dr. Aynur Türeyen
Dr. Ayşe Çil Akıncı
Dr. Belgüzar Kara
Dr. Birsen Yürügen
Dr. Çiçek Fadıloğlu
Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu
Dr. Elif Ünsal Avdal
Dr. Emine Kıyak
Dr. Fatma İlknur Çınar
Dr. Feray Gökdoğan
Dr. Fisun Şenuzun Aykar
Dr. Fügen Özcanarslan
Dr. Gülbeyaz Can
Dr. Güler Balcı Alparslan

Dr. Gülten Kaptan
Dr. Gülümser Argon
Dr. Hatice Bostanoğlu
Dr. Hatice Sütçü
Dr. Hatice Mert
Dr. Hatice Tel Aydın
Dr. Hicran Bektaş
Dr. Hicran Yıldız
Dr. Leyla Özdemir
Dr. Mehtap Tan
Dr. Meral Gün
Dr. Mukadder Mollaoğlu
Dr. Nalan Akbayrak
Dr. Neriman Zengin
Dr. Nermin Olgun
Dr. Nesrin Nural
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Dr. Nimet Ovayolu
Dr. Nuran Akdemir
Dr. Nuran Tosun
Dr. Nuray Enç
Dr. Özgül Erol
Dr. Özlem Küçükgüçlü
Dr. Özlem Ovayolu
Dr. Öznur Usta Yeşilbalkan
Dr. Rahşan Çevik Akyıl
Dr. Rukiye Pınar Bölüktaş
Dr. Sabire Yurtsever
Dr. Sakine Boyraz Özkavak
Dr. Semiha Akın
Dr. Serap Parlar Kılıç
Dr. Serap Ünsar
Dr. Sevgi Kızılcı
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Dr. Sevgisun Kapucu
Dr. Sevilay Hintistan
Dr. Sezgi Çınar
Dr. Sıdıka Oğuz
Dr. Sultan Kav
Dr. Sultan Taşcı
Dr. Tülin Bedük
Dr. Ülkü Polat
Dr. Vesile Ünver
Dr. Yasemin Yıldırım
Dr. Yasemin Tokem
Dr. Yasemin Yıldırım Usta
Dr. Yeliz Akkuş
Dr. Zehra Durna
Dr. Zeynep Güneş
Dr. Zeynep Özer
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KONGRE ÖNCESİ KURS PROGRAMI
1 9 E kim 2022, Ç a rş a mba
Saat

SALON C

SALON D

SALON F

MARMARA - 1

08:30- 13:00
TEMEL YOĞUN BAKIM KURSU
08.30-09:00 Açılış ve Tanışma

09.00-09:30

Yoğun bakıma Hasta Burçin Halaçlı
Danışılma Kararı

09.30-10:00

Yoğun bakımda Hasta Levent Yamanel
Bakımının Temelleri

10:00-10:30

Oksijen tedavisi
İlkeleri

Melda Türkoğlu

10:30-11:00 Kahve Arası

13:00 – 16:30 İNSÜLİN ATÖLYESİ
Kurs Koordinatörü:
Kubilay Ükinç
Oturum Başkanı: Halil
Önder Ersöz
Konuşmacılar: Kubilay
Ükinç,
Oğuzhan Deyneli, Dilek
Gogas Yavuz

ACİL İÇ HASTALIKLARI
OLGULARINA
MULTİDİSİPLİNER
YAKLAŞIM KURSU
Kurs Koordinatörleri:
Kerim Güler, Tufan Tükek

İÇ HASTALIKLARI
UZMANLARI İÇİN
ULTRASONOGRAFİ KURSU

Non-invaziv mekanik Kamil İnci
Ventilasyon

11:30-12:00

İnvaziv Mekanik
Ventilasyon

12:00-12:30 Sepsis-Şok

Konuşmacılar: Oğuz
Abdullah Uyaroğlu, Erdal
Konuşmacılar: Kerim Güler, Eskioğlu, Serhat Ünal, Juan
Tufan Tükek, Murat Köse,
Torres Macho,
Alpay Medet Alibeyoğlu,
Ali Batur, Volkan Arslan,
Emre Kudu

Arzu Topeli

Göksel Güven

12:30-14:00 YEMEK

Kurs Koordinatörü: Serhat
Ünal

Oturum Başkanları: Kerim
Güler, Tufan Tükek

Naci Şenkal, Samim Emet,
Hasan Kudat,

11:00-11:30

İstasyon 1: Hava Yolu Kamil İnci
Uygulamaları

14:00-17:00

İstasyon 2 : Simule
hasta pratiği

Burçin Halaçlı
Göksel Güven

İstasyon 3: MV
Uygulamaları

Levent Yamanel
Arzu Topeli

Şükrü Öztürk, Halil Yazıcı,
Mustafa Nuri Yenerel, Timur
Selçuk Akpınar
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BİLİMSEL PROGRAM
1 . G ü n - 2 0 E kim 2022, Perş embe
UZMANIYLA GÜNE BAŞLANGIÇ

Saat

Salon D

08:00 – 08:30 ATRİYAL FİBRİLASYON
Uzman: Erdem Diker

Saat
Salon A
08:30 – 10:00 ANA PANEL – 1
İÇ HASTALIKLARINDA
MULTİDİSİPLİNER SENDROMLAR
Oturum Başkanı: Kerim Güler
● Kardiyorenal sendrom
Tevfik Ecder
● Hepatorenal sendrom
Kadir Demir
● Pulmorenal sendromlar
Halil Yazıcı
10:00 – 10:30
10:30 – 11:15 ANA KONFERANS – 1
SAFRA KESESİ HASTALIĞI;
POLİP, TAŞ, KOLESİSTİT
Oturum Başkanı: Birol Özer
Konuşmacı: Fatih Beşışık

11:15 – 11:30
11:30 – 12:30

UYDU SEMPOZYUM – 1

12:30 – 13:30
13:30 – 15:00 PANEL – 1
PREOPERATİF DEĞERLENDİRME
Oturum Başkanı: Tufan Tükek
● Diyabetik hasta
Tevfik Demir
● Kardiyolojik hasta
Samim Emet
● Hematolojik hasta
Sevgi Kalayoğlu Beşışık
● Nefrolojik hasta
Aydın Türkmen

15:00 – 15:30
15:30 – 16:30

UYDU SEMPOZYUM – 3

Salon E

Salon B

ANA KONFERANS – 2
VASKÜLİT TAKLİTÇİLERİ: KİMDE
DÜŞÜNELİM, NASIL TANIYALIM?
Oturum Başkanı: Sedat Kiraz
Konuşmacı: İhsan Ertenli

GEBELİKTE ACİL
TROMBOSİTOPENİ/
TROMBOEMBOLİ
Uzman: Selma Karaahmetoğlu
Salon C

KAHVE ARASI
YUVAM DÜNYA DERNEĞİ
PANELİ
İKLİM KRİZİNİN TEDAVİSİ
MÜMKÜN MÜ?
Moderatör: Pınar Sabancı
Konuşmacılar:
Kıvılcım Pınar Kocabıyık
Levent Kurnaz
Mine Durusu Tanrıöver
ARA

Salon D

SÖZLÜ SUNU – 1
Oturum Başkanı: Emine
Figen Tarhan

SALON F

SÖZLÜ SUNU – 2
Oturum Başkanı: Selma
Karaahmetoğlu

UYDU SEMPOZYUM – 2

PANEL – 2
KALP – DAMAR HASTASI
DEĞİLİM AMA, KORUNMAK İÇİN
NE YAPABİLİRİM?
Oturum Başkanı: Sinan Aydoğdu
● Kalp damar hastalığı riski
öngörülebilir mi?
Enver Atalar
● Statin kullanmalı mıyım?
Sadi Güleç
● Tansiyon tedavisi ile kalbimi
ne kadar koruyabilirim?
Sinan Aydoğdu

ÖĞLE YEMEĞİ
PANEL – 3
KRİTİK HASTANIN
HEMODİNAMİK YÖNETİMİ
Oturum Başkanları: Arzu
Topeli İskit, Burçin Halaçlı
● Kritik hastada yatak başı
ultrason: POCUS
Burçin Halaçlı
● Hastama sıvı vermeli
miyim?
Göksel Güven
● Sıvılar ve vazoaaktif
ilaçlar
Arzu Topeli İskit
KAHVE ARASI

UYDU SEMPOZYUM – 4

94 avenue Gambetta - 75020 PARIS
+33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com

Date : 19/07/2021

TONS RECOMMANDÉS

CYAN

MAGENTA

ÉCHELLE 1/1

JAUNE

NOIR

PANEL – 4
YAŞLANMANIN ENDOKRİN
SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ
Oturum Başkanı: Mehmet
Akif Karan
● Tiroid
Teslime Atlı
● Testesteron
Hacer Doğan Varan
● Growth hormon
Volkan Atmış

SÖZLÜ SUNU – 3
Oturum Başkanı:
Selçuk Yaylacı

Ce fichier est un document
d’exécution créé sur Illustrator
version CS6.

SERVIER
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16:30 – 16:45
16:45 – 17:30 KONFERANS – 1
DİYABET SINIFLAMASI VE SIK
YAPILAN YANLIŞLAR?
Oturum Başkanları: Dilek Gogas
Yavuz, Murat Yılmaz
Konuşmacı: Oğuzhan Deyneli

Salon F

ACİLDE ARTRİTLİ HASTAYA
YAKLAŞIM
Uzman: Emine Figen Tarhan

C100 M95 N30

M75 J70

0

1

2

KONFERANS – 2
İMMÜNGLOBİN G4 İLİŞKİLİ
HASTALIKLAR
Oturum Başkanı:
Vedat Hamuryudan
Konuşmacılar: Ömer Karadağ,
Müjde Soytürk

ARA
KONFERANS – 3
KLİNİK PRATİKTE
POTASYUM
Oturum Başkanı:
Şükrü Ulusoy
Konuşmacı: Yunus Erdem

KONFERANS – 4
SÖZLÜ SUNU – 4
KOLON KANSERİ
Oturum Başkanı: Birol Özer
TARAMASI: KİME, NASIL,
NE ZAMAN YAPMALI?
Oturum Başkanı:
Güngör Utkan
Konuşmacı: Mehmet Bektaş

KONGRE AÇILIŞ OTURUMU
17:30 – 18:15 Kerim Güler
İhsan Ertenli

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
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BİLİMSEL PROGRAM
2 . G ün - 21 Ekim 2022, C uma
UZMANIYLA GÜNE BAŞLANGIÇ
Saat
08:00 – 08:30

Salon D
HİPERLİPİDEMİ
Uzman: Zeki Öngen

Saat

Salon A
ANA PANEL – 2
ALKOL DIŞI YAĞLI KARACİĞER
HASTALIĞI
Oturum Başkanı: Birol Özer
● Etyoloji ve klinik bulgular
08:30 – 10:00 Birol Özer
● Tanı tetkikleri bize ne
söylüyor?
Sabahattin Kaymakoğlu
● Tedavi ve prognoz
Ulus Salih Akarca
10:00 – 10:30
ANA KONFERANS – 3
KİLO YÖNETİMİ TİP 2 DİYABET
İÇİN BİRİNCİL TEDAVİ HEDEFİ
OLMALI MI?
Oturum Başkanı: Nuri Çakır
● Evet
Ramazan Sarı
10:30 – 11:15
● Hayır
Şevki Çetinkalp

Salon E
HİPERTANSİF KRİZ
Uzman: Alpay Medetalibeyoğlu

Salon B

ANA KONFERANS – 4
EKG’DEN TANIYA
Oturum Başkanı: Tufan Tükek
Konuşmacı: Bülent Özin

Salon F
STEROİD KULLANAN
HASTADA DAHİLİ
DEĞERLENDİRME
Uzman: Dilek Gogas Yavuz
Salon C
GENÇ DAHİLİYECİLER
KÖŞESİ
Oturum Başkanları:
Kerim Güler,
Oğuz Abdullah Uyaroğlu
İç Hastalıkları
Uzmanlık Eğitiminde
Önceliklenemeyen
Öncelikli Yeterlikler
Melih Elçin
KAHVE ARASI
KONFERANS - 14: YAŞLIDA
İLAÇ
SEÇİMİNDE GÜÇLÜ
BİR YARDIMCI: OLGU
ÖRNEKLERİYLE TIME
APLİKASYONUNUN
KULLANIMI
Oturum Başkanı:
Mehmet Akif Karan
Konuşmacılar:
Mehmet Akif Karan
Gülistan Bahat Öztürk
Çağlar Özer Aydın

11:15 – 11:30

Salon D

GENÇ DAHİLİYECİLER
KÖŞESİ
Oturum Başkanları:
Kerim Güler,
Oğuz Abdullah Uyaroğlu

SALON F

SÖZLÜ SUNU – 5
Oturum Başkanı:
Vedat Hamuryudan

İç Hastalıkları
Uzmanlık Eğitiminde
Önceliklenemeyen
Öncelikli Yeterlikler
Melih Elçin
11:45-12:00 =
SORU&CEVAP

ARA
UYDU SEMPOZYUM – 5

UYDU SEMPOZYUM – 6

11:30 – 12:30
12:30 – 13:30
PANEL – 5
KALP YETERSİZLİĞİ
TEDAVİSİNDE GÜNCEL
YAKLAŞIM
Oturum Başkanı: Bülent Özin
● Konvansiyonel tedaviler
Ahmet Temizhan
13:30 – 15:00 ● Sakubitril / Valsartan
Yüksel Çavuşoğlu
● SGLT2 inhibitörleri
Mehmet Birhan Yılmaz

PANEL – 6
VAKA ORTADA KALMASIN!
Oturum Başkanı: Tufan Tükek
Konuşmacılar: Tufan Tükek,
Mustafa Nuri Yenerel, Timur Selçuk
Akpınar, Naci Şenkal,
Şükrü Palanduz

15:00 – 15:30

ÖĞLE YEMEĞİ
PANEL – 7
NADİR OLMAYAN
SEMPTOMLARDAN NADİR
HASTALIK TANISINA
GİDEN YOL
Oturum Başkanı: Aslı Kılavuz
● Herediter Anjiyoödem
Nihal Mete Gökmen
● Sistemik Mastositozis
Nur Akad Soyer
● Erişkin yaşta immün
yetmezlik: CVID
Ömür Ardeniz

PANEL – 8
SÖZLÜ SUNU – 6
İÇ HASTALIKLARI UZMANI Oturum Başkanı:
Oğuz Abdullah Uyaroğlu
İÇİN TEMEL SOLUNUM
DESTEĞİ
Oturum Başkanları:
Levent Yamanel,
Melda Türkoğlu
● Arter kan gazı analizi
Kamil İnci
● Akut solunum yetmezliği
ve oksijen tedavisi
Levent Yamanel
● Temel mekanik
ventilasyon
Melda Türkoğlu

KAHVE ARASI
UYDU SEMPOZYUM - 7

UYDU SEMPOZYUM – 8

15:30 – 16:30
16:30 – 16:45
KONFERANS – 5
KANAMAYA EĞİLİM: TANIYA
GİDEN YOL VE TEDAVİ
Oturum Başkanı:
Mustafa Nuri Yenerel
16:45 – 17:30
Konuşmacı: Muhlis Cem Ar

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

KONFERANS – 6
DİYABETİK OTONOM NÖROPATİ
Oturum Başkanı: Kıvanç Çefle
Konuşmacı: Tufan Tükek

ARA
KONFERANS – 7
DİVERTÜKİLİT İÇİN
GÜNCEL TEDAVİ
KILAVUZU
Oturum Başkanı:
Ahmet Ömer Özütemiz
Konuşmacı: Yusuf Erzin
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KONFERANS – 8
İÇ HASTALIKLARI
UZMANLARI İÇİN
SEMPTOMLARIN AYIRICI
TANISINDA METABOLİK
HASTALIKLAR
Oturum Başkanı:
Kubilay Ükinç
Konuşmacı:
Süleyman Nahit Şendur

SÖZLÜ SUNU – 7
Oturum Başkanı:
Yunus Erdem
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BİLİMSEL PROGRAM
3 . G ü n - 2 2 E kim 2022, C u ma r tes i
UZMANIYLA GÜNE BAŞLANGIÇ
Saat

Salon D

Salon E

Salon F

GRAVES HASTALIĞINDA TANI VE ÜRTİKER VE ALERJİK
GÜNCEL TEDAVİ
REAKSİYONLARA PRATİK
08:00 – 08:30
Uzman: Alptekin Gürsoy
YAKLAŞIM
Uzman: Taşkın Şentürk
Saat
Salon A
Salon B
Salon C
ANA PANEL – 3
BÖBREK FONKSİYONLARINI
BİRLİKTE YORUMLAYALIM
Oturum Başkanı: Yunus Erdem
● Asit-baz bozukluklarına pratik
08:30 – 10:00 yaklaşım
İhsan Ergün
● Proteinürisi olan hasta
Memnune Sena Ulu
● Kreatinini yüksek hasta
Yunus Erdem
10:00 – 10:30
KAHVE ARASI
ANA KONFERANS – 5
ANA KONFERANS – 6
HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE OLGULARLA HEMOLİZLİ
HASTAYA YAKLAŞIM
PÜF NOKTALAR
10:30 – 11:15
Oturum Başkanı:Bülent Özin
Oturum Başkanı: Kerim Güler
Konuşmacılar: Mustafa Nuri Yenerel,
Konuşmacı: İstemihan Tengiz
Kerim Güler
11:15 – 11:30
ARA
UYDU SEMPOZYUM – 10
UYDU SEMPOZYUM – 9
11:30 – 12:30
12:30 – 13:30
PANEL – 9
SIK KARŞILAŞILAN AKCİĞER
HASTALIKLARINA YAKLAŞIM
Oturum Başkanı: Kerim Güler
● KOAH – Akut alevlenme
Esra Uzaslan
● Plevral sıvılı hastaya yaklaşım
13:30 – 15:00
Mustafa Erelel
● Kronik Tromboembolik
Pulmoner Hipertansiyon
Nigar Gülfer Okumuş

PANEL – 10
GENEL DAHİLİYE
KLİNİKLERİNDEN ZOR VAKALAR
Oturum Başkanları: Kenan Sağlam,
Pınar Yıldız
● Zor Vaka 1: İnatçı ateş ile
yanan hasta
Işıl Bavunoğlu
● Zor Vaka 2: Karın ağrısı ile
kıvranan hasta
Oğuzhan Sıtkı Dizdar
● Zor Vaka 3: Kilo kayı ve
halsizlik ile başvuran hasta
Hilal Bektaş Uysal

15:00 – 15:30

ÖĞLE YEMEĞİ
PANEL – 11
GÖRSELLERLE
ROMATOLOJİ
Oturum Başkanı: Sedat Kiraz
Konuşmacılar: Timuçin
Kaşifoğlu, Umut Kalyoncu,
Cemal Bes

Salon D

SALON F

SÖZLÜ SUNU – 8
Oturum Başkanı:
Tufan Tükek

SÖZLÜ SUNU – 9
Oturum Başkanı: Sedat Kiraz

PANEL – 12
COVID-19
PANDEMİSİNDEN NE
ÖĞRENDİK?
Oturum Başkanı:
Serhat Ünal
● Epidemiyoloji ve
korunma
Pınar Okyay
● Tedavi
Serap Şimşek Yavuz
● COVID enfeksiyonu
sonrası
Akın Kaya

SÖZLÜ SUNU – 10
Oturum Başkanı:
Kubilay Ukinç
(Bkz. Syf. 22)

KAHVE ARASI
BLOCKCHAIN VE SAĞLIK
SEKTÖRÜ

Konuşmacılar:
15:30 – 16:30 Can Azizoğlu
Onur İdacı

AÇIK OTURUM: İÇ HASTALIKLARI
UZMANLIĞI VE SUT
Tartışmacılar: İrfan Tuncay Alkan,
Genel Sağlık Sigortası İlaç Daire
Başkanı
İbrahim Muaz Yaradılmış, TİTCK
Ekonomik Değerlendirmeler ve
İlaç Tedarik Dairesi Başkanı

16:30 – 16:45
KONFERANS – 9
OBEZİTE GÜNCEL DURUM
GÜNCELLEME 2022
Oturum Başkanları:
Şinasi Erol Bolu, Engin Güney
16:45 – 17:30
● Obezite güncel durum
güncelleme 2022
Devrim Sinem Küçüksaraç Kıyıcı
● Obezitede farmakolojik tedavi
Emre Bozkırlı

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

KONFERANS – 10
OTO-İMMÜNİTE Mİ, OTOİNFLAMASYON MU? HASTAYA
NASIL YAKLAŞMALI?
Oturum Başkanı:
Vedat Hamuryudan
Konuşmacı: Timuçin Kaşifoğlu

ARA
KONFERANS – 11
ANJİO ÖDEM Mİ?
ANAFLAKSİ Mİ? NE
ZAMAN ADRENALİN
YAPMALI?
Oturum Başkanı:
Mehmet Akif Karan
Konuşmacı: Aslı Gelincik

9

KONFERANS – 12
ERİŞKİN AŞILAMA
Oturum Başkanı:
Serhat Ünal
Konuşmacı: Hüsnü Pullukçu
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24. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ

BİLİMSEL PROGRAM
4 . G ü n - 23 E kim 2022, Pa z a r
Saat

Salon D
KONFERANS – 13
ORGAN YETMEZLİKLERİNDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI

09:00 – 09:45

Oturum Başkanı: İhsan Ertenli
Konuşmacı: Mustafa Cankurtaran

09:45 – 10:00

KAHVE ARASI
KONFERANS - 15
GENÇ DAHİLİYECİ BAKIŞ AÇISIYLA ZOR OLGULARA YAKLAŞIM
Başkan: Oğuz Abdullah Uyaroğlu

10:00 – 12:00

Olgu 1 : Bir Behçet hastasının serüveni
Konuşmacı : Enes Erul
Olgu 2 : Nedeni bilinmeyen ateşin nadir bir nedeni: Nocardia
Konuşmacı : Fatıma Gül Bahçe İncesu

12:00 – 12:30

KONGRE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Kerim Güler

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
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24. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ

HEMŞİRELİK BİLİMSEL PROGRAMI
1 9 E ki m 2 0 2 2 , Ç a rş a mba / S a lo n E ( K URS)
HEMŞİRELİKTE ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJE DESTEK KAYNAKLARI VE PROJE YÖNETİMİ KURSU
Kurs Koordinatörleri: Dr. Hicran Bektaş, Dr. Sultan Kav
Saat

Konu

Konuşmacı

13:30 - 14:30

Hemşirelikte Ulusal Proje Destek Kaynakları ve Proje Yönetim
Süreçleri

Dr. Hicran Bektaş

14:30 - 14:45

Proje Yönetim Süreci Deneyim Paylaşımı (TÜBİTAK 2554-Uluslararası
İkili İş Birliği Proje Deneyimi)

Dr. Sevilay Erden

14:45 - 15:00

Proje Yönetim Süreci Deneyim Paylaşımı (TÜBİTAK 1001 Proje
Deneyimi)

Dr. Handan Alan

15.00 - 15.15

ARA

15:15 - 16:15

Hemşirelikte Uluslararası Proje Destek Kaynakları ve Proje Yönetim
Süreçleri

Dr. Sultan Kav

16:15 - 16:45

Proje Yönetim Süreci Deneyim Paylaşımı (Erasmus+KA2
Yükseköğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar Projeleri)

Dr. Sultan Kav

16:45 - 17:30

Tartışma ve Kapanış

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
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24. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ

HEMŞİRELİK BİLİMSEL PROGRAMI
2 0 E ki m 2 0 22, Perş embe / S a lo n E
Açılış Konuşmaları
09:00 - 09:30

Dr. Nuran Akdemir
Uzm. Hem. Afra Çalık
Konferans 1

09:30 - 10:30

Oturum Başkanları: Dr. Nuran Akdemir, Dr. Sevgisun Kapucu
Konu: Kronik Hastalıklarda Yapay Zekâ Uygulamaları Bakımı Nasıl Etkileyecek?
Konuşmacı: Dr. Fisun Şenuzun Aykar

10:30-11:00

Kahve Arası
Sözel Bildiri Sunumları

11:00-12:30

Oturum Başkanları: Dr. Serap Ünsar, Dr. Derya Tülüce
(Bkz. Syf. 30)

12:30 - 13:30

Öğle Yemeği
Panel 1
Panel Başkanları: Dr. Nermin Olgun, Dr. Hatice Tel Aydın
Konu: COVID-19 Pandemisi ve Kronik Hastalıklar: Rehabilitasyon Sürecini Nasıl Destekleyebiliriz? Tekrarlı Yatışları
Nasıl Önleyebiliriz?
Panelistler

13:30 - 15:00

Konu: Kardiyovasküler Hastalıklar
Konuşmacı: Dr. Halise Taşkın Duman
Konu: Serebrovasküler Olay (SVO)
Konuşmacı: Dr. Burcu Akpınar Söylemez
Konu: Diyabetes Mellitus (DM)
Konuşmacı: Dr. İsmail Toygar

15:00 - 15:30

Kahve Arası
Forum Oturumu 1

15:30 - 16:30

Konu: Hayat Kurtaran Bizler: Ya Bizim Hayatımız?
Moderatörler: Dr. Zeynep Canlı Özer, Uzm. Hem. Birgül Armutcu
Konuşmacılar: Dr. Sakine Boyraz Özkavak, Uzm. Hem. Tekmile Köse

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
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24. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ

HEMŞİRELİK BİLİMSEL PROGRAMI
2 1 E ki m 2022, C u ma / S a lo n E
Panel 2
Oturum Başkanları: Dr. Sabire Yurtsever, Dr. Özlem Ovayolu
Konu: Kanıt Temelli Uygulamalar Oturumu
Konu: Kanser Hastalarına Bakım Verenlere Uygulanan Reiki’nin Stres Düzeyine Etkisi
Konuşmacı: Dr. Ulviye Özcan Yüce
10:00 - 11:00

Konu: Romatoid Artritli Bireylerde Sanal Gerçeklik Uygulamasının Ağrı ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi
Konuşmacı: Dr. Gamze Ünver
Konu: Obstrüktif Uyku Apne Sendromu İçin Giyilebilir Teknolojinin Yorgunluk ve Gündüz Uykululuğu Üzerine Etkisi
Konuşmacı: Dr. Sibel Serçe
Konu: Yoğun Bakım Hastalarında Göz Maskesi ve Kulak Tıkacı Kullanımının Deliryumu Önlemedeki Etkisi
Konuşmacı: Dr. Gülşen Kılıç

11:00 - 11:30

Kahve Arası
Sözel Bildiri Sunumları

11:30 - 12:30

Oturum Başkanları: Dr. Nimet Ovayolu, Dr. Hümeyra Zengin
(Bkz. Syf. 31)

12:30 - 13:30

Öğle Yemeği
Panel 3
Panel Başkanları: Dr. Sevinç Kutlutürkan, Dr. Ayşegül Öztürk Birge
Konu: Vaka Örnekleri ile Kritik Hastalarda Hemşirelik Yönetimi
Konu: Kemoterapiye Bağlı Kardiyak Toksisite

13:30 - 15:00

Konuşmacı: Uzm. Hem. Tuğba Şen
Konu: Ağrı, Ajitasyon ve Deliryum
Konuşmacı: Ebru Kıraner
Konu: Ventilatör İlişkili Pnömoni
Konuşmacı: Dr. Canan Kaş

15:00 - 15:30

Kahve Arası
Konferans 2

15:30 - 16:00

Oturum Başkanları: Dr. Aynur Türeyen, Dr. Güler Balcı Alparslan
Konu: Hayvan Destekli Tedaviye Dahiliye Hemşireliğinden Bakış
Konuşmacı: Dr. Rahşan Çevik Akyıl

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
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24. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ

HEMŞİRELİK BİLİMSEL PROGRAMI
2 2 E ki m 2 0 22, C u ma r tes i / S a lo n E
Panel 4
Panel Başkanları: Dr. Sedat Kiraz, Dr. Yasemin Tokem
Konu: Ankilozan Spondilit Yönetimi
Konu: Tanı ve tedavi
10:00 - 11.00

Konuşmacı: Dr. Cemal Bes
Konu: İlaç Yönetimi, Hasta Değerlendirme Ölçütleri ve Hemşirelik Yaklaşımı
Konuşmacı: Dr. F. İlknur Çınar
Konu: Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımı (BETY)
Konuşmacı: Dr. Edibe Ünal

11:00 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30

Kahve Arası
Sözel Bildiri Sunumları
Oturum Başkanları: Dr. Ayşe Arıkan Dönmez, Dr. Yeliz Akkuş
Öğle Yemeği
Konferans 3

13:30 - 14:00

Oturum Başkanları: Dr. Ayfer Karadakovan, Dr. Leyla Özdemir
Konu: Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme
Konuşmacılar: Dr. Burcu Balam Doğu, Dr. Özlem Küçükgüçlü
Panel 5
Panel Başkanları: Dr. Sultan Taşçı, Uzm. Hem. Yasemin Özkan
Konu: Uluslararası Sınıflama Sistemlerinin Hemşirelik Bakımında Kullanımı: Uygulama Örnekleri
Panelistler
Konu: Hemşirelik Bakımında Kullanılan Uluslararası Sınıflama Sistemleri

14:00-15:00

Konuşmacı: Dr. Fatoş KORKMAZ
Konu: Kronik Hastalıkların Bakımında Uluslararası Sınıflama Sistemlerinin Birlikte Kullanımı: NANDA-NOC-NIC
Bağlantı Önerileri
Konuşmacı: Uzm. Hem. Damla Bayrak Amasya
Konu: Geriatrik Hastaların Bakımında ICNP’nin (Hemşirelik Uygulamalarının Uluslararası Sınıflandırılması) Kullanımı
Konuşmacı: Dr. Emine Özer Küçük

15:00 - 15:30

Kahve Arası
Konferans 4

15:30-16:00

Oturum Başkanları: Dr. Gülbeyaz Can, Dr. Öznur Usta Yeşilbalkan
Konu: Onkoloji Hastalarında Kaçak Ağrı Yönetimi
Konuşmacılar: Dr. Elif Sözeri Öztürk
Hem. Şerife Karaca

16:00-16:30

Kapanış ve Değerlendirme
Dr. Nuran Akdemir

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
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24. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ

SÖZLÜ BİLDİRİ PROGRAMI
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 1
20 Ekim 2022, Perşembe - Salon D - 10:30 - 11.15
Oturum Başkanı: Emine Figen Tarhan
Sunum No Başlık

Sunacak Yazar

Sunum Saati

SS-001

COVID-19 HASTALARINDA ENOS GENİNE AİT FONKSİYONEL
VARYANTLARIN (RS1799983 VE INTRON 4A/B VNTR-27 BP)
ARAŞTIRILMASI

Hilal Konyaoğlu

10:30 - 10:37

SS-002

TİROİD NODÜLLERİNDE MALİGNİTE RİSKİ İLE SERUM TSH DÜZEYİ
ARASINDAKİ İLİŞKİ

Mehmet Selim Mamiş

10:37 - 10:44

SS-003

DİYABETİK HASTALARIN BEDEN KÜTLE İNDEKSİ İLE LİPİD PROFİLLERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİ

Mehmet Selim Mamiş

10:44 - 10:51

SS-004

TOKSİK NODÜLER VE MULTİNODÜLER GUATR OLGULARINDA TİROİD
MALİGNİTE SIKLIĞININ İNCELENMESİ

Merve Tekinyıldız

10:51 - 10:58

SS-005

NORMOKALSEMİK VE HİPERKALSEMİK PRİMER
HİPERPARATİROİDİZMDE KEMİK DÖNGÜ BELİRTEÇLERİ İLE KEMİK
MİNERAL YOĞUNLUĞU İLİŞKİSİ

Gaye Fitoz Emeksiz

10:58 - 11:05

SS-006

OBEZ BİREYLERDE SERUM KALLİSTATİN DÜZEYLERİNİN KAROTİS
İNTİMAMEDİA KALINLIĞI VE KARDİYOVASKÜLER BELİRTEÇLER İLE
İLİŞKİSİ

Buket Büşra İcin

11:05 - 11:12

SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 2
20 Ekim 2022, Perşembe - Salon F - 10:30 - 11.15
Oturum Başkanı: Selma Karaahmetoğlu
Sunum No Başlık

Sunacak Yazar

Sunum Saati

SS-007

TİP 2 DİYABETİK HASTALARDA SGLT 2 İNHİBİTÖRLERİ KULLANIMININ
İDRAR KÜLTÜRÜNDE MİKROORGANİZMA ÜREME SIKLIĞINA ETKİSİ

Mina Gülfem Kaya

10:30 - 10:37

SS-008

AKROMEGALİ HASTALARINDA SERUM GALECTİN-3 DÜZEYİ VE
KAROTİS FEMORAL NABIZ DALGA HIZI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Hüseyin Ali Öztürk

10:37 - 10:44

SS-009

MONOSİT-HDL KOLESTEROL ORANI İLE DİYABET REGÜLASYONU VE
KOMPLİKASYONLARINI ÖN GÖRMEK MÜMKÜN OLABİLİR Mİ?

Hakan Özer

10:44 - 10:51

SS-010

TRANSFÜZYON BAĞIMLI TALASEMİ HASTALARINDA KEMİK MİNERAL
YOĞUNLUĞU VE ENDOKRİN DİSFONKSİYON ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ayşe Bengü Kandemir Bozkurt 10:51 - 10:58

SS-011

İKİ DOZ CORONAVAC REJİMİNİN ARDINDAN ÜÇÜNCÜ DOZ
CORONAVAC VEYA BNT162B2’NİN RELATİF AŞI ETKİNLİĞİ

Enes Erul

10:58 - 11:05

SS-012

COVID-19 VE İLERİ YAŞ: VİRAL YÜK, KLİNİK SEYİR, LABORATUVAR
PARAMETRELERİ VE CORONAVAC İLE AŞI DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ

Sabri Engin Altıntop

11:05 - 11:12
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24. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ

SÖZLÜ BİLDİRİ PROGRAMI
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 3
20 Ekim 2022, Perşembe - Salon F - 13:30 - 15.00
Oturum Başkanı: Selçuk Yaylacı
Sunum No Başlık

Sunacak Yazar

Sunum Saati

SS-013

TRANSAMİNAZ NORMAL KRONİK HDV HEPATİTİ HASTALARINDA HLADPA1 RS3077 VE HLA-DPB1 RS9277535 GEN POLİMORFİZMİ

SS-014

ARE 25-HYDROXYVİTAMİN D DEFİCİENCY AND HELİCOBACTER PYLORİ
Muharrem Bayrak
POSİTİVİTY MORE COMMON İN OBESE PEOPLE?

13:37 - 13:44

SS-015

AKUT PANKREATİTLİ HASTALARDA AKUT PANKREATİK VE
PERİPANKREATİK SIVI GELİŞİMİNDE PREDİKTİF FAKTÖRLER

Mehmet Veysel Coşkun

13:44 - 13:51

SS-017

ÜLSERATİF KOLİTTE BİYOLOJİK AJANLARIN KOLEKTOMİ SIKLIĞI
ÜZERİNE ETKİLERİ: TERSİYER MERKEZ VERİLERİ

Nur Beyza Tükek

13:58 - 14:05

SS-018

KARACİĞER FİBROZİSİNİ DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN APRI, SWE
VE KARACİĞER BİYOPSİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Gökhan Aslan

14:05 - 14:12

SS-019

TOTAL KOLEKTOMİ SONRASI ÜLSERATİF KOLİT , CROHN HASTALIĞINA
DÖNÜŞÜR MÜ? 10 YILLIK TEK MERKEZ DENEYİMİ

Ümit Karaoğullarindan

14:12 - 14:19

SS-020

KRONİK HBV’DE, FİBROZİSİ SAPTAMADA İNVAZİF OLMAYAN TESTLERİN
ETKİNLİĞİ: BİYOPSİNİN YERİNİ ALACAK KADAR MAHARETLİ Mİ

Fatih Saygılı

14:19 - 14:26

SS-021

GASTROİNTESTİNAL KANAMA İLE BAŞVURAN HASTALARDA YENİ
ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIM SIKLIĞI VE PROGNOZA ETKİSİ

Yalçın Bozkurt

14:26 - 14:33

SS-022

COVİD 19'LU HASTALARIN TEDAVİSİNDE ADJUVAN TEDAVİ OLARAK
N-ASETİLSİSTEİN KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Mikail Yetmiş

14:33 - 14:40

SS-023

TİP 2 DİYABET TANILI HASTALARDA MAGNEZYUM VE NEFROPATİ İLİŞKİSİ

Edibe Sevde Eker

14:40 - 14:47

SS-024

BİR KOLLATERAL FAYDA: PANDEMİ DÖNEMİNDE COVID-DIŞI HASTALARDA
Murat Özdede
İYİLEŞMİŞ VENÖZ TROMBOEMBOLİ PROFLAKSİSİ UYGULAMALARI

Sena Arıcı

13:30 - 13:37

14:47 - 14:54

SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 4
20 Ekim 2022, Perşembe - Salon F - 16:45 - 17.30
Oturum Başkanı: Birol Özer
Sunum No Başlık

Sunacak Yazar

Sunum Saati

SS-025

KRONİK YARA KLİNİĞİNE İÇ HASTALIKLARI UZMANININ KATKILARI

Zeynep Irmak Kaya

16:45 - 16:52

SS-026

YENİ TİP 2 DİYABET TANILI VE METFORMİN TEDAVİSİ BAŞLANAN
HASTALARDAKİ DİSPEPSİNİN TANI ANINDAKİ C-PEPTİT İLE İLİŞKİSİ

Cahit Dincer

16:52 - 16:59

SS-027

TİAMIN (VİTAMİN B1) TEDAVİSİNİN LPS İLE İNDÜKLENEN AKUT
BÖBREK HASARI ÜZERİNE KORUYUCU ETKİLERİ

Hilal Bektaş Uysal

16:59 - 17:06

SS-028

COVİD-19 TAKİPLİ HASTALARDA D-VİTAMİNİ DÜZEYİNİN
ARAŞTIRILMASI

Büşra Karaca

17:06 - 17:13

SS-029

YENİ TANI TİP 2 DİYABETES MELLİTUS HASTALARINDA SANTRAL
OBEZİTE İNDEKSLERİ VE PANKREATİK YAĞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİ

Beyza Doğan

17:13 - 17:20

SS-030

İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİNDE YATIŞTAN TABURCULUĞA ARTAN İLAÇ
TEDAVİSİ KARMAŞIKLIĞI VE TEKRAR HASTANEYE YATIŞ İLE İLİŞKİSİ

Çağrı Gönül

17:20 - 17:27
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24. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ

SÖZLÜ BİLDİRİ PROGRAMI
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 5
21 Ekim 2022, Cuma - Salon F - 10:30 - 11.15
Oturum Başkanı: Vedat Hamuryudan
Sunum No Başlık

Sunacak Yazar

Sunum Saati

SS-031

İZOLE GGT YÜKSEKLİĞİNİN KARDİYOVASKÜLER HASTALIK RİSKİ VE
METABOLİK SENDROM İLE İLİŞKİSİ

Zeynep Özge Öztürk

10:30 - 10:37

SS-032

MONOSİT/YÜKSEK YOĞUNLUKLU LİPOPROTEİN KOLESTEROL ORANI,
DİYABETİK RETİNOPATİ İÇİN BİR BİYOBELİRTEÇ OLABİLİR Mİ?

Hasan Atlı

10:37 - 10:44

SS-033

KLOPİDOGREL DİRENCİNİN KAN LİPİD DÜZEYLERİ, HBA1C, İLAÇLAR,
TAM KAN PARAMETRELERİ VE NÖTROFİL/LENFOSİT ORANI İLİŞKİSİ

Ceren Keleş Sönmez

10:44 - 10:51

SS-034

HEPATOSELÜLER KANSERLİ HASTALARIN KLİNİKOPATOLOJİK VE
Hafize Nihal Kahveci
LABORATUVAR BULGULARININ PROGNOZA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

10:51 - 10:58

SS-035

COVID-19 ŞİDDETİNİ ÖNGÖRMEDE TANI ANINDAKİ NÖTROFİLLENFOSİT, TROMBOSİT-LENFOSİT ORANLARI İLE EOZİNOPENİNİN
ROLÜ

Elif Yücesu

10:58 - 11:05

SS-036

BİYOTİNİN PARASETAMOL (APAP) İNTOKSİKASYONUNA BAĞLI
HEPATOTOKSİSİTE ÜZERİNDEKİ TERAPOTİK ETKİLERİ

Gökçin Noyan

11:05 - 11:12

SS-051

EDİNSEL HEMOFİLİDE HEKİM FARKINDALIĞI: ANKET ÇALIŞMASI

Muhlis Cem AR

11:12 - 11:19

SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 6
21 Ekim 2022, Cuma - Salon F - 13:30 - 15:00
Oturum Başkanı: Oğuz Abdullah Uyaroğlu
Sunum No Başlık

Sunacak Yazar

Sunum Saati

SS-037

İÇ HASTALIKLARI YATAN HASTALARINDA KOMPOZİT VENÖZ
TROMBOEMBOLİZM RİSKİ VE KANAMA RİSKİ

Nilay Güldür Çapan

13:30 - 13:37

SS-038

YAPAY ZEKA VE GÖRÜNTÜ İŞLEME METODLARI İLE OPTİK KOHERANS
TOMOGRAFİ DEĞERLENDİRİLMESİ

Ahmed Cihad Genç

13:37 - 13:44

SS-041

COVID-19 HASTALARINDA TIME KRİTERLERİNE GÖRE UYGUNSUZ İLAÇ
Nurdan Şentürk Durmuş
KULLANIMI VE HASTANE İÇİ ÖLÜM İLİŞKİSİ

13:58 - 14:05

SS-042

PALYATİF BAKIM MERKEZİNDE MORTALİTENİN PROGNOZUN
GÖSTERGESİ OLARAK NÖTROFİL/LENFOSİT ORANI

İrem Kıraç Utku

14:05 - 14:12

SS-043

PALYATİF BAKIM VERENLERİN HASTALARINA KÖTÜ HABER VERME
KONUSUNDAKİ TUTUMLARI

İrem Kıraç Utku

14:12 - 14:19

SS-044

HASTANEYE YATIRILAN 65 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERDE MİNİ NÜTRİSYONEL
DEĞERLENDİRME TESTİ DEHİDRATASYONU GÖSTEREBİLİR Mİ?

Kaan İlter

14:19 - 14:26

SS-045

GERİATRİK OBEZ HASTALARDA MALNÜTRİSYON PREVALANSI VE
İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

Özlem İpar

14:26 - 14:33

SS-047

HİPERÜRİSEMİNİN KAS GÜCÜ VE KÜTLESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Ali Ekrem Aydın

14:40 - 14:47

SS-048

SARKOPENİK OBEZİTENİN FONKSİYONELLİK İLE İLİŞKİSİ İÇİN İDEAL
OBEZİTE TANIMININ ARAŞTIRILMASI

Çağlar Özer Aydın

14:47 - 14:54
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24. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ

SÖZLÜ BİLDİRİ PROGRAMI
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 7
21 Ekim 2022, Cuma - Salon F - 16:45 - 17:30
Oturum Başkanı: Yunus Erdem
Sunum No Başlık

Sunacak Yazar

Sunum Saati

SS-049

SARKOPENİ İÇİN YENİ BİR İNDEKS: PSOAS KAS ALANININ VERTEBRA
ALANINA ORANI, YOĞUN BAKIM HASTALARINDA MORTALİTEYİ
ÖNGÖRÜR

Çağlar Özer Aydın

16:45 - 16:52

SS-050

SPLENİK MARJİNAL ZON LENFOMALI HASTALARDA UYGULANAN
TEDAVİ MODALİTELERİNİN PROGNOZA ETKİSİ

Erkam Kocaaslan

16:52 - 16:59

SS-052

GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI TEDAVİ YANITINDA YENİ BİR
BİYOBELİRTEÇ ADAYI: MAIT HÜCRELERİ

Ayşen Görünmezoğlu

17:06 - 17:13

SS-053

KORONER ARTER EKTAZİ OLAN HASTALARDA BAZI
EKOKARDİYOGRAFİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Mahmut Özdemir

17:13 - 17:20

SS-054

ATORVASTATİN, ROSUVASTATİN VE PİTAVASTATİN TEDAVİSİNİN LİPİD
PANELİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bahar Arıcan Tarım

17:20 - 17:27

SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 8
22 Ekim 2022, Cumartesi - Salon D - 10:30 - 11:15
Oturum Başkanı: Tufan Tükek
Sunum No Başlık

Sunacak Yazar

Sunum Saati

SS-055

ENALAPRİL/LERKANİDİPİN KOMBİNASYON TEDAVİSİNİN ETKİLİLİĞİ VE
GÜVENLİLİĞİNİN VÜCUT KİTLE İNDEKSİ İLE İLİŞKİSİ

Hakan Karpuz

10:30 - 10:37

SS-056

KLİNİĞİMİZDE TAKİBİ YAPILAN COVİD-19 HASTALARINDAKİ BÖBREK
HASARI SIKLIĞI

Mehmet Selim Mamiş

10:37 - 10:44

SS-057

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA VOLÜM YÜKÜNÜN
SAPTANMASINDA DİASTOLİK DİSFONKSİYON VE NT-PROBNP
ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ

Sıla Öksüz

10:44 - 10:51

SS-058

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARDA SERUM VE
TÜKÜRÜK DECORİN DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Asena Serap Yalçınkaya

10:51 - 10:58

SS-059

KRESENTİK GLOMERÜLONEFRİTLİ HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
TEK MERKEZ DENEYİMİ

Ahmet Doğukan Kansu

10:58 - 11:05

SS-060

RENAL TRASNPLANT HASTALARINDA COVID-19 SONRASINDA
PROTEİNÜRİ GELİŞİMİYLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

Hakan Özer

11:05 - 11:12
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24. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ

SÖZLÜ BİLDİRİ PROGRAMI
SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 9
22 Ekim 2022, Cumartesi - Salon F - 10:30 - 11:15
Oturum Başkanı: Sedat Kiraz
Sunum No Başlık

Sunacak Yazar

Sunum Saati

SS-061

RENAL BİYOPSİ ENDİKASYONLARI İLE RENAL SAĞ KALIM VE HASTA
SAĞ KALIMI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ

Seniha Bozkaya

10:30 - 10:37

SS-062

RAS MUTANT METASTATİK KOLOREKTAL KANSERLİ HASTALARIN
RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

Evrim Ataca

10:37 - 10:44

SS-063

YENİ TANI MEME KANSERİ HASTALARININ KLİNİKOPATOLOJİK
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Büşra Kanbur

10:44 - 10:51

SS-064

ÖNCEDEN TEDAVİ EDİLMİŞ İLERİ EVRE YUMUŞAK DOKU SARKOMLU
HASTALARDA PAZOPANİB ETKİNLİĞİ

Ece Örnek

10:51 - 10:58

SS-065

COVID-19 TANILI ONKOLOJİK HASTALARDA MORTALİTE PREDİKTÖRLERİ Hüseyin Gökler

10:58 - 11:05

SS-066

NEOADJUVAN KEMOTERAPİ ALAN MEME KANSERİ HASTALARINDA
PROGNOSTİK NUTRİSYONEL İNDEX PATOLOJİK TAM YANITI PREDİKTE
EDER Mİ?

11:05 - 11:12

Elif Kurtuluş

SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 10
22 Ekim 2022, Cumartesi - Salon F - 13:30 - 15:00
Oturum Başkanı: Kubilay Ukinç
Sunum No Başlık
SS-067
SS-068
SS-069
SS-070
SS-071
SS-072
SS-073
SS-074
SS-075
SS-076
SS-077
SS-078
SS-079

Sunacak Yazar

SİSTEMİK İNFLAMATUAR YANIT İNDEKSİ VE PROGNOSTİK
NUTRİSYONEL İNDEKSİN OVER KANSERİNDEKİ ÖNEMİ
MİDE KANSERİ HASTALARINDA SAĞKALIM HESABI YAPAN
ARACIN TÜRKİYE POPÜLASYONUNDAKİ PERFORMANSININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
HORMON RESEPTÖR POZİTİF, HER2 NEGATİF DE NOVO METASTATİK
MEME KANSERLİ HASTALARIN GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİLMESİ
ANCA İLİŞKİLİ VASKÜLİTLERDE MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ TUTULUMU
VETAKLİTÇİLERİ
ROMATOLOJİ KLİNİĞİNDE PET/BT DENEYİMİ
ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA ANTİ TÜMÖR NEKROZ FAKTÖR
ALFA TEDAVİSİNİN LİPİD PROFİLİNE ETKİSİ
SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS’LU HASTALARDA PULMONER TUTULUM
BEHÇET HASTALIĞI GENEL HASAR İNDEKSİ’NİN (BODI) RETROSPEKTİF
VALİDASYONU VE MODİFİKASYON ÖNERİSİ
BEHÇET SENDROMUNUN VASKÜLER TUTULUMUNDA İNFLİKSİMAB
TEDAVİSİ SONUÇLARI: RETROSPEKTİF BİR KOHORT ÇALIŞMASI
COVID-19 TANISIYLA YOĞUN BAKIMDA İZLENEN HASTALARDA AKUT
BÖBREK HASARI GELİŞİM SIKLIĞI VE RENAL SONLANIM
SEPSİSLİ HASTALARDA TROMBOSİT SAYI VE İNDEKSLERİNİN
MORTALİTE İLE İLİŞKİSİ
SEKONDER HEMOFAGOSİTİK SENDROMDA SERUM FERRİTİN VE SIL-2R
SEVİYESİ’NİN TANI VE PROGNOZDAKİ YERİ
İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIKLARI KOHORTUNDA VENÖZ
TROMBOZ SIKLIĞI VE 2 PORTAL VEN TROMBOZU OLGUSU
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Sunum Saati

Dilara Toka Isıyel

13:30 - 13:37

İlknur Deliktaş Onur

13:37 - 13:44

Aslı Dilara Kip Çiftçi

13:44 - 13:51

Yeliz Yağız Özoğul

13:51 - 13:58

Mert Can Ataca

13:58 - 14:05

Ruhper Çekin

14:05 - 14:12

Naci Şenkal

14:12 - 14:19

Yeliz Yağız Özoğul

14:19 - 14:26

Nur Beyza Tükek

14:26 - 14:33

İrem Alkan Tekeş

14:33 - 14:40

Seher Kır

14:40 - 14:47

Devrim Bozkurt

14:47 - 14:54

Oğuz Kağan Bakkaloğlu

14:54 - 15:01
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24. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ

HEMŞİRELİK SÖZLÜ BİLDİRİ PROGRAMI
20 Ekim 2022, Perşembe
Salon E - 11:00 - 12:30
Oturum Başkanları: Dr. Serap Ünsar, Dr. Derya Tülüce
Sunum No Başlık

Sunacak Yazar

Sunum Saati

SS-1

OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU OLAN HASTALARA UYGULANAN
SOLUNUM EGZERSİZİNİN GÜNDÜZ UYKULULUĞA VE YORGUNLUĞA
ETKİSİ

Sibel Serçe

11:00-11:10

SS-3

YETİŞKİN HASTALARDA AMELİYAT ÖNCESİ VE AMELİYATHANEDE BASINÇ
YARASI GELİŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tuğba Mert

11:10-11:20

SS-4

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE DİYABET BELİRTİLERİ, ÖZ YÖNETİM VE
BAKIM BAĞIMLILIĞI: TANIMLAYICI VE KORELASYONEL ÇALIŞMA

Damla Nur Bozkaya

11:20-11:30

SS-5

FARKLI DÖNEMLERDE COVİD-19 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HEMŞİRE İŞ
YÜKÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ:BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ DENEYİMİ

Tuba Müftüoğlu

11:30-11:40

SS-6

COVİD-19 TANISI KONULAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HASTALIK SONRASI Yeşim Geze
YORGUNLUK VE UYKU KALİTELERİNİN İNCELENMESİ

11:40-11:50

SS-7

KORONER ARTER HASTALARININ HASTALIĞA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYİ VE
YAŞAM KALİTESİ

İbrahim Halil Satıcı

11:50-12:00

SS-8

YAŞLI KORONER ARTER HASTALARININ KIRILGANLIK DÜZEYLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayşe Buket Doğan

12:00-12:10

SS-9

TÜRKİYE’DEKİ ROMATOLOJİ HEMŞİRELERİNİN HASTA EĞİTİMİNDE BİLİŞİM Keriman Aytekin Kanadlı
TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI
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24. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ

HEMŞİRELİK SÖZLÜ BİLDİRİ PROGRAMI
21 Ekim 2022, Cuma
Salon E - 11:30 - 12.30
Oturum Başkanları: Dr. Nimet Ovayolu, Dr. Hümeyra Zengin
Sunum No Başlık

Sunacak Yazar

Sunum Saati

SS-10

RENAL TRANSPLANTASYON HASTALARINA UYGULANAN
REFLEKSOLOJİNİN YORGUNLUĞA ETKİSİ

Hatice Güzel

11:30-11:37

SS-11

TÜMÖR NEKROZİS FAKTÖR-ALFA (TNF-α) KULLANAN HASTALARIN
TÜBERKÜLOZ PROFİLAKSİSİNE UYUM DÜZEYLERİ

Sema Aytaç

11:37-11:44

SS-12

REİKİ’NİN ARİTMİSİ OLAN BİREYLERDE EKG, KAN DEĞERLERİ VE STRESE
ETKİSİ: RANDOMİZE, TEK KÖR ,PLASEBO KONTROLLÜ ÇALIŞMA

Nilay Bektaş Akpınar

11:44-11:51

SS-13

İNHALER EĞİTİM ALAN VE ALMAYAN KOAH’LI BİREYLERİN COVİD-19
ENFEKSİYONU İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Yasemin Ceyhan

11:51-11:58

SS-2

UZAKTAN REİKİ UYGULAMASININ BÜTÜNCÜL İYİLİK DURUMUNA
ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

Ulviye Özcan Yüce

11:58-12:05

SS-15

HEMODİYALİZ TEDAVİSİ ALAN HASTALARDA SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE
TEDAVİYE UYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Elif Bülbül

12:05-12:12

SS-16

COVID-19 TANILI HASTALARDA GÖRÜLEN SEMPTOMLARIN FONKSİYONEL
BAĞIMSIZLIK DURUMUNA VE ANKSİYETE DÜZEYİNE ETKİSİ

Arife Altın Çetin

12:12-12:19

SS-17

KEMOTERAPİYE BAĞLI GELİŞEN AKUT İNFÜZYON REAKSİYONLARI: TEK
MERKEZ DENEYİMİ

Nazime Akaltun

12:19-12:26
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24. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ

HEMŞİRELİK SÖZLÜ BİLDİRİ PROGRAMI
22 Ekim 2022, Cumartesi
Salon E - 11:30 - 12.30
Oturum Başkanları: Dr. Ayşe Arıkan Sönmez, Dr. Yeliz Akkuş
Sunum No Başlık

Sunacak Yazar

Sunum Saati

Onur Çetinkaya

11:30-11:37

SS-18

HUZUREVİNDEKİ YAŞLILARA UYGULANAN ABDOMİNAL MASAJIN
KONSTİPASYONA ETKİSİ

SS-19

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN BİREYLERE UYGULANAN Sevil Güler
AYAK BANYOSUNUN UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK DÜZEYİNE ETKİSİ

11:37-11:44

SS-20

DİZ OSTEOARTRİTLİ BİREYLERDE MOTİVASYONEL GÖRÜŞMENİN AĞRI,
PSİKOSOSYAL UYUM VE ÖZ BAKIM YÖNETİMİNE ETKİSİ

Gamze Muz

11:44-11:51

SS-21

YAŞLILARLA ÇALIŞMAYA İSTEKLİ OLMA ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE
GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Burcu Akpınar Söylemez

11:51-11:58

SS-14

YAŞLI YETİŞKİNLERİN COVID-19 PANDEMİSİ İLE İLİŞKİLİ KORKU, ÖLÜM
KAYGISI VE DİNİ BAŞA ÇIKMA DURUMLARI

Emine İlaslan

11:58-12:05

SS-23

HEMODİYALİZ HASTALARINDA TEDAVİYE UYUM İLE KIRILGANLIK
ARASINDAKİ İLİŞKİ

Derya Tülüce

12:05-12:12

SS-24

ONKOLOJİ HEMŞİRELERİNİN KANSERLİ HASTALARDA KAÇAK AĞRIYA
YÖNELİK UYGULAMALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Sevinç Kutlutürkan

12:12-12:19

SS-25

KEMOTERAPİ TEDAVİSİ ALAN HEMATOLOJİ HASTALARININ ÖĞRENİM
GEREKSİNİMLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER.

İpek Ayçil

12:19-12:26
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Hekim

Sözel Bildiriler

Acil

Endokrinoloji

SS-001

SS-002

COVID-19 HASTALARINDA ENOS GENİNE AİT FONKSİYONEL
VARYANTLARIN (RS1799983 VE INTRON 4A/B VNTR-27 BP)
ARAŞTIRILMASI

TİROİD NODÜLLERİNDE MALİGNİTE RİSKİ İLE SERUM TSH
DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Hilal Konyaoğlu1, Naci Şenkal1, Yasemin Oyacı2, Murat Köse1, Alpay

Medetalibeyoğlu1, Mustafa Önel5, Gözde Yeşil Sayın3, Mustafa Pehlivan6,
Sacide Pehlivan2, Ümmihan İşoğlu Alkaç4, Tufan Tükek1
1İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

3İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
4İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı

5İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

6Gaziantep Üniversitesi, İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı

Nitrik oksit (NO), hücre içi ve hücre dışında düzenleyici işlev gören küçük,
reaktif bir serbest radikal moleküldür. Birçok hücresel işlem; endotel, trombosit,
vasküler düz kas hücreleri, nöronlar ve diğer NO üreten hücrelerden salınan
NO tarafından düzenlenmekte ve birçok dokuda sentezlenmektedir. COVID-19
ve akciğer tutulumundan bahsederken, önemli bir endotelyal koruma mekanizmasını oluşturan Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz (eNOS) ön plana çıkmaktadır.
Bu çalışmada; eNOS geninde bulunan intron 4a/b VNTR (27 bp) ve ekzon
7’de yer alan bir missense mutasyon olan G894T fonksiyonel gen varyantını
(rs1799983) COVID-19 hastalarında çalışılarak hem sağlıklı bireylerle aralarında genotip/allel sıklığı açısından bir farklılık olup olmadığı hem de klinik parametrelerle bir ilişkisinin olup olmadığı araştırıldı. Çalışmamıza, Nisan-Temmuz
2020 tarihleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Covid19 kliniğinde tanı
almış-Covid PCR pozitif olan 284 hasta ve sağlıklı kontrol grubu oluşturmak
adına komorbiditesi olmayan 100 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Hastaların yaş,
cinsiyet gibi demografik/klinik bilgilerinin yanında, tanı anında alınan kan materyallerinden izole edilen DNA örneklerinin eNOS-rs1799984 ve eNOS-intron
4 a/b VNTR gen polimorfizmleri PCR/PCR-RFLP yöntemleri ile analiz edildi
ve istatisitksel analizler IBM SPSS version 21.0 programında yapıldı. Covid-19
hasta ve sağlıklı kontrol gruplarındaki eNOS-rs1799984 polimorfizmine ait genotip ve allel dağımları karşılaştırıldığında hem genotip hem de allel dağılımında
istatistiki açıdan anlamlı bir farklılığın bulunduğu gösterildi (sırası ile; GG/0.030,
GT/0.035, TT0.013 ve T/0.011). COVID19 hasta ve kontrol gruplarındaki
eNOS intron 4a/b VNTR polimorfizmine ait genotip ve allel dağımları karşılaştırıldığında hem genotip hem de allel dağılımında istatistiki açıdan anlamlı
bir farklılığın olmadığı gösterildi. Her iki varyantta da; hem HWE’den sapma
hem de klinik parametreler açısından anlamlı ilişki görülmedi. Bu araştırma,
Covid19PCR’ı pozitif hastalarda eNOS genine ait fonksiyonel gen varyantlarının araştırıldığı literatürde ilk çalışmadır. eNOS-rs1799984 fonksiyonel varyantındaki istatistiki açıdan anlamlı bir farklılığın bulunduğu ve Covid19 enfeksiyonuna yatkınlıkta TT genotipi varlığının 8.313 kat risk oluşturduğu gösterilmiştir.
Bu genin Covid19 riski ile ilişkisini (tüm genom düzeyinde); hastalığının gelişmesi riski, tedavisi ve etyo-patofizyolojisinde etkili olan immün sistem cevabının
genetik düzeyde ilişkisini anlayabilmek için daha büyük hasta gruplarıyla ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: Covid-19, eNOS, PCR-RFLP, intron 4 VNTR (27 bp), rs1799983
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Giriş: Tiroid stimüle edici hormon (TSH), ön hipofizin distal kısımdaki
bazofilik hücrelerden sentezlenen glikoprotein yapılı bir hormondur. Hormon
sentezinde yıllar içerisinde süregelen artan TSH uyarısı sonucunda, bezde yapısal heterojenite gelişir. Söz konusu olaya lokalize inflamasyonun da eklenmesi sonucunda, görünüm ve kıvamları normal tiroid parankiminden farklı olan
tiroid nodülleri gelişir. Artan TSH uyarısına ve inflamasyona uygunsuz cevap
sonucunda, nodüllerde malignleşme riskinin arttığı düşünülmektedir. Tüm laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerine göre nodüllerin benign veya malign
ayırımında halen altın standart tetkik ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB)’dir.
Bu bilgiler ışığındaserum TSH düzeyinin, sitoloji sonucu benign ve malignite
yönünden şüpheli nodüller arasında nasıl değiştiğini inceledik.
Materyal ve Metod: Çalışmada Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Endokrinoloji kliniğinde Ocak 2017-Aralık 2020 arasında biyopsi yapılmış
1500 hasta incelendi. Gebeler, <18 yaş altı ve >65 yaş üstü hastalar, diyabeti
ya da hipertansiyonu olanlar, sistemik enfeksiyon ya da organ yetmezlikleri olan
hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Verilerine ulaşılan 586 hastanın serum TSH
değerleri ile sitoloji sonuçları incelendi. Analizler SPSS (Statistical Package for
Social Sciences; SPSS Inc. Chicago, IL) 22 paket programında değerlendirildi.
Gruplar arası kategorik karşılaştırmada ki-kare analizi (Pearson Chi-kare) uygulandı. Normal dağılıma uymayan değişkenlerin iki grup arasındaki karşılaştırmasında ise Mann-Whitney U Testi uygulandı. Analizlerde istatistiksel anlamlılık
düzeyi p<0,05 şeklinde anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 586 nodülün 545 (%93.1) tanesi benign ve 41 (%6.9) tanesi malignite şüpheli saptandı. Benign olguların 449
(%83)’u kadın, 92 (%17)’si erkek olup malignite yönünden şüpheli olguların 34
(%82.9)’u kadın, 7 (%17.1)’i erkek olarak saptandı. Benign vakaların yaş ortalaması 40.8±11.0 yıl ve mlaignite şüpheli olguların yaş ortalaması 41.4±11.5
yıl olarak tespit edildi. Benign olguların ortalama TSH düzeyi 1.73±1.80 mıU/L,
serbest T3 (sT3) düzeyi 3.19±0.52 pg/dL ve serbest T4 (sT4) düzeyi 1.12±0.17
ng/dL olduğu saptandı. Malignite yönünden şüpheli olguların ortalama TSH
düzeyi 4.72±11.49 mıU/L, serbest T3 düzeyi 3.23±0.73 pg/dL ve serbest T4
düzeyi 1.21±0.35 ng/dL olarak saptandı. Sitoloji sonuçlarına göre hastaların
yaş ve laboratuvar sonuçları tablo 1’de detaylı bir şekilde verilmiştir. Malignite
yönünden şüpheli olguların ortalama yaş, TSH, sT3 ve sT4 düzeyleri, benign
nodül olgularından daha yüksek oldukları tespit edildi ; ancak gruplar arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptandı (p >0.05).
Tartışma ve Sonuç: Tiroid nodüllerinin aktiflik durumuna göre, serum TSH
düzeyleri artıp azalabilmektedir. Serum TSH düzeyinin, tiroid nodüllerinde maligniteyi ön görmede bağımsız bir risk faktörü olduğu bildirilmiştir. Çalışmamızın
sonucuna göre malignite yönünden şüpheli olgulardaki ortalama serum TSH
düzeyi, literatürdeki çalışmalara benzer şekilde sitolojisi benign olan olgulardan daha yüksek olduğunu tespit ettik; ancak bu yüksekliğin gruplar arasında
anlamlı olmadığı saptandı (p=0.18). Anlamlı saptanmaması, olgu sayılarının
gruplar arasında farklı olmasına bağlı olduğunu düşünmekteyiz. Takip edilen
tiroid nodüllerinde yükselen TSH düzeyleri, nodülün maligleşmesi yönünden
uyarıcı olabildiği unutulmamalıdır.
Anahtar kelimeler: Anahtar kelimeler: TSH, nodül, benign ve malignite şüpheli

Tablo 1. Sitoloji sonuçlarına göre hastaların yaş ve laboratuvar sonuçları ile p anlamlılık değerleri
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Tablo 1. Hastaların beden kütle indeksi (BKİ)’ne göre yaş ve ortalama lipid değerleri

SS-003

DİYABETİK HASTALARIN BEDEN KÜTLE İNDEKSİ İLE LİPİD
PROFİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Mehmet Selim Mamiş1, Hüseyin Karaaslan2, Tevfik Sabuncu3

Endokrinoloji

1Pervari Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanı, Siirt

2,3Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endoksrinoloji Bilim Dalı,

Şanlıurfa

Giriş: Diyabet, insülin eksikliği veya insülinin etkisizliği sonucunda organizmanın sadece karbonhidrat (KH) metabolizma bozukluğu değil, aynı zamanda bir lipid ve protein metabolizma bozukluğudur (1). Sağlığı bozacak ölçüde
vücutta yağ birikmesi olan obezite, pratikte sıkça beden kütle indeksi (BKİ)
değerinin ≥30 kg/m2’nin üzerinde olması şeklinde tanımlanır (2). Diyabetin
özellikle tip-2 formu için en önemli değiştirilebilir çevresel faktörün kilo fazlalığı
ya da obezite olduğu bilinmektedir. Diyabet gelişme riskinin BKİ’de ölçülen yağ
miktarıyla orantılı olduğu belirtilmiştir. Biz de çalışmamızda diyabetik hastaların
BKİ’ye göre lipid profillerinin nasıl değiştiğini inceledik.
Materyal ve Metod: Çalışmada Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Endokrinoloji kliniğinde Ocak 2020-Aralık 2021 arasında takip edilen
diyabetik 200 hasta incelendi. Gebeler, <18 yaş altı ve organ yetmezlikleri
olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. LDL>100 mg/dL ya da statin kullanımı
dislipidemik kabul edildi. Hastaların BKİ değerleri gruplandırılarak ve lipid sonuçları incelendi. Analizler SPSS (Statistical Package for Social Sciences; SPSS
Inc. Chicago, IL) 22 paket programında değerlendirildi. Gruplar arası kategorik
karşılaştırmada ki-kare analizi (Pearson Chi-kare) uygulandı. Normal dağılıma
uymayan değişkenlerin iki grup arasındaki karşılaştırmasında ise Mann-Whitney
U Testi uygulandı. Analizlerde istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 şeklinde anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Çalışmamızdaki olguların 106 (%53)’sı kadın ve 94 (%47)’ü erkek
hastalardı. Hastaların yaş ortalamaları 58.0±13.0 yıl olup, kadınların yaş ortalaması 59.4±13.1 yıl ve erkeklerin yaş ortalaması 56.5±12.8 yıl olarak saptandı. Hastalarımızın 150 (%75)’sinde, BKİ değeri ≥25 kg/m2’di. Bunlarında yaş
ortalaması 59.0±12.1 yıl olarak tespit edildi. Hastalarımızın BKİ’ye göre obezite
sınıflamasında ortalama total kolesterol (TK)’ün en yüksek (200.8±58.5 mg/
dL) olduğu grup evre-2 obez hastalar iken, ortalama düşük dansiteli lipoprotein kolesterol (LDL-K)’ün en yüksek (119.7±41.3 mg/dL) olduğu grup evre-1
obez hastalar olduğu saptandı. BKİ gruplarında lipid profilleri kıyaslandığında,
normal beden kütle indeksi olan grupta TK değerleri anlamlı olarak düşük saptanmıştır (p=0.001). BKİ’ye göre hastalarımızın yaş ve ortalama lipid değerleri
tablo 1’de detaylı belirtilmiştir. Hastalarımızdan 69 (%34.5)’u statin kullanmayan ve 43 (%21.5)’ü statin kullanan olmak üzere, toplam 112 (%56) hastada
LDL değerleri hedeflenen (<100 mg/dL) aralıkta olmadığı tespit edildi.
Tartışma ve Sonuç: Diyabetik dislipidemi spektrumu çok değişik formlarda
görülebilir; ancak insülin direncinin görüldüğü kilolu ve/veya obez diyabetlilerde
sıklıkla yüksek plazma TK, yüksek TG düzeyi, artmış LDL-K düzeyleri ve düşük
HDL-kolesterol düzeyi şeklinde görülür. Tip 2 diyabetlilerde de en sık rastlanan
dislipidemi paterni plazma TG yüksekliği ve HDL-K düşüklüğü olduğu bildirilmekle birlikte, diyabeti olan ve olmayanlar arasında LDL-K düzeylerinin belirgin
farklılık göstermediği rapor edilmiş (4). Çalışmamızda BKİ arttıkça ortalama TK
ve TG düzeyleri de arttığını tespit ettik; ancak statin kullanan hastalardan dolayı
LD-K düzeyi çok yüksek saptanmadığını ve HDL-K düzeyinde de artışlar olduğunu düşünmekteyiz. Diyabetik hastalara kilo artışının lipid profillerini olumsuz
etkileyeceğini ve diyetlerine uymadıkları takdirde medikal tedaviye rağmen dislipidemik profilde kalacakları ifade edilmesi önerilir.
Anahtar kelimeler: Anahtar kelimeler: Diyabet, beden kütle indeksi ve dislipidemi
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TOKSİK NODÜLER VE MULTİNODÜLER GUATR OLGULARINDA
TİROİD MALİGNİTE SIKLIĞININ İNCELENMESİ
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4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,
Nükleer Tıp Kliniği, Ankara

Giriş: Tiroid kanseri endokrin sistemin en sık görülen tümörü olup tüm dünyada sıklığı giderek artmaktadır. Toksik nodüler (TNG) ve toksik multinodüler
guatr (TMNG) bir veya birden fazla otonom fonksiyone tiroid nodülünün varlığı
ile karakterize hastalıklar olup hipertiroidinin sık görülen nedenlerindendir. Hipertiroidinin tiroid kanserine karşı koruyucu olduğu ve toksik nodüllerde malignite riskinin düşük olacağı inancına karşın son yıllarda bu hastalarda da tiroid
kanser riskinin arttığını ve nodüllerin diğer hastalarda olduğu gibi değerlendirilmesi gerektiği yönündeki yayınların çoğaldığı gözlenmektedir. Bu çalışmanın amacı TNG/TMNG nedeniyle opere olan hastalarda tiroid kanser sıklığını
belirlemektir.
Yöntem: Bu çalışmaya 18-80 yaş arası, TNG veya TMNG tanısı ile opere
olan 87 hasta dahil edildi. TNG veya TMNG tanısı, hipertiroidi varlığında ultrasonografide (US) nodül saptanması ve sintigrafide nodül veya nodüllere uyan
alanlarda aktivite tutulumda artış ile birlikte bezin diğer kısımlarında supresyon saptanması ile konuldu. Hastalarda medikal tedavi ile ötiroidi sağlandıktan
sonra endikasyon olan nodüllere ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) yapıldı.
Sitolojik olarak sonuçlar Bethesda sınıflamasına göre ayrıldı. Histopatolojik sonuçlar benign ve malign olarak ayrıldı. Aktif nodülü benign gelen ama patolojik
incelemede farklı bir bölgede tiroid kanseri saptanan hastalar insidental tiroid
kanseri olarak sınıflandırıldı. Hastaların klinik özellikleri, laboratuar ve US bulguları, sitolojik ve histopatolojik sonuçları hastane sisteminden geriye yönelik
taranarak kayıt edildi. Opere olmayan hastalar ve hastane sisteminde verileri
tam olmayan hastalar çalışma dışında bırakıldı. İstatistiksel analiz için SPSS for
Windows, versiyon 23 uygulama-istatistiksel analiz programı kullanıldı.
Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 54.6±12.8 yıl olan 68 kadın ve 19
erkek hasta alındı. Hastaların %80 i metimazol kullanıyordu. Hastaların 14 tanesinde TNG, 73 tanesinde TMNG saptandı. Demografik ve laboratuvar verileri Tablo-1’de özetlendi. Dominant aktif nodülün ortalama boyutu 30.6±15.2
mm olarak saptandı. Dominant aktif nodüllerin %83’ü spongioform özellikte
saptandı. Hastaların preoperatif ultrasonografik özellikleri Tablo-2'de özetlendi.
Dominant aktif nodülün preoperatif İİAB sonuçları incelendiğinde 3 hastanın
bethesda 6, 11 hastanın bethesda 3, 34 hastanın bethesda 2, 17 hastanın bethesda 1 kategorisinde olduğu saptandı. Opere olan hastalar histopatolojik olarak incelendiğinde 22 (%25) hastada tiroid malignitesi ve 13 hastada insidental
tiroid malignitesi saptandı (Şekil-1)
Sonuç: Bu çalışma sonucunda TNG/TMNG nedeniyle opere olan hastalarda
tiroid kanser sıklığı son zamanlarda yayınlanan çalışmalara benzer şekilde saptanmıştır. TNG/TMNG’lı hastalardaki aktif nodüllere İİAB endikasyonunun diğer hastalarda olduğu gibi ultrasonografik özelliklere ve nodül boyutuna dikkat
edilerek konulması uygun olabilir. Operasyon planlanan olgularda ise TMNG
varlığında total veya totale yakın tiroidektomi tercih edilmesi önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: toksik nodüler guatr, toksik multinodüler guatr,tiroid malignitesi

25

19-23 Ekim 2022 – ANTALYA

HEKİM
Tablo 1. Toksik Nodüler / Multinodüler Guatr Tanısı Olan Hastaların Demografik Verileri
Parametreler

Sonuçlar

Yaş (yıl)

54.6±12.8

Cinsiyet (Erkek/Kadın)

19 (%21.8) / 68 (%78.2)

TNG/TMNG

14 (%16.1)/73 (%83.9)

TSH (uIU/mL)

0.08 (0.0001-3.93)

fT3 (pg/mL)

4.05 (2.63-10.72)

fT4 (ng/dL)

0.98 (0.17-3.9)

Anti-TPO pozitifliği (n:79)

6 (%7.6)

Anti-TG pozitifliği (n:71)

9 (%12.7)

Tablo 2. Hastaların Preoperatif Ultrasonografik Özellikleri
Parametreler

Sonuçlar

Toplam Nodül Sayısı (n)

4 (1-13)

Aktif Nodül Sayısı (n)

1(1-5)

Dominant Aktif Nodül Boyutu (mm)

30.6±15.2

Mikrokalsifikasyon

3(%3.4) 3(%3.4)

Sınır Düzensizliği

1 (%1.1)

Tiroid Hacmi (cm3)

46.8 +29.7

Endokrinoloji

Sonuç: N-pHPT ve H-pHPT'li hastaların osteoporoz ve kırık için benzer riskler taşıdığı söylenebilir. Her iki gruptaki KMY ve KDB değerlerindeki benzerlikler
göz önüne alındığında, Ca seviyeleri normal olsa bile PTH ve osteoporoz izlemi
yapılması faydalı olacaktır. Bu bulgular daha kapsamlı çok merkezli çalışmalarla
desteklenmelidir.
Anahtar kelimeler: Normokalsemik primer hiperparatiroidizm, tip 1 kollajen N-telopeptid,
deoksipiridinolin, kemik mineral yoğunluğu
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Tablo 1. Femur KMY T-skor gruplarıyla ilgili değişkenlerin özeti

NORMOKALSEMİK VE HİPERKALSEMİK PRİMER
HİPERPARATİROİDİZMDE KEMİK DÖNGÜ BELİRTEÇLERİ İLE
KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU İLİŞKİSİ

Osteopeni & Osteoporoz,
<-1.0 (n=35)

p

53,54 ± 9,73

59,51 ± 9,68

0,021

Kadın

24 (%92,3)

30 (%85,7)

0,688

Erkek

2 (%7,7)

5 (%14,3)

Yaş
Cinsiyet

Gaye Fitoz Emeksiz
Şefaatli Şehit Osman Belkaya Devlet Hastanesi

Amaç: Primer hiperparatiroidizm(pHPT) birçok sistemin etkilendiği, çeşitli prezentasyonlara sahip hormonal bir bozukluktur(1). Son yıllarda paratiroid hormon(PTH) seviyesi yüksek olduğu halde albüminle düzeltilmiş
kalsiyum(dCa) ve iyonize serum Ca(iCa) seviyeleri sürekli normal olan normokalsemik pHPT (N-pHPT) varyantı kabul edilmiştir(1-4). N-pHPT'li hastalarda yüksek PTH düzeylerinin neden olduğu osteoporoz insidansı en az
hiperkalsemik-pHPT(H-pHPT) hastalarındaki kadar önemlidir. Yakın zamanda
kemik döngüsü belirteçlerinden (KDB) tip 1 kollajen N-telopeptid (NTx) ve deoksipiridinolinin (DPD) idrar seviyelerinin ölçümü osteoporoz tedavisinin takibinde, kırık riskinin ve kemik kayıp hızının tahmininde kullanılmaya başlanmıştır(5-7). Bu çalışmada, N-pHPT ve H-pHPT'li hastalarda idrar NTx ve DPD ile
KMY skorlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Metot: Ekim 2018 ile Nisan 2019 tarihleri arasında Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji polikliniğine başvuran hastalardan; 18-80 yaşları arasında 61 gönüllü hasta (44 N-pHPT, 17 H-pHPT) ve 40 kontrol seçildi.
N-pHPT ve H-pHPT tanı kriterlerine uygun olarak, serum 25-OH vitamin D düzeyi 20 ng/ml üzerinde, bifosfanat, denosumab, antikonvülzan, lityum, tiyazid
ve loop diüretik kullanmayan, MDRD’ye göre GFR’si 60 ml/dk/1.73 m² üzerinde, metabolik kemik hastalığı, malabsorbsiyonu, karaciğer hastalığı, malignitesi
olmayan ve KMD femur boynu, distal radius ve lomber vertebra ölçümleri yapılmış hastalar çalışmaya dahil edildi. Kontrol grubu, 24 saatlik idrarda protein,
serum PTH, Ca, fosfor düzeyleri çalışılan ve sonuçları normal aralıkta bulunanlardan oluşturuldu. Hasta ve kontrol gruplarının serum ve idrar Ca, iCa, PTH,
KMD skorları kaydedildi. Her üç grupta NTx ve DPD hazır ticari ELISA kitleri
kullanılarak 24 saatlik idrarda NTx ve DPD düzeyleri ölçüldü. Standardizasyon
için, 24 saatlik idrar NTx ve DPD düzeyleri 24 saatlik idrar kreatinine oranlanarak kullanıldı. Analizler IBM SPSS, Version 25.0 (IBM Corp., Armonk, NY, ABD)
programında yapıldı. p<0,05 değerleri istatistiksel anlamlı kabul edildi.
Bulgular: H-pHPT hastaları ile N-pHPT hastalarının NTx/Cr ve DPD/Cr oranları benzerken, kontrol grubuna göre anlamlı şekilde daha düşüktü(p<0,001).
H-pHPT ve N-pHPT'li hastalar arasında diğer kan, idrar parametreleri ve
T-skorları açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Femur boynundan elde edilen
T-skorlarıyla NTx, NTx/Cr ve DPD/Cr düzeyleri arasında anlamlı ancak zayıf negatif korelasyon saptandı. Osteoporozu olan hastalarda ortalama idrar DPD ve
ortanca DPD/Cr düzeyleri normal T-skorları olanlardan anlamlı daha yüksekti
(Tablo 1). NTx, DPD, NTx/Cr ve DPD/Cr değerlerinin anormal Femur boynu
T-skorlarını tespit etme performansları analizinde DPD’nin ≥51,6 nmol/l'lik bir
kesim değeri ile %92,3 özgüllüğe ve %88,2 pozitif kestirim değerine sahip olduğu bulundu.
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Normal,
≥-1.0 (n=26)

Serum kreatinin (mg/dl)

0,68 ± 0,13

0,74 ± 0,12

0,067

101,41 ± 20,91

92,69 ± 18,80

0,093

101,65 (92,3 - 139)

113,4 (81,1 - 163,4)

0,579

9,8 (9,4 - 10,9)

10,3 (9,8 - 11,3)

0,066

4,39 ± 0,34

4,40 ± 0,33

0,951

Düzeltilmiş kalsiyum (mg/dl)

9,49 (9,0 - 10,4)

9,8 (9,3 - 11,2)

0,142

İyonize kalsiyum (mmol/l)

1,17 (1,14 - 1,30)

1,20 (1,16 - 1,38)

0,176

Vitamin D (ng/ml)

34,50 ± 7,28

33,39 ± 8,10

0,583

Serum fosfor (mg/dl)

3,25 (2,7 - 3,7)

3,4 (2,6 - 3,7)

0,849

24-saatlik idrar kreatinin (mg/dl)

62,8 (35,2 - 81,1)

42,4 (32,7 - 62,7)

0,059

24-saatlik idrar kreatinin (mmol/l)

5,55 (3,11 - 7,17)

3,75 (2,89 - 5,54)

0,059

NTx (nmol/l)

7,74 ± 1,45

8,23 ± 1,47

0,204

Deoksipiridinolin (nmol/l)

42,68 ± 8,33

50,00 ± 12,69

0,009

NTx/kreatinin oranı

1,46 (0,86 - 2,78)

2,39 (1,30 - 3,23)

0,075

Deoksipiridinolin/kreatinin oranı

8,25 (4,99 - 15,14)

13,65 (8,82 - 18,32)

0,023

GFR (ml/dk/1.73m²)
Paratiroid hormon (pg/ml)
Serum kalsiyum (mg/dl)
Serum albumin (g/dl)
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OBEZ BİREYLERDE SERUM KALLİSTATİN DÜZEYLERİNİN
KAROTİS İNTİMAMEDİA KALINLIĞI VE KARDİYOVASKÜLER
BELİRTEÇLER İLE İLİŞKİSİ
Buket Büşra İcin1, Tuba Taslamacıoğlu Duman2, Esra Nur Ademoğlu
Dilekçi3, Mehmet İcin4, Murat Alışık5, Mustafa Hızal6
1Kırşehir Eah, İç Hastalıkları Abd

2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eah, İç Hastalıkları Abd

3Medicana Grup Kadıköy, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Abd
4Kırşehir Eah, Radyoloji Abd

5Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eah, Biyokimya Abd
6Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eah, Radyoloji Abd

Giriş: Toplumdaki obez nüfusun artması ile obezite önemli bir sağlık sorunu
olarak karşımıza çıkmaktadır. Obezitenin neden olduğu komplikasyonlar arasında kardiyovasküler olaylar önemli yer tutmaktadır. Son yıllarda obezitenin
neden olduğu kardiyovasküler riskin belirlenmesinde ve takibinde kullanılabilecek biyokimyasal belirteç arayışı birçok çalışmaya konu olmuştur. Kallistatin,
insan plazmasında bir doku kallikrein bağlayıcı protein ve bir serin proteinaz
inhibitörü olarak tanımlanmıştır (1). Kallistanin heparin bağlayıcı ve aktif kısım
olmak üzere iki farklı etki bölgesi vardır. Bu etki bölgeleri sayesinde kallistatin birçok yolak üzerine etki eder ve oksidatif stresin azalmasını sağlar (2-4).
Koroner arter hastalığı, sepsis, enflamatuar bağırsak hastalığı, pnömoni ve
kanser hastalarında seviyelerinin önemli ölçüde azaldığı rapor edilmiştir. Çalışmamızda obez hastalarındaki serum kallistatin düzeylerinin karotis media
intima kalınlığı ve kardiyovasküler risk belirteçleri ile ilişkisini araştırmayı
amaçladık.
Materyal-Metod: Çalışmamıza 18 yaş üzeri vücut kitle indeksi 30 ve üzeri
olan 45 obez hasta ve vücut kitle indeksi 20-25 arasında olan 41 sağlıklı birey dahil edildi. Son altı ayda dökümente edilmiş akut koroner sendrom, kalp
yetmezliği, malignite öyküsü, aktif infeksiyon öyküsü, kronik karaciğer hastalığı
öyküsü olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi.
Bulgular: Serum kallistatin düzeyi obez hasta grubunda istatistiksel olarak
anlamlı sekilde düşük saptandı (p=0.003). Serum kallistatin düzeylerindeki artışın obezite tanısı olasılığını azalttığı tespit edildi ((AUC: Accuracy) 0.688 (%95
G.A.: 0.572-0.795 p=0.003). Kallistatin için optimum cut-off değeri 2469.763
pg/ml olarak belirlendi (duyarlılık= %45.2, özgüllük= %88.6). Kallistatin düzeyi ile insülin, HOMA-IR, karotis media intima kalınlığı, kilo, bel çevresi, kalça
çevresi, bel/boy oranı ve vücut kitle indeksi, yağ ağırlığı, yağ oranı ve bazal
metabolizma hızı ölçümleri ile negatif korelasyon saptandı. Karotis media intima kalınlığının serum kallistatin düzeyi belirlemede bağımsız bir risk faktörü
olduğu görüldü. Serum kallistatin düzeyi ile kardiyovasküler belirteçlerden HsCRP, HDL, VLDL, LDL, trigliserid, total kolesterol ve fibrinojen arasında bir
ilişki saptanmadı.
Sonuç: Sonuç olarak serum kallistatin düzeylerinin obezite tanısı ve kardiyovasküler risk belirlemede yeni bir belirteç olarak kullanılması için daha çok
çalışmaya ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.

Şekil 1. Kallistatin ile obezite tanısını ayırt ediciliğine ilişkin ROC eğrisi

Şekil 2a,b. Sağ KMIK ile obezite tanısını ayırt ediciliğine ilişkin ROC eğrisi (a) Sol KMIK
ile obezite tanısını ayırt ediciliğine ilişkin ROC eğrisi (B)

Anahtar kelimeler: Obezite, Kallistatin, Karotis Media İntima Kalınlığı

Kaynaklar
1. Chao J, Schmaier A, Chen L-M, Yang Z, Chao L. Kallistatin, a novel human
tissue kallikrein inhibitor: levels in body fluids, blood cells, and tissues in health
and disease. Journal of Laboratory and Clinical Medicine. 1996;127(6):612-20.
2. Chen VC, Chao L, Chao J. Reactive-site specificity of human kallistatin
toward tissue kallikrein probed by site-directed mutagenesis. Biochimica
et Biophysica Acta (BBA)-Protein Structure and Molecular Enzymology.
2000;1479(1-2):237-46.
3. Chen VC, Chao L, Chao J. Roles of the P1, P2, and P3 residues in determining
inhibitory specificity of kallistatin toward human tissue kallikrein. Journal of
Biological Chemistry. 2000;275(49):38457-66.
4. Chen VC, Chao L, Pimenta DC, Bledsoe G, Juliano L, Chao J. Identification
of a major heparin-binding site in kallistatin. Journal of Biological Chemistry.
2001;276(2):1276-84.

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

27

19-23 Ekim 2022 – ANTALYA

HEKİM
Tablo 2. Obezite grubu ve kontrol grubunun biyokimyasal ve ultrasonografik verileri
Kontrol
(n=41)

Obezite (n=45)
Ort. ± SD

Median (Min-Maks)

Ort. ± SD

Median (Min-Maks)

p

Hemoglobin
(mg/dl)

14.66 ± 1.58

14.8 (11.2-18.1)

14.39 ± 1.74

14.7 (10.7-17.4)

0.459*

Beyaz Küre
Sayısı (mg/dl)

8.25 ± 1.82

8.37 (5.07-13.54)

6.58 ± 1.52

6.44 (4.12-11.73)

<0.001*

Platelet (g/L)

296.7 ± 73.6

283 (199-495)

255.21 ± 57.87

249 (120-444)

0.015 ͋

Albümin (g/L)

43.8 ± 2.62

44 (38-49)

45.9 ± 2.89

46 (41-53)

0.002 ͋
0.497 ͋

TSH (µg/L)

1.9 ± 1.2

1.74 (0.05-6.58)

1.73± 0.94

1.5 (0.44-4.87)

AST (U/L)

24,17 ± 24,6

19 (11-180)

19.14 ± 5.65

18 (5-35)

0.379 ͋

ALT (U/L)

31.6 ± 21.8

26 (9-124)

19± 11.67

17 (6-67)

<0.001 ͋

GGT (U/L)

32.82 ± 19.11

26 (9-98)

22.75± 22.97

16 (8-141)

<0.001 ͋

Üre (mg/dl)

25.6 ± 7.45

24 (15-49)

26.3± 6.52

26 (13-40)

0.624*

Kreatin (mg/dl)

0.79 ± 0.08

0.80 (0.65-0.97)

0.83 ± 0.14

0.85 (0.50-1.24)

0.165*

GFR (ml/dk)

109.7 ± 11.9

111.7 (65.3-126)

107.18± 11.5

108.2 (79.3-135.3)

0.322*

Glukoz (mg/dl)

96,9± 11,6

96 (73-121

88.6 ± 8.9

88 (72-110

<0.001*

HbA1C (µg/dl)

5.45 ± 0.37

5.4 (4.9-6,4)

5,13 ± 0.31

5.1 (4.5- 5.8)

<0.001 ͋

İnsulin

15.72± 6.88

15 (3.90-44.5)

6.93 ±3.13

6.20 (1.70-15.80)

<0.001 ͋
<0.001 ͋

HOMA

3.81± 1.92

3.36 (0.77-12.09

1.48 ± 0.7

1.36 (0.34-3.78)

LDL (mg/dl)

112.08±34.1

110.3 (48 -177)

100.77± 26

98.5 (60-174)

0.090*

VLDL (mg/dl)

29.30± 11.8

27.4 (12.4-71.8)

16.85 ± 7.66

15 (6-39)

<0.001*

HDL (mg/dl)

46.69 ± 11.6

45.5 (28.9-79.3)

59.60± 14.85

59.8 (31.9-89.5)

<0.001 ͋

TG (mg/dl)

146.7 ± 59.5

137 (62-359)

84.53 ± 38.18

75 (30-195)

<0.001*

Tkol (mg/dl)

186.4 ± 34.6

193 (119-247)

177.41± 29.27

169 (135-251)

0.173 ͋

Fibrinojen
(mg/dl)

371.6± 79.3

361 (154.9-571.60) 260.39 ± 59.2

254.4 (145-378)

<0.001*

Sağ KMIK (mm)

0.611 ±0.143

0.6 (0.4-0.9)

0.402 ± 0.068

0.4 (0.3-0.6

<0.001͋

Sol KMIK (mm)

0.629 ± 0.151

0.6 (0.4-1)

0.393 ± 0.056

0.4 (0.3-0.5)

<0.001 ͋

1744.04±720.04

1703.90
(1038.83- 2176.22)

2774.53±
1718.39

2311.72
(1756.23- 3373.53)

0.001 ͋

11.6 ± 8.3

11.02 (6.83- 11.69)

3.66± 3.44

2.51 (1.16-5.26)

<0.001 ͋

Kallistatin
(Pg/ml)
Hs-CRP (mg/dl)

Tablo 3. Kallistatin düzeylerinde etkili faktörlerin çok değişkenli lineer regresyon analizi
Değişkenler
Cinsiyet
Yaş

ŞekiL 4,5. Karotis media kalınlık düzeyinin serum kallistatin düzeyleri ile ilişkisi

Tablo 1. Obezite grubu ve kontrol grubunun klinik ve antropometrik verileri
Obezite
(n=45)
Ort. ± SD

B

SH

ALT SINIR

ÜST SINIR

p

57.373

307.178

-553.815

668.561

0.852
0.280

19.849

18.238

-16.438

56.137

KMIK

-2499.60

969.88

-4429.432

-569.888

0.012

Sigara Kullanımı

-19.196

315.94

-647.834

609.443

0.952

Kontrol
(n=41)
Median (Min-Maks)

Ort. ± SD

Median (MinMaks)

Endokrinoloji

p

Yaş (yıl)

33.67± 9.47

33 (19-60)

32.41± 7.90

30 (22-55)

0.600 ͋

Boy (cm)

167.60± 11.76

167 (143-189)

169.85± 9.29

169 (154-187)

0.330*

Kilo (kg)

111.25± 20.89 110.8 (71.80-146.50)

65.8± 9.69

64.2 (52.4-86.3)

<0.001*

22.68± 1.49

22.5 (20.1-24.9)

<0.001*
<0.001*

SS-007

119.98± 14.31

121 (94-149)

83.78± 9.13

85 (65-101)

Kalça çevresi (cm) 126.18± 10.35

125 (109-150)

99.37± 5.16

100 (82-109)

<0.001 ͋

TİP 2 DİYABETİK HASTALARDA SGLT 2 İNHİBİTÖRLERİ
KULLANIMININ İDRAR KÜLTÜRÜNDE MİKROORGANİZMA
ÜREME SIKLIĞINA ETKİSİ

Bel kalça oranı

0.94± 0.1

0.96 (0.69-1.16)

0.84± 0.08

0.86 (0.65-1)

<0.001*

Bel boy oranı

0.71± 0.07

0.71 (0.57-0.95)

0.48± 0.03

0.49 (0.39-0.55)

<0.001*

Mina Gülfem Kaya1, Hümeyra Yücetürk2, Recep Alanlı2

SKB (mmHg)

128.49± 15.03

130 (95-170)

110.83± 10.41

110 (87-130)

<0.001 ͋

2Lokman Hekim Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

DKB (mmHg)

78.98± 12.38

80 (55-109)

73.78± 8.20

75 (57-94)

0.026*

Yağ ağırlığı (kg)

45.12 ± 12.72

44.90 (27.5-72.9)

13.42± 4.02

13.60 (5.9-24.1)

<0.001 ͋

Giriş ve amaç:Kan şekeri yüksekliği,poliüri ve glukozüri diyabetik hastalarda idrar yolu enfeksiyon sıklığını belirleyen faktörlerdir.İdrar yolu enfeksiyonları genellikle bakterilerin en çok da Escherichia coli'nin neden olduğu
enfeksiyonlardır.Bu çalışmada amaç antidiyabetik tedavisinde sodyum-glukoz
ko-transporter 2 inhibitörleri (SGLT2İ) olan ve olmayan diyabetik hastaların
idrar kültürlerinde üreme sıklığını karşılaştırmaktır. Aynı zamanda polikliniğimize
başvuran tip 2 diyabetik hastaların ortalama HbA1c değerini çıkarmak ve idrar
kültüründe mikroorganizma üreyen hastaların öne çıkan demografik ve laboratuvar özelliklerini ortaya koymaktır.
Yöntem ve gereçler: Endokrin polikliniğimize Ocak 2021-Temmuz 2022
tarihleri arası başvuran 18 yaşını doldurmuş 747 Tip 2 Diyabet hastası çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya yatan hastalar dahil edilmedi. Hastaların başvuru

VKİ (kg/m2)
Bel çevresi (cm)

39.61± 6.08

39 (31.2-59.8)

Yağ oranı (%)

40.37 ± 7.26

40.95 (26.80-57.22)

20.50± 7.14 20.14 (2.59-38.19) <0.001*

Kas ağırlığı (kg)

62.85± 13.31

63.1 (39.90-91.30)

49.17± 10.89 49.3 (18.40-71.10) <0.001*

Yağsız kas
ağırlığı(kg

66.12 ± 13.96

66.4 (42-96)

52.41± 10.26 51.9 (38.50-74.80) <0.001 ͋

BMH (kkal)

2009.48 ± 319

2015 (1485-3002)

1515.48± 190 1493 (1257-2180) <0.001*
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sırasında HbA1c değerleri,idrar kültürü ve idrarda mikroalbuminüri düzeyleri
kayıt alına alındı.Tüm hastalar SGLT2İ kullanım durumuna göre gruplandırıldı.
Bulgular:Toplam 747 hastanın 443 (%59.3) 'ü kadın, 304 (%40.7)'ü erkekti. Genel yaş ortalaması 58.27+11.75, HbA1c ortalaması 8.18± 4.6 olarak
hesaplandı. İdrar kültüründe üreme saptananların yaş ortalaması 62.83± 11.36
bulundu. Hastalarda idrar kültüründe mikroorganizma üreme sıklığı %13.7 olarak tespit edildi. Gram negatif bakteri olan Escherichia coli (E. coli) üreyen en
sık etken olmuştur. En sık etkenler sırasıyla Escherichia coli (E. coli) (%51.4),
Staphylococcus aureus (%18.4), Kandidiyazis (%11.7), Enterokoklar (%11.7)
ve Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) (%6.8) 'dır.İdrar kültüründe üremeyi etkilen faktörler kadın cinsiyet ve ileri yaş olarak belirlenmiştir.İdrar kültüründe üreme saptanan hastalarda asemptomatik bakteriüri,komplike olmayan sistit
ve vajinal kandidiyazis saptandı. Hiç bir hastada komplike üriner sistem enfeksiyonu veya üst üriner sistem enfeksiyonu saptanmadı. SGLT2İ kullanan grupta
idrar yolu enfeksiyonu daha az görülmek ile birlikte istatistiksel olarak anlamlı
bulunmamıştır. SGLT2İ kullanan grupta istatiksiksel anlamlı olarak kullanmayana göre daha düşük HbA1c ve daha düşük mikroalbuminüri oranları saptandı.
Sonuç: İdrar yolu enfeksiyonları diyabetli hastalarda çok daha sık görülür
ve görülme sıklığı ilerleyen yaş ile birlikte artar.Aynı zamanda kadın hastalarda
görülme sıklığı daha fazladır.Çalışmamızda SGLT2İ kullanımı olan tip 2 diyabetik hastaların idrar kültüründe üreme sıklığını kullanmayan hastalar ile benzer
oranlarda bulduk.
Anahtar kelimeler: diyabet, idrar yolu enfeksiyonu, sodyum-glukoz ko-transporter 2
inhibitörleri

Kaynaklar
EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and
mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2015;373: 2117-2128.

Tablo 1.İdrar kültüründe üreme olan ve olmayan diyabetik hastaların demografik özellikleri ve
laboratuvar değerlerinin karşılaştırılması
Özellik
Yaş

üreme
saptananlar(n=103)

üreme
saptanmayanlar(n=644)

p
değeri

62.83±11.36

57.54±11.36

<0.001

Cinsiyet(E/K)

12/91

292/352

<0.001

SGLT2İ kullanımı

%16.5

%23.3

0.125

8.30±2.03

8.16±4.89

0.770

%34.0

%27.1

<0.001

HbA1c değeri
Mikroalbuminüri varlığı

Tablo 2.SGLT2İ kullanan ve kullanmayan diyabetik hastaların demografik özellikleri ve laboratuvar
değerlerinin karşılaştırılması
Özellik
Yaş
Cinsiyet(E/K)
Kültürde üreme sıklığı
HbA1c değeri
Mikroalbuminüri varlığı

SGLT2İ kullananlar
(n=167)

SGLT2İ kullanmayanlar
(n=580)

p
değeri

58.29±11.36

58.27±11.86

0.983

61/106

243/337

0.213

17/167(%10.2)

86/580(%14.8)

0.125

7.62±1.48

8.34±5.14

0.005

%22.8

%35.3

<0.001

Tablo 3.İdrar kültüründe üreyen mikroorganizmaların sıklığı
SGLT2İ kullanan
hastalar(n=167)

SGLT2İ kullanmayan
hastalar(n=580)

Toplam(%)

Escherichia coli

8

45

53(%51.4)

Staphylococcus aureus

1

18

19(%18.4)

Kandidiyazis

6

6

12(%11.7)

Enterokoklar

3

9

12(%11.7)

Klebsiella pneumoniae

0

8

8(%6.8)

Mikroorganizmalar

Endokrinoloji
SS-008

AKROMEGALİ HASTALARINDA SERUM GALECTİN-3 DÜZEYİ VE
KAROTİS FEMORAL NABIZ DALGA HIZI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Hüseyin Ali Öztürk, Hilmi Erdem Sümbül
Sbü, Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Akromegalide yüksek Growth Hormon (GH) ve İnsülin Like Growth
Faktör-1 (IGF-1) düzeyleri; diyabetes mellitus, hipertansiyon, ateroskleroz ve kalp
yetmezliği gibi kardiyovasküler hastalıklar (KVH) ile ilişkilidir ve bu sebeple mortalite ve morbidite artmaktadır. Akromegalinin erken tanısı ve tedavisi ile kardiyak
bozuklukların ilerlemesi durdurulabilir, kardiyovasküler mortalite ve morbidite
düşürülebilir. Çalışmalarda, galectin-3 ‘ün KVH için yeni bir tanısal, prognostik
biyobelirteç ve yeni bir umut verici terapötik hedef olabileceği belirtilmiştir. Ayrıca arteriyel sertliğin gelecekteki kardiyovasküler olayların ve tüm nedenlere bağlı
mortalitenin güçlü bir öngörücüsü olabileceği yapılan çalışmalarda gösterilmiştir.
Akromegalide galectin-3 düzeyi ve karotis femoral nabız dalga hızı (KFNDH) ile
ilişkisini gösteren çalışmalar kısıtlı olup daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
Çalışmamızda akromegali hastalarında IGF-1, GH artışı ve benzeri mekanizmalarla erken dönemde olan inflamasyon ve ateroskleroza bağlı düzeyi değiştiği
düşünülen galectin-3 ve arteriyel sertliğin altın standart göstergesi olan KFNDH
arasındaki ilişkiyi, her iki ölçümün erken dönemde ateroskleroz ve KVH riskini
tespit etmede bir belirteç olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 01.01.2019-30.10.2021 tarihleri arasında çeşitli nedenlerle
hastaneye başvurmuş olan anamnez, fizik muayene ve daha önceden yapılmış
tetkiklerinde çalışmaya dahil olmalarında engel bir durum teşkil etmeyen akromegali tanısı almış 18 ila 65 yaş arası 40 hasta ve sağlıklı kontrol grubunu teşkil eden
40 kişi alındı. Çalışmaya dâhil edilecek akromegali tanısı almış hastalardaki yapılacak ölçümleri etkileyebileceği için dışlama kriterleri; kanıtlanmış koroner arter
hastalığı, kalp kapak hastalığı, kalp yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı,
kronik böbrek yetmezliği, kronik karaciğer hastalığı, kronik inflamatuar hastalık,
hematolojik hastalık, malignite, romatizmal hastalıklar, serebrovasküler hastalık,
tiroid fonksiyon bozukluğu, gebelik ve sigara içme öyküsü olarak belirlendi.
Hastaların; IGF-1, GH, hemogram ve biyokimya değerlerine bakıldı. Hastalardan ayrı bir tüpe alınan kan santrifüj edilip -80°C’de saklandı ve sonrasında
Human Galectin-3 kitleri ile Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay yöntemi
kullanılarak galectin-3 düzeyi ölçüldü. Hastaların KFNDH ölçümleri, Doppler
Ultrasonografi ile eş zamanlı Elektrokardiyografi yöntemi kullanılarak yapıldı.
Bulgular: Çalışmamızda; fibrozis ve inflamasyon göstergesi olan galectin-3 düzeyinin (p=<0,001) ve arteriyel sertliğin altın standart göstergesi olan
KFNDH ölçümlerinin (p=<0,001) akromegali hasta grubunda kontrol grubuna
göre daha yüksek olduğunu ve istatistiksel olarak anlamlı olduğunu saptadık.
Akromegalisi olan hasta grubunda; KFNDH ≥10 m/sn olan hastalarda yaşın
(p=<0,001), IGF-1 (p=0,003) ve galectin-3 (p=<0,001) düzeyinin KFNDH
< 10 m/sn olan hastalara göre daha yüksek olduğunu ve istatistiksel olarak
anlamlı olduğunu saptadık.
Çalışmamızda; çok değişkenli lojistik regresyon analizinde akromegalisi olan
hasta grubunda galectin-3 düzeyinin (p=0,034) ve yaşın (p=0,016) bağımsız
olarak KFNDH ≥ 10 m/sn olan hastaları belirlediğini saptadık. Bu analize göre
akromegali hastalarında; serum galectin-3 düzeyindeki her 1 ng/mL artışın akromegali hastalarındaki KFNDH ≥ 10 m/sn olma olasılığını %16 oranında artırdığı, yaştaki her bir yıl artışın ise akromegali hastalarındaki KFNDH ≥ 10 m/sn
olma olasılığını %13 oranında artırdığı bulundu.
Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde anlamlı çıkan parametreler ile ROC
analizi yapıldı. Galectin-3’ün cut-off değeri olarak 17,5 alındığında; akromegalisi
olan hasta grubunda KFNDH ≥10 m/sn olan hastaları belirlemede %85,7 sensitif, %84,6 spesifik olduğu saptandı (p=0,001). Yaşın cut-off değeri olarak 47
alındığında; akromegalisi olan hasta grubunda KFNDH ≥10 m/sn olan hastaları
belirlemede %71,4 sensitif, %76,9 spesifik olduğu saptandı (p=<0,001).
Akromegalisi olan hasta ve kontrol grubunda; galectin-3 düzeyi ile diğer
demografik, klinik ve laboratuvar parametreleri arasında korelasyon analizi yapıldı. Galectin-3 düzeyi ile ilişkili parametreler; IGF-1 (p= <0,001), GH
(p=0,001), CRP (p=0,006), KFNDH (p=<0,001) olarak bulundu. Galectin-3
düzeyi ile anlamlı korelasyon gösteren parametreler kullanılarak lineer regresyon analizi yapıldı. Galectin-3 düzeyinin IGF-1 düzeyi ile bağımsız olarak ilişkili
olduğu saptandı (p=<0,001).
Sonuç: Akromegali ve eşlik eden komorbiditelerin erken dönemde tanısı
ve tedavisi ile kardiyak bozuklukların ilerlemesi durdurulabilir, kardiyovasküler
mortalite ve morbidite düşürülebilir. Bu bağlamda galectin-3; KVH için yeni bir
tanısal, prognostik biyobelirteç ve yeni bir umut verici terapötik hedef olabilir.
Akromegali hastalarında KVH’leri erken dönemde tespit etmede ve öngörmede
galectin-3 düzeyi ve KFNDH ölçümü kullanılabilir.
Anahtar kelimeler: Akromegali, Galectin-3, IGF-1, İnflamasyon, Karotis-Femoral Nabız
Dalga Hızı
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Şekil 3. Galectin-3 ile IGF-1 düzeyi arasındaki scatter plot diyagramı

Tablo 1. Akromegalisi olan hasta ve kontrol grubunun demografik, klinik, laboratuvar bulguları ve
KFNDH ölçümleri
Değişkenler
Yaş (yıl)
Cinsiyet (E/K, n)

Kontrol grubu
n=40

p

43,2±14.3

41,5±10,2

0,537

25/15

18/22

0,119

DM (n, %)

10 (%25,0)

12 (%30)

0,622

Hiperlipidemi (n, %)

5 (%12,5)

7 (%17,5)

0,537

Vücut Kitle İndeksi (kg/m2)

28,4±3,18

27,3±4,08

0,164

SKB (mmHg)

151,3±19,4

146,9±18,2

0,294

DKB (mmHg)

103,4±14,9

99,3±11,0

0,170

Nabız (atım/dakika)

82,8±11,6

78,0±12,1

0,071

Hemoglobin (g/dL)

13,2±1,85

12,9±0,90

0,391

Beyaz kan hücresi (10³/ µL)

Şekil 1. Akromegali hastalarında KFNDH ≥ 10 m/sn olan hastaları belirleyen yaş ve
galectin-3 düzeyinin roc eğrisi grafiği

Akromegalisi olan hasta grubu
n=40

7,42±1,66

7,11±2,14

0,468

Platelet (10³/ µL)

304,0±104,0

287,8±33,2

0,355

Kreatinin (mg/dL)

0,65±0,15

0,61±0,15

0,236

Sodyum (mmol/L)

139,8±2,05

139,8±3,54

0,979
0,436

Potasyum (mmol/L)

4,37±0,42

4,30±0,34

Kalsiyum (mg/dL)

9,48±0,89

9,14±0,65

0,063

AST (u/L)

20,6±6,51

19,2±3,58

0,243

ALT (u/L)

16,9±7,69

15,9±4,86

0,482

TSH (mIU/L)

1,48±0,35

1,65±0,54

0,102

CRP (mg/L)

7,88±7,61

2,01±3,55

<0,001

Galectin-3 (ng/mL)

17,9 ±7,17

8,65 ±1,71

<0,001

KFNDH (m/sn)

9,48 ±1,25

8,39 ±1,13

<0,001

14 (%35)

5 (%12,5)

0,018

KFNDH ≥ 10 m/sn (n, %)

Şekil 2. Akromegalisi olan hasta grubunun KFNDH ≥ 10 m/sn ve KFNDH < 10 m/sn
olacak şekilde galectin-3 düzeyi grafiği
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Tablo 2. Akromegalisi olan hasta grubunun KFNDH ≥ 10 m/sn ve KFNDH < 10 m/sn olacak şekilde
demografik, klinik, laboratuvar bulguları ve KFNDH ölçümleri bulguları
Değişkenler

KFNDH ≥ 10 m/sn n=14

KFNDH < 10 m/sn n=26

p

54,0±8,44

37,4±13,5

<0,001

Yaş (yıl)
Cinsiyet (E/K)

9/5

16/10

0,868

DM (n, %)

4 (%28,6)

6 (%23,1)

0,711

Hiperlipidemi (n, %)

1 (%7,1)

4 (%15,4)

0,465

Vücut Kitle İndeksi (kg/m2)

28,9±2,78

28,2±3,39

0,475

SKB (mmHg)

148,8±12,0

152,7±22,5

0,483

DKB (mmHg)

105,4±14,4

102,3±15,4

0,542

Nabız (atım/dakika)

84,5±11,8

82,0±11,7

0,526

Korelasyon analizinde MHR ile HbA1C, kreatinin, spot idrar albumin kreatinin oranı ve NLR ile pozitif bir korelasyon olduğunu bulduk (r: 0.240, p:0.17;
r:0.449, p:0.001; r:0.307, p:0.001; r:0.221, p:0.026) (Tablo 1).
Sonuç: MHR, HDL ve monositler arasındaki ilişki nedeniyle güvenilir bir
biyobelirteç olabilir. Çalışmamız, MHR’ nin DM’ li hastalarda kan şekeri düzensizliği, inflamasyon ve komplikasyonlar ile ilişkili olduğunu ve uygun tedavi
stratejilerinin belirlenmesi için yararlı bir oran olabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar kelimeler: Diyabetes Mellitus, İnflamasyon, Monosit-HDL Kolesterol Oranı

Tablo 1. DM’ li hastalarda MHR ve diğer parametreler arasında İki değişkenli korelasyon sonuçları
Parameters

rs

p
0.017

Hba1C (%)

0.240
0.451

0.001

Hemoglobin (g/dL)

12,8±1,19

13,4±2,12

0,400

Kreatinin (mg/dl)

Beyaz kan hücresi (10³/ µL)

7,15±2,09

7,56±1,40

0,469

Spot idrar albumin/kreatinin (mg/g)

0.307

0.001

Platelet (10³/ µL)

354,8±134,2

276,6±72,8

0,059

Nötrofil lenfosit oranı

0.221

0.026

Kreatinin (mg/dL)

0,64±0,18

0,66±0,14

0,708

Sodyum (mmol/L)

140,2±2,18

139,7±2,00

0,465

Potasyum (mmol/L)

4,52±0,47

4,29±0,38

0,108

Kalsiyum (mg/dL)

9,70±1,07

9,36±0,78

0,261

AST (u/L)

22,0±8,67

19,8±5,03

0,318

ALT (u/L)

18,0±10,9

16,4±5,35

0,526

TSH (mIU/L)

1,54±0,49

1,45±0,24

0,479

6,27±4,28

8,75±8,87

0,332

452,5±158,2

265,2±182,7

0,003

CRP (mg/L)
IGF-1 (ng/mL)
GH (ng/mL)

13,5±19,6

4,34±6,78

0,112

Galectin-3 (ng/mL)

22,8 ±7,16

15,3 ±5,77

<0,001

Tablo 3. Galectin-3 düzeyi ile ilişkili parametreler ve lineer regresyon analizi

Endokrinoloji
SS-010

TRANSFÜZYON BAĞIMLI TALASEMİ HASTALARINDA KEMİK
MİNERAL YOĞUNLUĞU VE ENDOKRİN DİSFONKSİYON
ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ayşe Bengü Kandemir Bozkurt1, Nihal Karadaş2, Hatice Özışık3, Ilgın Yıldırım
Şimşir 3, Aslı Suner 4, Murat Argon5, Yeşim Aydınok2, Banu Pınar Şarer
Yürekli 3
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Univaryant
Analiz

Univaryant
Analiz

Multivaryant
Analiz

Multivaryant
Analiz

p

r

p

β

VKİ (kg/m2)

0,020

0,230

0,611

0,045

5Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı

IGF-1 (ng/mL)

<0,001

0,694

<0,001

0,579

GH (ng/mL)

0,001

0,354

0,299

0,096

CRP (mg/L)

0,006

0,278

0,926

-0,009

KFNDH (m/sn)

<0,001

0,501

0,228

0,131

Amaç: Talasemiler, globin zincir sentezinde bozukluk sonucu gelişen; kronik
anemi, inefektif eritropoez ve demir birikimi ile karakterize herediter bir grup
hemoglobinopatidir. Transfüzyon bağımlı talasemi (TDT) hastalarında düzenli
transfüzyon ve etkin şelasyon tedavisi ile birlikte beklenen yaşam süresi son
yıllarda uzamış, bu durum osteoporoz ve endokrin komplikasyonlarda artışa
neden olmuştur. Kemik mineral yoğunluğu (KMY) kaybı, talasemi hastalarında
sık görülen ve kırıklara yol açan önemli bir morbidite nedenidir. Talasemide
görülen düşük kemik kütlesinin patogenezi multifaktöriyel ve komplike olup,
etiyolojisinde hipogonadizm, diyabetes mellitus, hipotiroidi, hipoparatiroidi,
büyüme hormonu eksikliği gibi çok sayıda endokrinopati yer almaktadır. Bu
çalışmada, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesi’nde takip edilen
erişkin TDT hastalarında, kemik mineral yoğunluğu ve endokrin disfonsiyon
arasındaki ilişkinin geriye dönük değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Araştırmamıza Ocak 2015 – Aralık 2021 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Hematoloji Bölümünde talasemi tanısı ile takip edilerek düzenli transfüzyon ve şelasyon tedavisi uygulanan
18 yaşın üzerindeki hastalar ve erişkin Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları
polikliniğine başvuran 99 TDT hastası dahil edilmiştir.
Endokrinolojik verilerden; kalsiyum, fosfor, 25-(OH)-vitamin D, PTH, osteokalsin, 24 saatlik idrar kalsiyumu, spot idrar deoksipiridinolin/kreatinin, açlık
glukoz, OGTT sonuçları, HbA1c, sT4, TSH, FSH, LH, testosteron, östrojen,
IGF-1, GH, ACTH, kortizol, DHEAS değerleri Ege Üniversitesi Hastane bilgi sisteminde hastaların biyokimya sonuçları geriye dönük taranarak elde edilmiştir.
KMY ölçümü; lomber vertebra total (L1-L4) ve femur boyun bölgelerinde, Dual
X-ışını absorpsiyometrisi (DXA) tekniği kullanılarak yapılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların %87,9’unda en az bir endokrin
komplikasyon görüldü. TDT hastalarında en sık görülen endokrin komplikasyon
%68,7 oranı ile düşük kemik kütlesiydi. Araştırmamıza dahil edilen hastaların
%7,1’inde kemik kırığı görülmüştür. İkinci sıklıkta görülen endokrinopati %53,5
oranı ile hipogonadizm idi. Hipotiroidi sıklığı %34,3, glukoz intoleransı %32,3,
hipoparatirodi görülme oranı ise %4 olarak izlendi. DXA analizine göre normal
kemik kütlesi ve düşük kemik kütlesine sahip talasemi hastaları karşılaştırıldığında; iki grup arasında ferritin, LIC ve kardiyak T2 değerleri istatistiksel olarak
anlamlı farklılık göstermedi. TSH, sT4, Ca, P, östradiol, testosteron, ACTH, kortizol, DHEAS, osteokalsin, 24 saatlik idrar Ca parametreleri de iki grup arasında
farklı değildi (p>0.05). Sadece vücut kitle indeksi (VKI), düşük kemik kütlesine
sahip talasemili hastalarda daha düşük bulundu (p=0.001). KMY ile klinik, biyokimyasal, endokrinolojik ve demir parametreleri arasında korelasyon analizi
yapıldığında; VKI ile lomber vertebra ve femur boyun KMY arasında pozitif
korelasyon saptandı (lomber KMY: p<0,001 r= 0,453, femur KMY: p=0,014

Değişkenler

Endokrinoloji
SS-009

MONOSİT-HDL KOLESTEROL ORANI İLE DİYABET
REGÜLASYONU VE KOMPLİKASYONLARINI ÖN GÖRMEK
MÜMKÜN OLABİLİR Mİ?
Hakan Özer, Yasin Öztürk, Fethi Yönet, İsmail Baloğlu, Kültigin Türkmen,
Halil Zeki Tonbul, Nedim Yılmaz Selçuk
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nefroloji Kliniği

Giriş: İnflamasyon, oksidatif stres (OS) ve ateroskleroz Diabetes Mellitusu
(DM) olan hastalarda kardiyovasküler hastalıklara bağlı artmış ölüm riskine neden olmaktadırlar. Bu etkiler, yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterolün (HDL)
bozulmuş antioksidan, anti-inflamatuar ve ters kolesterol taşıma eylemleriyle
modüle ediliyor gibi görünmektedir. HDL, arter duvarına monosit alımını ve aktivasyonunu önler ve endotelyal adezyon molekülü ekspresyonunu bozar. Son
zamanlarda, monosit sayısı/HDL-kolesterol oranı (MHR), çeşitli kronik hastalıklarda inflamasyon ve OS'nin potansiyel bir belirteci olarak tanımlanmaktadır.
Çalışmamızda DM’ li hastalarda MHR’nin kan şekeri regülasyonu, inflamasyon
ve komplikasyonlar ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.
Metod: DM tanısı takip edilen 125 hasta (K/E: 71/54, ortalama yaş: 58.93 +
8.98) çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri kaydedildi. Ayrıca nötrofil lenfosit oranı (NLR) ve MHR değerleri hesaplandı.
Bulgular: Çalışmamıza katılan hastaların ortalama HbA1C değeri 7.93
+1.3 iken ortalama NLR değeri 1.98 + 0.77 ve MHR değeri 14.7 + 6.06 olarak hesaplandı. Hastalarımızın 31’inde koroner arter hastalığı, ’18 sinde ise proteinüri mevcutken bu bulgularla MHR (p: 0.028, p:0.02, sırasıyla) ve NLR (p:
0.042, p:0.041, sırasıyla) arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki mevcuttu.
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r= 0,246). Yaş ve yıllık transfüze edilen eritrosit volümü femur boyun KMY ile
negatif korelasyon göstermekteydi (p=0,010 r=-0,258, p=0,020 r= -0,244).
Serbest L-tiroksin (sT4) düzeyi ise lomber vertebra KMY ile negatif korele idi
(p=0,015 r= -0,243). Multiple lineer regresyon analizine göre; femur boyun
KMY’nin sadece eritrosit volümü ile bağımsız olarak ilişkili (p=0.01, ß katsayısı
-0.001), lomber vertebra KMY’nin ise VKİ ile ilişkili olduğu görüldü (p<0.001
ß katsayısı 0.015). Normal ve düşük kemik kütlesine sahip iki grup arasında;
hipogonadizm, hipotiroidi, glukoz intoleransı, hipoparatiroidi, GH eksikliği
açısından istatistiksel anlamlılık gözlenmedi (p=0.796, p=0.452, p=0.349,
p=0.054, p=0.491, sırasıyla). Ferritin <1500 μg/L ve ≥1500 μg/L olan iki grup
arasında düşük kemik kütlesi açısından fark gözlenmedi (p=0.637). Hipogonadizm, ferritin ≥ 1500 μg/L olan grupta %68.6 oranında, ferritin <1500 μg/L
(%45.3) olan gruba göre daha yüksek oranda izlendi (p=0.027). Düşük kemik
kütlesi ve diğer endokrinopatiler, karaciğer demir birikimine göre (LIC-normal,
hafif, orta ve ciddi) istatistiksel olarak anlamlılık göstermedi (p>0.05). Kardiyak
demir yoğunluğuna göre (kardiyak T2-normal, hafif/orta ve ciddi) düşük kemik
kütlesi istatistiksel anlamlılık göstermezken (p=0.811), hipogonadizm ve hipoparatiroidinin kardiyak demir birikimi arttıkça anlamlı oranda arttığı görüldü
(p=0,047 p=0,011).
Sonuç: Çalışmamızda, düşük kemik kütlesi en sık görülen endokrin komplikasyon olup, bunu sırasıyla hipogonadizm, hipotiroidi, glukoz intoleransı ve hipoparatiroidi takip etmekteydi. Normal ve düşük kemik kütlesi ve diğer endokrinopatiler arasında istatiksel farklılık saptanmamış olup, femur boyun KMY’nin
transfüze edilen eritrosit volümü ile; lomber vertebra KMY’nin ise VKİ ile bağımsız ilişkili olduğu gösterilmiştir. Erişkin TDT hastalarında düşük kemik kütlesi
ve endokrin komplikasyonlar oldukça sık görülmekte olup; bu durum hastaların
hematolojik ve endokrinolojik açıdan multidisipliner takibini gerektirmektedir.
KMY kaybında rol oynayan tek etmenin endokrin faktörler olmadığı, talasemik
kemik hastalığının multifaktöriyel bir patogenezi olduğu düşünülmektedir.

Lomber - Femur KMY korelasyon analizi verileri

Normal -düşük kemik kütlesi sahip hasta gruplarının karşılaştırılması

Anahtar kelimeler: talasemi, düşük kemik kütlesi, kemik mineral yoğunluğu, endokrinopati
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Düşük kemik kütlesi ile endokrin disfonksiyon arasındaki ilişki
Normal kemik kütlesi (n=31)

Düşük kemik kütlesi (n=68)

p

Hipogonadizm n - %

Endokrinopati

16 - 51,6

37 - 54,4

0,796

Hipotiroidi n - %

9 - 29,0

25 - 36,8

0,452

Glukoz intoleransı n - %

8 - 25,8

24 - 35,3

0,349

Hipoparatiroidi n - %

3 - 9,7

1 - 1,5

0,054

GH eksikliği n - %

6 - 54,5

16 - 66,7

0,491

Kemik Mineral Yoğunluğu ve Z skoru ölçüm verileri

TDT hastalarında endokrin komplikasyon görülme oranları

Kadın (n=56)

Erkek (n=43)

Toplam n=99

p

Lomber vertebra L1-L4 KMY
(g/cm2)

0,792
(0,455-1,057)

0,829
(0,607-1,107)

0,806
(0,455-1,107)

0,239

Lomber vertebra L1-L4 Z
skor (SD)

-2,20
(-5,40 – 0,10)

-2,30
(-4,40 – -0,67)

-2,30
(-5,4 – 0,10)

0,247

Femur boyun KMY (g/cm2)

0,622
(0,420 - 1,112)

0,734
(0,454 - 1,085)

0,681
(0,420-1,112)

<0,001

-1,75
(-3,8 – 1,9)

-1,30
(-3,20 - 1,20)

-1,5
(-3,8 – 1,9)

0,004

Femur boyun Z skor (SD)
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Enfeksiyon
SS-011

İKİ DOZ CORONAVAC REJİMİNİN ARDINDAN ÜÇÜNCÜ DOZ
CORONAVAC VEYA BNT162B2'NİN RELATİF AŞI ETKİNLİĞİ

4. Lai, C.C.; Chen, I.T.; Chao, C.M.; Lee, P.I.; Ko, W.C.; Hsueh, P.R. COVID-19
vaccines: Concerns beyond protective efficacy and safety. Expert Rev. Vaccines
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Enes Erul1, Meliha Çagla Sönmezer2, Gülçin Telli Dizman 2, Taha Koray
Şahin1, Tuğba Sarıcaoğlu2, Alparslan Alp3, Mine Durusu Tanrıöver 2, Ömrüm
Uzun2, Serhat Ünal2, Murat Akova2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
Ankara

Giriş: Coronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19), mutasyonlar ve yeni varyantların yol açtığı ardışık zirvelerle iki yıldan fazla bir süredir milyonlarca insanın hayatını etkilemektedir. SARS-CoV-2'ye karşı aşılama, dünya çapında COVID-19 pandemisinin seyrini frenlemek ve değiştirmek için en kritik stratejiler
arasında yer aldı (1,2,3). Zamanla ve yeni varyantlara karşı azalan bağışıklık
nedeniyle, Temmuz 2021'in başlarında CoronaVac veya mRNA (BioNTech/
Fosun Pharma; BNT162b2) aşıları ile üçüncü doz hatırlatma dozu olarak önerildi. Türkiye'deki bu gerçek yaşam gözlemsel çalışmasında BNT162b2 veya
CoronaVac'ın üçüncü dozlarının hafif/orta enfeksiyonlara, ağır/ölümcül hastalıklara ve ölüm oranlarına karşı relatif aşı etkinliği (VEff) ve ek korumasını değerlendirmeyi amaçladık. VEff'in ayrıntılı bir analizinin, sağlık politikacılarının iki
doz CoronaVac aşılamasından sonra hatırlatma doz stratejisini yönetmelerine
ve aşı programlarına halkın güvenini artırarak toplumdaki aşı tereddütünü azaltmalarına yardımcı olacağına inanıyoruz (4,5).
Yöntem: Bu çalışmada, merkezimizde 14 Ocak 2021 tarihi itibariyle ilk
CoronaVac aşısı olan 18 yaş üstü yetişkinler, 10 Ocak 2022 tarihine kadar
prospektif olarak COVID-19 enfeksiyonu açısından izlendi, potansiyel olarak
Omicron varyantlarından herhangi birinin bulunduğu dönem hariç tutuldu. İki
doz aşıların birinci ve ikinci dozları arasında COVID-19 testi pozitif çıkan veya
son dozunu takip eden iki haftadan önce pozitif çıkan bir kişi, vaka olarak kabul
edilmedi. CoronaVac VEff'i, tam doz uygulamasından 14 gün sonra COVID-19
olayları ve sonuçlar arasındaki ilişki ile değerlendirdik.
Bulgular: 10 Ocak 2022 tarihine kadar toplam 5243 katılımcı COVID-19
enfeksiyonu gelişimi açısından prospektif olarak takip edildi. Katılımcıların takip
süresi 66 ile 362 gün arasında değişiyordu. Katılımcıların medyan yaşı 40'tı (en az
18-en fazla 99), 2636'sı (toplamın %50,2'si) 40 yaşın üzerindeydi. Katılımcıların
2821'i (%53,8) kadın, 2422'si (%46,2) erkekti. Katılımcıların büyük çoğunluğu
(%71, n = 3727) iki CoronaVac dozu artı bir BNT162b2 (2C + 1B) dozu ile,
ardından(%19.96, n = 1047) iki CoronaVac (2C) dozu ve %8.9 (n = 469) üç doz
CoronaVac aşısı ile aşılanmıştı. İkinci CoronaVac aşısından en az 14 gün sonra,
5243 katılımcı arasında toplam 366 (%6,9) COVID-19 enfeksiyonu vakası tespit
edildi. Kırk bir (%11,2) hastaneye yatış gerektirdi ve 15'i (%4,1) öldü. Üç aşılama
grubunda belgelenmiş COVID-19 enfeksiyonlarının kümülatif insidansları Şekil
1'de gösterilmiştir. Bu vakaların yarısından fazlası (%56, n = 208) sadece iki doz
CoronaVac almıştır. Hastaneye yatışlar ve ölümler sadece iki doz CoronaVac grubunda meydana geldi (p < 0.001). İki CoronaVac dozu artı bir doz BNT162b2
grubu iki doz CoronaVac ile karşılaştırıldığında PCR ile doğrulanmış semptomatik COVID-19 enfeksiyonunu önlemek için tahmini VEff %87.27'dir (%95 GA
84.21-89.74; insidans oranı 1.000 kişi-yılda 57.62). Üç CoronaVac doz grubunda
iki doz CoronaVac ile karşılaştırıldığında PCR ile doğrulanmış semptomatik COVID-19 enfeksiyonunu önlemek için VEff %58.24 (%95 CI 43.43.-69.17; insidans oranı 1.000 kişi-yılı başına 192.58) idi. CoronaVac veya BNT162b2 aşısı ile
destekleyici doz olarak üçüncü doz aşılama, COVID-19 ile ilişkili hastaneye yatışın
önlenmesinde tam etkililik göstermiştir (%100) (p < 0,001).
Sonuç: CoronaVac veya BNT162b2 aşısı ile rapel doz olarak üçüncü doz alan
katılımcılarda, iki CoronaVac dozu olan katılımcılara göre COVID-19 ile ilgili olayların kümülatif insidanslarının önemli ölçüde daha düşük olarak bulundu. Üçüncü
doz BNT162b2 veya CoronaVac, şiddetli COVID-19'a karşı önemli ölçüde daha
fazla koruma sağlar ve etkili bir strateji olarak önceliklendirilmelidir; dünya, hastaneye yatış ve ölümü azaltmak için hatırlatma dozları için mevcut olan herhangi bir
güvenli ve etkili SARS-CoV-2 aşısının her dozuna ihtiyaç duymaktadır.
Anahtar kelimeler: COVID19 aşısı; hatırlatma dozu; üçüncü doz; aşı etkinliği
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Şekil 1. Son aşı dozunun alınmasından 2 hafta sonra değerlendirilen aşılama durumuna
göre sınıflandırılan SARS-CoV-2 enfeksiyonunun kümülatif insidansı.

Gastroenteroloji
SS-013

TRANSAMİNAZ NORMAL KRONİK HDV HEPATİTİ
HASTALARINDA HLA-DPA1 RS3077 VE HLA-DPB1 RS9277535
GEN POLİMORFİZMİ
Sena Arıcı
Sbü Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Kronik hepatit D (KHD), kronik viral hepatitin en şiddetli şeklidir. Günümüzde KHD hastalık seyrinin 30 yıl öncesine göre daha az şiddetli olduğunu
gösteren veriler vardır (1, 2) HDV enfeksiyonunun klinik sekelleri, akut karaciğer yetmezliğinden asemptomatik taşıyıcı durumuna kadar bir dizi belirtiyi
kapsar.(3) Asemptomatik HBV'deki taşıyıcı şu şekilde tanımlanır: HBV DNA <
2000IU/mL + qHBsAg < 1000 IU. “Sürekli olarak normal ALT (SNALT) ve
HDV viremisi olan KKH hastaları” bilinmeyen bir varlıktır ve keyfi tanımımız
şudur: ALT <40 IU/mL ve HD viremisi 2 yıl içinde IFN tedavisi görmeden 3-6
ay arayla hastalar. u HBV/HDV kalıcılığı ile ilişkili IL28 B SNP'leri (1) HLA sınıf
II molekülleri tarafından CD 4+ T hücrelerine antijen sunumunun, HBV enfeksiyonuna karşı konakçı immün yanıtı için çok önemli olduğu kabul edilir (2, 3)
insan lökosit antijeni içindeki SNP'ler (HLA)-DP lokusu Asya ve Kafkas popülasyonlarında HBV enfeksiyonu ile tanımlanmıştır (4, 5) HLA-DPA1 rs3077'nin A
ve C allelleri ve HLA-DPB1 rs9277535'in A allelleri için gözlemlenen en önemli
ilişkiler, HBV enfeksiyonu için artan risk (4-8) Rs3077 ve rs9277535'in sırasıyla
HLA-DPA1 ve HLA DPB1'in azalmış mRNA ekspresyonu ile güçlü bir şekilde
ilişkili olduğu rapor edilmiştir (9)
Metod: SNALT ve HDV viremisi olan hastalar, tanımımız kullanılarak ileriye
dönük olarak toplanmıştır. Aktif KHD'si olan (ALT > ULN, HD viremi) cinsiyet
ve yaş açısından eşleştirilmiş kontrol hastalarıyla karşılaştırıldığında - karşılaştırma 1: 3 oranında yapılmıştır. Karşılaştırma, hematoloji, biyokimya, HDV RNA,
HBVDNA, histoloji ve/veya FibroScan değerlendirmeleri için SNALT ve HD
viremisi olan bir hastanın teşhisi için 2 yıllık takip sırasındaki değerlendirmeler
ile yapılmıştır. Hastalar uzun dönem takipte tutuldu. (2-13 yıl, geriye dönük ve
ileriye dönük). Özofagus varisleri ve/veya karaciğeri nodüler olan, splenomegali ve Fibroscan skorları yüksek olan hastalar siroz olarak kabul edildi. Gerçek
zamanlı PCR ile ölçülen HDV RNA (Karataylı ve diğerleri, J Clin Virol) ve Roche Cobas Amplicor ile ölçülen HBV DNA titreleri kaydedildi. Hücresel DNA
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ekstrakte edilerek cinsiyet-yaş uyumlu aktif KHD kontrolleri ile karşılaştırmaya
alındı. rs3077 (HLA-DPA1) ve rs9277535(HLA-DPB1), LightCycler 480 FastStart DNA Master HybProbe'a (Roche Diagnostics, İsviçre) göre Roche LightCycler480 Sisteminde gerçek zamanlı PCR ve yüksek çözünürlüklü erime eğrisi
analizi ile genotiplendi.
Sonuç ve Tartışma: KHD'de SNALT'lı hastalar nadir olarak görülmektedir.
Bu hastalar, aktif KDH'li hastalara kıyasla daha hafif hastalığa sahiptir. Karaciğer biyopsisinde daha düşük histoloji derecesi, daha yüksek trombosit sayısı
izlenmiştir.ISHAK skorlamasına karaciğer sirozu değerlendirmesinde 9 hastadan
1’i grade 6, biri garde 4 ve biri 3. Grade idi (medyan 2) SNALT ve aktif KDH
hastalarında HDV-RNA seviyelerinde fark yok izlenmedi. 8 hastada ALT seviyeleri uzun dönemde de normal izlenmeye devam etti. SNP Çalışması, SNALT
ve HDV viremisi olan hastalar arasında bir fark ortaya koymadı, ancak örnek
boyutu çok küçüktü.SNALT'lı KDH'nin, hastalık aktivitesinin kendiliğinden durduğu bir hasta alt grubunu temsil etmesi mümkündür. Altta yatan (bağışıklık)
mekanizmaların araştırılması gerekiyor.
Anahtar kelimeler: SNALT, Kronik Delta Hepatiti, Delta viremisi
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AKUT PANKREATİTLİ HASTALARDA AKUT PANKREATİK VE
PERİPANKREATİK SIVI GELİŞİMİNDE PREDİKTİF FAKTÖRLER
Mehmet Veysel Coşkun, Selma Karaahmetoğlu, Alican Kurtipek, Osman
İnan
Ankara Şehir Hastanesi

Amaç: Akut pankreatit (AP), görüntüleme ve girişimsel tekniklerdeki gelişmelere rağmen, lokal ve sistemik komplikasyonları nedeniyle tüm dünyada halen önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. AP sonrası gelişen lokal komplikasyonlar Revize Edilmiş Atlanta Sınıflaması’na göre erken/akut dönemde ve
geç dönemde gelişen sıvı koleksiyonları olarak dört kategoriye ayrılmıştır. Bu
sınıflandırmaya göre AP sonrası erken/akut dönemde gelişen sıvı koleksiyonları,
akut peripankreatik sıvı koleksiyonları (APFC) ve akut nekrotik koleksiyonlar
(ANC) olarak tanımlanmıştır. AP sonrası APFC ve ANC oluşumu, psödokist ve
Wall off Necrose (WON) gelişimi ve enfekte olması gibi ciddi komplikasyonlara sebebiyet verebilmesi açısından risk taşımaktadır. Bu sebeple AP sonrası
akut pankreatik ve peripankreatik sıvı gelişimini ön görmek, gelişebilecek ciddi
komplikasyonları önlemek için AP’li hastaların takip ve tedavisinin erken planlanması açısından önem arzetmektedir. Bu çalışmada da, hastanemizdeki AP’li
hastalarda Revize Edilmiş Atlanta Sınıflandırması’na göre tanımlanmış akut
pankreatik ve peripankreatik sıvı koleksiyonları gelişminde prediktif faktörlerin
araştırılması ve bu konuda literatürde sınırlı sayıda bulunan çalışmalara güncel
verilerle katkıda bulunulması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2020 ve Kasım 2021 tarihleri arasında Sağlık
Bilimleri Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği’ne başvurusu
sonrasında dahiliye kliniği tarafından değerlendirilen ve Revize Edilmiş Atlanta
Sınıflandırması’na göre AP tanısıyla dahiliye ve/veya gastroenteroloji servislerinde yatırılarak takip edilen 18 yaş ve üzeri 438 hasta, dışlanma kriterlerine
değerlendirildikten sonra çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalara ait veriler hastane bilgi işlem sitemi üzerinden retrospektif olarak değerlendirilmiş ve Revize
Edilmiş Atlanta Sınıflandırması’na göre AP sonrası sıvı gelişiminin hastaneye
başvuru anında bakılan hematolojik ve biyokimyasal parametrelerle olan ilişkisi
araştırılmıştır. Verilerin analizi IBM SPSS Statistics 25.0 (IBM Corporation, Armonk, NY, USA) paket programı kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 438 hastanın 220’si (%50,2) erkek, 218’i
(%49,8) kadındı. Hastaların yaş aralığı 18 ile 96 (55,6±18,5) arasında değişmekteydi. En sık bilier nedenlere (%74.2) bağlı AP görülürken en sık ikinci neden idiopatik nedenler (%13) olarak tespit edildi. Hastaların 380’i (% 84.9)
akut interstisyel ödematöz pankreatit, 58’i (%15.1) nekrotizan pankreatit olarak
değerlendirildi.
AP sonrası sıvı gelişme riskini, hipertrigliseridemik etiyoloji (p=0.014), genç
yaş (p=0,045) ve erkek cinsiyette (p=0,003) olmak ile CRP/Albümin oranının
1,0482’den büyük olması istatistiksel anlamlı olarak 6,282 kat (%95 Güven
Aralığı: 3,808-10,366 ve p<0,001), ALP’nin 199,5 U/L’nin altında olmasının
2.5 kat (%95 Güven Aralığı: 1,505-4,226 ve p<0,001), beyaz kürenin 11,685
x 109/L’den büyük olmasının 1,9 kat (%95 Güven Aralığı: 1,210-3,103 ve
p=0,006), PLR’nin 197,146’nın üzerinde olmasının da 1,5 kat (%95 Güven
Aralığı: 1,012-2,519 ve p=0,044) arttırdığı görüldü.
AP sonrası APFC gelişme riskini daha genç yaşta olmakla birlikte (Odds oranı=0,980; %95 Güven Aralığı: 0,967-0,993 ve p=0,002), CRP/Albümin oranının 1,0482’den büyük olmasının 5,247 kat (%95 Güven Aralığı: 3,131-8,794
ve p<0,001), ALP’nin 199,5 U/L’nin altında olmasının 2.17 kat (%95 Güven
Aralığı: 1,292-3,664 ve p<0,001), beyaz kürenin 11,685 x 109/L’den büyük
olmasının 1,874 kat (%95 Güven Aralığı: 1,164-3,020 ve p=0,010) arttırdığı
saptandı.
AP sonrası ANC gelişim riskini ise, genç yaşta olmak ile (Odds oranı=0,974;
%95 Güven Aralığı: 0,955-0,993 ve p=0,008), CRP/Albümin oranının
1,0482’den büyük olmasının istatistiksel anlamlı olarak 10,919 kat (%95 Güven Aralığı: 4,813-24,770 ve p<0,001), ALP’nin 199,5 U/L’nin altında olmasının 4,49 kat (%95 Güven Aralığı: 1,676-12,031 ve p=0,003), beyaz kürenin
11,685 x 109/L’den büyük olmasının 3,912 kat (%95 Güven Aralığı: 1,8668,199 ve p<0,001), serum kalsiyum düzeyinin 8,695 mg/dl’nin altında olmasının 3 kat (%95 Güven Aralığı: 1,424-6,331 ve p=0,004) arttırdığı tespit edildi.
Sonuç: AP sonrası akut pankreatik ve peripankreatik sıvı gelişiminde erkek
cinsiyet, genç yaşta olmak, hipertirgliseridemik etyoloji, yüksek CRP/albümin
oranı, yüksek NLO varlığı ile düşük serum kalsiyum ve ALP düzeyinin bir gösterge olabileceği tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Akut nekrotik koleksiyon, akut pankreatit, akut peripankreatik sıvı koleksiyonu, akut sıvı koleksiyonları
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Sıvı gelişimi olan ve olmayan grupları ayırt etmede sırasıyla; beyaz küre, CRP ve
CRP/Albümin ölçümlerine ilişkin ROC eğrileri aşağıda gösterilmiştir.

Sıvı gelişimi olan ve olmayan gruplara göre ALP düzeylerinin dağılımı.
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NON ALKOLİK YAĞLI KARACİĞER HASTALARINDA SERUM
İNTERLÖKİN-34 DÜZEYİ
Bülent Çakal
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

Amaç: Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı/steotahepatit (NAFLD/NASH)
tüm dünyada önemli karaciğer hastalığıdır. Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı
karaciğer fibrozisi ve hepatoselüler karsinoma (HSK) gelişimi için risk faktördür.
Serum interlökin (IL)-34 düzeylerinin non-alkolik yağlı karaciğer hastalarında
gelişen karaciğer hasar düzeyleri ile ilişkili olabileceği öne sürülmektedir. Bu
çalışmada NAFLD ve NASH’li hastalarda serum IL-34 düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya histopatolojik olarak NASH ve NAFLD tanımlanan sırasıyla 23 ve 10 toplam 33 non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı olan
hasta dahil edildi. Kontrol grubu olarak ise farklı klinik endikasyonlar nedeniyle
karaciğer biyopsi işlemi gerçekleştirilen ve histolojik olarak non-viral karaciğer
hastalığı tanımlanan 33 hasta dahil edildi. Karaciğer biyopsi örnekleri ile alınan
eş zamanlı alınan hasta serumlarında IL-34 düzeylerinin tespiti amacıyla ELISA
prensibiyle çalışan ticari kit kullanıldı.
İstatistiksel Analiz: Veriler arasındaki kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında Ki-kare testi ve/ya Fisher testi kullanıldı. Bağımsız ve normal dağılmayan değişkenlerin karşılaştırması Kruskal-Wallis veya Mann-Whitney u testi
kullanılarak yapıldı. P< 0,05 değerleri istatistiksel olarak anlamlı faklılık olarak
kabul edildi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların ortalama aspartat aminotrasferaz (AST), alanin aminotrasferaz (ALT), alkalen fosfataz (ALP), gama
glutamil transferaz (GGT), alfafetoprotein; (AFP) albümin ve IL-34 düzeyleri
sırasıyla 86.62±124.38 (U/L), 107.71±128.33 (U/L), 184.34±228.68 (U/)L,
198.13±269.06 (U/L), 3.77±3.42 (ng/ml), 4.33±0.60 (g/dl) ve 12.87±2.90
(pg/ml) olarak ölçüldü. 23’ü NASH, 10’NAFLD, toplam 33 non-alkolik yağlı
karaciğer hastalığı ile non-viral karaciğer hastalığı olan 33 hastanın IL-34 düzeyleri ise sırasıyla 12.47±3.14, 12.65±2.40, 12.53±2.90 ve 13.22±2.91
pg/ml olarak ölçüldü. Gerek non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı ve non-viral
karaciğer hastalığı olan hastalar gerekse NASH ve NAFLD’li hastaların eerum
IL-34 düzeyleri i arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon saptanmadı
(p>0.05).
Sonuç: Serum IL -34, NAFLD ve NASH ilişkili karaciğer hasarlarının tanımlanmasında bir biyobelirteç olarak kullanılabilirliği oldukça sınırlıdır.
Anahtar kelimeler: İnterlökin 34, NAFLD, NASH, karaciğer fibrozisi
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Sıvı gelişmeyen gruba göre ANC grubunda ALP düzeyi.

ÜLSERATİF KOLİTTE BİYOLOJİK AJANLARIN KOLEKTOMİ
SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ: TERSİYER MERKEZ VERİLERİ
Nur Beyza Tükek1, Oğuz Kağan Bakkaloğlu2, İbrahim Hatemi2, Aykut Ferhat
Çelik2, Yusuf Ziya Erzin2
1İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
İstanbul
2İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Ülseratif kolit (ÜK) kohortumuzda 22 yıllık bir süreçte hasta özelliklerini, kolektomiyi etkileyen faktörleri ve biyolojik ajanların kolektomi sıklığı
üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi İnflamatuvar Barsak Hastalıkları polikliniği ÜK kohortu geriye dönük olarak değerlendirildi. 1999
ve 2021 tarihleri arasında ÜK tanısı almış hastalar çalışmaya alındı. ÜK hastaları
için biyolojik ajan tedavisi Türkiye’de 2009 yılında başlamıştır ancak 2012 sonrası merkezimizde kullanımı artmıştır. Hastalar 2012 yılı dönüm noktası olarak
düşünülerek biyolojik ajan öncesi ve sonrası dönem şeklinde gruplandırıldı.
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Kohorttan iki hasta alt grubu karşılaştırıldı: Biri takipleri 2012'den önce biten
hastalardan, diğeri ise 2012 veya sonrasında başlayan hastalardan oluşuyordu.
Takip süresi 6 aydan kısa olan hastalar çalışma dışı bırakıldı.
Bulgular: Ortanca takip süresi 4 yıl olan toplam 1058 hasta mevcuttu. Takip sırasında hastaların %35'inde pankolit vardı, yarısı herhangi bir zamanda
steroid tedavisine ihtiyaç duymuştu. Steroid kullanmış olanlar içinde steroid yanıtsızlığı %4 ve bağımlılığı %28 idi. Tüm grupta hastaların %38'i immünomodülatör tedavi, %20’si biyolojik ajan tedavisi (%64 infliksimab, %59 adalimumab,
%15 vedolizumab, %4 ustekinumab) almıştı. Biyolojik ajan kullanımı 2012
yılı öncesinde hastalar arasında <%1 iken 2012 yılından sonra %25'e kadar
çıkmıştı. Tüm hasta grubunda malignite vakaları dahil toplam kolektomi oranı
%5,8 olup, hastaların %4,8'inde (n=51) hastalık aktivitesine bağlı kolektomi
görülmüştür. 2012 öncesi ve sonrası kolektomi oranı sırasıyla %6 (n=28) ve
%2,7 (n=23) idi (p<0,001). Tablo-1, biyolojik dönem öncesi ve sonrası hastaların karşılaştırmasını göstermektedir. Biyolojik ajan dönemi hastalarında hem
total hem de 1. yıl kolektomi oranları daha düşüktü. Bu farkın hastalık süresinin
4. yılında kaybolması, biyolojik ajanların erken kolektomileri geciktirdiğini düşündürmektedir (Tablo 1). Cox regresyon analizinde, maksimum tedavi altında
mukozal remisyon sağlanamaması, maksimum tedavi altında en düşük CRP değerinin >3 mg/L olması, steroid bağımlılığı, yanıtsızlığı ve yıllık steroid ile tedavi
oranı artışının bağımsız olarak kolektomi ile ilişkili olduğu bulundu.
Sonuç: Bildiğimiz kadarıyla, mevcut çalışmamız biyolojik ajan döneminin
kolektomiyi azaltıcı etkisini gelişmekte olan bir ülkede ilk kez ortaya koymaktadır. Mukozal remisyon ve/veya yeni bir hedef olarak CRP'nin <3 mg/L'ye
ulaşması, tüm kohortta kolektomi riskinin azalmasıyla ilişkili olmasına rağmen,
biyolojik çağda kolektomi insidansı özellikle azalmıştır. Biyolojik ajanların yanı
sıra, sigarayı bırakma oranları ve diğer tedavi modaliteleri de bu sonucu etkilemiş olabilir.
Anahtar kelimeler: Biyolojik ajanlar, kolektomi, ülseratif kolit

Tablo 1. İki bağımsız hasta alt grubunun klinik özellikleri ve kolektomi oranlarının karşılaştırılması
2012 öncesi hasta
grubu (n=205)
Cinsiyet (Kadın, %)

2012 sonrası hasta
grubu (n=633)

P
değeri

42

47

0,149

37 ± 13

35 ± 13

0,220

31

37

0,081

Sigara (Herhangi bir zamanda içmiş, %)

42

24

<0,001

Sigarayı bırakmış (%)

22

7

<0,001

11/46/9/34

13/37/15/36

0,245

Tanı yaşı (Ortalama ± SS yıl)
Takip süresi (Ortanca, ay) (En az 6 ay
takip)

Maksimum yayılım (Paris sınıflaması)
E1/E2/E3/E4 (%)
Steroid yanıtsızlığı (%)

3

2

0,560

Steroid bağımlılığı (%)

19

11

0,004

Steroid verilen atak sayısı/yıl (Ortanca)

1,1

0,6

0,025

5-ASA kullanımı (%)

71

56

<0,001

İmmünmodülatör kullanımı (%)

28

19

0,004

Biyolojik ajan kullanımı (%)

-

26

<0,001

Maksimum tedavi altındaki en düşük CRP
(Ortanca, mg/L)

3

1,4

<0,001

Maksimum tedavi altındaki mukozal
remisyon (%)

46

57

0,048

Kolektomi anındaki hastalık süresi
(Ortanca, ay)

46

38

0,404

İlk yıl kolektomi oranı (%)

5

0,3

<0,001

Total kolektomi oranı (%)

12

2

<0,001
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KARACİĞER FİBROZİSİNİ DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN
APRI, SWE VE KARACİĞER BİYOPSİ SONUÇLARININ
KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Gökhan Aslan1, Talat Ayyıldız2, Burçin Şeyda Zorlu3, Mehmet Selim Nural4
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun

2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Gastroenteroloji
Bd, Samsun
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Samsun
4Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Samsun

Amaç: Bu çalışma ile karaciğer fibrozis tanılı hastalarda APRI skoru ve Shear
wave elastografi (SWE) sonuçları ile karaciğer biyopsisi kıyaslanarak, karaciğer
fibrozisinin tespiti ve evrelendirilmesinde yeni cut-off değerleri belirlenerek, noninvaziv testlerin tanısal başarısının araştırılması, doğruluğunun değerlendirilmesi
ve rutin kullanım için uygunluğunun belirlenmesi amaçlanmıştır.
Hastalar ve Yöntem: Merkezimizde Ocak 2018 ile Kasım 2021 tarihleri
arasında karaciğer fibrozisine yönelik tetkik edilip, karaciğer biyopsisi yapılan
332 hastadan 99 hasta çalışmaya dahil edildi ve 233 hasta çeşitli nedenlerle çalışma dışı bırakıldı. Ishak skoru F0-2 önemli olmayan fibrozis ve F3-6 önemli fibrozis olarak; Ishak skoru F0-4 şiddetli olmayan fibrozis ve F5-6 şiddetli fibrozis
(siroz) olarak tanımlandı. Araştırma verisi IBM SPSS 22.0 programı aracılığıyla
değerlendirildi. Anlamlılık düzeyi p <0.05 olarak kabul edildi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 99 hastadan 35’ i Kronik HBV, 26’ sı
NASH, 15’ i Otoimmün hepatit ve 23’ ü diğer tanılara sahipti. Önemli fibrozis
(≥F3) ve şiddetli fibrozisi (≥F5) öngörmede APRI skoru için AUROC sırasıyla
0.892 ve 0.814 olarak bulundu. Önemli ve şiddetli fibrozis tanıları için optimal
cut-off değerleri sırasıyla 0.65 (duyarlılık %82.6 ve özgüllük %84.9) ve 0.95
(duyarlılık %64.3 ve özgüllük %78.8) olarak elde edildi. Önemli ve şiddetli fibrozisi öngörmede SWE için AUROC sırasıyla 0.847 ve 0.869 bulundu. Önemli
ve şiddetli fibrozis tanıları için optimal SWV cut-off değerleri sırasıyla 1.66 m/sn
(duyarlılık %80.4 ve özgüllük %83) ve 2.00 m/sn (duyarlılık %71.4 ve özgüllük
%82.4) olarak elde edildi.
Tartışma ve Sonuç: APRI skoru ve SWE’ nin karaciğer fibrozis varlığını
saptamada, önemli fibrozisi önemli olmayan fibrozisten ve şiddetli fibrozisi
şiddetli olmayan fibrozisten ayırmada uygun birer non-invaziv yöntem olduğu
sonucuna varıldı. Ancak bu yöntemlerin Ishak bitişik fibrozis evrelerini güvenilir
bir şekilde birbirinden ayırt edemediği görüldü. Literatürden farklı olarak APRI
skoru ve SWE için yeni cut-off değerleri belirlenip, yüksek tanısal başarı elde
edildi. Çalışmamız bu yönüyle referans kaynak niteliği taşımaktadır.
Anahtar kelimeler: Karaciğer fibrozis, shear wave elastografi, APRI skoru
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TOTAL KOLEKTOMİ SONRASI ÜLSERATİF KOLİT, CROHN
HASTALIĞINA DÖNÜŞÜR MÜ? 10 YILLIK TEK MERKEZ
DENEYİMİ
Ümit Karaoğullarindan
Çukurova Üniversitesi Gastroenteroloji Bölümü

Önemli fibrozis tanısı için APRI skoru ve SWE yöntemine ait ROC eğrisi

Şiddetli fibrozis tanısı için APRI skoru ve SWE yöntemine ait ROC eğrisi

Tablo 1. Önemli fibrozis ve şiddetli fibrozis tanısı için APRI skoruna ait AUROC, cut-off, duyarlılık ve
özgüllük değerleri
Evre

AUROC (95% GA)

Cut-off değeri

Duyarlılık (%)

Özgüllük (%)

p

F0-2 vs F3-6

0.892 (0.824-0.959)

0.65

%82.6

%84.9

<0.001

F0-4 vs F5-6

0.814 (0.720-0.908)

0.95

%64.3

%78.8

<0.001

Tablo 2. Önemli fibrozis ve şiddetli fibrozis tanısı için SWE yöntemine ait AUROC, cut-off, duyarlılık ve
özgüllük değerleri
AUROC (95% GA)

Cut-off değeri

Duyarlılık (%)

Özgüllük %

p

F0-2 vs F3-6

Evre

0.847 (0.769-0.925)

1.665

%80.4

%83

<0.001

F0-4 vs F5-6

0.869 (0.798-0.940)

2.005

%71.4

%82.4

<0.001
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Giriş: Ülseratif kolit (ÜK), kolonun mukozal tabakasıyla sınırlı, tekrarlayan
kronik inflamasyon atakları ile karakterize bir hastalıktır. Genellikle rektumu tutar, hastalığın yaygınlığına göre kolonda proksimal ve sürekli bir şekilde uzanabilir. Etyolojisi net bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörler, disbiyozis
ve anormal immun yanıt gibi birçok faktörden etkilenmektedir.
Ülseratif kolit tedavisinde kolektomi endikasyonları acil (perforasyon, toksik
megakolon, kontrol edilemeyen kanama) veya elektif (Medikal tedaviye dirençli
hastalarda veya hastalık zemininde gelişen displazi/ kanser) şekilde yer alır. Total
proktokolektomi+İPAA veya subtotal kolektomi+end ileostomi+/- abdomenoperineal rezeksiyon olarak iki farklı yaklaşım mevcuttur (1). Total proctocolectomy +IPAA standart tedavi haline gelmiştir (1). ÜK’in medikal tedavisindeki
ilerlemelere rağmen, ÜK'li hastaların yaklaşık %20-35'inde nihayetinde kolektomi gerekmektedir (2,3).
Preoperatif Crohn hastalığı (CH) tanısı total kolektomi +IPAA için rölatif
bir kontrendikasyon oluşturmaktadır. ÜK veya indetermine kolit (İK) için bir
IPAA'dan sonra poşta CH'nın gelişimi ciddi sorun oluşturmaktadır (4,5).
Total kolektomi + IPAA yapılan hastalarda; poşta CH tanısının koyulmasında
tam bir standardizasyon yoktur. Bununla ilgili güncel yüksek volümlü bir metaanalizde; poşu olan hastalarda CH tanısı için fistül varlığı, poş veya pre-poş
ileumda striktürel hastalık varlığı, pre-poş ileitisi olmak üzere 3 adet tanısal kriter
belirlenmiştir (6,7)
Operasyon sonrası nükslerin insidansı büyük ölçüde iyi belgelenmemiştir
çünkü başlangıçta ÜK olduğu düşünülen hastalar için uzun vadeli takip verileri
eksiktir. Muhtemelen ÜK için total kolektomi küratif bir tedavi olduğu için, postoperatif takibi düzenli yapılmamasıyla ilişkili olabilir.
Çalışmamızın amacı, kolektomi yapılan ÜK hastalarında postoperatif CH
nüks insidansını değerlendirmekti.
Materyal Metod: 2010- 2017 yılları arasında ÜK tanısı ile operasyon yapılan hastalar dahil edildi.
Dahil edilme kriterleri;
• 18 yaş ve üstü olmak
• İlk tanıda anında ÜK tanısı almış olmak
• Histopatolojik olarak ÜK ile uyumlu biyopsi ve operasyon materyali olmak
• Endoskopik olarak ÜK ile uyumlu görünümü olmak
• Operasyondan sonra en az 5 yıl takip veya CH tanısı alıncaya kadar takip
edilmiş olmak
Hastaların; yaş, cinsiyet, hastalık tanı yaşı, tutulum yeri, operasyondan önce
aldığı medikal tedaviler, histopatolojik bulgular, hastalık takip süresi, operasyondan sonraki takip süreleri kaydedildi.
İstatistiksel Analiz: Veriler Excel yazılımı kullanılarak analiz edildi. Kolektomi popülasyonunda değişen tanı (operasyon öncesi tanıdan) insidansı değerlendirildi. İstatistikler, genel veri setinden ve tanısı ÜK'den CH’ye değiştirme
kriterlerini karşılayan hastalar postoperatif takipten hesaplandı.
Sonuçlar: 2010-2017 yılları arasında ÜK tanısıyla elektif veya acil kolektomi
yapılan 30 hasta değerlendirildi.
Hastaların (25/30) %83.4’ü elektif, (5/30) %16.6’sı acil (2 kişi toksik megakolon, 3 kişi kontrol edilemeyen kanama) olarak operasyona alındı.
Hastalar ÜK tanısı ile ortalama 10.2 yıl izlendi.
Hastalar operasyondan sonra ortalama 6.3 yıl takip edildi.
Takipte, total kolektomi yapılan hastaların 7 tanesinde (%23) CH rekürrensi
izlendi (Şekil 1).
Nüks hastaların hepsi cerrahisi elektif olarak yapılmış,ekstensif tip kolit hastalarıydı. 7 hastanın tamamına total kolektomi+İPAA uygulanmıştı. 7 hastanın
tamamı hastalık öncesinde mutlaka bir biyolojik ajan kullanım öyküsü olduğu
görüldü.
Kolektomi sonrası CH nüksü izlenen hastalarda endoskopik bulgular Tablo
1’de verilmiştir.
Rekürrens izlenen hastaların tümünde fistüller (perianal (5 hastada), rektovajinal (2 hastada) izlendi. Striktürel hastalık ve pre-poş ileitis oranları Tablo
1’de verilmiştir.
Tartışma: Bu çalışma, yaklaşık 10 yıllık uzun bir takip döneminden sonra
preoperatif ülseratif kolit tanısı ile end-ileostomi veya IPAA oluşumu ile kolektomi yapılan hastaların %23’ünde tanıda CH hastalık insidansını göstermektedir. Bu konuyla ilgili literatürde çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Bu durum
muhtemelen ÜK’li hastalarda post-operatif uzun dönem verilerinin belirsizliğinden kaynaklanmaktadır.
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Çalışmamızda da 7 hastanın hepsinde fistül varlığı izlendi. Yine aynı 7 hastanın 4’ünde pre-poş iletis ve 3’ünde hastada striktürel hastalık izlendi. Nüks
sadece total kolektomi+IPAA yapılan hastalarda görüldü.
Literatürü taradığımızda; çalışmamızla tam birebir uyumlu yapılan tek bir
çalışma olduğunu gördük. Bu konuyla ilgili yapılmış yüksek volümlü çalışmada, bizim çalışmamızla benzer şekilde CH nüksü %25 oranında izlenmişti. Bu
çalışmada, bizim çalışmamızdan farklı olarak nüks CH olan grubun yarından
total kolektomi +IPAA, diğer yarısında subtotal kolektomi+end ileostomi+/abdomenoperineal rezeksiyon yapılmış ve operasyon tipleri arasında nüks açısından fark izlenmemişti(7).
Çalışmamızın başlıca limitasyonu retrospektif dizaynıdır. Bu da bazı verilerin tam erişilememesine yol açmaktadır. Kolonoskopi raporlarında tüm kolon
segmentlerindeki tutulum şiddetleri net değildir. Güçlü yanları ise 10 yıllık takip
süresi olup, operasyon sonrası ortalama 6 yıllık takip süresi mevcuttur. Tüm hastalar kolektomi öncesi hem konvansiyonel tedavi hem de biyolojik ajanlar (adalimumab ve/veya infliximab) kullanmıştı. Fakat vedolizumab veya ustekinimab
gibi second-line kullanılan biyolojik ajan kullanımları hiç olmamış, bu durum da
limitasyon yaratmaktadır. Diğer güçlü yanı ise CH rekürrensi olan tüm hastalara
p-ANCA bakılmış olup 7 hastanın 5’inde pozitif saptanmıştır.
Sonuç olarak, retrospektif çalışmamız, daha önce bildirilenlere göre kolektomiye ilerlemiş hastalarda maskelenmiş bir Crohn hastalığı mı? Yoksa yanlış
ülseratif kolit tanısı mı? Yoksa gerçekten CH diversiyonu mu mevcut? Bu konularda ilginç bilgiler vermektedir. Diğer bir ilginç konu, tüm nüks hastalarda
total kolektomi +IPAA yapılmış olup, bu durum CH diversiyonuna bir eğilim
mi yaratmaktadır? Bu durum literatür içinde yeni bilgiler edinilmesine katkıda bulunabilir. Bu maskeli durum ya da diversiyon insidansının önemli ölçüde
daha yüksek olduğunu göstermiştir. ÜK hastalarının rezeksiyondan sonra tedavi
edilmiş olarak kabul edilebilmesine rağmen, takibin, tekrarlayan CH'nın maskesini düşürmesini ve bir kez fark edildiğinde başarılı tıbbi yönetimi mümkün
kılabileceği sonucuna vardık. Uzun süreli gözlem, Crohn hastalığının ülseratif
kolitten ayırıcı tanısına yardım etmede hemd e olası diversiyonu saptayıp uygun
tıbbi tedavi vermede, zamanın bir faktör olması gerektiğini düşündürmektedir.

Şekil 1. Kolektomi populasyonu, nüks insidansı ve operasyon tipi

Tablo 1. Tanıyı UC'den CH’na değiştirme nedenleri
IPAA

Sayı

Pre-poş ileitis

Striktürel hastalık

Fistüller

7

4

3

7

Anahtar kelimeler: Ülseratif kolit, total kolektomi, crohn hastalığı
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KRONİK HBV’DE, FİBROZİSİ SAPTAMADA İNVAZİF OLMAYAN
TESTLERİN ETKİNLİĞİ: BİYOPSİNİN YERİNİ ALACAK KADAR
MAHARETLİ Mİ
Fatih Saygılı, Emre Gerçeker
Medicana International İzmir Hastanesi

Amaç: Kronik Hepatit B virüs (HBV) enfeksiyonunda fibrozisin saptanması
tedavi ve izlem açısından ileri derecede önem taşımaktadır. Ancak altın standard yöntem plan karaciğer biyopsisi ileri derecede invazif olmakla birlikte aynı
zamanda hastalığın atlamalı tutulum gösteren doğası nedeniyle de tanısal anlamda kusursuz değildir. Bu kısıtlamalara ek olarak ülkemizde antiviral tedavinin
sosyal güvenlik kurumu tarafından ödenme koşulu biyopsi sonuçları ile belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı daha önce tanımlanmış skorlama sistemlerinin
biyopsi sonuçları ile karşılaştırılarak biyopsiye alternatif olma potansiyelini ve
gücünü değerlendirmektir.
Materyal/Metod: Daha once tedavi almamış ve karaciğer biyopsisi yaplmış
395 hastanın verileri kullanılarak retrospektif olarak hesaplanan 8 skorlama sistemi tanısal uygunluk ve güvenilirlik açısından değerlendirildi. Hastaların hepsi
tedavi almamış ve izlemi aynı klinikte devam eden hastalardır ve her bir biyopsi
örneği aynı patoloji uzmanları tarafından değerlendirilmiştir.
Sonuçlar ve Yorum: Değerlendirilen 8 skorlama sistemleri arasında APRI,
FIB-4, GUCI ve Lok, belirgin fibrozisi öngörmede bağımsız faktörler olarak
saptanmıştır. Bu çalışma ülkemizde geniş hasta populasyonu ile yapılmış ve 8
skorlama sistemini inceleyen ilk çalışmadır. Ancak retrospektif olarak yapılmış
olması kısıtlayıcı yanıdır. Daha geniş seriler ile prospektif çalışmaların yapılması
güvenilirlik açısından uygun olacaktır.
Anahtar kelimeler: Hepatit B, fibrozis, biyopsi
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GASTROİNTESTİNAL KANAMA İLE BAŞVURAN HASTALARDA
YENİ ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIM SIKLIĞI VE
PROGNOZA ETKİSİ
Yalçın Bozkurt, Sedef Özdal Kuran
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Gastroenteroloji

Giriş: Antikoagülan ilaçlar gastrointestinal kanama (gik) için risk faktörüdür
ve kanamayı artırmaktadır. Çalışmamızda gik ile başvuran hastalarda yeni oral
antikoagülan (yoak) kullanım sıklığını ve prognoza etkisini belirleyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı
Hastanesine 12/05/2016 ve 05/09/2017 tarihleri arasında gik ile başvuran ve
yatışı sırasında gik gelişen hastalar prospektif olarak dahil edildi. Hastalar yoak
kullananlar ve yoak kullanmayanlar olarak sınıflandırılıp; yaş, nabız sayısı, taşikardi varlığı, sistolik kan basıncı değeri, sistolik kan basıncının 100 mmHg’nın
altında olması, hastanede yatış süresi (gün), yoğun bakım ihtiyacı olması, yoğun
bakımda yatış süresi (gün), hemoglobin düşüşü (g/dl), yapılan eritrosit süspansiyonu transfüzyonu sayısı (ünite), 4 ünite üzerinde eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ihtiyacı kriterleri açısından karşılaştırıldı. Yoak kullanan hastalar aynı
kriterler açısından varfarin kullanan hastalar ile de karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya 146 hasta alındı. Hastaların 8’inde (%5,5) yoak kullanımı saptandı. Yoak kullanan hastalar nabız sayısı, taşikardi varlığı, sistolik kan
basıncı değeri, sistolik kan basıncının 100 mmHg’nın altında olması, hastanede yatış süresi (gün), yoğun bakım ihtiyacı olması, yoğun bakımda yatış süresi
(gün), hemoglobin düşüşü (g/dl), yapılan eritrosit süspansiyonu transfüzyonu
sayısı (ünite), 4 ünite üzerinde eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ihtiyacı kriterleri açısından yoak kullanmayan, varfarin kullanan hastalar ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05). Yoak kullanan
hastalarda gik sebebi ile mortalite izlenmedi.
Sonuçlar: Çalışmamızda gik ile başvuran hastalarda yoak kullanım sıklığını
%5,5 olarak saptadık. Çalışmada yoak kullanımının yoak kullanmayan, varfarin
kullanan hastalar ile ayrı ayrı karşılaştırıldığında prognozu olumsuz etkilemediğini saptadık. Yoak kullanan hasta sayısının az olması sebebi ile prognoz hakkında
daha sağlıklı veriler elde edebilmek için daha fazla sayıda hasta içeren çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: Gastrointestinal kanama, yeni oral antikoagülan ilaçlar, varfarin
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dirildi. Hastanede yatan hastalar yoğun bakımda takip gerektirenler ve takip
gerektirmeyenler olmak üzere iki gruba ayrıldı. Ayrıca adjuvan tedavi olarak
NAC kullanan hastalar kaydedilerek demografik özellikleri, iyileşme süreleri ve
laboratuvar bulguları NAC kullanmayanlarla karşılaştırıldı.
Bulgular: Yoğun bakım gerektiren ağır COVID-19 hastalarının ortalama
yaşı yoğun bakım gerektirmeyenlere göre daha yüksekti (p = 0,007), cinsiyet
dağılımı arasında ise fark bulunmadı (p = 0,578). Ayrıca beyaz küre sayısı,
nötrofil-lenfosit oranı, C-reaktif protein, ferritin, D-dimer ve troponin seviyeleri
anlamlı olarak yüksekti; ancak ağır ve orta dereceli olguların trombosit, aspartat
transaminaz, alanin transaminaz ve gama-glutamil transferaz düzeylerinde fark
bulunmadı. NAC'ın ağırlıklı olarak yoğun bakım ünitesinde takip edilen ağır
COVID-19 hastalarında kullanıldığı tespit edildi (p=0,024). NAC kullanan ve
kullanmayan hastalar arasında hastanede kalış süresi benzerdi (p = 0.133).
Sonuç: NAC uygulaması yoğun bakım gerektiren hastalarda yaygın olarak
kullanılmaktadır. Ancak hastanede kalış süresine olumlu bir etkisi yoktur.

Tablo 1. Antiagregan ve Antikoagülan ilaçların dağılımı
Sayı (n)

Yüzde (%)

ASA

Antiagregan/antikoagülan

43

29,5

Varfarin

14

9,6

DMAH

13

8,9

Klopidogrel

10

6,8

YOAK

8

5,5

Heparin

2

1,4

Tablo 2. Hastaların YOAK kullanıp kullanmama durumuna göre karşılaştırılması
Klinik özellik

YOAK

ES Transfüzyonu Sayısı
Ort.±S.S. Med(Min-Maks)
Yoğun Bakımda kalış Süresi
Hastanede Yatış Süresi
Hemoglobin Düşüşü
ortalama Nabız Sayısı

Kullanmıyor

Kullanıyor

p

4,0±6,1 2,5(0,0-54,0)

4,0±3,3 3,0(0,0-10,0)

0,490

8,9±8,8 6,0(1,0-43,0)

6,6±4,6 4,0(3,0-13,0)

0,825

10,2±11,6 6,5(1,0-58,0)

10,6±9,7 8,0(1,0-26,0)

0,739

2,6±1,4 2,2(0,5-7,7)

3,0±1,6 2,6(1,0-6,0)

0,517

Anahtar kelimeler: N-asetilsistein, COVID-19, yoğun bakım, pandemi

99,7±18,5 100,0(62,0-154,0) 98,0±22,4 92,5(75,0-147,0) 0,519

ortalama Sistolik Kan
Basıncı
Yaş

106,2±23,3 101,5(60,0193,0)

103,8±21,9 90,0(83,0140,0)

0,681

60,9±17,8 64,0(18,0-90,0)

82,2±7,7 83,5(69,0-92,0)

0,001

70(50,7)

2(25)

0,157

Nabız(n(%))

>100
<100

68(49,3)

6(75)

Sistolik kan basıncı

≥100

81(58,7)

3(37,5)

<100

57(41,3)

5(62,5)

Yoğun bakım ihtiyacı

71(51,4)

5(62,5)

0,543

4 Ünite Üzeri ES İhtiyacı

38(27,5)

2(25)

0,876

0,238
NAC kullanımına göre ortalama hastanede kalış süresi

Tablo 1. COVID-19 hastalarının demografik özellikleri, eşlik eden hastalıkların dağılımı, adjuvan
tedaviler ve hastanede kalış süreleri.

Tablo 3. YOAK ile varfarin alan hastaların karşılaştırılması
Klinik özellik

ilaç tipi

Yoğun bakım (n:33)

Klinik (n:172)

p değeri
0.007

69.30 ± 14.71

61.76 ± 14.61

Varfarin kullanan

YOAK kullanan

p

Cinsiyet (kadın/erkek)

19/14

99/73

0.578

ES Transfüzyonu Sayısı
Ort.±S.S. Med(Min-Maks)

3,3±2,4 3,0(1,0-8,0)

4,0±3,3 3,0(0,0-10,0)

0,616

Hastanede yatış süresi

14.42 ± 9.54

9.43 ± 5.78

<0.001

Diyabet

12 (%36)

44 (%25)

0.113

Yoğun Bakım Süresi

6,5±4,3 6,0(1,0-13,0)

6,6±4,6 4,0(3,0-13,0)

0,943

Hipertansiyon

17 (%51)

77 (%44)

0.228

12,1±15,6 5,5(1,0-57,0)

10,6±9,7 8,0(1,0-26,0)

0,815

Kalp hastalığı

10 (%30)

22 (%12.5)

0.011

Hemoglobin Düşüşü

2,7±1,4 2,6(1,0-6,4)

3,0±1,6 2,6(1,0-6,0)

0,815

Serebrovasküler hastalık

2 (%6)

6 (%3.5)

0.391

Ortalama Nabız Sayısı

109,1±20,1 108,0(71,0143,0)

98,0±22,4 92,5(75,0-147,0)

0,165

NAC kullanımı

18 (%54)

59 (%35)

0.024

Ortalama Sistolik Kan
Basıncı

94,4±19,3 93,5(70,0-143,0)

103,8±21,9 90,0(83,0140,0)

0,441

Metilprenisolon kullanımı

21 (%61)

42 (%23)

<0.001

Yaş

68,7±15,5 70,0(30,0-87,0)

82,2±7,7 83,5(69,0-92,0)

0,035

10(83,3)

2(25)

0,035

Hastanede Yatış Süresi

Nabız(n(%))

>100
<100

Sistolik kan basıncı

Yaş

4(28,4)

Tablo 2. COVID-19 hastalarının laboratuvar parametreleri
Yoğun bakım (n:33)

Klinik (n:172)

p değeri

6(75)

WBC

12.83±9.77

7.85±3.49

0.001

Lenfosit

1.61±2.52

1.92±6.08

0.012

PLT

248.57±77.96

251.37±184.14

0.289

≥100

6(42,9)

3(37,5)

<100

8(57,1)

5(62,5)

0,806

Yoğun bakım ihtiyacı

8(57,1)

5(62,5)

0,806

AST

47.69±27.05

47.28±36.85

0.315

4 Ünite Üzeri ES İhtiyacı

3(21,4)

2(25)

0,848

ALT

35.02±28.52

40.64±46.34

0.663

GGT

50.71±51.73

61.26±72.22

0.437

LDH

461.57±211.00

344.28±162.55

0.001

1136.30±1215.67

347.13±250.75

<0.001
<0.001

D dimer
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COVİD 19'LU HASTALARIN TEDAVİSİNDE ADJUVAN
TEDAVİ OLARAK N-ASETİLSİSTEİN KULLANIMININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Mikail Yetmiş

CRP

113.12±45.22

73.83±50.35

Ferritin

472.76±367.69

361.61±339.50

0.027

Troponin

88.81±261.72

15.07±42.30

<0.001

TSH

1.17±0.52

4.41±27.27

0.002

fT3

2.85±0.71

3.36±0.59

<0.001

fT4

1.13±0.74

0.90±0.19

0.460

Albumin

3.22±0.81

3.93±4.63

0.016

NLR

9.37±5.68

6.69±21.75

<0.001

T.c. Sağlık Bakanlığı, Ergani Devlet Hastanesi, Diyarbakır, Türkiye

Amaç: Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) olan hastaların tedavisinde
adjuvan tedavi olarak N-asetilsisteinin (NAC) klinik etkinliğini değerlendirmek.
Yöntemler: Hastanemizde yatan orta ve şiddetli 207 COVID-19 hastanın klinik,
laboratuvar parametreleri ve kullandığı ilaçlar geriye dönük olarak değerlen-
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TİP 2 DİYABET TANILI HASTALARDA MAGNEZYUM VE
NEFROPATİ İLİŞKİSİ
Edibe Sevde Eker, Hayriye Esra Ataoğlu
Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Diyabet pankreasın yeterince insülin üretememesi veya vücudun ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu ortaya çıkan kronik bir hastalıktır.
Diyabetin tüm dünyada önemi giderek artmaktadır. Ulusal diyabet federasyonu (IDF) son verilerine göre 20-79 yaş arası tüm dünyada diyabet ile yaşayan
537 milyon kişi bulunmaktadır. Bu sayının 2030’da 643 milyon, 2045’te ise 783
milyon olacağı tahmin edilmektedir. ADA verilerine göre 2019’da 37,3 milyon
Amerilkalı yani nüfusun %11,3’ünün diyabetli kişi bulunmaktadır. Amerika’da
her yıl 1,4 milyon Amerikalıya diyabet tanısı konulmaktadır. Türkiye’de net
güncel veriler olmamakla beraber 2010 yılında 20 yaş ve üzeri toplumda yapılan TURDEP-II çalışmasında diyabet prevalansı %13,7 olarak saptanmıştır. Bu
çalışma yapıldığında tahmini diyabetli sayısı 6,5 milyon olarak hesaplanmıştır.
Diyabetli birey sayısındaki artış bu şekilde devam ederse Türkiye’nin 2045 yılında, dünyada erişkin toplumda en fazla diyabetlinin yaşadığı ilk 10 ülke arasına
gireceği öngörülmektedir.
Diyabet şüphesi olduğunda açlık plazma glukozu(APG), rastgele plazma
glukozu(PG) ve/veya A1C tetkiki yapılarak tanı konulabilir. Kılavuzlara göre
hedeflenen açlık kan şekeri ve A1C düzeyine ulaşmak amacıyla birçok tedavi
seçeneği içinden hasta için uygun olan tedaviye başlanmalıdır.
Diyabet, hedeflenen açlık kan şekeri ve A1C değerlerine ulaşılamadığında
daha şiddetli olmak üzere, makrovasküler ve mikrovasküler komplikasyonlara
yol açabilmektedir. Makrovasküler komplikasyonlar hipertansiyon, iskemik kalp
hastalığı (İKH), periferik vasküler hastalık (PVH), serebrovasküler hastalıklardır.
Mikrovasküler komplikasyonlar ise diyabetik retinopati, nefropati ve nöropatidir.
Diyabetik hastalarda nefropati bu mikrovasküler komplikasyonlardan biri olup,
diyabetik hastalarda %20 ile %40 oranında görüldüğü tahmin edilmektedir.
Kronik böbrek hastalığı (KBH) ve bunun sonucu olarak son dönem böbrek
yetmezliğinin Türkiye’de ve tüm dünyadaki en sık sebeplerden biri diyabetik
nefropatidir. Bu sebeple diyabetik nefropatinin önlenmesi, tüm dünyadaki KBH
ve son dönem böbrek yetmezliğinde düşüş sağlayacaktır.
KBH gelişimi açısından albuminüri önemli bir belirteçtir. Mikroalbuminüri
KBH gelişiminde ilk aşama olup, müdahale edilebilirse geri dönebilecek bir
durumdur.
K/DOQI’ye göre albuminüri albümin/kreatinin oranına bakılarak tanımlanır.
Kadınlarda 25 mg/gr ve erkekte 17 mg/gr üzeri albuminüri olarak belirlenmiştir.
Magnezyum, periyodik tabloda toprak alkali metal olarak yer alır. İnsan vücudunda en çok bulunan dördüncü element olup, hücrelerde en çok bulunan
ikinci katyondur. Kofaktör olarak Mg2+ içeren 600'den fazla enzim mevcut
olup, Mg2+'nın bir aktivatör olarak işlev görebileceği 200'e yakın da farklı enzim bulunmaktadır.
T2DM'de aşikâr hipomagnezemi nadir olup normalde yalnızca ciddi, uzun
süreli Mg2+ eksikliği olduğunda mevcuttur, buna karşın serum toplam Mg2+'da
saptanabilir değişiklikler olmaksızın kronik latent Mg2+ eksikliği daha yaygındır.
Kronik Mg2+ eksikliğinin sonuçları ise reseptör sonrası IR (insülin rezistansı) ve
bozulmuş hücresel glukoz kullanımıdır, bu da T2DM'de insülin duyarlılığındaki
bozulmayı şiddetlendirdiği çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir.
Çalışmamız dahiliye polikliniğine başvuran tip 2 diyabet tanılı 1180 hasta
üzerinde gerçekleştirilmiştir. K/DOQI albuminüri tanımlarına göre albümin/kreaitinin oranın mg/gr cinsinden alındığı için kadında 25mg/gr ve erkekte 17 mg/gr
üzeri albuminüri olarak kabul edildi. Çalışmamızda yapılan Pearson korelasyon
testinde HbA1C düzeyi ile AKG, mg ve albümin/kreatinin oranı arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. (p<0,05) Hba1C düzeyinin hedefte olup olmamasına
göre albümin/kreatinin oranı ve Mg düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı
fark tespit edildi. Yapılan independent t testte mg hastane laboratuvarı cut-offları
olan <1,6 ile 1,6 ve üzeri olarak gruplandırıldı. Mg düzeyi ile albümin/kreatinin oranında anlamlı fark tespit edildi. Ayrıca yapılan çalışmamızda kadınlarda erkeklere göre istatistiksel olarak anlamlı olarak hipomagnezemi daha sık
bulunmuştur. Mg düzeyi ile AKG, HbA1C, albuminüri, LDL arasında p<0,05
olup anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Hipomagnezemi ile negatif korelasyon tespit
edilmiştir. Yapılan regresyon analizlerinde hipomagnezeminin albuminüri öngörmede AKG ve HbA1C gibi bir parametre olduğu ve 4 kat daha ilişkili olduğu
tespit edilmiştir.
Daha önce magnezyum düzeyi ile diyabet arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalarda da hipomagnezemi diyabetin kötü seyri ile
ilişkili bulunmuştur. 2021 yılında yapılan bir çalışmada plazma magnezyum düzeyi ve HbA1c, arasındaki fark yapılan ilişkili tespit edilip, kötü glisemik kontrolü
olan katılımcılarda (HbA1c > %7) anlamlı bir fark bizim çalışmamıza benzer
şekilde gözlenmiştir. Yine çalışmamıza paralel şekilde özellikle hipomagnezemi
ile diyabetik böbrek hastalığı ve son dönem böbrek yetmezliğine ilerlemede
istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir. A.Dasgupta ve arkadaşlarının
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yaptığı başka bir çalışmada, hipomagnezemi (plazma magnezyum < 1,6 mg/dl
alındığında retinopati, mikroalbüminüri, makroalbüminüri, ayak ülserasyonu ve
nöropati ile hipomagnezemi arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. 2005 yılında
Brazilya’da yapılan bir derlemede diyabetik hastalarda hipomagnezemi sıklıkla
mevcut olduğundan, ancak diyabetes mellitusta magnezyum eksikliğinin mekanizması tam olarak aydınlatılamadığından bahsedilmektedir. Diyabet varlığında
metabolik bozukluğun, vücuttaki magnezyum konsantrasyonlarını etkileyerek,
mikro ve makrovasküler komplikasyonlar ile ilişkili olabileceğini gösteren çalışmalar vurgulanmıştır. Hipomagnezemi geliştiğinde diyabetin kronik komplikasyonları erken ortaya çıkabileceği öngörülmektedir. Bazı çalışmalarda ise
hipomagnezemi ve komplikasyonlarının varlığı kanıtlanmış diyabetli hastalarda
magnezyum takviyesi önerilmiştir.
Bizim yaptığımız bu çalışmada da yapılan bir önceki çalışmalara benzer şekilde bir elektrolit olarak magnezyumun diyabet seyrinde ve nefropatiye gidişatta
önemli bir yeri olduğu gösterilmektedir. Hipomagnezemi ile albuminüri, cinsiyet, HbA1C, LDL arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Daha önce yurtdışında
birçok çalışma yapılmış olup, Türkiye'de de 1180 hasta ile kapsamlı bir çalışma
yapılması ve Türk toplumundaki korelasyonuna bakılması amaçlanmıştır. Tüm
dünyada büyük önemi olan morbidite ve mortaliteye yol açan diyabet komplikasyonlarının magnezyum seviyesi bakılarak, mikro ve makro komplikasyonlara gidişatta bir öngörücü olarak kullanılabileceği öngörülmektedir. Ancak halen
hipomagnezeminin etiolojisinde ve hipomagnezemide replasman tedavisinin
komplikasyonları engellemedeki yeri konusunda çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: tip 2 diyabet, magnezyum, albuminüri, nefropati, diyabetik böbrek
hastalığı
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BİR KOLLATERAL FAYDA: PANDEMİ DÖNEMİNDE COVIDDIŞI HASTALARDA İYİLEŞMİŞ VENÖZ TROMBOEMBOLİ
PROFLAKSİSİ UYGULAMALARI
Murat Özdede1, Alper Tuna Güven2, Damla Karadeniz Güven3, Oğuz
Abdullah Uyaroğlu1, Mine Durusu Tanrıöver1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Dahiliye Bilim Dalı

2Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama Ve Araştırma Merkezi, İç
Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Dahiliye Bilim Dalı
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: COVID-19 pandemisinin neden olduğu tüm tahribatın yanı sıra, neden olduğu kollateral hasarı da sağlık hizmeti kalitesi dahil olmak üzere çeşitli sağlık göstergeleri üzerinde zararlı bir etkiye yarattı. Venöztromboembolizm
(VTE) için farmakolojik profilaksi uygulamaları, kalite iyileştirme çabalarına
rağmen zayıftır. VTE profilaksisi uygulamalarındaki kalite boşluğunun, hekimlerin VTE riskini değerlendirmeye ve COVID-19 ile ilgili yüksek tromboembolik
olaylar nedeniyle profilaksi uygulamalarına daha aşina hale gelmesinden dolayı
kapanmış olabileceğini varsayılarak bu araştırma planlandı.
Gereç ve Yöntem: 1 Ocak 2021 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında bir
üniversite hastanesinin dahiliye servisinde yatan tüm COVID-19 dışı hastalar
değerlendirildi. Çalışma popülasyonu, Padua Tahmin Skoru kullanılarak iki risk
kategorisine ayrıldı. Sonuçlar ayrıca pandemiden önce aynı ortamda yürütülen
önceki çalışmamızda bildirilen oranlarla karşılaştırmak için de kullanıldı.
Bulgular: Çalışmaya toplam 268 hasta dahil edildi. Bunlardan 70'i uygun
şekilde profilaksi aldı (yüksek riskli hastaların %54,2'si), 12'si düşük riskli olmasına rağmen profilaksi aldı (düşük riskli hastaların %8,6'sı). %30,3'lük pandemi
öncesi profilaksi uygunluğu ile karşılaştırıldığında, uygunluk oranlarındaki artış
istatistiksel olarak anlamlıyken, uygunsuzluk oranlarındaki artış istatistiksel olarak anlamlılığa ulaşmadı.
Sonuç: Yüksek riskli hastalarda farmakolojik profilaksi oranlarında belirgin
bir artış vardır. Enfeksiyon hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların uygun profilaksi alma olasılıkları daha da yüksekti. CO-
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VID-19 pandemisi yarattığı tüm kollateral zararların yanı sıra VTE profilaksisi
açısından kollateral faydalar da getirmiş görünmektedir.

Tablo 1. Kronik yara servisine yatan hastaların yara sebepleri ve hasta sayısı

Anahtar kelimeler: COVID-19, Venöz Tromboemboli, Risk Değerlendirmesi, Sağlıkta
Kalite, Kalite İyileştirme

Genel Dahiliye

Yara Nedeni

Hasta Sayısı (%)

Diyabetik Ayak

78 (%48,1)

Venöz Ülser

46 (%28,3)

Periferik Arter Hastalığı

25 (%15,3)

Rasyoterapi- Operasyona Sekonder

5 (%3,1)

Dekübit Ülser

4 (%2,6)

Posttravma

3 (%1,9)

SS-025

Fournier Gangreni

1 (%0,6)

KRONİK YARA KLİNİĞİNE İÇ HASTALIKLARI UZMANININ
KATKILARI

Tablo 2. İç Hastalıklarından İstenen Konsültasyonların Nedenleri ve Sayıları

Toplam

162 (%100)

Zeynep Irmak Kaya

Konsültasyonların Nedeni

Eskişehir Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü

İlk Yatış Değerlendirmesi

162 (%47,3)

Amaç: Kronik yara 3 aydır iyileşmeyen yara olarak tanımlanmakta olup,
kronik yara servisleri başta diabetik ayak yaraları, venöz ülserler gibi çeşitli yaraların takibinin ve tedavisinin yapıldığı birimlerdir. Diyabetes mellitus pek çok
organı etkileyen hastaların takip ve tedavisinde iç hastalıkları ve/veya endokrinoloji uzmanları önemli rol almaktadır. Bu çalışmada kronik yara nedeniyle
kronik yara servisine takibi yapılan hastalara, iç hastalıkları uzmanı tarafından
istenen konsültasyonlar ve multidispliner yaklaşımın önemine vurgu yapılmak
istenmiştir.
Gereç Ve Yöntem: 1 Temmuz 2021- 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında
Eskişehir Şehir Hastanesi Kronik Yara Kliniğinde hospitalize edilen tüm hastalar
değerlendirilerek, iç hastalıkları uzmanından değerlendirme talep edilen hastalar çalışma kapsamına alınmıştır.
Bulgular: Belirtilen süre zarfında yatışı yapılan 162 hastanın 78’u diabetik
ayak, 46’i kronik venöz ülser, 25 periferik arter hastalığı, 4’ü dekübit ülser, 5
hasta radyoterapiye sekonder, 3 hasta posttravma, 1 hasta fournier gangreni
olarak takip edildi.
Tüm hastalara yatışının ilk 48 saatinde alınan rutin tetkikleri ile iç hastalıkları
uzmanı tarafından değerlendirilmiştir. Istenen 342 iç hastalıkları konsultasyon
talebininin 162’si ilk yatışı sırasında istenen medikal tedavinin değerlendirilmesi
şeklinde idi. Diyabetik hastaların kan şeker takipleri rekonsultasyon olarak devam edildi ve kan şeker regülasyonu için 80 rekonsültasyon istendiği saptandı.
8 konsültasyonun BT anjiografi öncesinde, 48 konsültasyonun elektrolit dengesizliği, renal ve/veya hepatik fonksiyon bozukluğu, 44 konsültasyonun preoperatif değerlendirme amaçlı olduğu belirlendi.Takiplerinde elektrolit dengesizliği, genel durum bozukluğu ve kan şeker düzensizliği olan hastalardan mükerrer
istenen konsültasyonlar olduğu, en çok bu hasta grubunun rekonsülte edildiği
gözlendi. (min 3- max 7) ilk yatış değerlendirmesinde 162 konsültasyonun 140
‘ında medikal düzenleme yapıldığı belirlenmiştir.
Hastaların en az 1 komorbiditesi olduğu, çoğu hastanın ortalama 5 ilaç kullanımı olduğu (min 3- max 14) belirlenmiştir. Yatan hastaların nutrisyonel açıdan
değerlendirmeleri de yatışları sırasında iç hastalıkları uzmanı tarafından yapılarak, gerektiğinde nutrisyonel destek sağlanmıştır. Kan şeker takiplerine gore
çoğu kez sözel konsültasyonlar istenmiş olduğu, bunların çalışma kapsamına
alınmadığı da belirlenmiştir.
Tartışma ve Sonuç: Kronik yara birimlerinde primer amaç yara tedavisi
olsa da bu kliniklerde takip ve tedavisi yürütülen hastalar çeşitli komorbidetelere
sahip, çoklu ilaç kullanımı olan hastalardır. Primer hekim yara tedavisine odaklanırken, hastaların ilk yatış anında ve takiplerinde hastalarda gelişen pek çok
durum için iç hastalıkları uzmanlarından görüş alınmaktadır. Hastaların medikal
tedavilerinin düzenlenmesi, diyabetik hastalarda kan şeker regülasyonlarının
sağlanması, karaciğer ya da renal fonksiyon bozukluğu olan, sıvı elektrolit bozukluğu gelişen hastaların takiplerinin yapılabilmesi, preoperatif değerlendirmelerin vaktinde sağlanması, istenecek kontrastlı görüntüleme tekniklerinde renal
fonksiyonları sınırda vakaların yakın takibi oldukça önemlidir.
Hastanemizde Kronik Yara Bölümünde multidisipliner yaklaşım esas alınarak
hasta tedavisi sağlamaktadır. Ekipte bir genel cerrahi uzmanı primer hasta takibini yürütürken, ekipte sabit olarak yer alan bir iç hastalıkları uzmanı düzenli
olarak hasta tedavilerini, rutin kan incelemelerini sağlamaktadır. Kalp damar
cerrahi uzmanı, ortopedi hekimi ile enfeksiyon hastalıkları uzmanları da ekipte yer almaktadır.Kronik yara servislerinde pek çok komorbiditesi olan, farklı
branşları ilgilendiren sorunları olan hastalar hospitalize edilmektedir. Ekipte çeşitli uzmanlık alanlarından hekimlerin yer alıyor olması, bu şekilde sağlanacak
multidispliner yaklaşımların kronik yarası olan, komorbiditesi yüksek hastaların
takip ve tedavilerine olumlu yönde katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

Kan Şeker Regülasyonu

80 (%23,4)

Sıvı-Elektrolit Dengesizliği, Renal - Karaciğer Fonksiyon Bozukluğu

48 (%14,1)

Preoperatif Değerlendirme

44 (%12,9)

Anahtar kelimeler: iç hastalıkları, multidisipliner yaklaşım, kronik yara
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Konsültasyon Sayısı (%)

Kontrast Madde Uygulama Öncesi Değerlendirme

8 (%2,3)

Toplam

342 (%100)

Genel Dahiliye
SS-026

YENİ TİP 2 DİYABET TANILI VE METFORMİN TEDAVİSİ
BAŞLANAN HASTALARDAKİ DİSPEPSİNİN TANI ANINDAKİ
C-PEPTİT İLE İLİŞKİSİ
Cahit Dincer1, Mustafa Kaplan1, İsmail Engin2, Süleyman Kılıç1
1Sbü Sultan 2. Abdülhamid Han Suam İç Hastalıkları Kliniği İstanbul
2Sbü Sultan 2. Abdülhamid Han Suam Endokrinoloji Kliniği İstanbul

Amaç: Diyabet tanısı almış hastalarda Metformin çok sık kullanılan bir ajan
olup tedavi sürecindeki dispeptik yakınmalar bu süreci olumsuz etkilemektedir.
Tanı anındaki C-peptit değeri ile metformin tedavisi başlanmış hastalarda gelişen dispeptik yakınmalar arasındaki ilişkiyi araştırdık. Bu ilişki sayesinde dispepsi tahmin edilip tedavi uyumunu kolaylaştırıcı yollara başvurulabilir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma hastanesi İç Hastalıkları ve Endokrinoloji
polikliniklerine 2020 yılından itibaren daha önce ayaktan başvuran ve 2021
ADA kılavuzuna göre yeni tanı tip 2 diyabet tanısına uygun olup metformin
başlanmış hasta grubunu kapsamaktadır. Geriye dönük taramalarda hastaların
ilk vizit anındaki C-peptit düzeyine bakıldı. Hastalara ulaşarak Modifiye Glaskow Dispepsi anketi uygulandı ve tanı anındaki C-peptid düzeyleri ile dispepsi
ilişkisini incelendi. Metformine bağlı gelişen dispepsi ve tanı anındaki C-peptid
değeri ilişkisi için alınacak örneklem sayısı GPOWER programı ile belirlendi.
111 hasta alınması istatistiksel olarak hesaplandı. Tüm sonuçlar p<0,05 istatistiksel anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya yeni Tip 2 Diyabet tanısı almış Metformin başlanan
116 hasta dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların HbA1c, Açlık glikoz,
Cpeptit ve Modifiye Glaskow dispepsi skoru ortalamaları sırasıyla; 7,17±0,67;
132,6±31,3; 3,45±1,7; 2,56±2,98 olduğu tespit edildi. Çalışmada yer alan
hastaların 66 (%56,9)’sının kadın, 50 (%43,1)’sinin ise erkek olduğu tespit edildi. Modifiye Glaskow dispepsi değeri ile HbA1c ve açlık glikoz değerleri arasında da anlamlı bir ilişki tespit edilemedi (p>0,05).
C-peptit değerinin cut-off (eşik değer) değeri 4,4 alınmış olup; çalışmaya dahil edilen hastaların 25 (%21,6)’inde C-peptit değerinin yüksek, 91
(%78,5)’inde ise normal olduğuna rastlanıldı. Hastaların kadın ve erkek dağılım
oranları C-peptit gruplarında homojen dağılım gösterdiği tespit edildi (p=0,919;
p>0,05). C-peptit değeri yüksek olan gruptaki hastalarda Modifiye glaskow dispepsi değeri C-peptit değeri normal olan gruba kıyasla anlamlı düzeyde daha
yüksek bulundu (p=0,022; p<0,05).C-peptit değeri normal olan gruptaki
hastalar grup içinde değerlendirildiğinde Modifiye glaskow dispepsi skoru ile
C-peptit değeri arasında, negatif yönlü orta düzey bir ilişkiye rastlanıldı (r=0,303;p<0,05).C-peptit değeri yüksek olan gruptaki hastalar grup içinde değerlendirildiğinde Modifiye glaskow dispepsi skoru ile C-peptit değeri arasında,
anlamlı bir ilişki tespit edilemedi (r=-0,239, p>0,05).
Sonuç: Çalışmamızda yeni Metformin başlanmış yeni tanı Tip 2 diyabetlilerdeki Modifiye glaskow dispepsi skorunun tanı anındaki C- peptit değeri ile ilişkili
olduğunu tespit ettik. Normal aralıkta C-peptit değeri olan hastalarda C- peptit

42

19-23 Ekim 2022 – ANTALYA

HEKİM
değeri ile dispepsi skoru arasında negatif korelasyon, normalden fazla C-peptit
değeri olan hastalarda ise düşen ekzokrin pankreas fonksiyonları nedeniyle
daha yüksek skorlar tespit ettik. Metformin başlanacak hastalarda tanı anındaki
C peptit değerlerine göre dispepsiyi öngörerek tedaviye uyumu kolaylaştırıcı
yollara başvurulabilir.
Anahtar kelimeler: Diabetes Mellitus, C-peptit, Dispepsi

Kaynaklar
1. Vasic D, Marx N, Sukhova G, et al. C-peptide promotes lesion development in a
mouse model of arteriosclerosis. J Cell Mol Med, 2012; 16:927-935.
2. Saisho Y. Importance of Beta Cell Function for the Treatment of Type 2 Diabetes.
J Clin Med. 2014; 3(3):923-43.
3. Meier JJ, Menge BA, Breuer TG, Müller CA, Tannapfel A, Uhl W, Schmidt WE,
Schrader H. İnsanlarda pankreas beta hücre alanının fonksiyonel değerlendirmesi. Diyabet. 2009; 58:1595-1603.
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Genel Dahiliye
SS-027

TİAMIN (VİTAMİN B1) TEDAVİSİNİN LPS İLE İNDÜKLENEN
AKUT BÖBREK HASARI ÜZERİNE KORUYUCU ETKİLERİ
Hilal Bektaş Uysal1, Mustafa Yılmaz2, İmran Kurt Ömürlü3, Buket Demirci4
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ad, Genel Dahiliye Bd
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ad

3Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ad

4Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji

Amaç: Sepsis konakçı yanıtı ve patojen faktörlerinin birlikte şekillendirdiği
hayatı tehdit eden bir organ disfonksiyonu durumudur. Sepsinin indüklediği
akut böbrek hasarı (sABH), yoğun bakımda renal disfonksiyon ve mortalitenin
önde gelen sebebidir. Sepsisteki mevcut inflamasyonun tetiklediği endotelyal
disfonksiyonun, endotelyal nitrik oksite bağlı olarak renal kan akımının redistribüsyonuna yol açtığı ve bu şekilde renal meduller iskemi ve sABH’ına neden
olduğu düşünülmektedir. Her ne kadar renal meduller iskeminin sABH gelişiminde ana neden olduğu düşünülse de son yıllarda bazı hayvan modeli çalışmalarında sABH’nın renal iskemi olmadan da ortaya çıkabileceği gösterilmiştir.
Tüm bu çalışmalar gözönüne alındığında, sABH patofizyolojisinde oksidatif
stres, inflamasyon, mitokondriyal disfonksiyon, renal meduller hipoksi ve endotelyal disfonksiyon gibi çoklu faktörlerin yer aldığı düşünülmektedir. Bu nedenle
yeni tedavi stratejileri için sepsisin çok yönlü patogenezini hedef alan ajanlar
seçilmelidir.Tiamin birçok metabolik yolakta etkileri olan suda çözünebilen bir
vitamindir. Sepsisli hastalarda tiamin eksikliği oranları %20-%71 olarak bildirilmiştir. Sepsiste mevcut tiamin eksikliği laktik asit üretiminin artışına yol açarak
metabolik stresin artmasına ve antioksidan moleküllerin tüketimine neden olabilir. Ayrıca tiaminin ATP enerji üretimi, bazı oksidan maddelerin metabolizması
ve aerobik metabolizma yolaklarında önemli görevleri olduğu bilinmektedir.
Sonuç olarak tiamin metabolizması ve sepsis arasındaki bu birbiri ile ilişkili
yolaklar gözönüne alındığında çalışmamızda, sABH’da tiaminin antioksidan,
antiinflamatuar ve mitokondrial düzenleyici etkilerini kullanarak renal koruyucu
etkilerini ortaya koymayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: 32 adet Wistar albino erkek rat çalışmaya dahil edildi.
Ratlar sağlıklı (HG), sepsis (SG), tiamin (TG), sepsis+tiamin (TSG) olmak üzere
dört gruba ayrıldı. Tek başına tiaminin uygulandığı TG grubu, tiaminin çalışma
parametrelerimiz üzerinde herhangi olumsuz bir etki yaratıp yaratmadığını ortaya koymak amacı ile oluşturuldu. Çalışmaya başlamadan önce uygun LPS,
tiamin dozlarının saptanması ve doku ve kan örneklerinin toplanması açısından
en uygun zamanın belirlenmesi açısından önceki çalışmalarımız ve literatür verileri ışığında ön çalışmalar yapıldı.5 mg/kg LPS ip yol ile SG ve TSG grubu
ratların sağ abdominal bölgesinden uygulandı. LPS uygulamasından 30 dakika
önce, 100 mg/kg tiamin TSG grubu ratların sol abdominal bölgesinden ip yol
ile verildi.HG grubuna ip salin uygulandı. Bu uygulamalardan 18 saat sonra
kardiyak ponksiyon ile kan örnekleri alındı. Böbrek dokuları ketamin ve ksilazin
(50mg/kg and 5mg/kg, sırasıyla) anestezisi altında alarak %10 formalin solüsyonunda fikse edildi. Böbrek dokusunda oksidan (MDA,NO) ve antioksidan
(GSH,CAT) seviyeleri ölçüldü. Serumda TNF-α, IL-1β, PCT ve üre, kreatinin,
laktat seviyerleri ölçüldü.
Bulgular: HG,TG,TSG grubu verileri oksidan/antioksidan seviyeleri açısından SG grubu ile karşılaştırıldığında, tüm gruplar arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark saptandı (P< 0.001). SG grubunda, MDA ve NO seviyelerinde çok
belirgin bir artış gözlenirken GSH VE CAT seviyelerinde çok belirgin bir düşüş
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olduğu görüldü. HG ve TG grubu arasında oksidan/antioksidan parametreler
açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farkın saptanmaması (P>0.05) bize tiaminin tek başına böbrek dokusu üzerinde oksidan/antioksidan parametreler
açısından herhangi bir zararlı etkisi olmadığını gösteriyordu. SG grubu ile karşılaştırıldığında TSG grubunda MDA ve NO seviyelerinde (P<0.001, P<0.001,
sırasıyla) çok belirgin bir düşüş ve GSH ve CAT seviyelerinde (P<0.001,
P<0.001, sırasıyla) artış olduğu görüldü (Tablo1). Tüm bunlar tiaminin böbrek
dokusu üzerindeki antioksidan etkileri olduğu görüşünü destekliyordu. İnflamasyon markerleri olan PCT, TNF- α ve IL-1β seviyeleri SG grubunda, HG grubu verileri ile karşılaştırıldığında anlamlı bir şekilde yüksek saptandı (P<0.001).
TSG grubunda Sg grubu ile karşılaştırıldığında PCT, IL-1β ve TNF-α seviyelerinin istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde (P<0.001, P<0.001, P<0.001,
sırasıyla) düşüş gösterdiği otaya konuldu. SG grubunda laktat seviyeleri, HG
grubu ile karşılaştırıldığında neredeyse 4 kat daha yüksek saptandı (P <0.001).
TSG grubunda laktat seviyelerinin neredeyse HG grubu laktat seviyelerine kadar düştüğü ve HG ve TSG grubu laktat verileri arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark olmadığı (P>0.05) gözlendi (Tablo2). Serum üre ve kreatinin
seviyelerinde SG grubunda HG grubuna kıyasla neredeyse 4 kat artış olduğu
gözlendi (P<0.001, P<0.001, sırasıyla). Bu sonuçlar sepsise bağlı akut böbrek
hasarı modelimizin uygun şekilde oluşturulduğunu gözler önüne koyuyordu.
TSG grubunda serum kreatinin seviyelerinde SG grubuna kıyasla neredeyse iki
kata yakın bir düşüş olduğu görüldü.
Sonuç: Sepsis tedavisinde, erken tedavi hedefleri ve hızlı hareket planları
oluşturulmasına rağmen mortalite oranları halen çok yüksek seyretmektedir.
Patofizyolojik olarak sepsis oldukça heterojen bir klinik sendromdur bu nedenle
tedavi yaklaşımlarının da çok yönlü olması gereklidir. Tiamin birçok metabolik
yolakta yararlı etkilere sahiptir. Lipid peroksidayonunu önleyerek antioksidan
özellikler sergilerken, NADPH kofaktörü olarak GSH sentezini artırır. Bazı tiamin-bağımlı enzimatik yolaklar inrasellüller reaktif oksijen radikallerinin üretiminin baskılanmasında ve antioksidan üretiminin desteklenmesinde rol oynar.
Ayrıca tiamin, hücre içinde aerobik solunumun devamı ve enerji üretiminde
görev alır. Tüm bu çok yönlü metabolik yolaklardaki rolünü göz önünde bulundurduğumuzda, tiaminin sABH’nın çok yönlü patofizyolojisinde iyi bir tedavi
ajanı olabileceğini düşünerek çalışmamızı planladık. Çalışmamızda, tiaminin
sABH üzerinde, oksidan parametreleri ve proinflamatuar sitokinleri azaltarak
ve antioksidan seviyelerini yükselterek neredeyse normal böbrek fonksiyonu
düzeylerine ulaşmayı sağlayabildiğini ortaya koyduk. Ucuz, kolay ulaşılabilir ve
iyi bir güvenlik profiline sahip tiaminin sABH tedavisinde cazip bir ek tedavi
seçeneği olabileceği kanısındayız.
Anahtar kelimeler: sABH, Tiamin, Sepsis, Böbrek hasarı, Rat, Vitamin B1

Tablo 1. Böbrek dokusunda oksidan ve antioksidan düzeyleri
HG

SG

TG

TSG

MDA µmol/g protein

1.23±0.14*

2.83±0.10

1.10±0.10*

1.22±0.12*

NO µmol/g protein

26.62±2.04*

69.92±3.73

25.81±1.96*

31.51±2.65

GSH µM/g protein

15.64±1.39*

4.85±0.62

16.80±1.24*

13.09±0.98*

CAT U/g protein

20.32±1.29*

7.78±0.69

17.28±1.31*

15.38±0.91*

Tablo 2. Rat gruplarında Proinflamatuar ajanlar ve laktat düzeyleri
PCT ng/mL

HG

SG

TG

TSG

35.25±2.94*

107.62±4.33

33.62±3.76*

47.14±7.63*

TNF-α pg/ml

36.52±1.45*

116.86±7.20

35.80±0.95*

47.81±3.18*

IL-1β pg/ml

49.58±3.10*

140.18±11.14

46.42±2.50*

62.00±2.70*

Lactate U/L

22.65±1.08*

90.38±2.83

23.06±1.31*

26.35±1.26*

Genel Dahiliye
SS-028

COVİD-19 TAKİPLİ HASTALARDA D-VİTAMİNİ DÜZEYİNİN
ARAŞTIRILMASI
Deniz Çekiç, Ahmed Cihad Genç, Büşra Karaca, Kubilay İşsever, Ahmed Bilal
Genç, Selçuk Yaylacı
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Abd

Giriş: COVİD-19 nedeniyle takipli servis ve yoğun bakım hastalarında çeşitli
parametrelerin ve D vitamini düzeyinin mortalite üzerine etkisinin araştırılması
amaçlandı.
Metot: COVID-19 tanısıyla 15,03,2020-31,12,2020 tarihleri arasında yatarak takip ve tedavisi yapılan 85 hasta çalışmaya dahil edildi. Yoğun bakım ve

43

19-23 Ekim 2022 – ANTALYA

HEKİM
servis takipleri yapılan hastalarda yaş, cinsiyet, kronik hastalıklar ve laboratuar
parametreleri incelendi ve istatistiksel faklılıklar araştırıldı.
Bulgular: 85 hastanın 51’i (%60) servis ve 34’ü (%40) yoğun bakım takipli
idi. Hastaların 61’i (%72) şifa ile taburcu olurken, 24’ü (%28) mortal seyretti. 40
(%47,1) hasta kadın, 45 (%52,9) hasta erkek idi. Yaş medyanı 63 (49-75) yıldı.
Servis hastalarının median yaşı 57 (45-65), yoğun bakım hastalarının 71,5 (6182) yıldı ve yoğun bakımda takip edilen hastaların median yaşının serviste takip
edilen hastalara göre daha fazla olması istatistiksel anlamlı bulundu (p:0,000).
Mortal grubun median yaşı 74 (64,5-83,5) iken hayatta kalan grubun 57 (4566) yıldı ve fark istatistiksel anlamlı bulundu (p:0,000). Başvuru şikayetleri ve
kronik hastalıklar tablo 1 de verilmiştir. Laboratuar tetkiklerinden CRP, PCT
(prokalsitonin), d-dimer ve ferritin düzeyleri yoğun bakım grubunda ve mortal
grupta istatistiksel olarak daha yüksek saptandı. Servis hastalarında median D
vitamini 17,3 (12,1-24,3) olup yoğun bakım hastalarında daha düşük olarak
13,5 (9,3-22,3) bulundu. Bu fark istatistiksel anlamlı bulunmadı (p:0,108).
Hayatta kalan hastalarda median D vitamini 15,7 (10,7-24), mortal grupta ise
daha yüksek olup 17,9 (8-22,4) bulundu. Bu fark da istatistiksel anlamlı bulunmadı (p:0,660). Laboratuar tetkikleri tablo 2 de verilmiştir.
Analizler SPSS istatistik yazılımı (IBM SPSS Statistics, Sürüm 22.0. Armonk,
NY: IBM Corp.) kullanılarak yapıldı.
SONUÇ: COVID-19 hastalarında ileri yaş, WBC, CRP, prokalsitonin,
D-dimer ve ferritin yüksekliği yoğun bakım ve mortal seyreden grupta anlamlı
yüksek tespit edilmiştir. Çalışmamızda yoğun bakım-servis ve mortal-yaşayan
hastalar arasında D-vitamini düzeylerinde anlamlı farklılık saptanmamıştır.
Anahtar kelimeler: COVID-19, Vitamin D, Yoğun Bakım, Mortalite

Tablo 1. Başvuru şikayetleri ve kronik hastalıklar

Tablo 2. Laboratuar tetkikleri
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YENİ TANI TİP 2 DİYABETES MELLİTUS HASTALARINDA
SANTRAL OBEZİTE İNDEKSLERİ VE PANKREATİK YAĞLANMA
ARASINDAKİ İLİŞKİ
Beyza Doğan, Mevlüt Hakan Göktepe
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Diyabet patogenezinde insülin direnci ve insülin salınımında yetersizlik tablosu yer almaktadır. Adipoz doku artışı sonucu salınan sitokinlerle tetiklenen inflamatuar süreç pankreas beta hücrelerinde hasara yol açmaktadır(1).
Yağ doku artışı; santral obezite, diyabet ve kardiyovasküler hastalık gelişim
riskini arttırmıştır (2). Adipositlerin abdominal organlarda birikiminin çeşitli çalışmalarla organ fonksiyon bozukluğuna hatta maligniteye yol açabildiği tespit
edilmiştir(3).
Araştırmamızda; diyabet ve adipoz doku arasındaki kanıtlanmış ilişkilerden
yola çıkılarak santral obezitenin pankreas yağlanması ve beta hücre rezervi üzerindeki etkisini yeni tanı diyabet hastalarında ortaya koymak amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Hasta grubu;108 yeni tanı Tip 2 diyabetes mellitus hastasından seçildi.Çalışmaya dahil edilme kriterleri:18-70 yaş, BKİ<30, pankreatit
ve pankreasta kitle hikayesi olamayan hastalar olarak belirlendi..Kontrol grubu
olarak; hasta grubu ile benzer sosyodemografik özelliklere sahip,diyabet, pankreas ilişkili malignite ve enfeksiyon tanısı olmayan 35 kişi çalışmaya dahil edildi.
Bulgular ve Tartışma: Çalışmamızda tip 2 diyabet temelinde yer alan insülin etkinliğindeki azalma ile ilişkili olarak yeni tanı hastalarımızda hiperglisemi ve
hiperlipidemi tespit edilmiştir. Trigliserid seviyelerindeki artış hasta grubumuzda
santral obez bireylerde daha ön planda olmasına rağmen kontrol grubuna göre
istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır. Titchenell ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada insülin direncinin karaciğerde glukoz ve lipit sentezinde artışa yol açtığı
vurgulanmıştır(4). Hastalarımızda hiperglisemik grupta; insülin direncinde artış,
insülin duyarlılığında azalma tespit edilmiştir. Bunların sonucu olarak pankreas
beta hücreleri aktivitelerini başlangıçta arttırarak insülin etkinliğini devam ettirmeye çalışmıştır.
Literatür verileri ile uyumlu olarak yeni tanı tip 2 diyabet hastalarında vücut
kitle indeksi, santral obezite indeksleri, adipoz doku oranı anlamlı olarak yüksek
bulunmuştur. Ayrıca adipoz dokunun artışının vücut proporsiyonundaki yansıması olan bel ve kalça çevresi ölçüm değerleri yeni tanı tip 2 dm hastalarında
anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. German ve arkadaşlarının 2019 yılında tip
2 diyabet hastalığı gelişme riskinde vücut kitle indeksi ve bel çevresi değerlerinin
yüksekliğinin pozitif yönde ilişkisi olduğu saptanmıştır(5).
2016 yılında tip 2 diyabet hastalarında cinsiyet farklılıkları üzerine yapılan
Avrupa kaynaklı bir çalışmada; kadınlarda hastalık patogenezinde önemli bir
risk faktörü olan obezite daha ön planda bulunmuştur. Erkeklerde ise diyabet
daha erken yaşta ve daha düşük vücut kitle indeksli bireylerde gelişmiştir. Avrupalı ırklarda geçerli olan bu sonuçlar bizim çalışmamız ile de erkek hastaların
daha kilolu olması dışında uyuşmaktadır(6).
ABSI sonuçları çalışmamızda literatür verilerine dayanarak genel mortalite
riski açısından çok yüksek, yüksek, orta, düşük, çok düşük olarak beş gruba
ayrılmıştır. Yüksek ve çok yüksek risk grubundaki kişi sayısı hasta grubumuzda
daha yüksek bulunmuştur. Bu durum bize, tip 2 dm gelişen grubun literatüre
uygun olarak fazla kilolu ve bel çevresi yüksek metabolik sendrom kriterlerini karşılayan, mortalite riskleri yüksek bireylerden oluştuğunu göstermektedir.
ABSI mortalite risk tahmini için faydalı bir santral obezite indeksidir. Buradan
yola çıkıldığında hastaların takibinde mortalite risk değerlendirmeleri yapılıp
tespit edilen gruba göre tedavi öncelikleri belirlenmesi sağ kalımı arttıracaktır.
Çalışmamızdaki çıkarımlarla uyumlu olarak; 2019 yılında Gazarova ve arkadaşlarının üniversite öğrencilerinde obezite tanısı ve mortalite riskini belirlemek
için bel çevresi, kalça çevresi, vücut kitle indeksi yanında vücut yağ oranı ve
ABSI değerlerini kullandığı kapsamlı bir çalışma mevcuttur. Çalışmada obezitede mortaliteyi ön görmede ABSI’ ın faydalı olduğu tespit edilmiştir(7).
BRI ise sağlıklı zon ve sağlıklı zon dışı olarak iki grup olarak değerlendirilmiştir. Hasta grubunda sağlıklı zon dışı kişi sayısı anlamlı derecede yüksek
bulunmuştur. Sağlıklı zon dışı hastalarda insülin direnci artmış, insülin duyarlılığı
azalmıştır. Süreç ekzojen insüline olan ihtiyacın artmasını önlemek için pankreas
beta hücre aktivasyonu artışı ile kompanze edilmeye çalışılmaktadır. Bu yüzden
beta hücre aktivasyonunun karşılığı olan HOMA-Beta değerleri artmıştır. Yeni
tanı diyabet hastalarında BRI antropometrik ölçümleri bize tanı anında beta
hücrelerinin insülin salgılama fonksiyonlarını ve insülin tedavisine ihtiyaç durumunu tayin etmeyi sağlar. 2020 yılında bir çalışmada, santral obezite indekslerinden BRI’daki bir birim artışın metabolik sendrom riskini 2.43 kat arttırdığı
tespit edilmiştir(8). 2018 yılındakinde ise santral obezite indekslerinden BRI ve
ABSI insülin direnci ve metabolik sendrom ile ilişkilendirilmiştir. Özelikle BRI
daha güçlü bir tahmin edici olarak tespit edilmiştir(9).
Pankreas dokusunda artan adipoz doku beta hücre fonksiyonlarında zamanla azalmaya yol açmıştır. HOMA modelleri ile yapılan hesaplamalar durumu
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belgelemiştir. HOMA modellemeleri pankreas adacık hücrelerinden insülin salgılanma fonksiyonlarını değerlendirmede kullandığımız etkili yöntemlerdendir.
Çalışmamızda yeni tanı tip 2 diyabet hastalarında beta hücre aktivitesini gösteren HOMA BETA yüzdesel değerlerinin bireylerin hba1c, glukoz, vücut kitle
indeksi ve santral obezite düzeyleri arttıkça azaldığı görülmüştür. Bu durumun
gelişmesinde pankreas yağ doku artışının beta hücre rezervinde azalmaya yol
açmasının etkili olduğu düşünülmüştür. Hastaların santral obezite tablosunu
düzelterek hastalığın temelinde yer alan adipoz doku ilişkili insülin direnci ve
insülin rezervinde azalma sorunu giderilebilecektir. 2018 yılında diyabetik olmayan yaşlı Çinlilerde yapılan kesitsel bir çalışmada insülin direnci tahmininde
(HOMA IR) bel çevresi, vücut kitle indeksi, adipoz doku oranı yanında ABSI
gibi santral obezite indekslerinin birlikte kullanımının faydalı olacağı tespit edilmiştir(10). Santral obezite indeksleri çalışmamızda da insülin direnci tahmininde
etkili olmuştur.
Sonuç: Çalışmamızda tanı anında hastaların beta hücre rezervlerini değerlendirdik. Hastalığın seyrindeki komplikasyonlarda temel oluşturan glukoz
disregülasyonunun temel nedeni olan insülin yetersizliği ve insülin direncine değindik. Tanı anında laboratuvar parametrelerinin tek başına tedavi kararımızda
etkili olmaları yerine kişilerin vücut yağ dağılımlarını da sürece dahil etmemizin
yararlı olabileceğini düşündük.
Obezitenin sadece beden kitle indeksi ile takibinin yapılmasının yeterli olmadığının bilincinde olup hastaların antropometrik ölçümlerini yaparak santral
obezite indekslerinin hesaplanmasının gerekliliğini vurguladık. Santral obezite,
diyabet riskini ve mortalite riskini öngörmektedir. Adipoz doku subkutan dağılımının yanında viseral dağılımının artması ile organ disfonksiyonlarına yol
açabilmektedir.

Pankreas yağlanması insülin rezervi ilişkisi

Anahtar kelimeler: Pankreas yağlanması, diyabetes mellitus, santral obezite
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Genel Dahiliye
SS-030

İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİNDE YATIŞTAN TABURCULUĞA
ARTAN İLAÇ TEDAVİSİ KARMAŞIKLIĞI VE TEKRAR HASTANEYE
YATIŞ İLE İLİŞKİSİ
Çağrı Gönül, Ahmet Fatih Köse, İlker Taşçı
Sbü Gülhane Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ad, Ankara

Amaç: İç hastalıkları kliniklerinde takip edilen kronik hastalıkların klinik
şiddeti ve seyri heterojendir. Bu durumun ilaç tedavisi karmaşıklığını olumsuz
etkilemesi beklenebilir. Bununla birlikte, ulaşılabilir kaynaklarda ülkemizde ilaç
tedavisi karmaşıklığının kronik hastaların takibindeki olumusz sonlanımlarla ilişkisine yönelik bilimsel veriler bulunmamaktadır. İleriye dönük takip çalışması
tasarımına sahip mevcut araştırmada, iç hastalıkları yatan hastalarında ilaç tedavisi karmaşıklığının düzeyinin saptanması, olası risk faktörlerinin belirlenmesi
ve başlıca yeniden hastaneye yatış sonlanımıyla bağımsız ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Tek merkezli, prospektif hasta kayıtlı araştırmaya Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniklerinde yatan 50
yaş ve üzeri hastalar dahil edildi. Demografik bilgiler ve eşlik eden kronik hastalıklara ek olarak kullanılan ilaçlar ve ilaç tedavisi karmaşıklık düzeyi yatışta,
taburculuk aşamasında, taburculuktan 3 ay sonra olma üzere üç farklı noktada
değerlendirildi. İlaç tedavisi karmaşıklık düzeyi ‘’65 değişkenli ilaç tedavisi karmaşıklık ölçeği’’ ile hesaplandı. Taburculuk sonrası 90 gün içinde hastaneye
tekrar yatış ana sonlanımıyla ilaç tedavisi karmaşıklığı düzeyinin bağımsız ilişkisi
hem lineer hem de lojistik regresyon yöntemiyle incelendi.
Bulgular: Toplam 356 yatan hasta çalışmaya dahil edildi. Üç noktanın
tamamında verileri tamamlanabilmiş olan 284 hasta analize alındı. Ortalama
(±SS) yaş 70,7±10,8, katılımcıların %50,7’si erkekti. En sık saptanan üç kronik
hastalık tanısı sırasıyla hipertansiyon (%64,8), tip 2 diyabetes mellitus (%45,1)
ve kardiyovasküler hastalıktı (%36,6). Ortalama (±SS) yatış süresi 8,8±6,9
gündü. Takipte tekrar hastaneye yatma oranı %22 idi. Tekrar yatan grupta
ortalama (±SS) yatış süresi 10±7,8 gün, tekrar yatmayan 8,4±6,7 bulundu.
Tüm grupta yatışta ortalama (±SS) ilaç sayısı 4,5±2,5, tekrar yatan grupta
4,7±2,4 ve tekrar yatmayan grupta 4,5±2,5’ti. Yatışta ortalama (±SS) ilaç tedavisi karmaşıklığı skoru tüm grupta 9,4±5,6, tekrar yatan grupta 9,7±5,9 ve
tekrar yatmayan grupta 9,3±5,5’ti. Taburculukta ortalama (±SS) ilaç tedavisi
karmaşıklığı skoru tüm grupta 14,3±6,8, tekrar yatan grupta 14,1±7,1 ve tekrar yatmayan grupta 14,3±6,8’di. Tüm grupta, tekrar yatan ve yatmayan alt
gruplarda ve taburculuk arasındaki karmaşıklık skoru artışı istatistiksel olarak
anlamlıydı (p<0,001). Bununla birlikte, yatışta hesaplanan ilaç tedavisi karmaşıklık düzeyi hem sürekli değişken (skor) (Olasılık Oranı-OO: 1.013, %95 Güven
Aralığı-GA: 0,965-1,063, p=0,612), hem de kategorik değişken (medyandan
yüksek karmaşıklık düzeyi) (OO: 1,071 %95GA: 0,613-1,871, p=0,809) olarak taburculuk sonrası 90 gün içerisinde yeniden hastane yatma ile bağımsız
ilişkili bulunmadı. Benzer şekilde, taburculukta hesaplanan ilaç tedavisi karma-
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şıklık düzeyi hem sürekli değişken (skor) (OO: 0,996 %95GA: 0,957-1,038,
p=0,865), hem de kategorik değişken (medyandan yüksek karmaşıklık düzeyi)
(OO: 1,169 %95GA: 0,672-2,035, p=0,580) olarak taburculuk sonrası 90 gün
içerisinde yeniden hastane yatma ile bağımsız ilişkili bulunmadı.
Sonuç: Bu araştırmada hastaneye yatışta kaydedilen ilaç tedavisi karmaşıklık düzeyi ile karşılaştırıldığında taburculukta planlanan ilaç tedavisinin daha
karmaşık hale geldiği bulgusuna ulaşıldı. Bununla birlikte, gerek yatış, gerekse taburculuk ilaç tedavisi karmaşıklık düzeyi yeniden hastaneye yatış olayını
bağımsız olarak belirleyen değişkenler arasında bulunmadı. Bu bulgu, yatan
hastalarda hekim tarafından güncellenen ilaç tedavisi öncesine göre daha karmaşık hale bile gelse, hedefe yönelik olması ve hastalıkların seyrine olumlu etki
göstermesi halinde olumsuz sonlanımlar açısından risk oluşturmadığına işaret
ediyor olabilir. Ek olarak, kullanılan ilaçların yeniden yatış üzerine olumsuz etkisi kullanma rejiminin karmaşıklığından ziyade yan tesirler gibi başka faktörlerle
daha çok ilişkili olabilir.
Anahtar kelimeler: İlaç tedavisi karmaşıklığı, kronik hasta, iç hastalıkları yatan hastası,
yeniden hastaneye yatış

Genel Dahiliye
SS-031

İZOLE GGT YÜKSEKLİĞİNİN KARDİYOVASKÜLER HASTALIK
RİSKİ VE METABOLİK SENDROM İLE İLİŞKİSİ
Zeynep Özge Öztürk1, Oğuz Abdullah Uyaroğlu2, Murat Özdede2, Nursel
Çalık Başaran2, Lale Özışık2, Gülay Sain Güven2, Şerife Gül Öz2, Mine Durusu
Tanrıöver2

%60 hastanın Hepatit A veya Hepatit B geçirmiş olması dikkat çekiciydi. Her
ne kadar ülkemizde erişkin yaşta HAV ve HBV (%30.6) ile karşılaşmış olma
oranları yüksek olsa da nadir görülen bu populasyonda %60 a varan oranların
bulunması anlamlı olabilir.
Literatürde GGT yüksekliği ile ilişkilendirilen pankreas ve karaciğer kanseri
olguları mevcut olmakla birlikte, mevcut hasta popülasyonumuzda tarama yöntemleri ışığında bu ilişki saptanmamıştır. Ayrıca bitkisel ve medikal ilaç tedavilerinin GGT düzeyinde yüksekliğe sebep olduğu bilinmekle birlikte, antitüberküloz ve antitümör ilaçlar bu grupta esas öne çıkanlardır. Olgularımızda bu grupta
ilaç kullanımı saptanmamıştır.
Bu çalışmada İç Hastalıkları polikliniklerine başvuran 14360 hasta içerisinde
sadece 74 (%0.51) hastada izole GGT yüksekliği saptanması mevcut durumun
çok sık olmadığını göstermiştir. İzole GGT yüksekliğinin devam ettiği tespi edilebilen 12 (%0.08) hastanın klinik ve demografik verileri toplum genellemesi
yapmak açısından yetersiz gibi, durmaktadır. Ancak mevcut literatürde izole
GGT’si bulunan hastalar ile ilgili veriler çok kısıtlı olup çalışmamız bu açıdan
değerli olabilir.
İzole GGT yüksekliği olan hastaların artmış KVH ve metabolik sendrom riskine sahip olabilecekleri akılda tutulmalıdır. Hastaların bu açıdan takip ve gerekli
ise tedavilerinin yapılması erken dönemde mortalitenin önüne geçebilir.
Anahtar kelimeler: gama glutamil transferaz, karaciğer fonksiyon testleri, kardiyovasküler
hastalıklar, metabolik sendrom
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Giriş: İzole GGT yüksekliği, karaciğer fonksiyon testleri (ALT, AST, Albumin,
INR) ve diğer kolestatik enzimlerin (ALP, 5-NO) ve bilirubin değerlerinin normal
olduğu ancak GGT’nin yüksek olduğu nadir durumları kapsar.
GGT mikrozomal bir enzim olmakla birlikte, karaciğer, kalp, böbrek, akciğer
ve pankreas gibi pekçok organda bulunmaktadır. GGT yüksekliği çoğunlukla,
alkol kullanımı, yüksek VKİ, artmış kan basıncı, total kolesterol yüksekliği, artmış kalp atım hızı ve artan kan glukozu ile ilişkilendirilmiştir. GGT yüksekliği
kolestazın bir göstergesi olmasının yanında aterosklerozun patogenezinde rol
oynayarak kardiyovasküler hastalık (KVH), diyabet ve metabolik sendromla da
ilişkilendirilmiştir. Artmış KVH riski ile ilişkisinin yanında akut miyokart infatktüsünde mortalite için bağımsız bir risk faktörü olduğu da gösterilmiştir.
Amaç: Bu çalışmanın amacı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı polikliniklerine başvuran ve laboratuvar tetkiklerinde izole GGT yüksekliği saptanan hastaların KVH, diyabet ve metabolik sendrom ile ilişkisinin olup olmadığını değerlendirmektir.
Sonuçlar: 01 Ocak 2018 ile 01 Ocak 2021 tarihleri arasında herhangi bir
nedenle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim
Dalı Genel Dahiliye polikliniklerine başvuran 14360 hasta tarandı. İzole GGT
Yüksekliği olan 74 (%0.51) hasta saptandı. İzole GGT yüksekliği saptanan 74
hasta telefon ile aranarak yeniden kontrole çağırıldı. 27 hasta kontrole geldi.
Hastaların karaciğer fonksiyon testleri kontrol edildi. 12’sinde (%0.08) izole
GGT yüksekliğinin devam ettiği görüldü. 9’u (%75) erkekti. Ortanca yaş 56.5
yıldı. %75’inin aktif şikayeti yoktu. Ortalama vücut kütle indeksi (VKİ) 29.23 kg/
m2 olarak saptandı. 6’sı obez (%50), 4’ü (%33) fazla kilolu iken, 2’si (%17) normal vücut ağırlığına sahipti. 9 hastanın (%75) düzenli fiziksel aktivite yapmadığı
saptandı. 5 hasta (%41.7) hiç alkol kullanmamış iken %58.3’ü orta seviyede
(erkek 2 birim/gün, kadın 1 birim/gün altında) alkol kullanıyordu. Hiç birisinin
bitkisel ilaç kullanım öyküsü yoktu. 5 hasta (%41.7) hiç sigara kullanmamıştı.
On hastanın (%83.3) en az bir hastalığı vardı. %50’sinin hipertansiyonu
ve hiperlipidemisi vardı. 2 hastanın (%16.7) Tip 2 Diabetes Mellitus’u vardı.
%50’sinin metabolik sendrom tanı kriterlerini karşıladığı görüldü.
Hastaların 10 yıllık toplam KVH riski SCORE-2 risk tahmin cetveli kullanılarak hesaplandı. 4 hasta (%33.3) çok yüksek ve 5 hasta (%41.7) yüksek KVH
riskine sahipti. Sadece 3 hasta (%25) düşük-orta KVH riskine sahipti.
7 hastanın (%58.3) anti-HAV IgG’si pozitifti ve 7 hastanın (%58.3) total antiHBc ’si pozitifti. 2 hastanın kronik aktif hepatit B’si vardı. Tüm hastaların AntiHIV ve Anti-HCV sonuçları negatifti. Hastalara yapılan USG sonucu 2 hastada
(%16.7) Grade 2 hepatosteatoz (HS), 4 hastada Grade 1 HS saptandı. Diğer
hastalarda (%50) HS saptanmadı.
Tartışma: Hastaların %50 sinin obez, hipertansiyon ve hiperlipidemi tanısının olması ve metabolik sendrom tanı kriterlerine sahip olması izole GGT yüksekliği ve metabolik sendrom ilişkisini destekler niteliktedir. Sadece 1 hastada
(%0.08) koroner arter hastalığı mevcut olsa da hastaların %75’inin yüksek KVH
riskinin olması dikkat çekicidir.
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SS-032

MONOSİT/YÜKSEK YOĞUNLUKLU LİPOPROTEİN KOLESTEROL
ORANI, DİYABETİK RETİNOPATİ İÇİN BİR BİYOBELİRTEÇ
OLABİLİR Mİ?
Hasan Atlı1, Erhan Önalan2
1Batman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

Amaç: Çalışmamızda monosit ile yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol
oranı (MHR) 'nin diabetes mellitus(DM) ve diyabetik retinopati(DR) ile ilişkisini
incelemeyi amaçladık.
Materyal ve metod: Çalışma Haziran 2018 ile Eylül 2019 tarihleri arasında iç hastalıkları polikliniğimize başvurmuş retinopatisi olmayan 21 diyabetik
hasta, diyabetik retinopatisi olan 21 hasta ve sağlıklı bireyden oluşan 21 kişilik
kontrol grubu olmak üzere 3 gruptan oluşturuldu. Retrospektif olarak dosya taraması yapıldı ve hemoglobin, glikozillenmiş hemoglobin (HbA1c), hematokrit
sayıları(hct), monosit sayısı, LDL, HDL, trigliserit ve mikrovasküler komplikasyonlardan retinopatiye yönelik bilgiler toplandı.
Bulgular: MHR değerini diyabetik olup retinopatisi olmayan, diyabetik retinopatisi olan ve sağlıklı grupta sırasıyla 10,8±8,5 11,7±5,9 ve 9,6±5,6 saptadık. Diyabetes mellitus tanısı olup retinopatisi olmayan ve diyabetik retinopatisi
olan grupta sağlıklı gruba göre MHR değeri yüksek olup istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu. Ayrıca inflamasyon markerları olarak kullanılan serum CRP,
IL-6 ve TNF-alfa seviyeleri diyabetik retinopatisi olan grupta diyabeti olup retinopatisi olmayan ve sağlık kontrol grubuna göre daha yüksek saptanmış olup
istatistiksel olarak anlamlılık mevcuttu.
Sonuç: Sonuçlarımız şunu gösterdi; artan bir MHR seviyesinin inflamatuar
belirteçleriyle birlikte kullanıldığı takdirde diyabetik retinopatiyi, retinopatisi olmayan diyabet hastası ve sağlıklı bireylere göre ayırt etmede kullanılabilecek bir
parametre olarak düşünülebilir.
Anahtar kelimeler: Diabetes mellitus, diabetik retinopati, monosit/yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol oranı
Anahtar kelimeler: Monosit, yüksek yoğunluklu lipoprotein, diyabetik retinopati
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Genel Dahiliye

Sigara ve clopidogrel direnci ilişkisi

SS-033

KLOPİDOGREL DİRENCİNİN KAN LİPİD DÜZEYLERİ, HBA1C,
İLAÇLAR, TAM KAN PARAMETRELERİ VE NÖTROFİL/LENFOSİT
ORANI İLİŞKİSİ
Ceren Keleş Sönmez
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Antitrombositer tedavi perkütan koroner girişim öncesinde ve stentleme işlemi sonrasında komplikasyonları engellemek için kullanılan tedavinin
büyük bir parçasıdır. Klopidogrel en sık kullanılan antitrombositer ilaçlardandır. ADP P2Y12 reseptörünü geri dönüşümsüz inhibe ederek trombosit agregasyonunu önler. Ancak bazen klopidogrel kullanımına rağmen istenmeyen
tromboembolik olaylar gözlenmektedir. Bu da klopidogrele karşı direnç varlığını
düşündürmektedir. Bu nedenle klopidogrel direnci ile ilişkili olabilecek kronik
hastalıklar, laboratuvar parametreleri ve kullanılan medikal ilaçlar araştırıldı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Sultan
2. Abdülhamid Han Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUAM) Hastanesi
Kardiyoloji kliniğinde perkütan koroner girişim yapılacak olan 101 hastanın optik metod ile trombosit agregasyonu oranlarına bakıldı. Çalışmaya dahil edilen
hastaların yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, kronik hastalık öyküleri ve ilaç kullanımları not edildi. Hastaların işlem öncesi alınan kan örneklerinden çalışılan
trombosit sayısı, ortalama trombosit hacmi (MPV), trombosit dağılım genişliği
(PDW), trombosit dağılım hacmi (plateletcrit, PCT), nötrofil, lenfosit, nötrofil/
lenfosit oranı (NLR), kan lipid ve HbA1C değerleri kaydedildi. İstatistiksel analizler Jamovi (Version 2.2.5.0) ve JASP (Version 0.16.1) programları ile yapılmış olup ve istatistik analizlerde anlamlılık düzeyi 0.05 (p-value) olarak dikkate
alındı.
Bulgular: Perkütan koroner girişim planlanan hastalarda klopidpogrel direnç sıklığı %25,7 olarak tespit edildi. Sigara ve BB ilaç kullanımının istatiksel olarak anlamlı şekilde klopidogrel direncini azalttığını tespit edildi (sırasıyla
P=0,042 vs P=0,028). Nötrofil sayısı ≤5,02 mm3 olan kişilerde klopidogrel
direnci anlamlı olarak daha sık görüldü (P=0,005). Aynı zamanda NLR değeri
≤2,419 olan kişilerde de istatistiksel olarak anlamlı seviyede daha sık klopidogrel direnci gözlendi (P=0,02).
Sonuç: Klopidogrel direnci çalışmalar doğrultusunda ilaç-ilaç etkileşimleri ve
CYP enzim metabolizmasını etkileyen bazı genetik faktörlerle ilişkilendirilmiştir.
Çalışmamıza göre sigara ve BB kullanımı klopidogrel direncini azaltmaktadır.
Ayrıca nötrofil sayıları ve NLR değerleri düştükçe klopidogrel direnci açısından
risk daha çok artmaktadır. Direnç açısından öngördürücü bu faktörler hastalarda istenmeyen tromboembolik olayları engelleyebileceği gibi maliyet açısından
da son derece faydalı olacaktır.

İlaç kullanımı ve klopidogrel direnci ilişkisi

Laboratuvar parametreleri ve clopidogrel direnci ilişkisi

Genel Dahiliye

Anahtar kelimeler: Klopidogrel Direnci, Nötrofil/Lenfosit Oranı, Beta blokör, Klopidogrel,
Statin, HbA1c, Perkütan koroner girişim, Nötrofil, Trombosit Hiperreaktivitesi, Trombosit
agregasyon
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SS-034

HEPATOSELÜLER KANSERLİ HASTALARIN KLİNİKOPATOLOJİK
VE LABORATUVAR BULGULARININ PROGNOZA ETKİSİNİN
ARAŞTIRILMASI
Hafize Nihal Kahveci
Antalya Atatürk Devlet Hastanesi

Amaç: Çalışmamızın amacı hepatoselüler kanserde tanı anında prognoza
etki eden faktörleri araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Süleyman Demirel Üniversitesi Gastroenteroloji ve Onkoloji Bilim Dalı’na 2002 ve 2018 tarihleri arasında başvuran ve hepatoselüler
kanser tanısını histopatolojik veya klinik/radyolojik olarak alan 110 hasta değerlendirmeye alındı. Hastaların tanı anındaki (yaş,cinsiyet,alkol, komorbid hastalıklar, aile öyküsü, Doğu Kooperatif Onkoloji Grubu Performan Skoru (ECOG
PS), Barselona Kliniği Karaciğer Kanseri Klasifikasyonu (BCLC), hematolojik
parametreler, biyokimyasal parametreler, AFP, HBV DNA, HbeAg), hastalığa
ait (nodül sayısı, toplam tümör çapı, metastaz varlığı, histopatolojik diferansiasyon) faktörlerin, portal ven trombozu varlığı ve tedavi seçeneklerinin genel sağ
kalıma etkisi araştırıldı.
Bulgular: Çalışmamıza 110 hasta alındı. 90 tanesi (%81,8) erkek, 20 tanesi
(%18, 2) kadındı. Hastaların ortalama yaşı 753,62 aydı. Hastaların 49’ unda
(%44,5) komorbid hastalık mevcuttu. Tanı anında 32 hasta (%29,9) ECOG
PS 0, 28‘ i (%29,9) ECOG PS 1, 26’ sı (%23,63) ECOG PS 2, 12’si (%10,9)
ECOG PS 3, 10’u (%9,09) ECOG PS 4 ‘tü. Hastaların 90’ ında (%8,8) alkol
kullanım öyküsü yoktu. 7 hastanın (%6) ailesinde karaciğer ilişkili malignite öyküsü mevcuttu. Sirozu olan hastaların 42’ si (%38,18) Child A, 22’si Child B
(%20), 7’si Child C (%6,3) idi. Hastaların 29’unda (%30) tanı anında portal
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ven trombozu vardı. Hastaların 64’ ünde (%58,18) tek, 16’sında (%14,54) iki,
10’unda (%9.09) üç, 19’unda (%17,27) dört ve daha fazla nodül saptandı.Toplam tümör çapı 17 hastada (%15,8) < 20 mm, 22 hastada (%20) 20-49 mm, 39
hastada (%35.5) 50-100 mm, 31 hastada (%28) >100 mm idi. Tanı anında 41
hastada (%37,3) metastaz vardı. Çalışmaya alınan hastalarda etiyolojik faktör
en sık viral etmenlerdi. 46 hastada (%42) HBV pozitifti. AFP düzeyi 49 hastada
(%44,55) < 20 ng/ ml, 24 hastada (%21,80) 20- 200, 5’inde (%4.55) 201-399,
32’sinde (%29,10) ≥ 400 idi. 27 hasta çeşitli sebeplerle (performans düşüklüğü, tedavi almak istememesi vb.) tedavi almamıştı. 82 hastada ise çeşitli tedavi
seçenekleri (TAKE, RF, cerrahi, sistemik KT, biyolojik ajan vb.) uygulanmıştı.
Sonuçlar: Çalışmanın sonlandırıldığı an itibariyle toplam 110 hastadan 77
tanesi hayatta değildi. Ortalama genel sağkalım süresi 373,83 gündü. Tek değişkenli analizlerde ECOG PS, Child Pugh sınıfı, metastaz varlığı, AFP düzeyi,
nötrofil sayısı, hemoglobin düzeyi, portal ven trombozu varlığı, tanı anında nodül sayısı ve toplam tümör çapı, HBV DNA düzeyi, tedavi yöntemi ile genel
sağkalım arasında istatistiksel anlamlı ilişkisi saptandı.
Çok değişkenli analiz sonucuna göre ECOG PS 2 ve üzeri olması, Child Pugh
sınıflamasında puan artışı, portal ven trombozu varlığı, tümör sayısı ve çapındaki artış, metastaz varlığı, AFP düzeyinin 400 ve üzerinde olması, hemoglobin
düzeyinin düşük olması (<13 g/dl) ve nötrofil sayısının yüksek (>6000 µl) oluşunun sağkalım süresini kısalttığı saptandı. Destek tedavisi alan hastaların sağkalım süresi tedavi alan diğer tüm hastalardan kısa idi. Ancak biyolojik ajan (p=
0.264) ve sistemik KT (p= 0.381) alan hastalar ile destek tedavisi alan hastalar
karşılaştırıldığında yaşam süresini değiştirmediği saptandı.

Prognoza Etki Eden Parametreler - Çok Değişken Analiz

Anahtar kelimeler: Anahtar kelimeler: Hepatoselüler kanser, prognoz, sağkalım
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Prognoza Etki Eden Parametreler- Tek Değişken Analiz

Genel Dahiliye
SS-035

COVID-19 ŞİDDETİNİ ÖNGÖRMEDE TANI ANINDAKİ
NÖTROFİL-LENFOSİT, TROMBOSİT-LENFOSİT ORANLARI İLE
EOZİNOPENİNİN ROLÜ
Elif Yücesu, A. Münci Yağcı
Gazi Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi

Çin'in Vuhan şehrinde başlayan ve halen etkisini sürdüren COVID-19, çok
geniş klinik çeşitliliğe sahiptir. Çok hızla ilerleme gösterebiliyor olması nedeniyle
şiddetli hastalığı erken tanıma ihtiyacı doğmuş, hızlı ve ucuz belirteçler daha
büyük önem kazanmıştır. Hastalığın hafif veya ağır seyredeceğini erken öngörebilmek için pek çok belirteç üzerinde çalışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı
nötrofil-lenfosit oranı (NLR), monosit-lenfosit oranı (LMR), trombosit-lenfosit
oranı (PLR), eozinofil-lenfosit oranı (ELR), lenfosit, eozinofil sayısı, CRP, ferritin
gibi parametrelerin COVID-19 hastalarında yoğun bakım ihtiyacı ve hastalık
şiddetine göre farklılık gösterip göstermediğini incelemektir.
Bu çalışmaya Gazi Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne Mayıs 2020-Temmuz 2020 tarihleri arasında COVID-19 PCR pozitifliği nedeni ile
yatarak tedavi gören ve çalışma kriterlerini sağlayan 18 yaş üstü hastalar dahil
edilmiştir. Çalışma verileri hastane elektronik sisteminden elde edilmiş olup demografik özellikler ve başvuru anı, 4.gün ve 7.gün laboratuvar sonuçları kaydedilmiştir. Sonlanım noktaları olarak yoğun bakım ihtiyacı ve şiddetli hastalık
seçilmiştir.
COVID-19 hastalığında tanı anındaki yüksek NLR şiddetli hastalık ve yoğun
bakım ihtiyacıyla ilişkili bulunmuştur (p=0,003 ve p<0,001). Yüksek PLR ve
MLR’nin şiddetli hastalıkla ilişkili olduğu gösterilmiş (p<0,001 ve p=0,003) ancak yoğun bakım ihtiyacıyla ilişkisi gösterilememiştir (p=0,051 ve p=0,133).
Eozinopeni, yoğun bakım ihtiyacıyla ilişkili (p=0,001) ve şiddetli hastalık yönünden bağımsız risk faktörü (OR=4,217; %95 GA=1,196-14,875; p=0,025)
olarak değerlendirilmiştir. Düşük ELR hem şiddetli hastalık hem yoğun bakım
ihtiyacıyla ilişkili bulunmuştur (p<0,001 ve p=0,004). Hastalık seyrinde trombosit, fibrinojen, CRP ve ferritin değerlerinde ilk 7 günde anlamlı artış mevcuttur. Tanı anındaki yüksek CRP ve ferritin düzeylerinin yoğun bakım ihtiyacı
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açısından bağımsız risk faktörleri oldukları gösterilmiştir (CRP için OR=15,71;
%95 GA=1,93-127,57; p=0,01; ferritin için OR=12,8; %95 GA=1,62101,16; p=0,016).
Rutin hemogram değerlerinden elde edilen NLR, ELR, PLR ve MLR şiddetli
hastalığı öngörmek için faydalı olabilir. Eozinopeni, yoğun bakım ihtiyacıyla ilişkili ve şiddetli hastalık yönünden ileri yaş ile beraber bağımsız risk faktörü olarak
değerlendirilmiştir. Hastalık seyrinde ilk 7 günde trombosit, fibrinojen, CRP ve
ferritin takipte kullanılabilir. Tanı anındaki CRP ve ferritin yoğun bakım ihtiyacı
açısından bağımsız risk faktörleridir. Tüm bu belirteçlerin güvenilirliği ve uygun
eşik değerlerin belirlenmesi konusunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: COVID-19, NLR, ELR, MLR, PLR, Eozinopeni
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Optimal eşik değerlerinin belirlenmesi için yoğun bakım yatışına göre ROC
eğrileri.
(P değerleri: NLR=0,001; ELR=0,019; CRP<0,001; ferritin<0,001; D-dimer<0,001) AUC:
Area Under Curve

Çalışma grubunun seçilmesi.

Optimal eşik değerlerinin belirlenmesi için şiddetli hastalık durumuna göre ROC
eğrileri.
(P değerleri: NLR<0,001; ELR=0,003; CRP<0,001; ferritin<0,001; D-dimer<0,001) AUC:
Area Under Curve

Yoğun bakım yatış durumuna etkili faktörlerin lojistik regresyon analizi ile
değerlendirilmesi

50 yaş üstü (ref:<50)
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Univariate Log. Reg Crude OR
(%95 GA; p)

Multivariate Log. Reg Adjusted
OR (%95 GA; p)

6,03 (1,91-19; p=0,002)

1,91 (0,2-17,9; p=0,56)

Kronik hastalık (ref: hastalık yok)

16,25 (2,11-125,1; p=0,007)

2,42 (0,12-46; p=0,55)

Anemi (ref: anemi yok)

4,59 (1,71- 12,26; p=0,002)

2,71 (0,45-16,36; p=0,27)

Lenfopeni (ref: lenfopeni yok)

6,03 (1,91-19; p=0,002)

1,39 (0,2-9,5; p=0,73)

Eozinopeni (ref: eozinopeni yok)

5,26 (1,9-14,56; p=0,001)

3,07 (0,6-15,5; p=0,175)

NLR >3.05 (ref:<3,05)

3,85 (1,4-10,6; p=0,009)

0,46 (0,06-3,54; p=0,46)

CRP >50,95 (ref:< 50,95)

35 (7,63-160,45; p<0,001)

16,17 (2,45-106,8; p=0,004)

Ferritin >187,5 (ref:<187)

22,82 (4,96-104,8; p<0,001)

9,93 (1,58-62,23; p=0,014)

D-dimer >0,67 (ref:<0,67)

10,54 (3,3-33,6; p<0,001)

1,33 (0,14-12,04; p=0,79)
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Hastalık şiddetine etkili faktörlerin lojistik regresyon analizi ile değerlendirilmesi
Univariate Log. Reg Crude
OR (%95 GA; p)

Multivariate Log. Reg Adjusted
OR (%95 GA; p)

50 yaş üstü (ref:<50)

5,93 (2,64-13,34; p<0,001)

5,5 (1,3-23,2; p=0,02)

Kronik hastalık (ref: hastalık yok)

4,32 (1,81-10,35; p=0,001)

0,32 (0,05-1,7; p=0,19)

Anemi (ref: anemi yok)

4,52 (2,1- 9,72; p<0,001)

2,95 (0,82-10,62; p=0,09)

Lenfopeni (ref: lenfopeni yok)

4,28 (1,97-9,31; p<0,001)

2,35 (0,62-8,8; p=0,2)

Eozinopeni (ref: eozinopeni yok)

5,13 (2,37-11,1; p<0,001)

3,59 (1,1-11,69; p=0,03)

NLR >3.05 (ref:<3,05)

5,25 (2,4-11,5; p<0,001)

1,87 (0,53-6,57; p=0,32)

CRP >50,95 (ref:< 50,95)

6,44 (2,87-14,43; p<0,001)

1,08 (0,28-4,1; p=0,9)

Ferritin >187,5 (ref:<187)

5,47 (2,4-12,49; p<0,001)

1,7 (0,55-5,2; p=0,34)

D-dimer >0,67 (ref:<0,67)

9,92 (4,72-23,06; p<0,001)

2,2 (0,58-8,41; p=0,24)

Genel Dahiliye
SS-036

BİYOTİNİN PARASETAMOL (APAP) İNTOKSİKASYONUNA
BAĞLI HEPATOTOKSİSİTE ÜZERİNDEKİ TERAPOTİK ETKİLERİ
Gökçin Noyan1, Buket Demirci2, Ayça Tuzcu 3, Hilal Bektaş Uysal 4
1T.c. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2T.c. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
3T.c. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

4T.c. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel
Dahiliye Bilim Dalı

Giriş: Karaciğerde, birçok ilaç ve kimyasal ajan metabolize edilir. Bu nedenle, ilaçlara bağlı toksik olaylar, karaciğer hasarının en sık sebeplerindendir. Önerilen dozlarda alındığında, asetaminofen (APAP), %85-90'ı glukuronidasyon ve
ya sülfatlama ile metabolize edilir, %2'si değişmeden idrarla atılır. %10'a kadar
APAP, hepatik sitokrom P450 enzimleri tarafından toksik ve yüksek derecede reaktif bir ara bileşik N-asetil-parabenzokuinoeimine (NAPQI) dönüştürülür. NAPQI hepatositlere bağlanır ve hücresel hasara neden olur. Yüksek APAP dozları,
reaktif oksijen radikallerinin aşırı üretimine, GSH tükenmesine ve karaciğerde
inflamatuar sitokinlerin salınımına neden olur. N-asetilsistein (NAC), hepatik
GSH sentezini destekler ve karaciğerdeki GSH depolarını yeniler. NAC, dünya çapında APAP hepatotoksitesinin antidotu olarak kabul edilmektedir. Ancak
NAC kullanımının, dar terapötik penceresi ve APAP zehirlenmelerinde kullanım
zamanı ile ilgili bazı sınırlamaları vardır. Bu nedenle APAP intoksikasyonuna
bağlı hepatotoksisitede oksidatif stres, mitokondriyal hasar ve lipid peroksidayonu gibi çoklu metabolik yolak üzerine üzerine olası etkileri bulunan başka
moleküller tedavi açısından araştırılmaya başlanmıştır. Biyotin (B7), suda çözünebilen vitaminler ailesinin bir üyesidir ve insan sağlığının devamı için gerekli,
vazgeçilmez bir mikronutrienttir. Bu vitaminin hücresel enerji metabolizmasında
ve oksidatif stresin regulasyonunda görev aldığı ayrıca gen ekspresyonu regulasyonunu düzenlediği ve inflamasyon üzerine çarpıcı etkileri olduğu da çeşitli
çalışmalarda gösterilmiştir. Tüm bu metabolik yolaklar üzerine etkisi göz önüne
alındığında çalışmamızda, APAP intoksikasyonuna bağlı hepatotoksisitede biyotin kullanımın karaciğer hasarı ve oksidan/antioksidan parametreler üzerine
etkisinin görülmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: 48 adet erkek Wistar-Albino cinsi rat her bir grupta 8 adet olmak
üzere 6 gruba ayrılmıştır. Ratlara 1,5 g/kg parasetamol tablet ezilip oral gavaj
yolu ile uygulanarak parasetamol intoksikasyonu modeli oluşturulmuştur. Çalışma dizaynı ve uygulanan ilaç dozları tablo 1 de gösterilmiştir.
Kan örnekleri sıçanın direkt olarak kalbinden alınarak, serum AST ve ALT
düzeyleri çalışıldı. Ayrıca karaciğer dokusunda MDA, NO, GSH ve Katalaz düzeyleri ölçüldü. Karaciğerden patoloji için örnekler alındı.
Bulgular: SG grubunda; AST değeri 98,50±5,15 U/L, ALT değeri
39,25±5,75U/L, BG grubunda; AST 104,63±7,15U/L, ALT 38,38±5,55U/L,
APAP grubunda; AST 281,63±22,42U/L, ALT 127,88±22,07U/L, APAPB2
grubunda; AST 107,88±3,98U/L, ALT 76,38±5,81, APAPB6 grubunda; AST
107,25±11,93U/L, ALT 52,13±10,25U/L ve APAPNAC grubunda ise AST
104,63±9,99U/L, ALT 49,38±4,21U/L olarak saptandı. SG grubu ile karşılaştırıldığında, APAP grubunda hem AST hem de ALT düzeyleri açısından her iki
grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p <0.001). BG, APAP,
APAPB6, APAPB2 ve APAPNAC gruplarının verileri SG grubu verileri ile karşılaştırıldığında; APAP verilen grupta, AST ve ALT düzeylerinde, neredeyse 3
katına kadar olan, istatistiksel olarak anlamlı bir yükseliş olduğu gözlendi. Bu
durum, hepatotoksisite modelinin oturduğunun bir göstergesiydi. APAP grubu
verileri, APAPB6 grubu verileri ile karşılaştırıldığında APAPB6 grubunda AST
ve ALT değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı şekilde belirgin düşüş gösterdiği
görülmüştür (sırasıyla p:0.01, p:0.03). APAP grubu, APAPNAC grubu ile karşı-
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laştırıldığında ise AST ve ALT değerleri açısından her iki grup arasında anlamlı
fark saptandı (sırasıyla p:0.00, p: 0.03). APAPNAC grubunda AST ve ALT değerlerinin APAPB6 grubu verilerine göre daha düşük olduğu görülse de her iki
grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).
Karaciğer fonksiyon testleri açısından bakıldığında, yüksek doz biyotinin en
az standart tedavi olan NAC kadar etkin olduğu, ancak düşük doz uygulanan
biyotinin karaciğer fonksiyon testlerinde düşüş yaratmakla birlikte istatistiksel
olarak anlamlı bir düşüş yaratmadığı gösterilmiştir.
BG, APAP, APAPB6, APAPB2 ve APAPNAC gruplarının verileri SG grubu
verileri ile oksidan ve antioksidan parametreler açısından karşılaştırıldığında
BG grubu hariç, tüm gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.001)(Tablo2). SG ve BG grupları arasında hem oksidan hem de
antioksidan parametreler açısından, istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı
(p>0.05). Bu durum tek başına biyotin verilen grupta, biyotinin karaciğer dokusu üzerinde oksidan/antioksidan parametreler açısından tek başına pozitif veya
negatif yönde herhangi bir etkisinin olmadığını göstermekteydi. APAP grubu,
APAPB2 grubu ile karşılaştırıldığında, hem oksidan hem de antioksidan parametreler açısından, her iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).
Yani 2 mg uygulanan biyotin, APAP intoksikasyonuna bağlı hepatotoksisite
gelişmiş ratlarda, oksidan/antioksidan parametreler üzerine etkili bulunmamıştır. APAP grubu verileri APAPB6 grubu verileri ile karşılaştırıldığında, MDA ve
NO değerlerinde 6 mg biyotin uygulanan grupta anlamlı bir düşüş olduğu görülürken (sırasıyla p: 0.00, 0.00), SOD ve GSH değerlerinde de anlamlı bir
yükseliş olduğu görüldü (sırasıyla p: 0.04, p: 0.00). APAP intoksikasyonuna
bağlı hepatotoksisitenin standart tedavi yöntemi olan NAC tedavisi uygulanan,
APAPNAC grubu ile APAP grubu karşılaştırıldığında, benzer şekilde, oksidan
parametlerlerde belirgin bir düşüş gözlenirken, antioksidan parametrelerde de
istatistiksel olarak anlamlı bir artış olduğu görüldü (p <0.001). APAPNAC grubu ile APAPB6 grubu karşılaştırıldığında ise, hem oksidan hem de antioksidan
parametreler açısından, her iki grup arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır
(p>0.05). 6 mg biyotin uygulamasının, standart tedavi olan NAC kadar etkili
olduğu gözlenmiştir.
Sonuç: Yüksek doz biyotinin, standart tedavi yöntemi olan NAC uygulanan
grup verileri ile benzer sonuçlar göstermesi, yüksek doz biyotinin NAC tedavisi
kadar etkin olduğunu göstermektedir. Biyotinin kolay ulaşılabilir olması, kullanım kolaylığı, maliyetinin düşük olması, suda eriyen bir vitamin olması sebebiyle fazla alımlarda vücuttan kolayca atılabilmesi, APAP zehirlenmelerinde tedavi
seçeneği olarak kullanım tercihi olmasına neden olabilir
Anahtar kelimeler: APAP, NAC, Biyotin, Reaktif Oksijen Radikalleri, Toksik Hepatit
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Tablo 1. Çalışma dizaynı
GRUP

UYGULAMA

Kontrol grubu (SG)

i.p. olarak serum fizyolojik uygulandı

APAP

1,5 g/kg parasetamol tableti ezilip oral gavaj ile bir kere uygulandı

APAP+NAC

1,5 g/kg parasetamol tableti ezilip oral gavaj ile bir kere uygulandı, ilaveten 30
dakika sonra 100 mg/ NAC i.p. uygulanarak standart tedavi etkinliği görüldü

BİYOTİN (BG)

6 mg/kg biyotin tableti ezilip oral gavaj ile bir kere uygulandı. Bu dozda uygulanan
biyotinin, bizzat kendisinin akut toksisite göstermediğinden emin olunması
açısından biyotinin güvenilirliği araştırıldı

APAP+BİYOTİN 2

1,5 g/kg parasetamol tableti ezilip oral gavaj ile bir kere uygulandı, takiben
30 dakika sonra 2 mg/kg biyotin tablet ezilip oral gavaj ile bir kere uygulandı.
Biyotinin tedavi etkinliği araştırıldı.

APAP+BİYOTİN 6

1,5 g/kg parasetamol tableti ezilip oral gavaj ile bir kere uygulandı, takiben 30
dakika sonra 6 mg/kg biyotinin tablet ezilip oral gavaj ile bir kere uygulandı. Yüksek
doz biyotinin tedavi etkinliği araştırıldı.

takip etti. VTE riski yüksek tespit edilen grupta eş zamanlı kanama riski yüksekliği (HAS-BLED ≥3) %36 saptandı. VTE riski düşük grupta ise eş zamanlı
yüksek kanama riski %20,9 oranında bulundu (p<0,001). Tek değişkenli analizde (düzeltilmemiş) yüksek VTE riski (Padua skoru ≥4) 2,13 kat (%95 Güven
Aralığı: 1,41 – 3,20, p<0,001) daha yüksek kanama riski (HAS-BLED skoru
≥3) ile ilişkili bulundu. Bununla birlikte, çok değişkenli analizde (düzeltilmiş) bu
ilişki kayboldu ve bağımsız ilişki gözlenmedi (Olasılık oranı: 1,17 (%95 Güven
Aralığı: 0,73 – 1,86, p=0,513).
Sonuç: Bu araştırmada iç hastalıkları kliniklerinde yatmakta olan hastaların
üçte birinden fazlasında VTE riskini yüksek bulduk. Risk artışına en yoğun katkı
yapan değişken akut infeksiyondu. VTE profilaksisi ihtiyacı olan hastaların üçte
birinden fazlasında eş zamanlı kanama riski yüksekliği de saptadık. Bununla birlikte, diğer faktörler için düzeltme yapıldığında artmış VTE riski kanama riskinde
artış için bağımsız bir değişken değildi. Bu bulgular VTE riskinin yüksek olduğu
hastaların karmaşıklığına vurgu yapmaktadır ve iç hastalıkları kliniklerinde VTE
riskinde artışla ilişkili faktörlerin cerrahi kliniklerine göre farklılık gösterdiğine
işaret etmektedir.
Anahtar kelimeler: venöz tromboembolizm, PADUA risk skoru, kanama riski, HAS-BLED
skoru

Tablo 2. Karaciğer dokusunda oksidan-antioksidan parametrelerin karşılaştırılması
SG

BG

APAP

APAPB6

APAPB2

APAPNAC

p

SOD

66,41±4,18 66,45±3,12 25,32±4,09* 62,31±4,08* 35,69±2,68* 66,68±2,88* <0,001

GSH

57,12±3,28 57,23±2,90 19,06±3,77* 56,52±3,78* 33,54±4,90* 57,99±4,05* <0,001

MDA

0,55±0,10

0,54±0,09

3,08±0,68*

0,58±0,11*

2,03±0,23*

0,51±0,11* <0,001

NO

2,43±0,25

2,43±0,34

5,79±0,59*

2,48±0,28*

3,58±0,33*

2,45±0,31* <0,001

Genel Dahiliye
SS-037

İÇ HASTALIKLARI YATAN HASTALARINDA KOMPOZİT VENÖZ
TROMBOEMBOLİZM RİSKİ VE KANAMA RİSKİ
Nilay Güldür Çapan, Neslihan Kayahan Satış, Beyza Beyza, İlker Taşçı
Sbü Gülhane Tıp Fakültesi Ve Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği

Amaç: İç hastalıkları yatan hastalarında ileri yaş, immobilizasyon, çoklu
morbidite gibi nedenlere bağlı olarak venöz tromboembolizm (VTE) riski artar
ve koruyucu profilaksiye ihtiyaç duyulur. Bununla birlikte, Türkiye’de iç hastalıkları kliniklerinde VTE riski altındaki bireylerin oranı ve bu bireylerin klinik
özelliklerine yönelik veriler ulaşılabilir literatürde bulunamamıştır. VTE riski altında olup trombofilaksi endikasyonu olan bireylerin klinik özellikleri eş zamanlı
olarak kanama riskinin de artabileceğini düşündürmüştür. VTE riski altında olan
bireylerde eş zamanlı kanama riskine yönelik verilere ise global literatürde ulaşılamamıştır. Bu araştırmada iç hastalıkları yatan hastalarında VTE profilaksisi
ihtiyacı olan bireylerin oranını, klinik özelliklerini ve eş zamanlı kanama riskini
incelemeyi amaçladık.
Yöntem: Tek merkezli, prospektif hasta kayıtlı ve kesitsel inceleme tasarımında Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Klinikleri’ne yatırılan olgular araştırmaya dahil edildi. Elli yaşından genç bireyler
ile en az 2 gece yatmayan bireyler çalışma dışında bırakıldı. VTE riski Padua
Risk Ölçeği (Değişkenler: kanser, geçirilmiş VTE, immobilite, hiperkoagülapati,
geçirilmiş travma/operasyon, >70 yaş olma, kalp / solunum yetmezliği, inme
veya akut miyokard enfarktüsü, akut infeksiyon / romatizmal hastalık öyküsü,
VKİ >30kg/m2 ve hormon replasman tedavisi; toplam puan: 18; 4 ve üzeri
puan yüksek VTE riskini gösterir) ile hesaplandı. Kanama riski HAS-BLED skorlamasıyla (Değişkenler: hipertansiyon, böbrek veya karaciğer Hastalığı, inme,
kanama öyküsü veya yatkınlık, labil INR, yaş >65 ve ilaç veya alkol kullanımı;
toplam puan: 8; 3 ve üzeri puan yüksek kanama riskini gösterir) değerlendirildi.
Birincil sonlanım VTE profilaksisi endikasyonu olan bireylerin oranı, ikincil sonlanım kompozit VTE ve kanama riski yüksekliği oranı olarak planlandı. Yüksek
VTE riskinin yüksek kanama riskiyle potansiyel bağımsız ilişkisi çok değişkenli
lojistik regresyon ile analiz edildi.
Bulgular: Toplam 500 hasta ile analiz yapıldı (yaş ortalaması: 59,9±19,8;
kadın: %50). En sık komorbiditeler hipertansiyon (%45,8), tip 2 diyabetes
mellitus (%34,0) ve kardiyovasküler hastalıktı (%25,4). Padua risk skoruna
göre VTE profilaksisi gereken hasta oranı %35’ti (n=175). VTE riski yüksek
grup VTE riski normal gruba göre daha yaşlıydı (ortalama yaş: 67,9±17,2 ve
55,6±19,8, p<0,001) ancak cinsiyet dağılımı benzerdi (kadın cinsiyet: %50,3
ve %49,8, p=0,925). Charlson Komorbidite İndeksi skoru bu grupta anlamlı derecede yüksekti (6,2±2,4 ve 2,9±2,4, p<0,001). Padua skoru VTE riski
yüksek grupta 5,7±1,9, diğer grupta 1,4±1,1 bulundu (p<0.001). VTE riski
yüksek grupta Padua tablosu değişkenlerinden akut infeksiyon %64,6 ile en sık
kaydedilendi. Bunu 70 yaşından büyük olma (%54,9) ve aktif kanser (%48,6)
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Geriatri
SS-039

YAŞLI BİREYLERDE SIK GÖRÜLEN HUZURSUZ BACAK
SENDROMUNUN DİĞER GERİATRİK SENDROMLARLA İLİŞKİSİ
Serdar Özkök, Cağlar Özer Aydın, Duygu Erbaş Saçar, Nezahat Müge
Çatıkkaş, Tuğba Erdoğan, Cihan Kılıç, Mehmet Akif Karan, Gülistan Bahat
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı

Amaç: Huzursuz Bacak Sendromu (HBS) sık rastlanan bir uyku sorunu
olup yaşlı bireylerde yaşam kalitesini anlamlı ölçüde etkiler. Çalışmamızda HBS
ile anlamlı ilişkili olan geriatrik sendromları ve diğer faktörleri tespit etmeyi
amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Çalışma geriye dönük, kesitsel olarak tasarlanmış
olup, üçüncü basamak bir sağlık kurumunun geriatri polikliniğine ayaktan başvuran 60 yaş ve üzeri hasta verileri kullanılarak yapıldı. HBS tanısı, çekirdek
klinik özelliklerin varlığı sorgulanarak koyuldu. Uyku sorunları, son bir yılda düşme öyküsü, düşme korkusu, polifarmasi (≥5 ilaç/gün), konstipasyon, kognitif
bozukluk, depresyon, üriner ve fekal inkontinans, malnutrisyon, sarkopeni (S),
temel ve araçlı günlük yaşam aktivitelerinde (GYA) bağımlılık gibi geriatrik sendromlar ve yaşam kalitesinde azalma sorgulandı. Düşük kas kuvveti el kavrama
kuvveti ölçülerek değerlendirildi ve olası S olarak tanımlandı. Doğrulanmış (kesin) S ise düşük kas kuvvetine eklenen düşük kas kütlesi olarak tanımlandı ve
kas kütlesi ölçümü için Tanita BC-532 biyoimpedans analizörü kullanıldı. Düşük
kas kuvveti tanısı için EWGSOP 2’nin önerdiği eşik değerler kullanılırken, düşük
kas kütlesi için Türk popülasyonuna özgü eşik değerler kullanıldı. p değerinin
0.05’in altında olması anlamlılık düzeyi olarak kabul edildi.
Bulgular: Çalışmaya 1766 katılımcı dahil edildi, %68.6’sı kadındı. Ortanca
yaş 72 (60-99) idi. HBS, çalışma grubunun %28.3’ünde tespit edildi ve anlamlı
olarak kadın bireylerde daha sıktı (%76.4). HBS (+) olan grup HBS (-) olan
gruba göre daha gençti ve ek hastalık ve ilaç sayıları anlamlı daha fazlaydı. Uyku
sorunu, kronik ağrı, kognitif bozukluk, konstipasyon, araçlı GYA’da bağımlılık,
depresif duygudurum, düşme korkusu, polifarmasi, azalmış yaşam kalitesi ve
üriner inkontinans HBS grubunda anlamlı daha fazlaydı. Çok değişkenli analizlere göre, HBS ile bağımsız ilişkili faktörler sadece yaş (OR (%95 GA)= 0.94
(0.89-0.99), p<0.01) ve kognitif bozukluktu (OR (%95 GA)= 2.25 (1.07-4.75);
p<0.03).
Sonuç: Çalışmamıza göre HBS ile bağımsız ilişkili olan tek geriatrik sendrom
kongitif bozukluk olarak izlendi. HBS ve bilişsel fonksiyonlar arasındaki ilişkinin
daha net ortaya koyulması ve HBS hastalarındaki kognitif profilin daha net
tanınması için daha çok çalışmaya ihtiyaç olduğu kanısına varıldı
Anahtar kelimeler: huzursuz bacak sendromu, kognitif disfonksiyon, geriatri, uyku
bozuklukları
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İDİOPATİK PARKINSON HASTALIĞINDA DİSFAJİ
DEĞERLENDİRMESİ: KIRILGANLIK,MALNUTRİSYON,
SARKOPENİ VE HAYAT KALİTESİ İLİŞKİSİ
Serdar Özkök1, Zeynep Tüfekçioğlu2, Serkan Bengisu3, Başar Bilgiç4, Haşmet
Hanağası4, Gülistan Bahat1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı
2İstanbul Aydın Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

3İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil Ve Konuşma Terapisi Bölümü

4İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Davranış Nörolojisi Ve
Hareket Bozuklukları Bilim Dalı

Amaç: Disfaji, Parkinson hastalığında sık rastlanan bir bulgu olup, hastalık
ilerledikçe prevalansı da hızla artar. Öyle ki kullanılan disfaji tanımı, değerlendirme yöntemi ve hastalığın evresine bağlı olarak %18.5-%100 arasında geniş
bir prevalans aralığına sahip olduğu bildirilmiştir(1). Erken dönem hastalarda
disfaji hastalığın ilk belirtisi olabileceği gibi, çoğu zaman belirgin olmadığı için
tanınmayabilir veya göz ardı edilebilir. Ancak malnutrisyon, dehidratasyon ve
aspirasyon pnömonisi ile sonuçlanabildiği, yaşam kalitesini olumsuz etkilediği
ve mortaliteyi arttırdığı için önem arz etmektedir (1, 2). Bunun yanısıra hem
hastalığın kendisi hem de neden olduğu beslenme sorunlarına bağlı olarak kas
kuvvet ve kütlesinde azalma ve kırılganlıkta artış ile sonuçlanabileceği öngörülmektedir (3-5). İç içe geçen kırılganlık, malnutrisyon ve sarkopeni kavramlarının
ayrı ayrı fonksiyonellikte azalma ve hastane yatışlarında, morbidite ve mortalitede artış ile yakın ilişkili olduğu bilinmektedir (6). Ancak bunların İPH hastalarındaki prevalansı ve disfaji ile olan ilişkisini bir arada değerlendiren kapsamlı
çalışma sayısı kısıtlıdır.
Bu nedenle çalışmamızda Hareket Bozuklukları polikliniğine ayaktan başvuran İdiyopatik Parkison Hastalığı (İPH) tanısı almış hastalarda i. Farklı taramadeğerlendirme yöntemleri ile disfaji prevalansının belirlenmesini; ii. İPH hastalarında kırılganlık, malnutrisyon, sarkopeni ve düşük hayat kalitesi sıklığının
belirlenmesini; iii. Disfajinin bahsedilen parametreler ile ilişkini değerlendirmeyi
amaçlamaktayız.
Materyal ve Metot: Çalışma Ocak 2020-Ocak 2022 tarihleri arasındaHareket Bozuklukları polikliniğine ardışık olarak başvuran Birleşik Krallık Beyin
Bankası Kriterlerine göre İPH tanısı alan 18 yaş ve üzeri katılımcılar dahil edildi.
Disfajisi farklı etyolojilere bağlanmış hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalık evresi Hoehn-Yahr ile, motor şiddeti Hareket Bozuklukları Cemiyeti-Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği (HBPH-DÖ)-3. kısım ile değerlendirildi.
Kognitif durum değerlendirmesi Klinik Demans Değerlendirme Ölçeği (CDR) ve
Mini-mental durum değerlendirmesi (MMSE) ile yapıldı. Disfaji tek soruluk basit
değerlendirme yolu (Katı ve/veya sıvı gıdaları yutarken güçlük çekiyor musunuz?) ve Yeme Değerlendirme Aracı-10 (EAT-10) ile, objektif olarak ise Gugging
Yutma Tarama Testi (GUSS) ile değerlendirildi. Hastaların kırılganlık durumu
FRAIL ölçeği, malnutrisyon durumu Mini-Nutrisyonel Değerlendirme-Kısa Form
(MNA-SF), sarkopeni riski SARC-F ölçeği ile ve hayat kalitesi Euroqol-5Boyut3Seviye (EQ-5D-3L) tanımlayıcı sistem ve görsel analog skalası (VAS) ile değerlendirildi. Tüm hastalar ilacın etkin olduğu açık dönemde değerlendirildi. Tek
ve çok değişkenli analizler ile disfaji ile anlamlı ilişkili faktörler belirlendi Disfaji
değerlendirme ölçekleri arasındaki korelasyon Spearman analizi ile değerlendirildi. p değerinin 0.05’ten küçük olması istatistik anlamlılık olarak kabul edildi.
Bulgular: Çalışmaya katılan toplam 112 hastadan %69’u (77) erkekti, ortalama yaş 62±12.2 (26-87), ortalama eğitim düzeyi 9 sene, ortalama hastalık süresi 7.5±4.6 sene, ortalama HBPH-DÖ motor skoru 30.5±13.4, ortanca H&Y
skoru 2 (1-4), ortalama MMSE skoru 28.18±2.32, ortanca CDR skoru 0 (0-3)
idi. Disfaji prevalansı tek soruluk değerlendirme ve EAT-10 ile sırasıyla %27.0
ve %31.5 iken, objektif değerlendirmeye göre %26.1’di. GUSS’a göre hastaların %20.7’sinde hafif, %3.6’sında orta ve %1.8’inde ağır düzeyde disfaji vardı.
Hastaların %41.1’i kırılganlık öncesi evrede ve %30.4’ü kırılgandı; %24.5’inde
malnutrisyon riski ve %10’unda malnütrisyon; %35.4’ünde ise artmış sarkopeni riski vardı. EQ5D3L tanımlayıcı sistem median skoru (min-maks) 8 (5-13),
EQ5D3L VAS median (min-maks) değeri ise %69 (0-100)’du. GUSS skorları ile
tek soruluk değerlendirme ve EAT-10 arasında zayıf; ancak anlamlı korelasyon
varlığı gözlendi (sırasıyla r=-0.388 ve 0.430; p<0.001). Objektif disfaji ile hastalığın motor şiddeti, hastalık süresi, kırılganlık ve hayat kalitesi arasında anlamlı
ilişki saptandı (p değeri sırasıyla 0.03, 0.02, 0.008 ve <0.001). Çok değişkenli
analizler için iki ayrı model belirlendi. Model 1’de kırılganlık, hastalık süresi ve
hastalığın motor şiddeti bağımsız değişkenler olarak belirlendiğinde, kırılganlığın
objektif disfaji riskini sekiz kat arttırdığı tespit edildi [OR (%95 GA)=8.0 (1.252.8)]. Model 1’e eklenen yaş ve ilaç sayısı ile Model 2 oluşturuldu ve benzer
şekilde yalnızca kırılganlığın disfaji ile bağımsız ilişkili olduğu görüldü [OR (%95
GA=15.8 (1.5-168.3)] (Tablo 1).
Sonuç: Çalışma sonuçları, kırılganlığın disfaji ile bağımsız ilişkili risk faktörü
olabileceğini göstermektedir. Bu bağlamda, İPH hastalarının takibinde disfaji
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mutlaka sorgulanmalı ve değerlendirmesi atlanmamalıdır. İPH’de disfaji gelişiminin risk faktörlerinin daha sağlıklı belirlenmesi için boylamsal çalışmalara
ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: disfaji, hayat kalitesi, kırılganlık, Parkinson hastalığı, sarkopeni
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Tablo 1. Objektif disfaji ile bağımsız ilişkili faktörlerin belirlenmesi (Çok değişkenli analizler)

Kırılganlık

Model 1

Model 2

OR (%95 GA), p

OR (%95 GA), p

8.0 (1.2-52.8), 0.03

15.8 (1.5-168.3), 0.02

Hastalığın motor şiddeti

1.0 (0.9-1.1), 0.9

1.0 (0.9-1.1), 0.8

Hastalığın süresi

3.3 (0.6-18.0), 0.2

3.8 (0.6-24.1), 0.2

Yaş

-

1.0 (0.9-1.1), 0.4

İlaç sayısı

-

0.8 (0.5-1.2), 0.3
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COVID-19 HASTALARINDA TIME KRİTERLERİNE GÖRE
UYGUNSUZ İLAÇ KULLANIMI VE HASTANE İÇİ ÖLÜM İLİŞKİSİ
Nurdan Şentürk Durmuş1, Aslı Tufan1, Büşra Can1, Birkan İlhan2, Gülistan
Bahat2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı

2İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Anabilim Dalı, İstanbul
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Amaç: Bu çalışma, mortalite ile ilgili diğer olası faktörleri göz önünde bulundurarak hastaneye yatan hastalarda Uygunsuz İlaç Kullanımı (UİK) ile COVID19’a bağlı hastane içi mortalite arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçlamıştır.
Yöntemler: Türkiye Yaşlıda Uygunsuz İlaç Kullanım (TIME) kriterleri UİK'i
tanımlamak için kullanıldı. Bu çalışmanın birincil sonlanım noktası hastane içi
mortalite idi.
Bulgular: Çalışmaya 201 yaşlı (ortalama yaş 73,1 ± 9,4, %48,9 kadın) dahil edildi. Hastane içi ölüm oranı ve UİK sıklığıı sırasıyla %18.9 (n=38) ve %96
(n=193) idi. TIME to START'a göre en yaygın UİK, günlük yetersiz D vitamini
ve/veya kalsiyum alımıydı. Birden fazla ilaç endikasyonu için proton pompası
inhibitörü (PPI) kullanımı, TIME to STOP’a göre en yaygın UİK idi. Mortalite,
tek değişkenli analizde UİK ile ilişkiliydi (p=0,005), ancak çok değişkenli analizde anlamlı bulunmadı (p=0,599). İleri yaş (tehlike oranı (HR): 1.08; %95
güven aralığı (GA): [1.02-1.13]; p=0.005) ve daha yüksek Nütrisyonel Risk
Tarama 2002 (NRS-2002) puanları hastane içi mortalite ile korele idi (HR: 1.29;
%95 GA: [1.00-1.65];p=0.042).
Sonuç: Mortalite; UİK ile ilişkili değildi. COVID-19'da ileri yaş ve yetersiz
beslenme hastane içi ölümlerle ilişkiliydi. Bu çalışmanın sonuçları, COVID-19
olan ve TIME önerileri doğrultusunda tedavi edilen yaşlılarda hastaneye yatış
sırasında yapılan taramada malnütrisyon saptanır ve tedavi edilirse, yaşlılarda
daha iyi sonuçların görüleceğini düşündürmektedir.
Anahtar kelimeler: COVID, TIME kriterleri, Uygunsuz İlaç Kullanımı, Yaşlı,
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Tablo 1. Katılımcıların özellikleri ve laboratuvar parametreleri (n=201) ve yaşayan ve ölenlerin
univaryantk değişkenli analizi

SS-042

PALYATİF BAKIM MERKEZİNDE MORTALİTENİN PROGNOZUN
GÖSTERGESİ OLARAK NÖTROFİL/LENFOSİT ORANI
İrem Kıraç Utku
Sağlık Bakanlığı Şehit Prof. Dr İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Tablo 2. TIME kriterlerine göre en çok Kullanılan İlk 5 Uygunsuz İlaç İsmi katılımcıların potansiyel olarak
uygun olmayan ilk beş ilacı

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Giriş: Yaşlı erişkin nüfusu giderek artmakta ve buna bağlı olarak kronik hastalıklar artmaktadır. Sonuç olarak palyatif bakım ihtiyacı artmaktadır. Dünya
Sağlık Örgütü palyatif bakımı ‘Yaşamı tehdit eden hastalıklardan kaynaklanan
problemler ile karşılaşan hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesinin, başta ağrı olmak üzere tüm fiziksel, psikososyal ve ruhsal problemlerin erken tespit
edilerek ve etkili değerlendirmeler yapılarak önlenmesi ve giderilmesi suretiyle
arttırılmasına dayanan bir yaklaşımdır ‘şeklinde tanımlamaktadır (1). Literatürde palyatif bakım merkezlerinin yaşam kalitesini artırdığı, bakım veren yükünü
hafiflettiği ile ilgili sayısız makale mevcuttur.(2) Ülkemizde palyatif bakım merkezleri yakın zamanda artmaya başladı. Hala yetersiz yatak kapasitesine sahibiz.
Hastaların yatış süreleri uzadıkça maliyet artmakta ve yeni yatacak hastalara
yer açılamamakta.Palyatif bakım hastaları ile ilgili prognozuöngördürecek yayınlar literatürde çok sınırlı (3).Kaynakların verimli kullanılması için hastaların
mortalitesini öngörecek basit ucuz tetkiler yararlı olabilir. Nötrofil/lenfosit oranı
(NLO);sistemik inflamatuvar yanıtı yansıtan kandaki ölçülebilir parametrelerden
biridir. Son yıllarda çeşitli hastalıkların prognozunu gösteren önemli bir belirteç olarak kabul edilmiştir. Çalışmamızda palyatif bakım merkezimizde yatarak
tedavi gören hastaların NLO değeri ile 1 aylık mortaliteleri arasındaki ilişkiyi
inceledik.
Materyal-Metod: Çalışma Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesindenetik kurul onayı aldıktan sonra (onay no:
2021/231) başladı.1 Ocak 2019- 1 Ocak 2021 tarihleri arasında yatarak tedavi
549 hastanın dosyaları incelendi 513 hasta dahil edildi. Yaş, cinsiyet, palyatif
hasta olmasının primer sebebi, yatış toplam lökosit sayısı ve alt popülasyonları
(nötrofil, lenfosit, monosit, eozinofil ve bazofil), palyatif servisten nasıl ayrıldığı
not edildi. Hastaların servisimize yattığı gün baz alınarak 30 gün içinde ex olup
olmadığı ayrıca not edildi not alındı. İmmün profili etkileyebileceğinden hematolojik malignitesi olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Mutlak nötrofil sayısının
mutlak lenfosit sayısına bölünmesiyle NLO hesaplandı.
İstatistiksel analizler için NCSS (NumberCruncher Statistical System) 2007
(Kaysville, Utah, USA) programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken
tanımlayıcı istatistiksel metotların (Ortalama, Standart Sapma, Medyan, Frekans, Oran, Minimum, Maksimum) yanı sıra verilerin dağılımı Shapiro-Wilk
Testi ile değerlendirilmiştir. Niceliksel verilerin iki grup karşılaştırmasında MannWhitney U Testi kullanıldı. Nitel veriler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla
Chi-square analizi kullanıldı. Bağımlı değişkene etki eden faktörleri belirlemek
amacıyla lojistik regresyon analizi kullanıldı. Anlamlılık p<0.05 düzeylerinde
değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmamıza 513 dahil edildi. Hastalar 19 ile 99 yaş arasındaydı
ortalama yaş 73,19±14,88 olarak hesaplandı. (Tablo 1).Bunların 236’sı kadın,
277’si erkekti. Hastanın palyatif akım hastası haline gelmesinde primer sorumlu
hastalıklar incelendiğinde katılımcıların%27,5'i serebrovasküler olay, %37.1’i
malignite,%39,8'i demans, %6,1'i parkinson, %3,8'i diğer nörolojik hastalıklar,
%19,3'ü kronik kalp yetmezliği ve %34,2'si diğer hastalıklar olarak saptandı.
Hastaların %67.8 inin birden fazla hayatı tehtid edici hastalığı vardı. Yattığı ilk
günden itibaren incelendiğinde 1 ay içinde hastaların %32 sinin ex olduğu görüldü.(Tablo 1)
Cinsiyet, hematokrit, MPV ile 1 aylık mortalite arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p<0.05).NLO ile 1 aylık mortalite arasında anlamlı ilişki saptandı
(p<0.05). (Tablo 2)
Tartışma: Palyatif bakım merkezlerine başlıca yatış endikasyonları; tedavi
olanağı olmayan hayatı tehtit edici hastalığı olan hastalarının ağrısı, beslenme
sorunları, psikolojik veya ruhsal sıkıntıları, bakım verenin tükenmişliği, bakım
verenin eğitim ihtiyacı olarak sayılabilir. Ayrıca günler içinde vefatı beklenenve
yaşamı uzatmak için yapılabilecek tıbbi müdahele olmayan hastalar da palyatif
bakım merkezleride sıklıkla yatmaktadır. Bu tanıma uygun olarak bizim çalışmamızda da yatan hastaların büyük çoğunluğunu ; demans, serebrovasküler olay
ve malignite hastaları oluşturmaktadır.
Kan hücre etkileşimleri, inflamasyonun patofizyolojisinde, immün yanıtlarda, hemostazda ve onkogenezde önemlidir. Bu etkileşimler çok yönlüdür ve
birincil tetikleyici sinyalleri ve hastalık durumlarının gelişimi ve ilerlemesinde
her hücre tipinin spesifik rollerini ayırt etmek genellikle zordur. (4) NLO; iki lökosit alt popülasyonundan ve tamamlayıcı bağışıklık yollarından gelen bilgileri
bütünleştirir: nötrofiller kronik inflamasyon ile ilişkilidir, lenfositler ise bağışıklık
sistemi düzenleyicileridir. (5) NLO literatürde solid tümörler,akut respuratuvar
distress sendromu, pulmoner emboli, iskemik strok, parkinson hastalığı, demans
ve hatta Covid-19 mortalitesi için prognoztik bir parametre olarak görüldüğü
çalışmalar mevcuttur. (6,7,8,9) Biz çalışmamızda hasta gruplarını ayırmadan
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yatış anındaki NLO ile hastaın 1 aylık mortalitesini karşılaştırdığımızda anlamlı
bir ilişki saptadık.
Palyatif bakım servislerinde, ölüm ne geciktirilir ne de hızlandırılır. Yaşam
süresi değil, yaşamın niteliğini arttırmak temel esastır. Mevcut hasta profilinin
doğası gereği mortalite yüksektir. Mortaliteyi öngördürecek basit ucuz bir yöntem olarak NLO kullanılabilir.
Anahtar kelimeler: palyatif bakım, mortailte, nötrofil/lenfosit oranı
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9. Kayrak M, Erdoğan HI, Solak Y, Akilli H, Gül EE, Yildirim O, Erer M, Akilli NB,
Bekci TT, Aribaş A, Yazici M. Prognosticvalue of neutrophiltolymphocyteratio
in patientswithacutepulmonaryembolism: a restrospectivestudy. HeartLungCirc.
2014 Jan;23(1):56-62. doi: 10.1016/j.hlc.2013.06.004. Epub 2013 Jul 12.

Tablo 1. Genel bilgiler
Yaş

Ort±Ss

Min-Max (Median)

73,19±14,88

19-99 (76)

N

%

236

46,0

Cinsiyet

Kadın
Erkek

277

54,0

1 aylık mortalite

Yaşıyor

349

68,0

Ex

164

32,0

Svo

94

27,5

Demans

136

39,8

Malignite l

191

37.2

Parkinsona

21

6,1

Diğer Nörolojik Hastalıklar

13

3,8

Kronik Kalp Yetmezliği

66

19,3

Diğer Komorbid HastIıklar

117

34,2

Tablo 2. 1 Aylık Mortaliteye Göre Ölçümlerin Karşılaştırılması
Min-Max (Median)

p

19-99 (77)

0,842

Yaş

Yaşıyor
Ex

37-99 (75)

Hematokrit

Yaşıyor

13-42,4 (33,7)

Ex

15,5-37,5 (32,7)

Yaşıyor

6,2-12,1 (9,3)

Ex

7,7-13,4 (9,3)

Yaşıyor

0,29-16,1 (5,72)

Ex

0,77-24,2 (8,21)

MPV
Nötrofil/Lenfosit
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0,183
0,927
0,007

Geriatri
SS-043

PALYATİF BAKIM VERENLERİN HASTALARINA KÖTÜ HABER
VERME KONUSUNDAKİ TUTUMLARI
Emre Şengür, İrem Kıraç Utku
Sağlık Bakanlığı Şehit Prof. Dr İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Palyatif bakım servislerinin hizmet verme noktasında önemi her geçen
gün artmaktadır. Hayatın niceliğinden çok niteliğine vurgu yapan palyatif bakım
servisleri hastaları için sahip olduğu multidisipliner ekip sayesinde tıbbi bakımın
yanında, psikolojik ve manevi desteğin de yer aldığı kapsayıcı bir hizmet modeli sunmaya çalışmaktadır. İlerleyici ve tedavisi olmayan, ölümcül hastalıkları
olan kişilerin yaşam kalitesini artırmak için bakım aldıkları playatif bakım merkezlerinde hastaya gerçekleri söylemek sağlık personeli için önemli bir süreçtir.
Hastaların ve hasta yakınlarının bilgilendirme ile ilgili istekleri değişkenlik göstermektedir.Mevcut çalışma ile olası olumsuz tedavi gidişatı ve olası ölüm süreci
hakkında hasta,hasta yakını ve sağlık personelinin birçok kez yüz yüze geldiği
palyatif bakım servisinde, hasta yakınlarının bilgilendirilme süreçlerine yönelik
tutumları değerlendirilmek istendi.
Materyal ve Metod: Çalışmaya, Palyatif bakım servisinde refakatçi olarak
bulunan hasta yakınları sözlü ve yazılı onamları alınarak gönüllü olmaları durumunda dahil edildi. Çalışma sırasında, iki anket uygulandı. Bunlar: “Demografik Bilgi Formu” ve “Kötü Haber Verme Süreçlerine Yönelik Tutum Anketi”dir.
Çalışmada hasta yakınlarının olası olumsuz tedavi gidişatı sırasındaki tutumları
ve olası kendi olumsuz tedavi süreçlerindeki tutumları değerlendirilmeye çalışıldı. Böylece hasta yakınının; mevcut hasta yakını rolü ve olası hasta olma
durumundaki tutum durumları değerlendirildi. Formlar ile elde edilen veriler,
SPSS 25 programı ile incelendi. Ki-kare ve yüzdelik dağılım ile veri analizleri
gerçekleştirildi. Çalışmaya, 100 gönüllü hasta yakını katıldı.
Bulgular: Katılımcıların %67’si olumsuz bilginin hastasına söylenmesini
istemedi. Bilgilendirilme sürecinde, hasta yakınının hastadan daha önce bilgilendirilmesi yönünde tutum ön plana çıktı. Katılımcılardan, hastanın yerine
kendilerinin hasta olduğunu varsayarak cevaplamarını istediğimizde ise %71’i
bilgilendirilmek istedi. Refakatçi hasta yakını olarak hastalarının bilgilendirilmesini daha az oranda isteyen katılımcıların çoğu, kendilerini hasta yerine koyduklarında büyük oranda bilgilendirilmek istedi. Bu iki soru karşılaştırıldığında
anlamlı bir fark mevcuttur (p<0.05). Katılımcılar hem refakatçi hasta yakını rolü
hem de kendilerini hasta olarak varsaydıkları iki durumda da benzer şekilde
refakatçinin bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti (p>0.05). Ayrıca katılımcılar her
iki rolde de ağrılıklı olarak bilgilendirmeyi hekim, psikolog ve manevi destek
uzmanının ekipçe yapmalarını istediklerini belirtti. Katılımcıların olası kendi hastalıkları konusunda bilgilendirildikten sonra hangi alanlarda destek almak istedikleri sorulduğunda çoğunluk tıbbi bakım, psikolojik ve manevi destek ihtiyacı
olacağını belirtti.
Tartışma: Refakatçi hasta yakınları olası olumsuz tedavi gidişatı ve olası
ölüm süreci hakkında hastalarının bilgilendirilmemesini tercih ederken, kendileri
benzer bir senaryoda bilgilendirilmek istediğini belirtti. Mevcut sonuç katılımcıların kötü haber alma sürecinde sahip oldukları rolün bilgilendirme sürecine
yönelik tutumlarını etkilediğini gösterdi. Bizim toplumumuzda ailenin bireyi
korumacı tavrının bir yansıması olarak hasta yakınları büyük oranda bilgilendirmenin ilk kendisine yapılmasını istedi.Bilgilendirme ve sonrası süreçte tıbbi
tedavinin yanı sıra psikolojik destek ve manevi danışmanlık ihtiyacı belirtildi.
Yaşamı tehdit edici hastalıklarda bilgi verme süreci, sağlık personeli için zorlayıcı olabilmektedir. Hasta yakınlarının bilgilendirilme sürecine yönelik tutumları
incelendiğinde, hastalara olası kötü haber verme konsunda farklı teknikler geliştirilebilir. Bilgi verme süreci ve sonrasında isteğe bağlı olarak psikolojik destek
ve manevi danışmanlık fayda sağlayabilir. Kapsamlı bir hizmet sunan palyatif
bakım servislerinde ise kalan günlerin niteliğinin arttırılabilmesi için biyopsikososyal bir yaklaşım içinde olmak esas olmalıdır.
Anahtar kelimeler: Palyatif bakım, kötü haber verme, psikolojik destek, manevi
danışmanlık
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Tablo 3. Kötü Haber Verme Sürecine Yönelik Tutum Değerlendirme Anket Soruları.
5) Hastanızın yerinde siz olsaydınız ve mevcut tedavi
gidişatı aynı şekilde sizin için geçerli olsaydı; olası geri
döndürülemez olumsuz tedavi gidişatınız ve olası ölüm
süreciniz hakkında bilgilendirilmek ister miydiniz?
6) Hastanızın yerinde siz olsaydınız ve mevcut tedavi
gidişatıaynı şekilde sizin için geçerli olsaydı; olası geri
döndürülemez olumsuz tedavi gidişatınız ve olası
ölüm süreciniz hakkında refakatçi hasta yakınınızın
bilgilendirilmesini ister miydiniz?
7) Olası geri döndürülemez olumsuz tedavi gidişatı ve olası
ölüm süreci hakkında bilgilendirilmenin kimin tarafından
yapılmasını istersiniz?

Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri
min-max

Ort

18-70

47,4

Cinsiyet (n=100)

n

%

Erkek

33

33

Kadın

67

67

Yaş(n=100)

eğitim(n=100)

n

%

Ilköğretim

59

59

Ortaoğretim

22

22

Üniversite

18

18

Yüksek lisans/doktora

1

1

Bakım verme süresi(n=100)

n

%

0-3 ay

50

50

3-6 ay

9

9

6-12 ay

6

6

>12 ay

35

35

Kronik hastalık(n=100)

n

%

Evet

28

28

Hayır

72

72

8) Olası geri döndürülemez olumsuz tedavi gidişatı ve olası
ölüm süreci hakkında bilgi verilirken nasıl bir sıra takip
edilmesini istersiniz?

9) Olası geri döndürülemez olumsuz tedavi gidişatınız ve olası
ölüm süreciniz hakkında bilgilendirildikten sonra tepkiniz
ne olurdu?

Tablo 2. Kötü haber verme sürecine yönelik tutum değerlendirme anket soruları.
1) Olası geri döndürülemez olumsuz tedavi gidişatı ve olası
ölüm süreci hakkında hastanızın bilgilendirilmesini ister
misiniz?
2) Olası geri döndürülemez olumsuz tedavi gidişatı ve olası
ölüm süreci hakkında hasta yakını ve refakatçisi olarak
bilgilendirilmek ister misiniz?

evet%

hayır%

67

evet%

96

hayır%
3) Olası geri döndürülemez olumsuz tedavi gidişatı ve olası Hekim%
ölüm süreci hakkında bilgilendirilmenin kimin tarafından
yapılmasını istersiniz?

4) Olası geri döndürülemez olumsuz tedavi gidişatı ve olası
ölüm süreci hakkında bilgi verilirken nasıl bir sıra takip
edilmesini istersiniz?
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33

4

10) Olası geri döndürülemez olumsuz tedavi gidişatınız ve olası
ölüm süreciniz hakkında bilgilendirildikten sonra hangi
alanlarda destek almak istersiniz?

30

Psikolog%

2

Manevi Danışman%

0

Hekim-Psikolog%

21

evet%

71

hayır%

29

evet%

83

hayır%

17

Hekim %

29

Psikolog %

3

Manevi Danışman %

1

Hekim ve Psikolog birlikte %

21

Hekim ve Manevi danışman
birlikte %

0

Hekim, Psikolog ve Manevi
Danışman birlikte %

46

Sadece hasta bilgilendirilsin %

12

Sadece refakatçi hasta yakını
bilgilendirilsin%

23

Önce hasta, sonra hasta yakını
refakatçi bilgilendirilsin %

26

Önce refakatçi hasta yakını,
sonra hasta bilgilendirilsin%

32

Hasta ve refakatçi hasta yakını
bilgilendirilmesin%

7

tedavi-bakım gidişatını sağlık
ekibiyle birlikte planlarım %

87

tedavi-bakım geleceğini
reddederim %

7

Kabullenmem, başka hastane
ve uzmanlara başvururum %

5

Kabullenmem, tedavi-bakım
geleceğini başka hastaneler de
dahil olmak üzere reddederim
%

1

Tıbbı Bakım %

9

Manevi Danışmanlık %

0

Psikolojik Destek %

3

Tıbbi Bakım ve Manevi
Danışmanlık %

2

Hekim-Manevi danışman%

0
47

Tıbbi Bakım ve Psikolojik
Destek %

20

Hekim-Psikolog-Manevi
Danışman%

1

Manevi Danışmanlık ve
Psikolojik Destek %

1

Sadece hasta bilgilendirilsin %

65

Sadece refakatçi bilgilendirilsin %

63

Tıbbı Bakım, Manevi
Danışmanlık ve Psikolojik
Destek%

Önce hasta, sonra refakatçi
bilgilendirilsin %

5

Önce refakatçi, sonra hasta
bilgilendirilsin %

27

Bilgi verilmesin %

4
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Geriatri
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HASTANEYE YATIRILAN 65 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERDE MİNİ
NÜTRİSYONEL DEĞERLENDİRME TESTİ DEHİDRATASYONU
GÖSTEREBİLİR Mİ?
Kaan İlter1, Neslihan Kayahan Satış2, İlker Taşçı2
1Kırkağaç Devlet Hastanesi

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Dehidratasyon, yaşlılarda önemli bir sıvı-elektrolit bozukluğudur ve
hızlı şekilde tanı konmadığında yüksek mortalite oranı ile ilişkilidir. Beslenme
bozukluğu olanlarda sıvı alımında azalma beklenen bir durumdur. Bununla
birlikte, rutin kullanımda olan beslenme ölçeklerinin azalmış sıvı alımına bağlı
dehidratasyon durumunu tahmin etme başarısı bilinmemektedir. Bu araştırmanın amacı yaşlı yatan hastalarda Mini Nütrisyonel Değerlendirme Testi-Kısa
Versiyon (MNDT-KV) beslenme ölçeğinin serum ozmolaritesi ve dehidratasyon
ile ilişkisini incelenmektir.
Materyal-Metod: Tek merkezli, retrospektif tasarımla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği’nde
2016-2020 yılları arasında yatarak tedavi gören 65 yaş ve üzeri hastaların kayıtları incelendi. MNDT-KV toplam skoru ve alt bölümlerin puanları kaydedildi.
Serum ozmolaritesi Khajuria-Krahn formülü ile hesaplandı. Basit korelasyon,
çoklu regresyon ve lojistik regresyon yöntemleri ile MNDT-KV puanı ile ozmolarite ilişkisi, beslenme eksikliği kategorileri ile ozmolarite ve dehidratasyon ilişkisi
incelendi. Dehidratasyon durumunu öngörebilen eşik MNDT-KV puanlarının
duyarlılık ve özgünlüğü ROC analizi ile araştırıldı.
Bulgular: Toplam 412 hasta araştırmaya dahil edildi (yaş ortalaması:
78,4±7,6 yıl, kadın: %50). En sık eşlik eden hastalıklar hipertansiyon (%73,3),
anemi (%48,8) ve diyabetes mellitus (%46,4) idi. Azalmış sıvı alımına bağlı dehidratasyon oranı %37,5’ti. MNDT-KV toplam puanına göre hastaların %34,2’sinde normal beslenme durumu, %32,8’inde malnütrisyon riski,
%33’ünde malnütrisyon mevcuttu. Çoklu regresyonda serum ozmolaritesi yaş
ve MNDT-KV ile ters yönlü korelasyon, kronik böbrek hastalığı tanısı ve demans
tanısı doğrusal ilişki gösterdi. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde MNDTKV toplam skoru ile azalmış sıvı alımına bağlı dehidratasyon varlığı arasında
bağımsız ilişki bulundu (OR:0,885; %95 GA: 0,815-0,961; p=0,004). Normal
nütrisyonel durum (MNDT-KV skoru &gt;11) daha düşük dehidratasyon olasılığı
ile de ilişkili bulundu, ancak istatistiksel anlamlılık sınırdaydı (OO: 0,557, %95
GA: 0,305-1,020, p=0,058).
Sonuç: Bu araştırmada yaşlı yatan hastaların üçte ikisinden fazlasında malnütrisyon riski veya mutlak malnütrisyon bulundu. Benzer şekilde hastaların
üçte birinden fazlasında azalmış sıvı alımına bağlı dehidratasyon tespit edildi.
MNDT-KV beslenme ölçeği ile serum ozmolaritesi arasında doğrusal ve bağımsız
ilişki bulundu. Bununla birlikte, MNDT-KV ile yapılan nütrisyonel durum sınıflamalarının dehidratasyonu tahmin etmedeki etkinliği net olarak gösterilemedi.
Anahtar kelimeler: Dehidratasyon, Ozmolarite, Mini Nütrisyonel Değerlendirme Testi Kısa Versiyon

Geriatri
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GERİATRİK OBEZ HASTALARDA MALNÜTRİSYON PREVALANSI
VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
Özlem İpar1, Pınar Soysal1, Saadet Koç Okudur2, Nazlı Kılıç1, Lee Smith3
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ad, Geriatri Bd, İstanbul, Türkiye
2Manisa Şehir Hastanesi Geriatri Bilim Dalı, Manisa, Türkiye.

3Centre For Health, Performance, And Wellbeing, Anglia Ruskin University, Cambridge, Uk.

Amaç: Obezite geriatrik hastalar için de ciddi bir sağlık sorunudur. Geriatrik
obezlerde ortopedik sorunları, kardiyovasküler ve metabolik riski azaltmak için
malnütrisyon taraması yapmadan kilo vermeyi önermek, hastayı kilo kaybıyla
ilişkili sarkopenik obezite gibi zararlı etkilerin ortaya çıkmasına yatkın hale getirebilir. Bu nedenle geriatrik obezlerde malnütrisyon sıklığı ve malnütrisyon riski
ile bu popülasyonda beslenme bozukluğuna neden olan faktörlerin belirlenmesi
gerekmektedir. Çalışmamızın amacı, yaşlı obez hastalarda yetersiz beslenme
prevalansını ve bununla ilişkili faktörleri tespit etmektir.
Method ve Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya geriatri polikliniğine ayaktan
başvuran ve ayrıntılı geriatrik değerlendirme yapılan 1911 hasta dahil edildi.
Vücut kitle indeksi (VKİ) şu şekilde kategorize edildi: 'Az kilolu' = VKİ < 18,5,
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'Normal kilolu' = 18,5 ≤ VKİ < 25, 'Fazla kilolu' 25 ≤ VKİ < 30 ve 'Obezite' ≥
VKİ 30. Beslenme durumunu değerlendirmek için 30 sorudan oluşan Mini Nütrisyonel Değerlendirme (MNA) uzun formu kullanıldı. Değerlendirme puanları
> 23.5/30 normal nutrisyon, 17-23.5 malnütrisyon riski ve < 17 ise malnütrisyon olarak kategorize edildi. Malnütrisyon riski grubundakiler de malnütrisyonlu
olarak kabul edildi.
Bulgular: Yaş ortalaması 77.34 ± 8.0 olan 1911 hastanın 931'i (%48.7)
obezdi. Bunların %6.0'ı malnütrisyon ve %26.3'ü malnütrisyon riski altındaydı. Yaş, kadın cinsiyet, dul ve çocuklarıyla birlikte yaşama durumu, kullanılan
ilaç sayısı; kalp yetmezliği, Parkinson hastalığı ve demans varlığı, azalmış baldır
çevresi ölçümü ve azalmış kas gücü malnütrisyon+malnütrisyon riski olan obez
hastalarda, normal nütrisyon durumu olan obez hastalara göre daha yüksekti (p
< 0.05). Yukarıda belirtilen faktörlerin etkisi ortadan kaldırıldığında; yaşlı obez
hastalarda, normal nütrisyonu olanlara kıyasla, malnütrisyon + malnütrisyon
riski olanlarda temel ve enstrümantal günlük yaşam aktiviteleri ile Tinetti denge yürüme değerlendirme skorları daha düşükken; düşme sayıları ve Geriatrik
Depresyon Ölçeği-15 puanları daha yüksekti (p < 0.05).
Sonuç: Geriatri polikliniğine başvuran yaşlı hastaların yarısında obezite vardı ve her üç yaşlı obez hastadan birinde malnütrisyon ya da malnütrisyon riski
mevcuttu. Bu hastalarda daha fazla azalmış fonksiyonel kapasite, denge ve yürüme fonksiyonlarında daha fazla bozulma, daha fazla düşme sıklığı ve depresif
duygu durum bulunmaktaydı. Bu nedenle, yaşlı obez hastaların malnütrisyon
durumu açısından rutin olarak taranması bu komplikasyonların önlenmesi açısından önemli olabilir.
Anahtar kelimeler: malnütrisyon, obezite, geriatri
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HİPERÜRİSEMİNİN KAS GÜCÜ VE KÜTLESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Esra Ateş Bulut1, Süleyman Emre Koçyiğit2, Ali Ekrem Aydın3
1Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Geriatri Kliniği

2İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Geriatri Kliniği
3Sivas Numune Hastanesi, Geriatri Kliniği

Amaç: Sarkopeni, yaşlı hastalarda istenmeyen sağlık sonuçlarına neden
olan yıkıcı bir geriatrik sendromdur. Sarkopeni patofizyolojisinde, yaşlanma
süreciyle artan inflamasyon ve oksidatif stresin önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. İnflamatuar etkilerinin yanında antioksidan özelliği olan ürik asitin
(ÜA) kas gücü ve kütlesi üzerine etkisi net olarak belirlenememiştir. Bu çalışmada yüksek serum ÜA düzeylerinin sarkopeni ve bileşenleri üzerine etkisinin
araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Ocak 2017 ile Ocak 2020 tarihleri arasında geriatri
polikliniğine başvuran ayrıntılı geriatrik değerlendirme yapılan hastaların dosya
kayıtları incelendi. Hastaların demografik özellikleri, sistemik hastalıkları, laboratuvar değerleri elde edildi. Sarkopeni tanısı Avrupa Sarkopeni Çalışma Grubu
(EWGSOP)’nun 2019 yılında revize ettiği tanı kriterlerine göre konuldu. Kas
kütlesi biyoimpedans ile değerlendirildi, el kavrama gücü el dinamometresi ile
ölçüldü. Katılımcılarda hiperürisemi, serum ÜA düzeyinin erkeklerde >7,0 mg/
dL, kadınlarda ise >5,7 mg/dL olması olarak kabul edildi.
Bulgular: Çalışmaya toplam 559 hasta dahil edildi, katılımcıların ortalama
yaşı 72,55±7,89 yıl olarak tespit edildi. Katılımcıların %60,2’si kadındı, %20
,03’ünde hiperürisemi mevcuttu. Hiperürisemi grubunda diyabetes mellitus ve
kronik obstrüktif akciğer hastalığı tanısı daha sıktı. Sarkopeni ve diğer geriatrik sendromlar açısından gruplar arasında anlamlı fark gözlenmedi. Sarkopeni
komponentlerinden düşük kas kütlesi, düşük kavrama gücü ve düşük yürüme
hızıyla ÜA seviyesi arasında bir ilişki bulunmadı (p>0.05).
Sonuç: İnflamatuar ve antioksidan etkileri olan ÜA’nın sarkopeni ile ilişkisi
net değildir. Hiperürisemi için risk faktörü olan obezite, kronik böbrek hastalığı
ve kardiyovasküler hastalıkların kontrolü aynı zamanda sarkopeninin engellenmesinde de önem taşımaktadır. Bu aşamada, yaşlı hastalarda ÜA düzeylerinin
takip edilmesi ve kronik hastalıkların optimal tedavisinin sağlanması önerilir.
Anahtar kelimeler: ürik asit, sarkopeni, kas gücü, kas kütlesi, yaşlı
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Geriatri
SS-048

SARKOPENİK OBEZİTENİN FONKSİYONELLİK İLE İLİŞKİSİ İÇİN
İDEAL OBEZİTE TANIMININ ARAŞTIRILMASI
Nezahat Müge Çatıkkaş, Cihan Kılıç, Çağlar Özer Aydın, Mehmet Akif Karan,
Gülistan Bahat
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı

Giriş: Hem sarkopenik obezite (SO)’nin obezite bileşeninin tanımı hem de
SO ile fonksiyonellik arasındaki ilişki bakımından literatürde bir boşluk bulunmaktadır. Sarkopenik obezitenin fonksiyonellik ile ilişkisi için ideal obezite tanımını araştırmayı amaçladık.
Materyal-Metod: Bu retrospektif kesitsel çalışmaya 2013-2021 yılları arasında, toplumda yaşayan >60 yaş bireyleri dahil ettik. Yaş, cinsiyet, hastalık
ile ilaç sayısını kaydettik ve beslenme durumunu mini nütrisyonel değerlendirme-kısa form ile değerlendirdik. El kavrama kuvvetini Jamar dinamometresi ile
ölçtük ve sarkopeni bileşenini düşük kas kuvveti (muhtemel sarkopeni) olarak
tanımladık. Obezite üç farklı yöntemle belirlendi: vücut kitle indeksi (VKİ), biyoimpedans analizi ile tahmin edilen yağ yüzdesi ve bel çevresi. Fonksiyonellik,
Katz günlük yaşam aktiviteleri (GYA) ve Lawton Brody aletli GYA (AGYA) ölçekleri ile değerlendirildi. SO ile fonksiyonellik arasındaki ilişkiyi belirlemek için
yaş, cinsiyet ve beslenme durumuna göre düzeltilmiş çok değişkenli analizler
uyguladık.
Bulgular: 1390 katılımcı [ortalama yaş:73,7±6,8 (aralık:60-98), %68,8
kadın] dahil ettik. VKİ, yağ yüzdesi ve bel çevresi yöntemlerine göre SO (muhtemel) prevalansları sırasıyla %12,4, %11,7 ve %19 idi. Tüm muhtemel SO tanımları için, bozulmuş GYA "tek başına sarkopenik" ve "muhtemel SO" fenotiplerinde, referans standart olan "non-sarkopenik non-obez" fenotipe kıyasla daha
yaygındı (tümü için p<0,01). Bozulmuş AGYA “non-sarkopenik non-obez” ve
“tek başına obez” fenotipleriyle karşılaştırıldığında “tek başına sarkopenik” ve
“muhtemel SO” fenotiplerinde daha yaygındı (tümü için p<0,001) “Muhtemel
SO” fenotipi bozulmuş GYA ve AGYA ile bağımsız olarak ilişkiliydi ve çok değişkenli analizlerde "non-sarkopenik non-obez" fenotip ile karşılaştırıldığında, VKİ,
yağ yüzdesi ve bel çevresi yöntemlerine göre sırasıyla bozulmuş GYA için 2,9,
2,2 ve 2,8 ve bozulmuş AGYA için 4,6, 3,3 ve 3,8 kat en yüksek risk oranına
sahipti.
Sonuç: Çalışmamızda, yaşlı bireylerde sarkopeni varlığının obezitenin fonksiyonellik üzerine olan yararlı etkilerini yok ettiği gösterilmiştir. Bu çalışma,
obezite değerlendirilirken sarkopeninin aranması gereken önemli bir bileşen ve
belirleyici olması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca, SO’nun obezite bileşeni için yağ
yüzdesi yönteminden daha pratik olan VKİ ve bel çevresi yöntemlerinin SO'nun
fonksiyonellik ile ilişkisini değerlendirirken öne çıktığı gösterilmiştir.
Anahtar kelimeler: fonksiyonellik, obezite, ilişki, sarkopenik obezite

Geriatri
SS-049

SARKOPENİ İÇİN YENİ BİR İNDEKS: PSOAS KAS ALANININ
VERTEBRA ALANINA ORANI, YOĞUN BAKIM HASTALARINDA
MORTALİTEYİ ÖNGÖRÜR
Savaş Öztürk4, Cansu Belge Berberoğlu2, Melike Doğruel Yılmaz5, Öznur
Şen3, Mazhar Yalçın2, Sinan Uzman3, Yıldıray Savaş2, Mehmet Toptaş3,
Türkan İkizceli2, Zeynep Fetullahoğlu1, Şenay Günaydın1, Çağlar Özer
Aydın1, Gülistan Bahat Öztürk1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı
2Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği

3Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği
4Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

5Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

Giriş: Psoas kasının bilgisayarlı tomografi (BT) tabanlı ölçümünün, prediktif
veriler elde etmede bir belirteç olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada yoğun bakım
ünitesindeki hastalarda psoas kas alanı ile mortalite arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Ayrıca ortalama psoas kas alanı/vertebra alanının (Pa/Va) yararlı
bir belirteç olabileceğini araştırdık.
Materyal-metot: Mayıs 2012 ile 2018 arasında tek bir merkezde retrospektif bir kohort çalışması yaptık. BT kullanarak psoas kası ve L3 vertebra alanlarını
hesapladık. Sağ kalım verileri telefon görüşmeleri yoluyla belirlendi. Ortalama
psoas kas alanı ve ortalama Pa/Va'nın yoğun bakım ünitesi veya genel mortalite
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ile ilişkili olup olmadığını belgelemek için tek değişkenli ve çok değişkenli Cox
sağ kalım analizleri gerçekleştirdik.
Bulgular: Bu çalışmada 370 katılımcı vardı (ortalama yaş: 61.1±18.1 yıl,
%33.8: kadın). Hastaların %24,6'sı yoğun bakımda kalış sırasında öldü. Yoğun bakımda veya taburcu olduktan sonra ölen hastalarda ortalama psoas kas
alanı ve Pa/Va daha düşüktü [(p=0.003 ve <0.001) ve (sırasıyla p=0.005 ve
p<0.001). Cox sağ kalım analizi, en düşük Pa/VA tertil olan alt grupla karşılaştırıldığında, yoğun bakım içi mortalite riskinin ikinci tertilde [Hazard oranı
(HR)=0.438, %95 güven aralığı (CI)=0.248-0.774, p=0.005] ve en yüksek
tertilde (HR=0.526, %95 GA= 0.294-0.941, p=0.030) anlamlı olarak daha
düşük olduğunu ortaya koydu. Bu sonuçlar taburculuk sonrası mortalite
için benzerdi [(HR=0.543, %95 GA= 0.386-0.765, p<0.001) ve (sırasıyla
HR=0.574, %95 GA= 0.392-0.839, p=0.030).
Sonuç: Yoğun bakım hastalarında, daha yüksek ortalama Pa/Va, yoğun
bakım ünitesinde ve taburcu olduktan sonra daha yüksek sağkalım ile ilişkilendirildi. Sonuçlarımız, mortalite risk sınıflandırması için yararlı bir belirteç olabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar kelimeler: psoas kası, sarkopeni, yoğun bakım ünitesi, mortalite, L3 vertebra

Hematoloji
SS-050

SPLENİK MARJİNAL ZON LENFOMALI HASTALARDA
UYGULANAN TEDAVİ MODALİTELERİNİN PROGNOZA ETKİSİ
Erkam Kocaaslan1, Tayfur Toptaş2
1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları A.b.d.

2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları A.b.d.,
Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Splenik marjinal zon lenfoma (SMZL) nadir görülen yavaş seyirli bir
Hodgkin dışı lenfoma (HDL) alt tipidir. Hastalığın nadir olması ve yavaş seyir
göstermesi hastalığın yönetimini ve standart tedaviyi belirlemeyi zorlaştırmaktadır. Kemoimmünoterapiyi de içeren sistemik tedavi splenektominin alternatifleri
arasındadır. Özellikle tekli rituksimab uygulaması düşük toksisiteyle birlikte iyi
tedavi oranlarına sahiptir.
Amaç: Çalışmamızın birincil sonlanım noktası birinci basamak tedavinin bir
sonraki tedaviye kadar geçen süre üzerine ve genel sağkalım üzerine etkisini
incelemek. İkincil sonlanım noktası prognostik skorlamaların genel sağkalım ve
bir sonraki tedaviye kadar geçen süreler üzerindeki etkisinin karşılaştırılmasıdır.
Yöntem: Çalışmaya on sekiz yaş ve üstü splenik marjinal zon lenfoma tanısı
alan, hasta takip dosyalarında en az, aldıkları tedaviler, tedavilerin başlangıç
tarihi, progresyon tarihi kaydedilmiş olan hastalar dahil edildi. Çalışma geriye dönük ve kesitsel sağkalım çalışması olarak planlandı. Sağkalım analizleri
Kaplan-Meier yöntemi ile, grup karşılaştırmaları log-rank testi ile ve sağkalım
analizlerinde çok değişkenli analiz Cox-regresyon analizi ile yapıldı.
Bulgular: Çalışmamıza alınan 32 hastanın ortanca yaşı 63 yıl idi. Olguların yarısı erkeklerden oluşmaktaydı. Tüm hastaların %40.6’sına tanı anında
tedavisiz izlem kararı verilmişti. Beş hastaya rituksimab (%15.6), dokuz hasta
R-CHOP (rituksimab-siklofosfamid, adriyamisin, vinkristin, prednizolon), beş
hastaya splenektomi (%15.6) uygulanmıştı. Hastaların tedavilere göre 3 yıllık
genel sağkalım olasılıkları tedavisiz izlem yapılan hastalar için %67.7, rituksimab monoterapisi alan hastalar için %100, R-CHOP alanlar için %100, ve
splenektomi yapılanlar için %100 idi. Tedavisiz izlem yapılan hastalarda ortanca tedaviden bir sonraki tedaviye kadar geçen süre (TTNT) 58 ay (%95 CI:
ulaşılamadı-ulaşılamadı), splenektomi yapılan hastalarda 63 ay (%95 CI: 54.471.6), R-CHOP alan hastalarda 38 ay (%95 CI: 25.5-50.5), rituksimab alan
hastalarda 30 ay (%95 CI: 1.1-70.8) olarak saptandı. Splenik marjinal zon lenfoma çalışma grubu (SMZLSG) prognostik skorlama sisteminin genel sağ kalıma
etkisi değerlendirildiğinde 3 yıllık genel sağkalım düşük risk grubu için %100,
orta risk grubu için %84.4, yüksek risk grubu için %60 bulunmuştur. SMZLSG
skorlama sistemine göre risk grupları arasında bir sonraki tedaviye kadar geçen
süre açısından farklılık incelendiği zaman, düşük risk grubunda ortanca TTNT
süresi 59 ay (%95 CI: ulaşılamadı-ulaşılamadı), orta risk grubunda 36 ay (%95
CI: 14-58), yüksek risk grubunda 30 ay (%95 CI: 1.1-62.2) olarak saptandı. IIL
skorlama sistemine göre 3 yıllık sağkalım oranlarına baktığımızda düşük risk grubu için %100, orta risk grubu için %90, yüksek risk grubu için %74.1 bulundu.
IIL skorlama sistemine göre bir sonraki tedaviye kadar geçen süre incelendiği
zaman düşük risk grubunda 58 ay (%95 CI: ulaşılamadı-ulaşılamadı), orta risk
grubunda 47 ay (%95 CI: 28.8-64.2), yüksek risk grubunda 30 ay (%95 CI:
1.1-58.9) olarak saptandı.
Sonuç: Ülkemiz için SMZL’nin en önemli enfeksiyöz risk faktörü HBsAg pozitifliğidir. Aberan immünfenotipik profile sahip hastalar beklenenden farklı gidiş
göstermez. SMZL tedavi gereksinimi olan olgularda daha progresif bir seyir gösterir. Bu hastalarda beklenen sağkalım ve bir sonraki tedaviye kadar geçen sü-
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reler, splenektomi yapılan veya tedavi gereksinimi olmayan hastalara göre daha
kısadır. Rituksimab ve R-CHOP kombinasyon kemoterapilerinin yanıt oranları
ve sağkalım beklentileri benzerdir. Sık kullanılan SMZL skorları gerek TTNT gerekse ilk dört yıl için OS’yi başarıyla öngördürür. Ancak IIL skorlama sistemi,
hastaları olduklarından daha yüksek risk grubunda göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Lenfoma, B hücresi, marjinal zon, sağkalım, splenektomi
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EDİNSEL HEMOFİLİDE HEKİM FARKINDALIĞI: ANKET
ÇALIŞMASI
Ahmet Muzaffer Demir1, Muhlis Cem Ar2, Fahri Şahin3, Merve Altunbaş4
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ad Hematoloji Bilim Dalı
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Gerekçe: Edinsel hemofilinin (EH) hekimler arasında yeterince tanınmıyor
ve dolayısıyla geç tanı alıyor olması önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir.
Bu durum çoğu hastanın başlangıçta, EH konusunda deneyimi olmayan hematoloji dışındaki branşlara başvurmasından kaynaklanmaktadır.
Amaç: Ülkemizde ilk kez yapılan bu çalışmada farklı branşlardaki hekimlerin edinsel hemofiliyle ilgili farkındalıklarının, tanı ve tedavisine yaklaşımlarının
ve bilgi düzeylerinin değerlendirmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın sonuçları ihtiyaç duyulan eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasına rehberlik
edecektir.
Yöntem: Çalışmaya katılmayı kabul eden jinekoloji, romatoloji, acil tıp
hekimliği, iç hastalıkları, medikal onkoloji ve erişkin hematoloji branşlarındaki uzman hekimlere anket uygulaması yapılmıştır. Çalışmaya alınan hekimlerin dağılımı ülkemizdeki branş dağılım oranlarına uygun olarak belirlenmiştir.
Türkiye’de yaklaşık 87.000 uzman hekim bulunduğu varsayımı ile çalışmaya
alınacak uzman hekim sayısı %95 güvenle ve %3’lük hata payı ile 940 olarak
hesaplanmıştır. Anket sırasında, hekimlere tanısı belirtilmeksizin EH klinik (Profil 1) ve laboratuvar bulgularını (Profil 2) kapsayan iki hasta profili verilerek,
bu hastalara yaklaşımları sorgulanmıştır. Anketler hekimlerle yüz yüze görüşme
şeklinde, anketörler tarafından yapılmıştır. Demografik veriler, tanı ve tedaviye
ilişkin yaklaşım tercihleri branş bazında sınıflandırılmış, tablolar halinde verilmiştir. Sonuçlar hekimlerin branşlarına göre oluşturulan alt gruplar arasında
karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya üniversite hastanesi, devlet hastanesi, eğitim-araştırma
hastanesi ve özel hastanelerde çalışan toplam 945 hekim katılmıştır. Hekimlerin
yaş ortalamaları 36,7± 9,6 yıl olarak saptanmıştır. Çalışmaya katılan hekimlerin
%76,3’ü son bir yıl içinde tanımlanan profile (Profil 1) uyan hasta gördüklerini belirtmiş (ortalama 46 hasta), bu oran hematologlar arasında %90 olarak
saptanmıştır (ortalama 72 hasta). Bu profilde bir hastada ilk sırada şüpheleni-

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

len tanının, açık uçlu olarak sorulduğunda, en yüksek oranda (%23,4) immun
trombositopeni olduğu görülmüştür, hemofiliden şüphelenen hekimlerin oranı
hematologlar (%27,5) ve romatologlar (%29,5) arasında diğer branşlara göre
anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur. Hemofiliden şüphelenen hekimlerin oranları hekim yaş grupları arasında değerlendirildiğinde, 30 yaş ve altı,
31-40 yaş ve 41 yaş ve üzeri hekim gruplarında yaşla ilişkili anlamlı bir fark
saptanmamıştır (p=0.926). Hematoloji branşı dışındaki hekimlerin büyük çoğunluğu bu profildeki bir hastayı kendileri tedavi etmeyip farklı branşa sevk
edeceğini bildirmiştir. Sevk edilmesi düşünülen branş %87,0 oranıyla hematoloji olmuştur. Aynı profildeki hastada, tanı seçenekleri verilerek bu hastayı ilk
sırada hangi tanıyla ilişkilendirdikleri sorulduğunda, en yüksek oranda (%39,6)
immun trombositopeni, sonrasında %32,0 oranında hemofili ile ilişkilendirildiği
görülmüştür. Hemofili ile ilişkilendiren hekimlerin oranı hematologlar arasında
%48,8’dir. Kırk bir yaş ve üstü yaş grubunda profili hemofili ile ilişkilendiren hekim oranı diğer iki yaş grubuna göre anlamlı derecede daha düşük bulunmuştur
(sırasıyla %83.5, %84.4, %65.7, p=0.001). Tanımlanan hasta profilini seçenekler arasından en çok hemofili ile ilişkilendiren hekimlerin sadece %40,2'si
bu profili edinsel hemofili ile ilişkilendirmiştir. Hematologlar arasında bu oranın
%59,7 olduğu izlenmiştir.
İkinci profil değerlendirildiğinde, hekimlerin %36,7'si son bir yıl içinde bu
profile uygun hasta gördüğünü belirtmiştir. Hematologlar arasında ise bu oranın
önemli ölçüde daha yüksek olduğu (%67,5) anlaşılmıştır. Profil 2'yi okuduklarında hekimlerin ilk sırada en sık (%27,8’i) şüphelendiği tanı hemofili olmuştur.
Hematologların %21,3’ü bu soruyu edinsel hemofili olarak yanıtlarken, tüm
hekimler içinde bu oran %3,5’tir. Hekimlerin bu profildeki hastaları tedavi ya
da sevk etme davranışları Profil 1’e benzer bulunmuştur. Tanı olarak alternatif hastalık şıkları sunulduğunda hekimlerin %53,5’i bu profili en çok hemofili
ile ilişkilendirmiş ve bunların %67,7'si bu hastalığın edinsel hemofili olduğunu
belirtmiştir.
Hekimlerin meslek hayatları boyunca gördükleri ortalama EH hasta sayısı 15
olarak belirtilmiştir ve sadece %9,4'ü EH konusundaki bilgilerinin yeterli olduğunu düşünmektedir. Edinsel hemofili hakkında bilgi düzeyini yeterli bulan hematolog oranının (%43,8) diğer branşlara göre oldukça fazla olduğu görülmüştür. Bu bilgi düzeylerine rağmen hekimlerin sadece %21,6'sı EH hakkında bilgi
almak istediklerini ifade etmiştir. Edinsel hemofili hakkında bilgi almak isteyen
hekim oranının 30 yaş ve altı hekim grubunda anlamlı derecede daha yüksek
olduğu dikkat çekmiştir (sırasıyla %41.7, %23.8, %27.8, p=0.003).
Sonuç: Çalışmamızın bulguları hekimlerimizin çoğunun, karşılaştıkları EH
profiline sahip hastalarda, ilk tanı olarak EH düşünmediklerini, hemofili tanısı
konulduğunda da edinsel hemofili ayrımı yapmadıklarını, hematologların EH
tanı ve tedavisine diğer branşlara göre daha hakim olduklarını göstermektedir.
Çoğu hekimin bilgi düzeylerini yetersiz bulmaları göz önüne alındığında EH tanısına ilişkin eğitimlerin, doğru tanının erken konulmasına ve böylece morbidite
ve mortalitenin azaltılmasına sağlayacağı fayda göz ardı edilemez.
Anahtar kelimeler: Factor VIII deficiency, acquired hemophilia A, surveys and questionnaires, awareness
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Tablo 1. Edinsel hemofili klinik bulgularını tanımlayan Profil 1.
Kendisinde ve ailesinde kanama eğilimi öyküsü bulunmayan hastalarda aşağıda belirtilen klinik bulguların
varlığı
1. Purpura (yaygın ekimoz), hematom ve yumuşak doku kanaması.
2. Cerrahi işlem sonrası uzun süreli kanama
3. Doğum sonrası kanama
4. Periton arkası kanama
5. Sindirim sistemi ve ürolojik kanama
6. Nöro-vasküler sorunlar yaratan kompartıman sendromu
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Tablo 2. Edinsel hemofili laboratuvar bulgularını tanımlayan Profil 2.

Tablo 1. Akım sitometrik inceleme basamakları

Daha önce kendisinde ve ailesinde kanama öyküsü olmayan, izole aPTZ uzaması ile başvuran kanamasız
kişilerde aşağıdaki bulgulardan bir veya birkaçına rastlanması durumu.
1. İzole aPTZ uzaması (aktive parsiyel tromboplastin zaman >40 saniye, Trombin zamanı normal,
Protrombin zamanı normal, antikoagülasyon tedavisi almıyor)
2. Hastanın 65 yaş üzeri olması veya son bir yıl içerisinde gebelik hikayesi olması
3. Karışım testi ile inhibitör şüphesi

Hematoloji
SS-052

GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI TEDAVİ YANITINDA YENİ BİR
BİYOBELİRTEÇ ADAYI: MAIT HÜCRELERİ
Ayşen Görünmezoğlu
Milas Devlet Hastanesi

Amaç: GVHH gelişen hastalarda Mucosal Associated Invariant T(MAIT)
hücrelerinin tanı ve tedavi sonrası düzeylerini saptamayı ve potansiyel biyobelirteç olarak rolünü değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Belirlenen süre zarfında hematopoietik kök hücre
nakli yapılmış ve doku düzeyinde GVHH tanısı almış olan 35 hasta çalışmaya dahil edildi. Hasta grubu da GVHH aktivasyonu değerlendirilerek aktif ve
tedavi edilmiş GVHH grubu olarak ikiye ayrıldı. Benzer yaş grubunda kronik
hastalık, enfeksiyon ve ilaç kullanımı öyküsü olmayan 22 sağlıklı gönüllü kontrol
grubunu oluşturdu. Hasta ve kontrol grubundan alınan kanlar akım sitometrik
değerlendirme ile incelendi; T lenfosit oranı, MAIT hücre oranı ve MAIT hücre
alt tipi oranları hesaplanarak gruplar arası karşılaştırıldı.
Bulgular:MAIT hücre oranı GVHH aktif grupta %0,94±1,5, tedavi edilmiş
grupta ise %0,53±0,56 olarak ölçüldü. Her iki grupta da MAIT hücre oranı sağlıklı grupla karşılaştırıldığında anlamlı olarak düşük gözlenirken, aktif GVHH ve
tedavi edilmiş GVHH gruplarında MAIT hücre oranı benzerdi. CD4-8+ MAIT
hücre alt tipi tüm gruplarda dominant olan MAIT hücre alt tipi olup aktif GVHH
grubunda 79.42±10.26, tedavi edilmiş GVHH grubunda ise 72.05±17.58
olarak benzerdi; kontrol grubunda ise %84,3±6,5 olup hasta grubuna oranla
anlamlı düzeyde yüksekti. Hastalarda nakil sonrası geçen süre ile MAIT Hücre
oranı değerleri arasında pozitif korelasyon gözlendi (r=0.501 p<0.01)
Sonuç: Çalışmamızda aktif ve tedavi edilmiş GVHH gruplarında MAIT hücre oranları arasında anlamlı farklılık saptanmaması GVHH tedavi yanıtını değerlendirmede MAIT hücre düzeyi ölçümünün prediktif bir biyobelirteç olmadığını
düşündürmektedir.

Kardiyoloji
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Kaynaklar
1. Bhattacharyya A., Hanafi L., Sheih A. ve ark. (2018) Graft-Derived Reconstitution of Mucosal-Associated Invariant T Cells after Allogeneic Hematopoietic Cell
Transplantation. Biol Blood Marrow Transplant 24; 242–251
2. Kawaguchi K., Umeda K., Hiejima E., ve ark. (2018) Infuence of Post transplant
Mucosal associated Invariant T Cell Recovery On The Development of Acute
Graft versus host Disease in Allogeneic Bone Marrow Transplantation. International Journal of Hematology 108:66–75
3. Konuma T., Kohara C., Watanabe E., ve ark. (2020) Reconstitution of Circulating
Mucosal-Associated Invariant T Cells after Allogeneic Hematopoietic Cell
Transplantation: Its Association with the Riboflavin Synthetic Pathway of Gut
Microbiota in Cord Blood Transplant Recipients. J Immunol, ji1900681 4. Varelias A, Bunting MD, Ormerod KL, ve ark. Recipient mucosal-associated invariant
T cells control GVHD within the colon. J Clin Invest. 2018;128(5):1919-1936.
doi:10.1172/JCI91646
5. Solders, Martin ve ark. “Mucosal-Associated Invariant T Cells Display a Poor
Reconstitution and Altered Phenotype after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell
Transplantation.” Frontiers in immunology vol. 8 1861. 21 Dec. 2017
6. Seggewiss R, Einsele H. Immune reconstitution after allogeneic transplantation and expanding options for immunomodulation: an update. Blood (2010)
115(19):3861–8. doi:10.1182/blood-2009-12-234096
7. Storek J, Geddes M, Khan F, Huard B, Helg C, Chalandon Y, et al. Reconstitution
of the immune system after hematopoietic stem cell transplantation in humans.
Semin Immunopathol (2008) 30(4):425–37. doi:10.1007/s00281-008-0132-5
8. Krenger W, Blazar BR, Hollander GA. Thymic T-cell development in allo-geneic stem cell transplantation. Blood (2011) 117(25):6768–76. doi:10.1182/
blood-2011-02-334623

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

SS-054

ATORVASTATİN, ROSUVASTATİN VE PİTAVASTATİN
TEDAVİSİNİN LİPİD PANELİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
Bahar Arıcan Tarım 1, Francesco Fici2
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi

2Salamanca Üniversitesi ; Milano-bicocca Üniversitesi

Giriş ve Amaç: Kardiyovasküler hastalıklar tüm dünyada ölümlerin başlıca nedenini oluşturmaktadır. Risk faktörlerinin başında ırk, yaş,cinsiyet, aile
öyküsü, sigara kullanımı, hiperlipidemi, diabetes mellitus ve obezite gibi nedenler yer almaktadır. Dislipidemi ateroskleroz patogenezindeki temel faktördür ve önlenebilir bir etken olması nedeniyle tanı konması ve tedavi edilmesi
toplum sağlığı açısından oldukça önemlidir. Klinik çalışmalar özellikle düşük
yoğunluklu lipoprotein kolesterol (LDL- kolesterol) düzeyinin düşürülmesi ile
kardiyovasküler morbidite ve mortalitenin azaldığını göstermiştir. Bu nedenle
dislipidemide tedavide birincil hedef LDL-kolesterol düzeyini düşürmektir. Risk
azalması kolesterol düzeyi azalmasına paralel bir şekilde olmaktadır. Günümüzde LDL-kolesterol düzeyini düşürmede statin grubu ilaçlar (HMG-CoA redüktaz
inhibitörleri) kullanılmaktadır. Bu grupta yer alan atorvastatin, rosuvastatin, pitavastatin ve pravastatinle ilgili ayrı ayrı yapılmış pek çok çalışma vardır. Bizim
bu çalışmadaki amacımız, ülkemizde günlük pratiğimizde hiperlipidemi tedavisi
için sıklıkla kullandığımız etken maddelerden atorvastatin, rosuvastatin ve pitavastatinin lipid parametreleri üzerine olan etkilerini karşılaştırmaktır.
Yöntem: Bu çalışma prospektif, randomize bir çalışmadır.Çalışmaya farklı
nedenlerden dolayı İç Hastalıkları polikliniğine başvuran ve LDL-kolesterol düzeyi hedef değerlerde olmadığı için, uluslararası hiperlipidemi tedavi klavuzla-
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rına göre statin tedavisi başlanması uygun görülen 20 yaş üzerinde toplam 180
hasta alındı. Hastalara her üç etken madde için de orta seviye bir dozda statin
başlanması planlandı. Atorvastatin 20 mg, rosuvastatin 10 mg ve pitavastatin
2 mg başlanmak üzere hastalar 3 gruba ayrıldı. Bu hastalarda glukoz, HbA1C,
total kolesterol, LDL-kolesterol,HDL-kolesterol, trigliserid,üre, kreatinin, AST ve
ALT değerlerine bakıldı. Boy, kilo, vücut kitle indeksleri ve bel çevreleri ölçüldü.
Eşlik eden sistemik hastalıkları kaydedildi. Bu hastaları, statin tedavisine başladıktan 6 ay sonra tekrar kontrole çağırmak ve bu parametrelere tekrar bakmak
planlandı. Tedavi başlanan hastalardan 26'sı 6. ayda kontrole gelmedikleri için
çalışma dışı bırakıldı ve değerlendirmeler 154 hasta üzerinden yapıldı. Atorvastatin grubunda 51, pitavastatin grubunda 51, rosuvastatin grubunda ise 52
hasta bulunmaktaydı. Trigliserid değeri 500'ün üzerinde olan hastalar, gebeler,
karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalar, başka bir antilipidemik ilaç kullananlar çalışma dışı bırakıldı.
Bulgular: Çalışmaya alınan hasta gruplarında eşlik eden hastalıklara bakıldığında, diabetes mellitus prevalansı sırası ile atorvastatin kullanan grupta
%84.3, pitavastatin kullanan grupta %86.2, rosuvastatin kullanan grupta ise
%80.8 idi. Hipertansiyon prevalansı sırasıyla %31.3, %29.4 ve %36.3’tü.
Koroner arter hastalığı prevalansı ise sırasıyla %11.2, %8.8 ve %7.2 idi. Bu
hastalarda 6. ayda tedavi sonrası lipid parametrelerine bakıldığında atorvastatin, pitavastatin ve rosuvastatinin total kolesterol, LDL- kolesterol ve trigliserid
seviyelerini benzer oranlarda düşürdüğünü, aralarında istatistiki olarak anlamlı
bir fark olmadığını gördük. 6 aylık pitavastatin tedavisi sonrası HDL-kolesterol
seviyesinde anlamlı olarak bir yükselme saptanırken diğer gruplarda da HDLkolesterol seviyelerinde hafif yükselmeler vardı fakat istatistiki olarak anlamlı bir
yükselme değildi.
Sonuç ve tartışma: Kardiyovasküler hastalıkların etiyolojisinde hiperlipidemi önemli ve önlenebilir bir faktördür. Her hasta grubunda hedeflenen kolesterol değerleri farklı olmakla birlikte, tedaviye zamanında başlamak ve sürdürmek
morbidite ve mortaliteyi azaltmaktadır. Biz çalışmamızda, bu amaçla kullanılan
statin grubu ilaçlardan atorvastatin, rosuvastatin ve pitavastatinin total kolesterol, LDL-kolesterol ve trigliserid değerlerini benzer oranlarda düşürdüklerini,
fakat farklı olarak pitavastatinin diğer iki moleküle kıyasla HDL-kolesterolü istatistiki olarak anlamlı seviyede yükselttiğini gördük. Sonuç olarak: üç etken madde de hiperlipidemide LDL-kolesterolü düşürmede oldukça etkilidir. Hastalarda
HDL- kolesterol seviyelerini de yükseltmeyi planlıyorsak, pitavastatin bu açıdan
daha avantajlı olabilir.
Anahtar kelimeler: atorvastatin, rosuvastatin, pitavastatin, hiperlipidemi, LDL-kolesterol,
HDL-kolesterol
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Statin tedavisi öncesi ve sonrası lipid parametreleri
Parametreler
LDL-C (mg/dl)

İlaçlar

Ortalama(SD)
önce

Ortalama(SD)
sonra

P öncesonra *

Atorvastatin

178.2 (37.8)

109.6 (31.9)

<0.001

Rosuvastatin

182.7 (41.8)

112.2 (41.3)

<0.001

Pitavastatin

184.6 (38.4)

124.2 (10.4)

<0.001

47.9 (10.2)

48.6 (11.3)

0.24 NS

Rosuvastatin

49.8 (8.8)

50.8 (10.7)

0.12 NS

Pitavastatin

59.8 (11.9)

52.3 (12.8)

<0.001 ***

Atorvastatin

182.8 (71.0)

137.2 (67.4)

<0.001

Rosuvastatin

176.6 (66.4)

143.1 (65.4)

<0.001

Pitavastatin

175.4 (98.3)

153.1 (90.4)

<0.001

0.70 NS
HDL-C (mg/dl)

Atorvastatin

0.10 NS

0.37 NS
TG (mg/dl)

0.26 NS

0.88 NS
TC (mg/dl)

0.56 NS

Atorvastatin

262.7 (43.6)

185.7 (37.6)

<0.001

Rosuvastatin

268.3 (50.7)

190.7 (41.3)

<0.001

Pitavastatin

268.2 (49.0)

207.6 (49.0)

<0.001

0.80 NS
*t- Student

** Anova

P tedavi
sonrası **

0.11 NS
*** vs baseline
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ENALAPRİL/LERKANİDİPİN KOMBİNASYON TEDAVİSİNİN
ETKİLİLİĞİ VE GÜVENLİLİĞİNİN VÜCUT KİTLE İNDEKSİ İLE
İLİŞKİSİ
Hakan Karpuz1, Ömer Bedir2, Ali Yaşar Kılınç3, Gökhan Köker4, Lale Dinç
Asarcıklı5, Hüseyin Semiz6, Mehmet Özgeyik7, İbrahim Dönmez8, Gökhan
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Giriş: Hipertansiyon, dünya çapında 1 milyardan fazla insanı etkileyen ve
küresel bir sağlık sorunu oluşturan kronik bir tıbbi durumdur. Bu çalışmada 4
farklı klinikte enalapril/lerkanidipin fiks doz kombinasyon tedavisinin farklı vücut
kitle indeksi değerlerine sahip hipertansif hastalardaki etkililiği ve güvenilirliğini
incelenmiştir.
Gereç & Yöntem: Türkiye’ de dört bölgedeki farklı polikliniklerde tedavi
almış olan 436 hipertansif hastada 2019-2021 yılları arasında enalapril/lerkanidipin tedavisinin etkililik, güvenlilik ve tolere edilebilirlik verileri istatistiksel olarak değerlendirildi. Çalışma kapsamında toplanan hasta verileri IBM Statistical
Package for the Social Sciences for Windows 23.0 (SPSS 23.0-IBM, NY, USA)
paket programı ile analiz edildi. Kategorik veriler için sıklık ve yüzde, sürekli veriler için ortalama, standart sapma, medyan, minimum ve maksimum tanımlayıcı değer olarak verildi. Tedavi öncesi ve sonrası değerlerin karşılaştırılmasında
Wilcoxon Testi, gruplar arası karşılaştırmalarda Mann Whitney-U testi, kategorik
değişkenlerin karşılaştırılmasında da “Ki-Kare Testi” kullanıldı. Sonuçlar, p değerinin 0.05’ten küçük olduğu durumlarda istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Değerlendirmeye alınan 436 hastanın demografik ve klinik dağılımı Tablo 1’de yer almaktadır. Hastaların %50,7’si (221 kişi) erkek ve %49,3’ü
(215 kişi) kadın hastalardan oluşmaktadır. Enalapril/Lerkanidipin fiks doz kombinasyon tedavisi öncesinde hastaların ortalama sistolik kan basıncı (KB) 161,6
mmHg iken tedavi sonrasında 133,0 mmHg değerine düşmüştür (p<0,001).
Diyastolik kan basıncı ise tedavi öncesinde 93,0 mmHg iken tedavi sonrasında
81,6 mmHg değerine düşmüştür (p<0,001). Hastaların %84,4’ünde (368 kişi)
hedef diyastolik kan basıncı değerlerine, %92’sinde (401 kişi) hedef sistolik kan
basıncı değerlerine erişim gerçekleşmiştir.
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Hastaların %96,1’inde (419 kişi) herhangi bir yan etki gözlenmezken,
%3,9’unda (17 kişi) yan etki gözlenmiştir. Tedavi ile ilişkili yan etkiler yedi kişide
öksürük, dokuz kişide çarpıntı ve bir kişide de ayak sırtı ödemi şeklinde izlenmiştir (Tablo 2).
Ortalama VKİ’ nin 29 olduğu hasta gruplarında VKİ <29 olanların
%90,3’ünde (205 kişi), VKİ>29 olan hastaların %93,8’inde (195 kişi) hedef
sistolik kan basıncı değerlerine ulaşılmıştır ve her iki grup arasında istatistiksel
olarak bir fark izlenmemiştir (p:0,254) (Tablo 3).
Vücut kitle indeksi (VKİ) <29 olan hastaların %80,6 (183 kişi) ‘sında, VKİ
>29 olan hastaların %88,5 (184 kişi)’ inde hedef diyastolik kan basıncı değerlerine erişim gerçekleşmiş olup VKİ >29 olan hastalarda izlenen diyastolik kan
basıncında düşme VKİ <29 olan hasta grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel
olarak anlamlıdır (p:0,024) (Tablo 3).
Tartışma: Enalapril/Lerkanidipin kombinasyon tedavisi farklı vücut kitle indeksi değerlerine sahip hasta gruplarında etkili ve güvenli tedavi seçeneğidir.
Anahtar kelimeler: Hipertansiyon, Enalapril, Lerkanidipin, Vücut kitle indeksi

Tablo 1. Olguların demografik ve klinik bulgularının dağılımı

Tablo 2. Tedavi süresince izlenen yan etkilerin dağılımı

için Spearman korelasyon analizi yapıldı. Analizlerde istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 şeklinde kabul edildi.
Bulgular: Çalışmamızda 173 (%57.7)’ü erkek ve 127 (%42.3)’sinin kadın
hasta olduğu görüldü. Hastaların genel olarak kreatinin ortalaması 1,02±1,06
olup, kadın hastaların kreatinin ortalaması 0.97±1,18 mg/dl iken, erkeklerdeki
kreatinin ortalaması 1.05±0,96 olarak saptandı. Olguların toplam 40 (%13.3)
tanesinde böbrek fonksiyon bozukluğu olduğu tespit edildi. Böbrek hasarı olanların 6’sı rutin hemodiyaliz hastasıydı. Tüm olguların 16 (%5.3)‘sında hafif-orta
BH görülürken, 24 (%8)’ünde ciddi BH olduğu saptandı. Hastaların cinsiyete
göre detaylı verileri tablo 1’de belirtilmiştir. Hastalarımızda kreatinin yüksekliklerinin görülmesi özellikle yoğun bakımda takip edilme süresi olmak üzere, toplam
yatış süresi ve ileri yaşla anlamlı bir şekilde korele olduğu görüldü (p<0,05).
Tartışma ve Sonuç: CoV’ün en çok zarar verdiği ekstrapulmoner organların başında böbrekler gelmektedir. CoV hastalarında BH, reverzbl olabildiği gibi
son dönem böbrek hasarına (SDBH) da ilerleyebilir. Serviste takibini yaptığımız
hastalarda böbrek hasarı sıklığı %12,3 saptanırken, YBÜ’de takibi yapılan hastalarımızda %60 oranında olduğunu tespit ettik. Ciddi BH olan vakalarımızın
çoğu, daha çok YBÜ’de takip edilen vakalar olduğu saptandı. CoV hastalarında BH’nın tespit edilmesi kötü prognozla ilişkili organ hasarı olarak kabul
edilmektedir. Hastaneye başvuran hastalarda bazal serum kreatinin değerlerinin
bakılması ve klinik takibi yapılanlarda da serum kreatinin değerlerinin yakından
takip edilmesi prognozlarını iyileştirmeye yönelik büyük önem taşır. Takiplerinde böbrek sekeli gelişen veya taburculukta serum kreatinin değeri yüksek olanların, CoV’ün uzun dönem renal etkilerinin tespit edilmesi ve tedavi edilmesi
için birinci basamak hekimlerinde takipte kalmaları önerilir.
Anahtar kelimeler: Anahtar kelimeler: Koronavirüs hastalığı, ekstrapulmoner tutulum,
böbrek hasarı

Tablo 1. Cinsiyete göre hasta verileri

Tablo 3. Olguların VKI Gruplarına Göre Kan Basınçlarının Dağılımı

Nefroloji
SS-057

Nefroloji

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA VOLÜM
YÜKÜNÜN SAPTANMASINDA DİASTOLİK DİSFONKSİYON VE
NT-PROBNP ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ
Sıla Öksüz1, Banu Böyük2
1Çorlu Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Tekirdağ

SS-056

KLİNİĞİMİZDE TAKİBİ YAPILAN COVİD-19 HASTALARINDAKİ
BÖBREK HASARI SIKLIĞI
Mehmet Selim Mamiş1, Esat Cihan Karahancı2, Tuba Dumak3, Çiğdem
Cindoğlu4
1Pervari Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanı, Siirt
2Kaçkar Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanı, Rize

3Kozluk Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanı, Batman

4Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Şanlıurfa

Giriş: Koronavirüs (CoV) hastalığı, neredeyse tüm sistemleri etkileyebilen bir
hastalıktır. CoV hastalarındaki akut böbrek hasarı (ABH)’nın insidansı, ABH’ın
tanımına, bakılan hasta popülasyonuna, hastaların coğrafi konumuna, hastaların hastaneye yatış kriterlerine ve ülkenin sağlık politikalarına göre değişiklik
göstermektedir. Çalışmamızda Covid-19 kombine burun-boğaz PCR testi pozitif
vakalardan, klinikte takibi uygun olan hastaların hastaneye ilk başvuruda alınan
kan sonuçlarında tespit edilen böbrek hasarı sıklığına bakmayı amaçladık.
Materyal ve Metod: Çalışmaya Harran Üniversitesi Hastanesi Covid-19
Pandemi Polikliniği’ne başvuran hastaların geçmiş kayıtları hastane işletim sisteminden tarandı. Hastaların kayıtlarından tarihleri en eskiden en yeniye doğru
sıralandı ve ilk 300 hastanın kan sonuçları çalışmaya dahil edildi. Hastaların
glomeruler filtrasyon hızı (eGFR) düzeyleri hafif-orta (90-30 ml/dk) ve ciddi
(<30 ml/dk) olarak sınıflandırıldı. Analizler SPSS 20 istatistik paket programı
kullanılarak yapıldı. Gruplar arası kategorik karşılaştırmada Ki-kare analizi uygulandı. Gruplar arası değişkenler normal dağılıma uymadığı için, değişkenlere
Mann-Whitney U testi uygulandı. Değişkenler arasındaki korelasyonu incelemek

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

2Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Kardiyovasküler hastalılıklar kronik böbrek yetmezliği hastalarında
mortalitenin başta gelen sebebi olup, mortalitenin bağımsız prediktörü olarak
diastolik disfonksiyon gösterilmiş ve kardiyovasküler hastalıkların önce diastolik
disfonksiyonla başladığı birçok çalışmada belirtilmiştir. Volüm fazlalığı kronik
böbrek yetmezlikli hastalarda sık görülmekte ve zamanla diastolik disfonksiyona
ve devamında kalp yetmezliğine yol açmaktadır. Bu çalışmada, yakın zamanda
kullanılmaya başlanan, sol vetrikül doluş basıncı ile ilişkilendirilen E/e’ oranı ve
kalp yetmezliğinde önemli belirteç olan NT- proBNP düzeyi arasındaki ilişkiyi
saptamayı amaçladık.
Çalışma Planı: Çalışmaya normal LV ejeksiyon fraksiyonu olan ve kardiyovasküler hastalığı olmayan 44 övolemik KBH hastası (25 kadın, 19 erkek) ve 26
sağlıklı gönüllü (15 kadın ve 11 erkek) dahil edildi. Plazma NT-proBNP seviyeleri ELISA yöntemi kullanılarak ölçüldü ve tüm hasta ve kontroller, NT-proBNP
seviyeleri ile tepe erken diyastolik mitral hızın tepe erken diyastolik mitral anüler
velositeye oranı (E/e’) arasındaki ilişkiyi incelemek için transtorasik, konansiyonel Doppler ve doku Doppler ekokardiyografi ile değerlendirildi.
Bulgular: Hasta grubunun 25’i (%56,8) kadın, 19’u (%43,2) erkek ve yaş
ortalaması 59,36 ± 9,26’ dır. Sağlıklı gönüllülerde ise 15 kadın (%57,7) ve 11
erkek (%42,3) bulunup, yaş ortalaması 56,58 ± 10,39’dur. NT-proBNP düzeyleri ve E/e’ değeri hasta grubunda kontrol grubuna göre daha yüksek saptanmıştır
(p < 0,001). E/e’ cut-off değerini 9 olarak saptadık. (Şekil 2, Sensitivite %86,36,
Spesivite %73,08). Genel olarak <300 pg/ml değerlerinde kalp yetmezliğini
dışladığı kabul edilen ancak bilindiği kadarı ile KBY hastalarında, KBY’nin her
evresi için bir cut-off değeri halen tanımlanamamış olan NT-proBNP için ise cutoff değeri olarak 95,55 ve üzeri olmasının hastalık varlığı ile ilişkilendirilebileceği
sonucuna ulaşılmıştır. (Şekil 1, sensitivite %53,66, spesivite %100)
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Sonuç: Çalışmamızda, kalp yetmezliği klinik bulgusu olmayan kronik böbrek
yetmezliği hastalarında, NT-proBNP ve E/e’nin diastolik disfonksiyonun öngörülmesinde önemli parametreler olduğu saptanmıştır. Hem NT-proBNP’nin hem
de E/e’ oranının klinik pratikteki yerinin kesinleşmesi ve kullanılabilirliği için bu
konuyu inceleyen daha büyük çaplı, geniş kapsamlı ve ileriye dönük çalışmalara
ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: E/e', kronik böbrek yetmezliği, diastolik disfonksiyon

LVEDV kestirim noktasını tespit etmek için uygulanan ROC eğrisi analizi
sonucunda eğri altında kalan alanın gösterilmesi.

Nefroloji
NT-proBNP kestirim noktasını tespit etmek için uygulanan ROC eğrisi analizi
sonucunda eğri altında kalan alanın gösterilmesi.

SS-058

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARDA SERUM VE
TÜKÜRÜK DECORİN DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Asena Serap Yalçınkaya, Ayhan Doğukan
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kronik böbrek yetmezliği, insidansı gün geçtikçe artan önemli bir halk sağlığı
sorunudur. Bu güne kadar çok sayıda pepdit/proteinlerin böbrek yetmezliğinin
etiyopatogenezinde rol aldığı öne sürülmektedir. Ancak yaptığımız literatür taramasinda, protein yapılı bir molekül olan decorin isimli molekülün ileri dönem
böbrek yetmezliği etyopatogenezinde rolü olup olmadığının araştırılmadığını
gördük. Bu nedenle bu çalışmada temel amacımız ileri dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda serum ve tükürük decorin düzeyleri araştırılarak, bu hastalığın
etyopatogenezinde rol alıp almadığı ortaya konulmaya çalışılacaktır. Literatürde
decorin düzeyi ile ilgili olarak çalışmamıza benzer makale bulunmamaktadır. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı'na
başvuran GFR ye göre evre 3, 4, 5 KBY'si olan 30'ar hasta ve sağlıklı bireylerden
oluşan 30 kişi dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen tüm bireylerden kan ve tükürük örneği alındı. Mevcut numunelerden decorin dzüeyi çalışıldı. Gruplar arası
karşılaştırma yapıldı. Decorin düzeyleri kan ve tükürükte karşılaştırıldı. Serum
dekorin düzeyleri evre 5 hastalarda evre 3, 4 grubu hastalara ve kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı olarak arttığı gözlendi (p<0.05) tükürük
dekorin düzeylerinin kontrol grubuna göre evre 3, evre 4 ve evre 5 hastalarda
azaldığı görüldü ve istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi (p<0.05) KBY'li hastalarda decorin düzeyleri ile patofizyoloji arasında ilişki olduğu düşünüldü
Anahtar kelimeler: Anahtar Sözcükler: Kronik böbrek yetmezliği, decorin

E/e’ kestirim noktasını tespit etmek için uygulanan ROC eğrisi analizi sonucunda
eğri altında kalan alanın gösterilmesi.
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Tükrük bezindeki decorinin patolojik olarak gösterilmesi

Çalışma bulguları

Gruplara göre decorin analizi

Nefroloji
SS-059

KRESENTİK GLOMERÜLONEFRİTLİ HASTALARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Ahmet Doğukan Kansu1, Mürvet Yılmaz2
1Sbu Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi
2Sbu Bakırköy Dr Sadi Konuk Eah

Amaç: Kresentik glomerülonefrit (GN) patolojik veri sonuçlarına dayanan,
haftalar veya aylar içinde, hızlı ilerleyen kalıcı böbrek hasarı bırakma riski yüksek bir hastalık grubuna verilen bir tanımlamadır. Bakırköy Dr Sadi Konuk
EAH Nefroloji kliniğinde takip edilen kresentik GN tanılı hastaların demografik,
laboratuar, histopatolojik özellikleri ve tedavilerinin, böbrek sağ kalımının değerlendirilmesi ayrıca immunfloresans (IF) bulgularına ve kresent oranına göre
gruplara ayrılan hastaların karşılaştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya hastanemiz nefroloji kliniğinde 2016-2021 tarihleri arasında böbrek biyopsisi yapılan ve kresentik glomerül saptanan 80 hasta
dahil edildi. Transplantasyon biyopsileri, yetersiz klinik bilgileri olan ve 6 aydan kısa
süre takip edilen 5 hasta çalışmadan çıkarıldı. 75 hastanın demografik özellikleri
(yaş, cinsiyet), laboratuar bulguları [üre, kreatinin, eGFR, serum total protein, serum
albumin, hemoglobin, proteinüri] histopatoloji bulguları (glomerül sayısı, kresentik
glomerül yüzdesi, sellüler kresent yüzdesi, fibrosellüler kresent yüzdesi, fibröz kresent
yüzdesi) ve hastalara uygulanan tedaviler (pulse steroid, siklofosfamid, rituksimab,
plazmaferez) retrospektif olarak hasta dosyalarından ve hastane kayıt sisteminden
alındı. Hastalar IF bulgularına (Tip 1, 2 ve 3) ve böbrek biyopsisindeki kresent oranına (<%10, %10-50 ve >%50) göre gruplara ayrılarak karşılaştırıldı.
Bulgular: Hastaların 28’i (%37.3) kadın, 47’si (%62.7) erkek; yaş ortalaması 52.36±16.70 yıl saptandı. En çok tip 3 GN (40 hasta; %53.3) saptanır iken
tip 1 GN sadece 1 (%1.3) hastada bulundu. Hastaların yaklaşık yarısında (37
hasta; %49.3) kresent oranı %10-50 iken, 17 (%22.7) hastada kresent oranının
%50’nin üzerinde olduğu saptandı. Etyolojik olarak değerlendirildiğinde en fazla saptanan sebep 25 (%33.3) hastayla IgA nefropatisi oldu. Tip-3 GN’li hastaların yaş ortalamasının 59.8±14.4 ile Tip-2 GN saptanan hastalarda 42.9±14.4
bulundu. Anlamlı olarak Tip-3 GN’de yaş ortalamasının yüksek olduğu görüldü
(p=0.001). Tip-3 GN olan hastalarda serum üre ve kreatinin değerleri tip-2 GN
olan hastalara göre anlamlı olarak daha yüksek, hemoglobin değeri ve glomerüler filtrasyon hızı (eGFR) anlamlı olarak daha düşük bulundu. Tip-3 GN’li
hastalarda immunsupresif tedavilerin daha fazla uygulandığı görüldü. Hastalar
ortalama 24.24±17.49 ay takip edildi. Tip-2 GN’de 5 (%14.7), tip-3 GN’de
6 (%15) hastada renal replasman tedavisine (RRT) başlandı (p=0.972). Takip süresi sonunda RRT ihtiyacı olmayan hastalar karşılaştırıldığında tip-3 GN
hastalarında üre, kreatinin daha yüksek, eGFR daha düşük idi. Kresent oranı
<%10 olan 3 (%14.3) hastada, %10-50 olan 2 (%5.4) hastada, >%50 olan 6
(%35.3) hastada RRT’ye başlandı (p=0.016). Kresent oranı %50’nin üzerinde
olan hastalarda renal sağkalım diğer hastalara göre daha düşük idi.
Sonuç: Pauci immun GN, en yaygın kresentik GN sebebidir ve bu hastalarda başvuru anındaki yaş ortalaması immun-kompleks GN olan hastalara göre
yüksek, böbrek fonksiyonları ise daha kötüdür. Kresentik GN hastalarında renal
sağkalım, kresent oranı %50’nin üzerinde olan hastalarda daha kötüdür.
Anahtar kelimeler: kresentik glomerülonefrit, böbrek biyopsisi, tedavi, sağ kalım
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Bulgular: COVID-19 sonrası ilk yılda serum kreatinin düzeyi yüksek olan
hastalarda başlangıç proteinürisi ve sistemik immün inflamasyon indeksi (SII)
daha yüksekti (p=0.046 and p=0.013, sırasıyla). Uzun transplantasyon süresine sahip, hipertansif, bazal kreatinin ve SII değerleri yüksek olan hastalarda
proteinüri artışları daha yüksekti. Ayrıca COVID-19 döneminde ABH gelişen
hastalarda proteinüri artışı daha yüksekti. Ek olarak, başlangıç SII düzeyi, serum kreatinin ve proteinürideki değişimin bağımsız bir ön gördürücüsüydü
(p=0.039 and p=0.048, sırasıyla).
Sonuç: COVID-19 geçiren böbrek nakil alıcılarının klinik ve laboratuvar
özellikleri, uzun vadede karşılaşabileceğimiz renal disfonksiyonlar hakkında fikir verebilir. Çalışmamızda yüksek SII gibi artmış inflamasyon bulguları olan
hastaların böbrek fonksiyonları açısından daha kırılgan olduklarını bulduk. Bu
nedenle COVID-19 geçiren böbrek nakil alıcılarının COVID-19 sonrası takip
sürecinin bireyselleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

8. Alexander S, Yusuf S, Rajan G, Elias John E, Roy S, Annamalai VC, et al.
Crescentic glomerulonephritis: what’s different in South Asia? A single center
observational cohort study. Wellcome open research. 2020;5:164.
Sonlanım verileri ıf bulgularına göre

Anahtar kelimeler: COVID-19, böbrek nakli, proteinüri, sistemik immün inflamasyon
indeksi

Sonlanım verileri kresent yüzdesine göre

Çalışma Özeti

Kümülatif sağ kalım

Tablo 1. COVID-19 geçiren böbrek nakilli hastalarda proteinüri düzeyinin bağımsız ön gördürücüleri

Parametreler

Univariable Analiz

Univariable
Analiz

Multivariable
Analiz

Multivariable
Analiz

OR (95%CI)

p value

OR (95%CI)

p value

Nakil Sonrası Dönem (yıl)

1.469 (1.14-1.89)

0.003

1.204 (0.86-1.67)

0.269

Hipertansiyon Öyküsü

6.667 (1.63-27.27)

0.008

1.562 (0.19-12.76)

0.677

COVID-19 İlişkili Akut Böbrek
Yetmezliği

16.250 (1.85-142.46)

0.012

6.244 (0.53-73.19)

0.145

Sistolik Kan Basıncı (mm/Hg)

1.066 (1.003-1.133)

0.039

1.036 (0.91-1.17)

0.590

Diyastolik Kan Basıncı (mm/Hg) 1.094 (1.004-1.192)

0.04

0.996 (0.86-1.15)

0.959

Beyaz Kan Hücresi (103/uL)

1.00 (1.00-1.00)

0.059

-

-

16.940 (1.56-183.06)

0.02

3.789 (0.28-49.68)

0.310

C-reaktif protein (mg/L)

1.023 (0.99-1.05)

0.087

-

-

Sistemik İmmun İnflamasyon
İndeksi (SII)

1.002 (1.00-1.003)

0.012

1.001 (1.00-1.002)

0.048

Kreatinin (mg/dL)

Nefroloji

Nefroloji

SS-060

SS-061

RENAL TRASNPLANT HASTALARINDA COVID-19 SONRASINDA
PROTEİNÜRİ GELİŞİMİYLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
Hakan Özer, İsmail Baloğlu

RENAL BİYOPSİ ENDİKASYONLARI İLE RENAL SAĞ KALIM
VE HASTA SAĞ KALIMI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TEK MERKEZ
DENEYİMİ

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nefroloji Kliniği

Seniha Bozkaya, Numan Görgülü

Amaç: Böbrek nakilli hastalarda hastalarında koronavirüs hastalığının (COVID-19) daha şiddetli, mortalitesinin daha yüksek olduğu iyi bilinmesine rağmen, böbrek fonksiyonlarının hastalık sırasında ve sonrasında nasıl ilerlediği ve
COVID-19 sonrası dönemde böbrek fonksiyonlarını etkileyen durumlar henüz
netlik kazanmamıştır. Bu çalışmada, COVID-19 tanısı ile takip edilen hastaların
taburculuk sonrası birinci yılında böbrek fonksiyonlarındaki değişiklikleri ve bu
değişikliğe etki eden faktörleri araştırmayı amaçladık.
Gereç-Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya 01.01.2021-31.03.2021 tarihleri
arasında COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan 41 böbrek nakli hastası dahil
edildi. Hastanın hastaneye yatış ve takiplerine ilişkin kişisel bilgileri, muayene ve
tedavi bilgileri hastane sisteminden alındı.

Sbü Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Giriş: Renal biyopsi, böbrek hastalıklarının tanısı, sıklığının belirlenmesi,
tedavi ve prognozun izlenmesi için yapılan invaziv bir tanısal işlemdir. Bu çalışmada, renal biyopsiler incelenerek yaş, cinsiyet, eşlik eden komorbid hastalıklar,
biyopsi endikasyonları, ön tanılar ve patolojik tanılar ile renal ve hasta sağ kalımı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: SBÜ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği’nde 1.1.2016 - 31.12.2021 tarihleri arasında çeşitli endikasyonlarla
yapılan 242 böbrek biyopsisi sonucu retrospektif incelenmiştir. 172 böbrek biyopsili hasta çalışmaya dahil edildi. Hasta kayıt bilgilerine; poliklinik dosyaları,
arşiv ve elektronik dosya sistemi kullanılarak ulaşıldı. Transplante böbrek biyop-
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sisi yapılan, 18 yaş altında olanlar, hastane arşivi ve elektronik dosya sisteminden verilerine ulaşılamayan hastalar çalışma dışında bırakıldı.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların yaş ortalaması 50±17 (1887) idi. En sık renal biyopsi endikasyonları sırasıyla akut böbrek hasarı (ABH)
(%34,9), Nefrotik proteinüri (%22,1), Nefrotik sendrom (%20,3), Non-nefrotik
proteinüri (%11,6), Nefritik sendrom (%11) olarak bulunmuştur. En sık saptanan patolojik tanılar sırasıyla fokal segmental glomerüloskleroz (FSGS) (%18),
Membranöz GN (%13,4), IgA Nefropatisi (%11,6), AA Amiloidoz (%10,5),
Diabetik glomerüloskleroz (%9,9) idi. Patolojik tanı ile renal sağ kalım ilişkisi
incelendiğinde kronik böbrek yetersizliği (KBY) ile takipli hastalardaki en sık
patolojik tanının FSGS (%21,6), son dönem böbrek yetersizliğine ulaşan hastalarda ise AA amiloidoz (%17,1) olduğu görüldü. Hasta sağ kalımı ilişkisi incelendiğinde ise ölen kişilerdeki en sık patolojik tanının AA amiloidoz (%35,9), sağ
olanlarda ise FSGS (%21,8) olduğu görülmüştür.
Sonuç: Renal biyopsi sonuçlarının incelenmesi böbrek hastalıklarının epidemiyolojisi hakkında bizlere önemli bilgiler sunar. Böbrek biyopsisi, renal
hastalıkların teşhis edilmesi, prognozlarının tayini ve yeni tedavi seçeneklerinin
geliştirilebilmesi için halen elimizdeki en önemli tanı aracıdır. Çalışmamız neticesinde; böbrek biyopsi endikasyonlarının gerekliliği, endikasyonlarla histopatolojik tanıların uyumu, bölgemizde sık görülen renal patolojilerin dağılımı ile
ilgili kayıt oluşturuldu. Literatürde en sık biyopsi endikasyonları nefrotik düzeyde proteinüri iken bizim çalışmamızda akut böbrek hasarı olarak izlenmesi
bölgemizdeki düşük sosyo-ekonomik düzey ile ilişkili olduğu düşünüldü. Zor ve
komplike bir hastalık grubu olan böbrek hastalıklarının erken teşhisi ve tedavisiyle bu hastalıkların kronik böbrek yetersizliğine ilerlemesinin ve mortalitesinin
önüne geçilmesi sağlanabilir.

Bulgular: RAS mutant ve RAS WT(RAS wild tip) hastalar demografik veriler, tanı anı hastalık evresi, tümör lokalizasyonu, tanı anı ve takiplerinde gelişen metastaz yerleri, tümör markerları, genel sağkalım süreleri açısından analiz
edildi. 200 hastada (%44,8) RAS mutasyonu saptandı. RAS mutasyonu olan
hastalardan 188’inde (%42,1) KRAS mutasyonu saptandı. KRAS mutasyonu
saptanan hastalardan 135’inde(%30,3) Kodon 12, 41’inde (%9,2) Kodon 13
mutasyonu saptandı. Hastalığın erken evrede olması ve tanı anında metastaz
saptanmamış olması RAS WT grupta daha sık görüldü ve istatistiksel açıdan anlamlıydı (p<0,001). RAS mutant ve RAS WT hastaları karşılaştırıldığında en sık
metastaz karaciğerde görüldü; RAS WT grupta akciğer metastazı görülmesi istatiksel açıdan anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p<0,006). RAS WT ve RAS
mutant hastaların genel sağkalımları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark
görülmemekle birlikte RAS mutant ve RAS WT hastaların sağkalım süreleri sırası
ile 53,57 ±0,9 ay (%%19,95) ve 52,45 ± 3,88 ay (%18,5) saptanmıştır. RAS
mutant hastalarda tedaviye anti-VEGF eklenmesi ile genel sağkalımda uzama
sağlandığı gözlenmiştir. RAS WT ve RAS mutant grupta primer tümörün sağ taraflı yerleşmiş olması daha kısa genel sağkalım ile ilişkilendirilmiştir. KRAS mutant hastalar içinde Kodon 12 mutant olanlar en uzun genel sağkalıma sahiptir.
Sonuç: Tüm bulgular göz önüne alındığında RAS mutasyon durumunun
metastatik kolorektal kanserli hastalarda metastaz ve ileri evre açısından fikir verebileceği söylenebilmektedir. Sonuçlarımıza göre RAS mutasyonunun prognoz
ve sağkalıma etkisi belirsizdir.
Anahtar kelimeler: Kolorektal Kanser, Metastaz, RAS

KRAS alt tipleri ve RAS WT grubun genel sağkalım analizi

Anahtar kelimeler: Böbrek Biyopsisi, Renal Sağ Kalım, Hasta Sağ Kalımı

Kaynaklar
1. Korbet SM, editor Percutaneous renal biopsy. Seminars in nephrology; 2002:
Elsevier.
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al. The european renal association–european dialysis and transplant association
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Tablo 1.
N

%

Akut böbrek yetersizliği

60

34.9

Nefritik Sendrom

19

11

Nefrotik Proteinüri

38

22.1

Nefrotik Sendrom

35

20.3

Non-nefrotik Proteinüri

20

11.6

RAS mutasyon durumuna göre genel sağkalım analizi

Onkoloji
SS-062

RAS MUTANT METASTATİK KOLOREKTAL KANSERLİ
HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Evrim Ataca1, Merve Keskinkılıç2, Tuğba Yavuzşen2, Sülen Sarıoğlu3,
Yasemin Başbınar4
1Muş Devlet Hastanesi İç Hastalıkları, Muş

2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İzmir

3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir

4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji
Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: RAS(Rad sarkoma) mutasyon durumunun kolorektal kanserli hastalarda klinik ve patolojik özelliklerinin aydınlatılması ve genel sağkalıma katkısının araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: 2010-2016 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi Tıbbı Onkoloji Bilim Dalı’nda takip ve tedavisi yapılmış hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı.18 yaş üstü, tanı anında metastatik
olan veya takiplerinde metastaz gelişen hastalar seçilerek; RAS mutasyon durumu değerlendirilmiş 530 hastadan verilerine ulaşılabilen 446 hasta çalışmaya
dahil edildi.

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
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Onkoloji

Tablo 1. Tümör mutasyon durumuna göre dağılım
Mutasyon Tipi

Mutasyon Alt Grubu

N

%

KRAS

WT

258

57,8

KRAS

Kodon12

135

30,3

KRAS

Kodon13

41

9,2

KRAS

Kodon61

12

2,7

ÖNCEDEN TEDAVİ EDİLMİŞ İLERİ EVRE YUMUŞAK DOKU
SARKOMLU HASTALARDA PAZOPANİB ETKİNLİĞİ
Musa Baris Aykan, Ece Örnek

NRAS

WT

430

96,4

NRAS

Kodon12

3

0,7

NRAS

Kodon13

5

1,1

NRAS

Kodon61

7

1,6

NRAS

Kodon12+Kodon13

1

0,2

BRAF

WT

429

96,2

BRAF

Kodon600

15

3,4

BRAF

Kodon464

2

0,4

RAS

WT

246

55,1

RAS

Mutant

200

44,8

SS-064

Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji

Büşra Kanbur1, Mehmet Uzun2, Tuğba Yavuzşen2

Giriş ve Amaç: Pazopanib, birden çok hedefli bir tirozin kinaz inhibitörü
olarak çalışır. İleri evre Yumuşak Doku Sarkomlu (YDS) hastalarda etkinliği gösterilmiştir. Gerçek yaşam verilerinin retrospektif bir değerlendirmesini yaparak
sağkalım sürelerini ve önemli yan etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem ve Gereçler: Bu çalışma retrospektif yöntemle gerçekleştirilmiştir.
Pazopanib ile tedavi edilen ileri ever YDS'li yetişkin hastaların klinik özellikleri
hasta kayıt veritabanından kaydedilmiştir. Tıbbi kaydı olmayan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Objektif yanıt oranı (ORR), Progresyonsuz sağkalım (PFS),
genel sağkalım (OS), tedaviye bağlı pnömotoraks ve hipertansiyon yan etkiler
değerlendirilmiştir.
Bulgular: Kırk yetişkin hasta dahil edildi (erkekler: %55). Ortanca yaş 44,5
(aralık: 20-88) olarak saptandı. Histopatolojik olarak malign mezenkimal tümör
örneklemin %32,5'inde tespit edildi. Yüzde seksen sekiz hasta ilk tanı anında
Evre 3 veya daha yüksek bir hastalığa sahipti. Hastaların yüzde yetmişinde akciğer metastazı vardı. Hastaların yüzde yetmişi pazopanib öncesinde iki veya
daha fazla sıra sistemik kemoterapi almıştır. Pazopanib için ORR tüm hastalar
için %45 olarak saptandı. PFS (IQR) 5,73 (2,67) ay olarak belirlendi. OS (IQR)
8,54 (17,81) aydı. Pazopanib sırasında hastaların %12’sinde pnömotoraks tespit edildi. Pazopanib sırasında hastaların %15'inde hipertansiyon saptandı.
Tartışma ve Sonuç: Pazopanib, gerçek yaşam verilerine dayalı olarak önceden tedavi edilmiş bu hasta popülasyonunda anlamlı sağkalıma yol açmıştır.
Ayrıca yönetilebilir bir yan etki profiline sahiptir.

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Abd

Anahtar kelimeler: pazopanib, yumuşak doku sarkomu, tirozin kinaz inhibitörleri

Onkoloji
SS-063

YENİ TANI MEME KANSERİ HASTALARININ KLİNİKOPATOLOJİK
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Tıbbi Onloloji Bd

Amaç: Bu çalışmada yeni tanı almış meme kanseri hastalarının labaratuar,
demografik ve histopatolojik ozelliklerin analizi ve tanımlanması amaçlanmıştır.
Gereç ve Bulgular: Çalışmanın evrenini Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Onkoloji polikliniğine 2018-2021tarihleri arasında tanı ve tedavi amacıyla
başvuran 200 (n=200) meme kanseri hastası oluşturdu. Hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Devamlı değişkenler normal dağılıyorsa mean±SD,
normal dağılmıyorsa median (IQR) olarak verildi. Devamlı değişkenler MannWithey U testi ile karşılaştırıldı. Kategorik değişkenler Ki-Kare testi ile karşılaştırıldı. Sonuçlar %95’lik güvenaralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi. Hastaların ortalama yaşı 57.36 idi. Ortalama hg 13.02,ferritin ise 110 idi.
Hastaların %22’sinde DM, %23.5’İnde KAH,%10’unda kronik akciğer hastalığı
vardı.%33 hasta premenapozal iken,%67 hasta postpenapozaldi.Hastaların yarısından fazlasında tümör sağ lokalizasyonda idi.Hastaların litaratürle uyumlu
bir şekilde %65’i luminal tip,%27.5’i HER-2+ tip,%7.5’i triple negatif tipte idi.
Pre ve post menapozal hastalar arasında histopatolojik tip açısından anlamlı
bir fark bulunamadı. Ortalama CEA 15-3 düzeyi 99.3 idi ve CEA 15-3 ile D-vit
düzeyi arasında anlamlı ilişki yoktu. Albumin seviyeleri post ve premenapozal
hastalar arasında istatistiksel anlamda farklıydı. Anemi parametreleri açısından
postmenapozal ve premenopozal hastalar arasında istatistiksel anlamlı farklılık
dikkat çekti. 25-OH D vitamin düzeyi ile yaş arasında ilişki Pearson’s Korelasyon
testi ile değerlendirildi. (p=0.025)
Tartışma: Meme kanser biyolojisindeki önemli ilerlemelere rağmen, bireysel
hastalık seyri tam olarak henüz anlaşılmış değil. Çalışmamızda meme kanseri tanısı konmuş hastalarda ortalama D-vit düzeyi düşük saptanmış olmakla beraber
artan yaş ile birlikte seviyesinde düşmede derinleşmektedir. Daha önce birçok
veri kemik sağlığının meme kanser gidişatını belirlemek için önemli olabileceğini
öngörmüştü. D vitamini ve bifosfanat kullanımının meme kanseri nüxü üzerine
etkisiyle ilgili tartışmalı çalışmalar bulunmaktadır. Postmenapozal meme kanserli hastalarda D vitamini kullanımı hem hastalıksız hem de genel sağkalımı
uzatırken, kemik metastazı gelişme riskini azaltmaktadır. Çalışmamızda, kanser
hastalarında özellikle yaşlı grupta nutrisyonel eksikliklerin daha sık görüldüğünü
göstermiş olduk. Ferritin seviyesi kanser hastalarında daha yüksek ortalamada tespit edilmiş olsa da, serum demiri ve transferin saturasyon yüzdesi daha
düşük değerdeydi. Bu durum ferritinin akut faz reaktanı özelliği de taşıması ile
açıklandı.
Sonuç: Sonuç olarak, kanser hastalarında tanı anında nutrisyonel parametrelerinin rutin olarak değerlendirilmesini önermekteyiz. Bu sayede bu nutrisyonel eksikliklerin tedavisi daha erken dönemde uygulanabilecek ve yan etkili profili geniş olan gereksiz transfüzyonlardan kaçınılmış olacaktır.Ayrıca hastaların
genel sağkalım,artmış yaşam kalitesi gibi parametrelerinde iyileşme sağlanmış
olunacaktır.
Anahtar kelimeler: Meme kanseri, D vitamini, Anemi, Nütrisyon
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Onkoloji
SS-065

COVID-19 TANILI ONKOLOJİK HASTALARDA MORTALİTE
PREDİKTÖRLERİ
Deniz Çekiç1, Ahmed Cihad Genç1, Hüseyin Gökler1, Kubilay İşsever1,
Ahmed Bilal Genç1, Cemil Bilir1, 2, Selçuk Yaylacı1
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Abd
2Vm Medical Park Pendik Hastanesi

Giriş ve Amaç: COVID-19 tanısıyla takip ve tedavi edilen onkolojik takipli
hastalarda mortalite prediktörlerinin analizi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Sakarya EAH İç Hastalıkları kliniği tarafından
15,03,2020-31,12,2020 tarihleri arasında yatarak takip ve tedavisi COVID-19
tanılı onkolojik hastalar çalışmaya dahil edildi. Parametreler kaydedildi. Mortal
ve nonmortal grup arasında çeşitli parametrelerin istatistiksel analizi yapıldı.
Bulgular: Çalışmadaki 81 hastanın 55’i (%68) mortal seyretti. Hastaların
28’i (%34,6) kadın, 53’ü (%65,4) erkekti ve cinsiyetin mortalite ile istatistiksel anlamlı ilişkisi saptanmadı (p:0,621). Mortal seyreden grubun ortalama
yaşı 65,5 (±12) yıl, yaşayan grubun 62,3 (±10,9) yıl ve tüm hastaların 64,4
(±11,7) yıldı (p:0,225). Çalışmadaki hastaların 65’i (%80,2) yoğunbakım ünitesinde, 16’sı (19,80%) serviste takip edildi. Mortal vakaların 51’i (92,70%) yoğunbakımda, 4’ü (7,30%) serviste takip ediliyordu ve mortalite ile yoğunbakım
takibi arasında istatistiksel anlamlılık bulundu (p:0,000). Yaşayan gruptaki hastanede yatış medyan (min-max) [IQR] süre 8 (1-44) [4-13] gün, mortal grupta 7
(1-44) [4-16] gündü (p:0,939). Onkolojik hastalıkları haricinde DM, HT, KOAH,
KKY, KAH, SVO komorbiditelerin mortalite ile anlamlı ilişkisi saptanmadı. Malignite primerleri en çok akciğer 30 (%37) olmak üzere, meme 7 (%8,6), mide 6
(%7,4), kolon 4 (%4,9), mesane 4 (%4,9), prostat 4 (%4,9), rektum 4 (%4,9),
beyin, kemik iliği, larinks, deri, lenf bezi, over, böbrek, endometrium, karaciğer,
özofagus, pankreas, safra yolu ve timustu. Hastaların 40’ının (%49,4) metastazı
yoktu. En sık kemik metastazı 15 (%18,5) saptanırken bunu sırasıyla akciğer
5 (%6,2), karaciğer 5 (6,2), sürrenal, beyin, GİS, kemik iliği, dalak, lenf nodu,
over ve prostaz metastazı saptandı. Metastaz varlığı ile mortalite arasında istatisitksel anlamlı bir fark saptanmadı (p:0,237). Demografik veriler tablo 1 de özetlenmiştir. Mortal gruptaki median PLT 156,5 (36,9-511) [107,5-251] iken, yaşayan grupta 254 (138-591) [202-363] saptandı. Trombosit sayısı ile mortalite
arasındaki bu fark istatistiksel anlamlı bulundu (0,000). Biyokimyasal paramet-
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reler incelendiğinde üre (p:0,005), AST (p:0,041), potasyum (p:0,033), LDH
(p:0,015), D-dimer (p:0,009) ve ferritin (p:0,024) düzeyleri ile mortalite arasında anlamlı farklılık bulundu. Laboratuar parametreleri tablo 2 de özetlendi.
İstatistiksel analiz: Analizler SPSS istatistik yazılımı (IBM SPSS Statistics,
Sürüm 22.0. Armonk, NY: IBM Corp.) kullanılarak yapıldı.
Sonuç: COVID 19 tanısıyla takip ve tedavisi yapılan hastalarda mortalite
oranı oldukça yüksektir. Malignite primerleri olarak en çok akciğer, meme ve
mide kanseri tespit edildi. Trombosit, üre, AST, potasyum, LDH, DDimer ve
ferritin düzeyleri mortalite ile ilişkili parametreler olarak akılda tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: COVID 19, Mortalite

Demografik veriler

lenfosit değeri) formülüne göre hesaplandı. Veriler SPSS programında uygun
istatistiksel analizler kullanılarak değerlendirildi ve p< 0.05 anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 53±13.3 idi. Hastaların %55.1’I premenopozal iken,%44.9’u postmenopozaldi. Çalışmamızda 25 (%25.5) hasta
NACT’yi takiben pCR elde etti. 73(%74.5) hastada ise pCR elde edilemedi.
Luminal A,luminal B,triple ve HER-2 subtipleri arasında farkla pCR farkı vardı
(p=0.007). PNI ortalama değeri 42.6 olarak hesap edildi. Yapılan ROC analizine göre Çalısmamızda median PNI:40.5(P=0.007,%95 CI 0.57-0.79) olarak
bulundu. Ortanca PNI:40.5 altında veya üzerinde olanlar ile neoadjuvan tedaviye tümör(meme) tam yanıt alanlar arasında istatiksel olarak anlamlı bir sonuç
saptandı(p=0,01). PNI cut of 40.5 değerinin altında kalan hastalarda pCR elde
etme oranı daha düşük saptandı.
Sonuç: Kötü PNI grubunda yer alan hastalarda NAKT yanıtları daha kötüydü. Bu çalışmanın sonuçları meme kanserinde PNI neoadjuvan ortamda
patolojik tam yanıt için bağımsız bir öngörücü belirteç olduğunu göstermiştir.
Prognostik nutrisyonel indeks, standart bir cut-off değerinin olmaması ve çalışmalarda da farklı değerlerin cut-off olarak alınmış olmasına rağmen sistemik
inflamatuar durumun ve nutrisyonel durumun bir belirtecidir ve meme kanserinde de pCR’yi öngörmede kullanılabilecek, maliyet etkin, ölçümü kolay bir
parametre olabilir.
Anahtar kelimeler: Meme Kanseri, Neoadjuvan Tedavi, Prognostik nütrisyonel index
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Laboratuar parametreleri

Dilara Toka Isıyel1, Selen Baloğlu Kaçan3, Melike Yazıcı1, Günseli Demir1,
Turgut Kaçan2
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NEOADJUVAN KEMOTERAPİ ALAN MEME KANSERİ
HASTALARINDA PROGNOSTİK NUTRİSYONEL İNDEX
PATOLOJİK TAM YANITI PREDİKTE EDER Mİ?
Elif Kurtuluş1, Mehmet Uzun2, İlkay Tuğba Ünek2
1Dokuz Eylül Üniversitesi İç Hastalıkları Abd,izmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Bd,izmir

Amaç: Nutrisyon ve immuninflamasyon durumunun çeşitli kanserlerde
prognozu etkilediği dikkat çekmektedir. Serum albümin düzeyi ve total periferik
lenfosit sayısı ile hesaplanan prognostik nutrisyonel indeks (PNI) de beslenme
ve inflamasyon durumunu yansıtan ölçümlerden olup, biz de local ileri meme
kanser tanılı ve neadjuvan kemoterapi(NAKT) almış hastalarda PNI‘ın patolojik
tam yanıta (pCR) olan etkisini, demografik ve klinikopatolojik özellikler ile olan
ilişkisini ortaya koymayı amaçladık.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü’nde Ocak 2012-Aralık 2020 tarihlerinde takipli >=18 yaş local ileri
meme kanseri tanılı ve neadjuvan kemoterapi alan hastalar dahil edildi. Hastaların tanı anındaki PNI değerleri (10×serum albumin (g/dL))+(0.005×total
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Giriş: İnflamatuvar süreç benign ve malign hastalıkların oluşum sürecinde
önemli rollere sahiptir. Kanser sürecinde konağın immun yanıtı ile etkileşim sonucunda tümörün başlaması progresyonu, angiogenezisi ve metaztaz oluşumu
yer alır.Tümör gelişimi, tedavi prediksiyonu ve prognozu hakkında geliştirilmiş
birçok inflamatuvar indeks bulunmaktadır.
Over kanseri kadınlarda 5.sıklıkta görülen ve %70 ile %75'i geç teşhis edilen
kanserdir. Beş yıllık sağkalım oranı %20 ile %30 arasında değişmektedir. Bu
kanserlerde birçok prediktif ve prognostik belirteçler çalışılmıştır.İnflamatuvar
belirteçler birçok kanserde araştırılmış olup çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. Biz
de çalışmamızda invaziv olmayan bir yaklaşım, kolay erişim ve düşük maliyet ile
karakterize edilen evrensel bir yöntem olan sistemik inflamatuar yanıt indeksinin
(SIRI) ve prognostic nutrisyonel indeksin (PNI) over malignitesi ile ilişkili olup
olmadığını ve tanısal değerini değerlendirmeyi amaçladık. İncelediğimiz çalışma
grubunda sağkalım ve prognoz üzerine SIRI ile PNI yüksekliği ve düşüklüğünün
ilişkisini araştırdık. Bu amaçla çalışmamızdaki hastaların tanı aldıkları sırada laboratuvar değerlerinden sistemik inflamatuar yanıt indeksi ve prognostic nutrisyonel indeksi hesaplanarak günümüze kadar olan süreçte sağkalım ve prognoz,
tedavi cevabı ile arasındaki ilişkiyi raporladık.
Materyal Metod: 2017 yılından 2022 yılına kadar Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Kliniğinde tedavi edilen over kanseri tanılı
75 kadın hasta çalışmaya alındı. Verileri retrospektif olarak incelenip tarandı.
Tanı sırasındaki laboratuvar sonuçlarından SIRI ve PNI değerleri hesaplanarak
sağkalım ile ilişkisi değerlendirildi.
Çalışmamızın dahil edilme kriteri; 18 yaş üstü kadın hasta olması, merkezimizde over kanseri tanısı alarak takip ve tedavi sürecine alınmış olması idi.
Tüm istatistiksel analizler, R sürüm 3.6. 0 (The R Foundation for Statistical
Computing, Viyana, Avusturya; https://www.r-project.org) kullanılarak yapıldı.
Normalliği değerlendirmek için Shapiro-Wilk’in normallik testi ve Q-Q grafiği
kullanıldı ve ayrıca varyansların homojenliğini kontrol etmek için Levene’s testi kullanıldı. Sayısal değişkenler, uygun olduğu şekilde ortalama +/- standart
sapma veya çeyrekler arası aralıkla (25.persentil-75.persentil) medyan olarak
sunuldu. Kategorik değişkenler sayı (n) ve yüzde (5) olarak tanımlandı. Hastaların klinikopatolojik özellikleri arasında SIRI ve PNI düzeyleri arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark olup olmadığını incelemek için Mann-Whitney U testi
kullanıldı. SIRI ve PNI için eşik değerleri, genel sağkalıma (overall survey: OS)
göre Maximally Selected Rank İstatistikleri aracılığıyla hesaplandı. OS, tanı tarihinden herhangi bir nedenle ölüme kadar geçen süre olarak tanımlandı. Hastalar düşük PNI ve yüksek PNI olarak ikiye ayrıldı. PNI’nin hayatta kalma eğrisi
Kaplan-Meier yöntemi kullanılarak tahmin edildi ve hayatta kalma olasılıklarını
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karşılaştırmak için Log-rank testi uygulandı. Daha sonra, over kanserli hastalarda klinikopatolojik özellikler ve mortalite ile PNI düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için tek değişkenli ve çoklu Cox orantılı tehlike regresyon analizi yapıldı.
Tehlike oranları (HR’ler) %95 güven aralıkları (CI’ler) ile hesaplanmıştır. %5’ten
az iki uçlu bir p değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Over kanserli hastaların klinikopatolojik özellikleri Tablo-1’de gösterildi. Hastaların ortalama yaşı 57.72 +/-9.95 yıl (aralık=40-81 yıl), medyan
takip süresi 29 ay (aralık=1-60 yıl) idi. Son takipte yirmi (%26.7) hasta öldü.
Medyan SIRI 1129 (IQR=44-54.10) idi. PNI için sağkalım tahmini optimal cutoff değeri 46.55 olarak bulundu. Yirmi dört (%32) hastada PNI düşük, elli bir
(%68) hastada yüksek PNI saptandı.
Yüksek LDH (1496 [IQR, 1041.25 – 1992.75] vs. 906 [IQR, 641 – 1309],
p=.010) seviyeleri ve düşük albumin (1617 [IQR, 1112.75 – 2176.25] vs. 952
[IQR, 630 – 1477], p=.002) seviyelerinde SIRI değeri bu parametrelerin normal
aralığına göre anlamlı şekilde yüksekti. Bununla birlikte, biyopsi tanılı hastalarda SIRI değeri cerrahi tanılı hastalara göre (2219 [IQR, 2020 – 3033] vs. 1055
[IQR, 707.25 – 1594], p=.002) ve TNM evresi 4 olan hastaların SIRI değeri
TNM evresi daha düşük olan hastalara kıyasla (2133.5 [IQR, 1775 – 2656] vs.
1071 [IQR, 710 – 1596], p=.013) anlamlı şekilde daha yüksekti. Fakat, LVI ile
SIRI düzeyi ilişkili değildi (p>.05). TNM evresi 4 olan hastalarda PNI değeri
TNM evresi daha düşük olanlara kıyasla (40 [IQR, 37.76 – 44.71] vs. 51 [IQR,
46.52 – 54.35], p=.021) daha düşüktü. Ayrıca albümin düzeyi düşük olan
hastalarda albümin düzeyi normal olan hastalara kıyasla (47.75 [IQR, 38.74
– 52.24] vs. 51.36 [IQR, 47.90 – 55.05], p=.010) PNI değeri anlamlı şekilde
düşüktü. PNI değeri; tanı tipi, LVI ve LDH ile ilişkili değildi (p>.05). PNI skoru
ile albumin arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardı. Tek değişkenli Cox regresyon analizinde hastaların yaşı (HR=1.06, 95%CI=1.01 – 1.12, p=.011), evre
4 TNM (HR=9.75, 95% CI=3.29 – 28.88, p<.001), düşük albumin seviyesi
(HR=4.92, 95% CI=1.94 – 12.46, p=.001) ve yüksek PNI (HR=4.21, 95%
CI=1.71 – 10.34, p=.002) genel sağkalım ile önemli ölçüde ilişkiliydi (Tablo-1).
ayrıca çoklu Cox regresyon analizinde hastaların yaşı (HR=1.08, 95% CI=1.02
– 1.14, p=.011), düşük albumin seviyesi (HR=3.52, 95% CI=1.34 – 9.24,
p=.011) ve yüksek PNI (HR=3.40, 95% CI=1.16 – 9.90, p=.025) OS’nin
istatistiksel olarak anlamlı bağımsız risk faktörleri idi.
Tartışma: İnflamatuvar süreç benign ve malign hastalıkların oluşumunda,
malignitelerin başlaması, progresyonu, angiogenezisi ve metaztazında önemli
rollere sahip olan bir süreçtir. SIRI hastalıklara bağlı laboratuvar değişkenleriyle hesaplanan basit ucuz bir laboratuvar sonucudur. SIRI ile birçok kanserin
evre, mortalite ilişkisi araştırılmış ve inflamasyon arttıkça mortalitenin de arttığı
saptanmıştır.
SIRI ve inflamasyon parametrelerinin karşılatırıldığı bir çalışmada malign
over tümörü ile aralarında ilişki bulunmusutur. Parametreler arttıkça progresyonsuz sağkalım (PFS) ve OS azalırken evre arttıkça indesklerin de arttığı saptanmıştır. PNI ise azaldıkça PFS ve OS’nin azaldığı saptanmıştır.
Bizim çalışmamızda ise SIRI evre ile ilişkili bulundu PNI ise literatürün aksine
PNI yüksek olanların sağkalımı daha düşük bulunmuştur. Bulunulan bölgenin
sosyokültürel ve ekonomik düzeyinin düşük olmasına bağlı bakım azlığınına
bağlı olarak çelişkili sonuçlar çıktığı düşünülmektedir.
Sonuç olarak SIRI ve PNI basit, ucuz, kullanılabilir parametrelerdir ve daha
geniş sayıda prospektif çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın en
önemli limitasyonları hasta sayısının az olması, retrospektif olmasıdır.

Kaplan-Meier Eğrisi

Tablo 1. Over kanserli hastaların klinikopatolojik özellikleri (n=75)
Characteristics

No. of patients (n=75)

Age (years), mean ± SD (range: min – max)

57.72 ± 9.95 (40 – 81)

Tanı tipi (Cerrahi/Biyopsi), n (%)

68 (90.7)/7 (9.3)

Histopathology, n (%)
Seroz carcinoma

55 (73.3)

Endometrioid carcinoma

8 (10.7)

Mucinous carcinoma

4 (5.3)

Other

8 (10.7)

LVI (yok/var/unknown), n (%)

33 (44)/25 (33.3)/17 (22.7)

PNI (yok/var/ Unknown), n (%)

55 (73.3)/1 (1.3)/19 (25.3)

Tümör deposit (yok/var/ Unknown), n (%)

21 (28)/42 (56)/12 (16)

T Stage, n (%)

Anahtar kelimeler: Over Kanseri, Prognoz, Prognostik Nutrisyonel İndex, Sistemik İnflamatuar İndex, Sağkalım
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1

20 (26.7)

1a

4 (5.3)

1c

9 (12)

2

1 (1.3)

2a

8 (10.7)

2b

6 (8)

3

2 (2.7)

3b

4 (5.3)

3c

14 (18.7)

Unkown

7 (9.3)

N Stage, n (%)
0

35 (46.7)

1

14 (18.7)

1a

1 (1.3)

1b

9 (12)

Unkown

16 (21.3)

M Stage, n (%)

30 (40)

TNM Stage (1/2/3/4), n (%)

31 (41.3)/16 (21.3)/20 (26.7)/8 (10.7)

SIRI, median (IQR)

1129 (719.5 – 1681.5)

PNI, median (IQR)

50.95 (44 – 54.10)

PNI (PNI>46.55=high/PNI≤46.55=low), n (%)

51 (68) / 24 (32)

Albumin, median (IQR)

34.10 (4.13 – 41.98)

Lymphocyte, mean ± SD (range: min – max)

1.83 ± 0.55 (0.85 – 3.20)

Follow – up time (months), median (range: min – max)
Mortality, n (%)
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29 (1 – 60)
20 (26.7)
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Tablo 2. Over kanserli hastaların klinikopatolojik özellikleri ile SIRI ve PNI değerlerinin karşılaştırılması
Variables

SIRI

p-value

Tanı Tipi

PNI

.002

.051

Cerrahi

1055 (707.25 – 1594)

51 (46.33 – 54.30)

Biyopsi

2219 (2020 – 3033)

41.55 (38.35 – 47.63)

TNM Stage
T(1-2-3)
T4

.013
51 (46.52 – 54.35)

2133.5 (1775 – 2656)

40 (37.76 – 44.71)
.530

.233

935 (709 – 1169)

51.36 (49.25 – 55.10)

Var

902 (660 – 1619)

50.45 (45.80 – 53.05)

>1.2

1737.5 (1348.25 – 2034.75)

LDH
125-220
>220

Anahtar kelimeler: Mide Kanseri, Kanser, Gastrointestinal Sistem Kanserleri, Mide Kanserinde Prognostik Değerlendirme, Mide Kanserinde Sağkalım Hesabı Yapan Araçlar

.021

1071 (710 – 1596)

LVI
Yok

p-value

50.8 (48.52 – 51.65)
.010

.368

906 (641 – 1309)

51.15 (48.20 – 54.40)

1496 (1041.25 – 1992.75)

Albumin

50.15 (43.48 – 53.53)
.002

.010

3.5-5

952 (630 – 1477)

51.36 (47.90 – 55.05)

<3.5

1617 (1112.75 – 2176.25)

47.75 (38.74 – 52.24)

Tablo 3. Over kanserli hastaların klinikopatolojik özelliklerinin tek değişkenli ve çoklu Cox regresyon analizi
Characteristics

Univariate

Univariate

Multiple

Multiple

HR (95% CI)

p-value

HR (95% CI)

p-value

Age (years)

1.06 (1.01 – 1.12)

.011

1.08 (1.02 – 1.14)

.011

LVI (presence vs. absence)

1.69 (0.54 – 5.33)

.371
3.52 (1.34 – 9.24)

.011

3.40 (1.16 – 9.90)

.025

TNM Stage (T4 vs. T1+2+3)

9.75 (3.29 – 28.88)

<.001

Albumin (<3.5 vs. 3.5–5)

4.92 (1.94 – 12.46)

.001

LDH (>220 vs. 125–220)

1.56 (0.63 – 3.85)

.338

SIRI score

1.00 (0.99 – 1.01)

.092

PNI (high vs. low)

4.21 (1.71 – 10.34)

.002

olduğu tespit edilmiştir. Klinik pratikte MSKCC sağkalım hesaplayıcısının kullanımının yaygınlaşması için daha büyük çaplı, çok merkezli çalışmalara ihtiyaç
duyulmaktadır. Prognostik ve prediktif önemi bilinen diğer klinik, patolojik ve
moleküler faktörlerin de dahil edilerek modellerin geliştirilmesi ile daha güvenilir
sağkalım tahminleri elde edilebilir.
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Tablo 1. Beklenen ve gözlenen 5 yıllık genel sağkalım oranlarının karşılaştırılması ve sağkalımın
değişkenlerle olan ilişkisi
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MİDE KANSERİ HASTALARINDA SAĞKALIM HESABI YAPAN
ARACIN TÜRKİYE POPÜLASYONUNDAKİ PERFORMANSININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
İlknur Deliktaş Onur 1, Faysal Dane2
1Abdurrahman Yurtaslan Onkolojı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Acıbadem Altunızade Hastanesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı mide kanseri hastalarının cerrahi tedavi sonrası 5 yıllık ve 9 yıllık genel sağkalım oranlarını öngörme amacıyla geliştirilen
MSKCC sağkalım hesaplayıcısının etkinliğini değerlendirmekti.
Yöntem: Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi
Onkoloji polikliniğine 2000 ile 2019 yılları arasında başvurmuş, primer küratif cerrahi uygulanmış, R0 rezeksiyon yapılmış, 18 yaş üstü olan mide kanseri
hastaları dahil edildi. MSKCC sağkalım hesaplayıcısının hesabı için gerekli olan
klinik ve patolojik değişkenlerin bilgisi geriye dönük elde edildi. MSKCC aracının tahmini 5 yıllık ve 9 yıllık genel sağkalım hesabı için gerekli olan veriler
incelendi. Dahil etme ve dışlama kriterlerini karşılayan 489 hastanın 5 yıllık ve 9
yıllık genel sağkalım oranı Kaplan-Meier yöntemi ile hesaplandı. Hastaların gerçek yaşam sağkalım oranları ile MSKCC aracı tarafından hesaplanan sağkalım
oranları tüm hastalarda ve alt gruplarda karşılaştırıldı. Değişkenler ile sağkalım
arasındaki ilişki Log-Rank testi ile değerlendirildi.
Bulgular: Tüm hastalarda MSKCC aracının tahmini 5 yıllık ve 9 yıllık genel
sağkalım oranları gözlenen oranlarla benzerdi (5 yıllık genel sağkalım için %51,7
ve %48,5 p:0,31, 9 yıllık genel sağkalım için %41,4 ve %41 p:0,9). Beklenen ve
gözlenen 5 yıllık ve 9 yıllık genel sağkalım arasındaki farkın en belirgin T4 tümör
alt grubunda, N3 lenf nodu evresinde ve Lauren histolojisi diffüz tip olanlarda
görüldü. Değişkenler ile sağkalım arasındaki ilişkiye bakıldığında T evresi, N
evresi ve lenf nodu oranının 5 yıllık ve 9 yıllık sağkalım oranlarını etkilediği
tespit edildi.
Sonuç: MSKCC aracının 5 yıllık ve 9 yıllık genel sağkalım tahmini hasta
popülasyonumuzun gerçek sağkalım verileri ile örtüşmektedir. Çin ve Almanya çalışmalarında da AJCC sınıflandırmasının sağkalım öngörüsünden üstün
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Tablo 2. Beklenen ve gözlenen 9 yıllık genel sağkalım oranlarının karşılaştırılması ve sağkalımın
değişkenlerle olan ilişkisi

tedavi, N=5), 25(%96.1)’i indüksiyon kemoterapisi sonrası idame endokrin
tedavisi almıştı. Endokrin tedavisi alan grupta aromataz inhibitörü kullanımı(%91.7) ön planda idi. İlk sıra tedavide kemoterapi verilen 8(%28.8) hastada
taksan+antrasiklin, 9(%34.6) hastada antrasiklin+siklofosfamid, 11(%42.3)
hastada taksan+antrasiklin+siflofosfamid kullanılmıştı. En sık kullanılan kemoterapi rejiminin Adriamisin+Siklofosfamid+Paklitaksel(%23.1) olduğu görüldü.
Ortalama genel sağkalım tüm hastalarda 42 ay, endokrin tedavi alanlarda 37
ay, kemoterapi alanlarda 47 ay olduğu görülmüştür. Takip sürecinde, 44(%72)
hastada progresyon görüldü. Kemoterapi alan grupta 18(%69) hastada, endokrin tedavisi alan grupta 26(%72) hastada progresyon izlendi. Ortalama PFS tüm
çalışma grubunda 20 ay, kemoterapi alan grupta 26 ay, endokrin tedavi alan
grupta 18 ay olarak gözlemlendi. İlk sıra verilen kemoterapi ile genel sağkalımda
ve progresyonsuz sağkalımda endokrin tedaviye göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde avantaj sağlamadığı görüldü (p>0.05). Mastektomi yapılan grupta
mortalite yapılmayanlara göre anlamlı düzeyde düşük saptandı (p<0.05).
Sonuç: Çalışmamıza göre ilk sıra tedavide kemoterapi ile sağkalım avantajı sağlanamadığı gözlemlenmiş olup, kemoterapinin toksisite bulgularının göz
önünde bulundurularak, organ krizi tablosunda olmayan metastatik hasta grubunda ilk sıra tedavide hormonoterapi tercih edilmesi düşünülebilir.
Anahtar kelimeler: Hormon reseptör pozitif HER2 negatif metastatik meme kanseri; ilk
sıra tedavi; genel sağkalım; progresyonsuz sağkalım

Kaynaklar
1) Globocan 2020: New global cancer data. https://www.uicc.org/news/globocan2020-new-global-cancer-data (Accessed on November 24, 2021).
2) Siegel RL, Miller KD, Fuchs HE, Jemal A. Cancer Statistics, 2021. CA Cancer J
Clin 2021; 71:7.
3) Cancer Facts & Figures 2022, the ACS website, and the National Cancer
Institute’s Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program. (All
sources accessed January 2022.)
4) Haydaroglu A. Ve arkadaşları, Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanında meme
kanseri hastalarının epidemiyolojisi ve genel sağ kalım özellikleri
5) Chia SK, Speers CH, D'yachkova Y, et al. The impact of new chemotherapeutic
and hormone agents on survival in a population-based cohort of women with
metastatic breast cancer. Cancer 2007; 110:973.
6) Wilcken N, Hornbuckle J, Ghersi D. Chemotherapy alone versus endocrine therapy alone for metastatic breast cancer. Cochrane Database Syst Rev
2003;:CD002747.
7) Martin M, Zielinski C, Ruiz-Borrego M, et al. Palbociclib in combination with
endocrine therapy versus capecitabine in hormonal receptor-positive, human
epidermal growth factor 2-negative, aromatase inhibitor-resistant metastatic
breast cancer: a phase III randomised controlled trial-PEARL. Ann Oncol 2021;
32:488.
8) Kahan Z, Gil-Gil M, Ruiz-Borrego M, et al. Health-related quality of life with
palbociclib plus endocrine therapy versus capecitabine in postmenopausal patients with hormone receptor-positive metastatic breast cancer: Patient-reported
outcomes in the PEARL study. Eur J Cancer 2021; 156:70.

Onkoloji

Klinik Özelliklerin Tedavi Durumu ile İlişki ve Fark Değerlendirilmesi
Total
(n=62)

SS-069
Tanımlayıcı Özellikler

x̄±SD

x̄±SD

60,8±12,9

50,2±11,6

n(%)

n(%)

n(%)

Organ Metastazı

29(46,8)

13(36,1)

16(61,5)

0,04

Menopozal Durum

42(68,9)

29(80,6)

13(52)

0,02

Aslı Dilara Kip Çiftçi1, Erdem Göker2

0,002

Sosyo-Demografik ve Klinik Özelliklerin Ex Durumu ile İlişki ve Fark
Değerlendirilmesi

Giriş ve Amaç: Metastatik meme kanserinde henüz kür şansı mümkün
olmasa da doğru tedavi seçimleri ve yeni geliştirilen sistemik tedaviler ile genel sağkalımda iyileşme görülmektedir. Hormon reseptör pozitif, HER2 negatif
metastatik hastalıkta genellikle ilk basamak tedavide hormon tedavisi kemoterapiye göre daha az yan etkisi olması nedeniyle uygun görülmektedir. Bu retrospektif kohort çalışmasında tanı anında metastatik olan hormon reseptörü
pozitif, HER2 ekspresyonu negatif meme kanseri hastalarının genel sağkalımına
ve progresyonsuz sağkalımına etki eden faktörleri araştırmayı amaçladık.
Gereç-Yöntem: Hastanemizde Ağustos 2015-Haziran 2021 tarihleri arasında tanı konulan, tanı anında metastatik olan hormon reseptörü pozitif, HER2
ekspresyonu negatif 62 meme kanseri hastası değerlendirmeye alındı. 18 yaş
altı hastalar, eşlik eden veya takip sırasında gelişen solid/hematolojik malignitesi
olanlar, takiplere düzenli gelmeyen hastalar, veri toplama formunda yer alan
parametrelerde eksik verileri bulunan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların
yaşının, patolojik alt tipinin, moleküler alt tipinin, ER-PR birlikte veya izole pozitifliğinin, organ metastaz varlığının, metastaz sayısının, menopozal durumun,
ki67 düzeyinin, mastektomi durumunun, birinci hatta verilen tedavinin genel
sağkalım ve progresyonsuz sağkalım üzerine etkisi araştırılmıştır.
Bulgular: Hastalarımızda tanı anında ortalama yaş 56,3±13,5 yıl olarak
hesaplanmıştır. İlk sıra verilen tedavilere bakıldığında çalışmaya dahil edilen
hastalardan 26(%41.9)’sı kemoterapi, 36(%58.1)’sı endokrin tedavisi(+hedef
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p
value

x̄±SD

Yaş

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Kemoterap
(n=26)

56,3±13,5

HORMON RESEPTÖR POZİTİF, HER2 NEGATİF DE NOVO
METASTATİK MEME KANSERLİ HASTALARIN GERİYE DÖNÜK
DEĞERLENDİRİLMESİ
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Endokrin Tedavi
(n=36)

Total (n=62)

EX- (n=26)

EX+ (n=36)

x̄±SD

x̄±SD

x̄±SD

p value

Yaş

56,3±13,4

55,8±12,7

56,7±14,1

0,81

Ki67

24,25±15,06

18,95±6,1

28,09±18,27

0,01

n(%)

n(%)

n(%)

KT

26(41,9)

11(42,3)

15(41,7)

ET

31(50)

11(42,3)

20(55,6)

Tanımlayıcı Özellikler

İlk sıra aldığı tedavi

ET+CDK
Mastektomi
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5(8,1)

4(15,4)

1(2,8)

16(25,8)

11(42,3)

5(13,9)

0,21

0,01
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Sosyo-Demografik ve Klinik Özelliklerin Progresyon Durumu ile İlişki İstatistikleri

Tanımlayıcı Özellikler

Total
(n=62)

Progresyon yok
(n=18)

Progresyon var
(n=44)

x̄±SD

x̄±SD

x̄±SD

p
value

Yaş

56,3±13,4

61,7±13,7

54,1±12,8

0,04

Ki67

24,25±15,06

15,67±6,61

28,2±16,2

0,003

İlk sıra aldığı tedavi

Mastektomi

n(%)

n(%)

n(%)

KT

26(41,9)

8(44,4)

18(40,9)

ET

31(50)

6(33,3)

25(56,8)

ET+CDK

5(8,1)

4(22,2)

1(2,3)

0,03

16(25,8)

7(38,9)

9(20,5)

0,19

Romatoloji

Üç hastada (%16) sekonder komplikasyonlar nedeni ile MSS bulguları izlendi. Nöbet ile başvuran bir hastada posterior reversibl ensefalopati sendromu
(PRES) mevcuttu ve siklofosfamid ile antiepileptik tedavi sonucu iyileşti. Bulanık görme ve baş ağrısı olan ikinci hastada serebral venöz sinüs trombozu tespit
edildi ve antikoagülan tedavi ile remisyon sağlandı. Kas güçsüzlüğü ile başvuran
üçüncü hastada spondilodiskit ve aort psödoanevrizma komplikasyonu nedeni
ile kaybedildi.
Beş hastada (%26) nörolojik incelemeler sonucunda herhangi bir patoloji
bulunmadı. Bu hastaların nörolojik belirti ve bulguları; iki hastada ani geçici
görme kaybı, bir hastada ekstremitelerde uyuşma, bir hastada senkop ve bir
hastada ise vertigo şeklindeydi. Vertigosu olan hastada yüksek doz steroid ve
rituksimab tedavisi sonrası nörolojik bulgu izlenmedi. Nörolojik semptomlar
geliştiğinde bir hasta azatiopurin, bir hasta MMF, diğer hasta ise siklofosfamid
içeren immünsupresif tedavi kullanmaktaydı. Bir hasta takip dışı kaldı. Bu hastalarda nörolojik semptomlar geçiciydi ve 36, 52, 57 ve 120 aylık takip süreleri
boyunca tekrarlamadı.
Sonuç: ANCA ilişkili vaskülitlerde MSS tutulumu nadir görülmekte olup;
oküler, orbital, nazofarengial tutulum veya PRES, serebral venöz sinüs trombozu gibi komplikasyonlar ve enfeksiyonlar MSS tutulumunu taklit edebilir.
Anahtar kelimeler: ANCA ilişkili vaskülit, Santral sinir sistemi tutulumu, Serebrovasküler
olay

SS-070

ANCA İLİŞKİLİ VASKÜLİTLERDE MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ
TUTULUMU VETAKLİTÇİLERİ

Romatoloji

Yeliz Yağız Özoğul1, Sinem Nihal Esatoğlu1, 2, Murat Özoğul3, Osman
Kızılkılıç4, Yeşim Özgüler2, Vedat Hamuryudan2, Gülen Hatemi2

SS-071

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,

ROMATOLOJİ KLİNİĞİNDE PET/BT DENEYİMİ

İstanbul
2İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
Romatoloji Bilim Dalı; İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Behçet
Hastalığı Araştırma Merkezi, İstanbul
3Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı,
İstanbul

Giriş: ANCA ilişkili vaskülitlerde, merkezi sinir sistemi (MSS) tutulumu nadir
görülen bir durumdur. Bununla birlikte; AAV hastalarının bir kısmında, immünsupresif (IS) tedavinin komplikasyonları veya hastalığın diğer bulguları MSS
tutulumunu taklit edebilmektedir.
Amaç: MSS tutulumu olan veya MSS tutulumu dışında herhangi bir sebep
dolayısıyla nörolojik semptomu gelişmiş ANCA ilişkili vaskülit tanılı hastalarımızın klinik, laboratuvar ve görüntüleme özelliklerini değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Nörolojik belirti veya semptomları olan ANCA ilişkili vaskülit tanılı
hastalarımız tarandı ve demografik özellikleri, ANCA ilişkili vaskülit tipleri, nörolojik belirti ve semptomları, nörolojik semptom ile ilişkili son tanıları ve takip
süreç bilgileri incelendi.
Sonuç: Nörolojik belirti veya bulguları olan 19 ANCA ilişkili vaskülit hastası
(13 erkek, 6 kadın, ortalama yaş: 46.6±16.6 SS yıl) belirlendi. Granülomatöz Polianjit tanılı 15 hasta, Mikroskopik Polianjit tanılı üç hasta ve Eozinofilik
Granülomatöz Polianjit tanılı bir hasta tespit edildi. Dokuz hastanın nörolojik
semptomları tanı anında mevcutken; diğer 10 hastanın nörolojik semptomları tanıdan ortalama 36,7 ± 40,1 SS ay sonra gelişmiş olarak bulundu. Tüm
hastaların nörolojik semptomlarının ortaya çıktığı dönemde hastalık aktivitesi
yüksek (ortanca (IQR) BVAS: 13.8 (9.5-18.5)) olarak tespit edildi. Sekiz hastada
(%42) periferik sinir sistemi tutulumu da mevcuttu. Beş (%26) hastada kesin
tanı ANCA ilişkili vaskülitin MSS tutulumu olarak belirlendi. MSS tutulum prezentasyonu iki hastada serebrovasküler olay (SVO), bir hastada hemorajik SVO
ve iki hastada kraniyal nöropati (periferik fasiyal sinir paralizisi) şeklinde tespit
edildi. İskemik SVO geçiren hastaların birinde sınır bölge iskemik değişiklikleri,
diğerinde ise terminal dal iskemisi ile uyumlu alanlar ve aynı zamanda bu iki
hastanın kraniyal MR görüntülemesinde T2 FLAIR hiperintensiteler mevcuttu.
Hemorajik SVO tanılı hastada ise sol pariatel lobda kortikosubkortikal hematom ve sağ frontal lobda mikrohemorajiler izlendi. Fasiyal sinir felci tanısı alan iki
hastanın birinde MR görüntülemesi normalken, diğerinde serebral kortekste spesifik olmayan T2 sinyal artışları mevcuttu. Bir hastada kraniyal nöropati yüksek
doz steroid tedavisi ile düzelirken diğer hastada yüksek doz steroid ve siklofosfamid tedavisi ile geriledi. İskemik SVO ile izlenen hastalardan biri yüksek doz steroid ve siklofosfamid tedavisi ile sekelsiz iyileşti. İskemik SVO tanılı diğer hasta ve
hemorajik SVO tanılı hasta takip sürecinde kaybedildi. Altı hastada (%32) nörolojik semptomların sebebi ANCA ilişkili vaskülitin diğer bulgularına bağlı olarakdeğerlendirildi. Sensörinöral işitme kaybı olan iki hastada ve görme bulanıklığı
olan bir hastada sinonazal tutulum; baş ağrısı olan iki hastada orbital tutulum;
görme bulanıklığı ile gelen bir hastada oküler tutulum (sklerit) mevcuttu. Bu altı
hastada, yüksek doz steroid (n=6), mikofenolat mofetil (MMF) (n=2), metotreksat (n=2), rituksimab (n=1) ve siklofosfamid ile birlikte plazmaferez (n=1)
tedavileri ile iyileşme sağlandı.
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Mert Can Ataca1, Semih Gülle2, Yeşim Erez2, Gerçek Can2, Erkan Derebek3,
Fatoş Önen2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji

3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp

Giriş: PET/BT’nin romatolojik hastalıkların tanısında ve tedavi takibinde kullanılmasına dair literatürde giderek artan sayıda çalışma mevcuttur. PET/BT’nin
altın standart olarak kullanıldığı romatolojik hastalık olmamasına rağmen son
kılavuzlarda, büyük damar vaskülitlerinde PET/BT’nin kullanımı invaziv tekniklerin önüne geçmiş görünmektedir. Çalışmamızda Dokuz Eylül Üniversitesi Romatoloji Kliniği'nde PET/BT çekilmiş hastaların demografik, klinik, laboratuvar
özelliklerinin, tanı dağılımlarının, PET/BT’nin diğer görüntüleme yöntemleriyle
uyumunun ve tedavi izlemindeki rolünün değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Metod: Hastaların yaşı, cinsiyeti, komorbiditeleri, romatolojik hastalık tanıları, kullandığı ilaçlar, PET/BT çekilme tarihleri ve tanı yaşları kaydedilmiştir.
Diğer görüntülemelerinin bulguları, görüntülerin uyumunun değerlendirilmesi
amaçlı kaydedilmiştir. Hastaların kontrol PET/BT görüntüleri önceki görüntüleme bulgularıyla kıyaslanarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmamıza 01.01.2010 ve 31.12.2020 tarihleri arasında romatoloji kliniğinde PET/BT çekilen, yaş ortalaması 58±15 yıl, 179 (%63,9)’u kadın toplam 280 hasta alındı. PET/BT öncesi 202 (%72,1) hastanın romatolojik
hastalık tanısı mevcuttu. PET/BT sonrasında 40 (%48,2) hasta yeni romatolojik hastalık tanısı, 43 (%51,8) hasta romatolojik hastalık dışı tanı aldı. PET/
BT değerlendirmesi sonrası 33 (%11,8) hastada herhangi romatolojik hastalık
saptanmadı.
PET/BT ile tanı konulan romatolojik hastalıklar ise sırasıyla; büyük damar
vasküliti (n=11), IgG4-İH (n=10), sarkoidoz (n=9) ve diğer (n=10) olarak
saptandı. Romatolojik hastalık dışı tanı alanların 22’sinde malignite saptandı.
Kanserlerin dağılımı ise; akciğer (n=8), lenfoma (n=3), meme (n=3) ve diğer
(n=8) kanserler olarak saptandı.
Malignitenin dışlanması amacıyla PET/BT yapılan 165 hastadan 119’unda,
romatolojik tanı amaçlı PET/BT yapılan 91 hastadan 22’sinde LAP mevcuttu. Romatolojik hastalık tanısı alanların %45’inde, romatolojik hastalık dışı tanı
alanların %74,4’ünde LAP saptandı (p=0,002). Romatolojik hastalık tanısı
alanların (n=40) ortanca SUVmax değeri 4,6 (3,3-7,2), malignite tanısı alanların (n=22) ortanca SUVmax değeri 8 (6,1-10,6) olarak saptandı (p<0,05).
Takip amaçlı 18 hastaya PET/BT görüntülemesi yapılırken, 4’ünün tedavisinde görüntüleme sonrasında değişiklik yapılmıştı.Toplam 280 hastada ise 76
(%27,1) hastada PET/BT bulgularına göre tedavi değişimi yapılmıştı. Temporal
arterit tanılı hastalarda PET/BT’nin MRG ile uyumu %62,5, BT anjiyografi ile
uyumu %100, doppler USG ile uyumu %40 saptandı. Takayasu arteriti tanılı
hastalarda PET/BT’nin MRG ile uyumu %40, BT anjiyografi ile uyumu %50 ve
doppler USG ile uyumu %38 saptandı.
Sonuç: Romatoloji kliniğinde değerlendirilen hastalarda sarkoidoz, büyük
damar vaskülitleri ve IgG4-İH tanısında ve hastalık takibinde PET/BT görüntülemesinin önemli bir yardımcı tetkik olduğu saptanmıştır. BDH, RA, SpA ve otoinflamatuvar hastalıkların tanı ve izleminde sıklıkla romatizmal hastalıklara eşlik
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eden malignitelerin araştırılması ve LAP özelliklerinin değerlendirmesi amacı ile
kullanıldığı gözlenmiştir. PET/BT bulguları romatolojik hastalıkların erken teşhisinde, yaygınlığının değerlendirilmesinde, malign ve enfeksiyöz etiyolojilerin
ayrımında klinisyene önemli yarar sağlamaktadır.
Anahtar kelimeler: PET/BT, romatoloji, büyük damar vasküliti, takayasu arteriti, lenfadenopati, sarkoidoz, NBA, NBİ

Tablo 1.
Demografik veriler

PET/BT SUVmax dağılımı

58±15

Kadın/Erkek

179 (63.9)/101
(36.1)

CRP,median (Min.- Max.)

16.9 (0.2-431)

ESH, median (Min.- Max.)

43 (1-120)

Bağ dokusu hastalığı

70 (28.4)

Vaskülit

63 (25.5)

Romatoid Artrit

28 (11.3)

Spondiloartrit

21 (8.5)

İGg4 ilişkili hastalık ve Retroperitoneal Fibrozis

14 (5.6)

Sarkoidoz

14 (5.6)

Hastalık grupları, n (%)

PET/BT istem nedeni, n (%)

Yaş (ort±SS.)

PMR

8 (3.2)

Diğerleri

29 (11.8)

Romatolojik hastalık tanı amaçlı

91 (32.5)

Olası malignite araştırılması

165 (58.9)

Tedavi yanıtının değerlendirilmesi

24 (8.6)

Romatolojik tanı SUVmax, median (Min.- Max.)

4.6 (3.3-7.2)

Malignite SUVmax, median (Min.- Max.)

8 (6.1-10.6)

Tüm hastalar SUVmax, median (Min.- Max.)

3.4 (fizyolojik-27.1)

Romatoloji

lipid düzeylerinin ortalamaları istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Çalışma verileri
değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, Standart sapma) yanı sıra niceliksel verilerin karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren
parametrelerin iki grup arası karşılaştırmalarında Student t test, tedavi öncesine
göre tedavi sonrası değişim analizi için Paired Samples t test kullanıldı. Niteliksel
verilerin karşılaştırılmasında ise Ki-Kare testi kullanıldı. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.
Bulgular: Çalışma Ocak 2006- Mart 2010 tarihlerinde 46’sı Çalışma grubu,
47’si kontrol grubu olmak üzere toplam 93 kadın olgu ile yapılmıştır. Olguların
yaşları 25 ile 64 yıl arasında değişmekte olup, ortalaması 48,52±9,96 yıldır.
Çalışma grubu olguların 18’i Adalimumab, 18’i Etanercept, 10’u İnfliksimab
kullanmaktaydı. Çalışma ve kontrol gubu arasında başlangıç yaş, hastalık süresi, CRP, ESH, HDL, LDL, trigliserit, total kolesterol ve DAS 28 skorları, sigara
kullanımı, HT varlığı, romatoid faktör durumları ve başlangıç CRP düzeyleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05). Çalışmamızda
anti TNF alan romatoid artrit tanılı hastalarda başlangıç ve 1 yıl sonraki total kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol ve trigliserid düzeyleri arasında anlamlı
fark saptanmadı (p>0,05). Kontrol grubunda ise; total kolesterol, HDL kolesterol ve LDL kolesterol seviyeleri arasında anlamlı fark görülmezken, trigliserid
düzeylerinde anlamlı düşüş saptandı (p<0,05).Çalışma ve kontrol grubu karşılaştırıldığında ise başlangıç ve bir yıl sonraki lipid ortalamaları arasında gruplar
arasında anlamlı fark görülmedi (p>0,05).
Sonuç: Sonuç olarak romatoid artrit gibi kardiyovasküler mortalitesi oldukça yüksek olan bir hastalıkta, lipid düzeylerinin takibinin oldukça önemli olduğu
inancındayız. O nedenle tedavi seçiminde ve tedavinin devamında da bu durumun göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyoruz.
Anahtar kelimeler: Romatoid Artrit, Anti- TNF, Lipid Profili

Kaynaklar
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ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA ANTİ TÜMÖR NEKROZ
FAKTÖR ALFA TEDAVİSİNİN LİPİD PROFİLİNE ETKİSİ
Ruhper Çekin
Giresun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Romatoid artrit (RA); etyolojisi belli olmayan, sistemik bulgular ve
eklemlerde deformitelerle seyreden bir hastalıktır. İnflamasyon eklem dışına yayılıp, solid organları da etkileyebilir. Epidemiyolojik ve klinik çalışmalar RA’nın
kardiovasküler hastalıklarla ilgili olarak kendi başına bir risk faktörü olduğunu,
yüksek seviyelerde kronik inflamatuar mediatörlerin bu riskin artmasına katkıda
bulunduğunu göstermiştir. Hastalık süresi ve kan lipid düzeyleri de ateroskleroz
ile ilişkilidir(1). Hastaların yaklaşık yarısında mortalite kardiyovasküler nedenlere bağlıdır. Sistemik inflamasyon kardiyovasküler hastalık riskine; direkt olarak
endotel fonksiyonu üzerine olan etkileriyle ya da indirekt olarak lipid profiline
olan etkisiyle katkıda bulunur. Akut faz cevabının inflamasyon ya da enfeksiyon nedeniyle aktive olması lipid profilini değiştirir (2). TNF adı verilen sitokin
organizmanın bir etkene karşı, immünolojik, inflamatuar ve onarıcı yanıtlarını,
artırıcı ve azaltıcı regülatörler olarak işlev görürler. Bu hormon benzeri polipeptidlerin çoğu immünolojik ve inflamatuar yanıtların seyri sırasında sekrete edilirler. Anti-TNF ajanlar; sitokin/reseptör işlevlerinin baskılanması, immün cevabın
TH1’den TH2’ye çevrilmesi, üç moleküllü kompleksin (TCR/peptid/MHC) inhibisyonu ile antiinflamatuar etkinlik gösteririler (3). Bu etkileri dolayısıyla RA
tedavisinde etkin ajanlardır.Bu çalışmanın amacı; romatoid artrit hastalarında
anti TNF tedavinin serum lipid düzeylerine etkisini belirlemektir.
Yöntem: Ocak 2006- Mart 2010 tarihleri arasında KEAH Romatoloji Polikliniğine başvuran 97 Romatid artrit hastası çalışmaya alındı. Anti-TNF tedavisi
başlanması planlanan 46 romatoid artrit hastası çalışma grubunu, anti- TNF
tedavisi almayan 47 romatoid artrit hastası ise kontrol grubunu oluşturdu. Hastaların tamamı kadın olup, karaciğer hastalığı, böbrek yetmezliği, malignensi,
hipertansiyon dışında sistemik bir hastalığı, ilave inflamatuar hastalığı olan RA
hastaları çalışmaya alınmadı. Yine antihiperlipidemik ilaç kullanan hastalar ile
lipid profilini etkiliyeceğinden dolayı diabetes mellitus tanısı olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi.Hastaların hastalıkla ilgili semptomları, sistemik hastalık
varlığı, ilaç kullanımı ve aile öyküsü sorgulandı. Tüm olgulara genel fizik muayene ve lokomotor sistem muayenesi yapıldı. Rutin laboratuar tetkiklerinden
tam kan sayımı, biyokimyasal tekikler, CRP, ESH, RF ölçümleri yapıldı. Çalışma başlangıcındaki ve çalışmaya başladıktan 12 ay sonraki sedim, CRP ve
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SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS'LU HASTALARDA
PULMONER TUTULUM
Naci Şenkal1, Mehmet Aydoğan3, Esen Kıyan4, Elif Orhan Kocasoy5, Ali
Aslan Demir6, Yasemin Yalçınkaya2, Ahmet Gül2, Murat İnanç2, Mahmude
Lale Öcal2, Bahar Artım Esen2
1İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı
3İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

4İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
5İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
6Özel Fulya Görüntüleme Merkezi

SLE pulmoner tutulum prevalansı, tanı yöntemleri de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. Bu çalışmada, tek merkezli bir kohortta farklı
tanı yöntemleri ile tutulum sıklığını belirlemeye çalıştık.
Hastalar ve yöntemler: SLE'li rastgele seçilmiş 300 hasta dahil edildi.
Göğüs röntgeni (CXR), akciğer spirometrisi, karbonmonoksit difüzyon testi
(DLCOc) ve ekokardiyografi yapıldı. Kesin olarak interstisyel akciğer hastalığı (İAH) tanısı için yüksek çözünürlüklü toraks bilgisayarlı tomografi (YRBT)
yapılırken, küçülen akciğer sendromu (SLS) tanısı için diyafram elektromiyografi (EMG), ultrasonografi (USG) ve manyetik rezonans görüntüleme (MR)
kullanıldı.
Bulgular: Kohortun %88,3'ü kadındı. Ortalama yaş ve takip süresi sırasıyla 43
ve 11,5 yıldı. 300 hastanın %16'sında İAH, %6,7'sinde pulmoner hipertansiyon
(PHT), %3'ünde SLS, %0,3'ünde pulmoner enfarktüs vardı. Çalışmanın başlangıcında, hasta kayıtlarından elde edilen bu tutulumların prevalansları, %4'ünde
İAH, %5 PHT, %0,3 SLS ve %0,3 pulmoner enfarktüs olduğunu gösterdi. Ortanca yaş, ortalama hastalık süresi ve takip süresi İAH olan hastalarda olmayanlara
göre anlamlı olarak daha yüksek ve daha uzundu (p<0.05). İAH ve SLS hastalarında zorlu ekspiratuar hacim (FEV1), zorlu vital kapasite (FVC), DLCOc ve
toplam akciğer kapasitesi (TLC) anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,001). ILD'li
hastalarda artrit, serozit, Raynaud miyozit ve anti-Scl70 pozitifliği önemli ölçüde
daha yüksekti. Nöropsikiyatrik hasar, avasküler nekroz, diyabet ve malignite bu
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hastalarda anlamlı olarak daha sıktı. SLS şüphesi olan tüm hastalara diyagram
EMG, USG ve MR yapıldı. 10 şüpheli olgudan 6 EMG, 5 USG ve 9 MR'da SLS
tanısı ile uyumlu bulundu. 5 hastada SLS tanısı için 3 tanı yöntemi pozitifti. SLS'li
hastalarda plörit, perikardit, lökopeni, anti-Ro ve anti-La antikorlarının sıklığı
daha yüksekti. Bu hasta grubunda kas atrofisi ve zayıflığı, avasküler nekroz daha
sıktı (p<0.05). SLS grubunda mikofenolat mofetil (MMF) ve siklofosfamid ile tedavi edilen hasta sayısı daha fazlayken, ILD grubunda MMF ile tedavi edilen hasta sayısı daha fazlaydı. İAH grubunda hidroksiklorokin (HCQ) kullanmayı bırakan
hastaların sıklığı anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,04).
Tartışma: SLE'li hastalarda interstisyel akciğer hastalığı sık görülür ve önemli sayıda hastada SLS vardır. Spirometri, difüzyon testleri ve göğüs röntgeni,
SLE'li hastalarda pulmoner tutulum için tanısal yaklaşımı şekillendirmek için
basit ama değerli araçlardır. Diyagram MR, USG ve EMG, SLS'de kesin tanı
için tamamlayıcı yöntemlerdir. Çalışmanın başlangıcı ile bitişi arasındaki önemli
prevalans farkı göz önüne alındığında, olasılıklardan biri, multisistemik bir sunumun parçası olması nedeniyle SLE akciğer hastalığının yeterince tanınmamasıdır. Ayrıca, bu hastalarda immünosupresiflerin daha fazla kullanılması, multisistemik aktif bir hastalığı destekleyebilir. İlaç etkisi başka bir endişe olsa da,
çalışmanın kesitsel tasarımı nedeniyle nedensel bir ilişki kurmak zordur. HCQ,
ILD'nin önlenmesinde rol oynayabilir.

Tablo 1. BS hastalarının demografik özellikleri
Cinsiyet

140 kadın / 160 erkek

Ortalama yaş (SS), yıl

33,6 (9,9)

Uluslararası çalışma grubu (ISG) kriterlerini doldurma sırasındaki ortalama yaş
(SS), yıl

30 (9,2)

Ortalama hastalık süresi (SS), yıl

8,8 (5,9)

Ortalama takip süresi, yıl

5,3 (0,8)

BODI skoru ≥ 1 olan hasta sayısı (%)

239 (%79,6)

Tablo 2. BS hastalarının klinik özellikleri

Anahtar kelimeler: SLE, akciğer tutulumu, intertisyel akciğer hastalığı, SLS

Romatoloji

Oral aft

%99,6

Genital ülser

%81,6

Eritrema nodosum

%56,6

Papülopüstüler lezyonlar

%88,6

Eklem tutulumu

%25,6

Paterji pozitifliği

%26,6

Göz tutulumu

%46,6

Damar tutulumu

%20,6

Nörolojik tutulum

%2,6

Gastrointestinal tutulum

%1,6

Tablo 3. BODI Skorunun Artışının Nedenleri (n=113)

SS-074

Göz tutulumu (%)

79 (69,9)

BEHÇET HASTALIĞI GENEL HASAR İNDEKSİ’NİN (BODI)
RETROSPEKTİF VALİDASYONU VE MODİFİKASYON ÖNERİSİ

Damar tutulumu (%)

17 (15)

Yeliz Yağız Özoğul1, Yeşim Özgüler2, 6, Didar Uçar3, Uğur Uygunoğlu4,
Zekayi Kutlubay5, Vedat Hamuryudan2, 6, Gülen Hatemi2, 6

Mukokutanöz tutulum (%)

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
İstanbul
2İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı,
İstanbul
3İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim
Dalı, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı,
İstanbul
5İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları
Ana Bilim Dalı, İstanbul
6İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Behçet Hastalığı Araştırma
Merkezi, İstanbul

Amaç: Behçet sendromu (BS) hastalarında gelişen hasar yıllar içinde ilerleyebilir ve geriye dönük veriler kullanılarak puanlanabilen bir indeks, uzun süreli
hasarın ölçülmesinde ve farklı tedavi stratejilerinin veya hasta popülasyonlarının karşılaştırılmasında faydalı olabilir. Bu çalışmada, geriye dönük araştırmalarda kullanılmak üzere Behçet Hastalığı Genel Hasar İndeksi'nin (BODI) yapı
geçerliliğini, tekrarlanabilirliğini, değişime duyarlılığını ve uygulanabilirliğini değerlendirmeyi ve BODI'de eksik olabilecek öğeleri belirlemeyi amaçladık.
Yöntem: BODI, her iki dilde yetkin iki kişi tarafından ölçek uyarlama ilkelerine uygun olarak ve geri çeviri yöntemi uygulanarak Türkçeye çevrilmiştir.
2015-2017 yılları arasında başvuran ardışık 712 BS hastası tarandı ve en az
1 yıl ara ile ve en az iki viziti olan 300 hasta çalışmaya dahil edildi (Tablo 1),
(Tablo 2). Aynı hastanın hem yüz yüze vizitte değerlendirilen hem de geriye dönük hesaplanan BODI puanı arasındaki korelasyon, sınıf içi korelasyon katsayısı
(ICC) kullanılarak değerlendirildi. Ayrıca formun geriye dönük doldurulmasında
gözlemci içi ve gözlemciler arası korelasyon, hastalık aktivitesi ile korelasyon ve
fizibilite değerlendirildi.
Bulgular: Ortalama BODI skoru 1,56±1,44 olarak saptandı. Prospektif ve
retrospektif değerlendirmeler iyi bir korelasyonun (ICC 0,998; %95 güven aralığı (GA) 0,997-0,999), gözlemciler arası (ICC 0,96; %95 GA 0,94-0,98) ve gözlem içi içi uyumun (ICC 1) iyi olduğu belirlendi. Hastalık aktivitesi ile korelasyon
saptanmadı (r=-0,01, p=0,5). Takiplerde 113 (%37,6) hastada BODI skorunda
artış gözlemlendi. BODI skorlarının artmasının başlıca nedenleri; göz, damar ve
nörolojik tutulum olarak belirlendi (Tablo 3). BODI tarafından yakalanamayan
ancak çalışma kapsamındaki hastalarda bulunan ve hasar oluşturabilen öğeler;
hipertansiyon, lenfödem, karaciğer yetmezliği, glokom, venöz müdahalelere
bağlı hasar ve akciğer parankim tutulumu olarak tespit edildi. BODI skorlama
süresi ortalama 1,5 (1-4) dakika olarak değerlendirildi.
Sonuç: BODI'nin valide edilmiş Türkçe versiyonu uygulanabilir, yapı geçerliliği açısından uygun ve geriye dönük çalışmalarda güvenilir bir şekilde
kullanılabilir bir ölçektir. BODI'nin bu çalışmada tanımlanan hasar öğelerinin
eklenmesi ve daha ileri çalışmalar ile geliştirilmesi daha iyi bir ölçek haline gelmesini sağlayabilir.
Anahtar kelimeler: Behçet Hastalığı, hasar indeksi, hasar
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Nörolojik tutulum (%)

8 (7)

Gastrointestinal tutulum (%)

3 (2,6)
6 (5,3)

Kardiyovasküler tutulum (%)

1 (%0,8)

Diyabetes mellitus (%)

4 (3,5)

Avasküler nekroz (%)

2 (1,7)

Osteoporoz ile ilişkili kırık (%)

1 (0,8)

Romatoloji
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BEHÇET SENDROMUNUN VASKÜLER TUTULUMUNDA
İNFLİKSİMAB TEDAVİSİ SONUÇLARI: RETROSPEKTİF BİR
KOHORT ÇALIŞMASI
Gülen Hatemi1, Nur Beyza Tükek2, Sinem Nihal Esatoğlu1, Yeşim Özgüler1,
Sıtkı Safa Taflan2, Melike Melikoğlu1, Serdal Uğurlu1, İzzet Fresko1, Zekayi
Kutlubay3, Sebahattin Yurdakul1, Hasan Yazıcı1, Vedat Hamuryudan1
1İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
İstanbul
3İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı,
İstanbul

Amaç: İnfliksimab (IFX) Behçet sendromunun (BS) bütün tutulumlarında
etkili bir tedavi olmakla beraber vasküler tutulumdaki etkinliğine dair veriler
oldukça kısıtlıdır. Kliniğimizde vasküler tutulum nedeniyle IFX başlanan hastalarda ilacın etkinliğini ve güvenliliğini araştırmayı amaçladık.
Yöntem: 2004-2021 yılları arasında vasküler tutulum için IFX kullanan BS
hastalarının dosyaları gözden geçirildi. Primer sonlanım noktası, 6. ayda remisyon olup remisyon tanımı vasküler lezyonla ilişkili yeni klinik semptom/bulgu
olmaması, önceki vasküler lezyonda kötüleşme olmaması, görüntülemede yeni
bir vasküler lezyon saptanmaması ve CRP<10 mg/L olarak belirlendi. Venöz
ülseri olan hastalar için remisyon mevcut venöz ülserlerin tamamen iyileşmesi
olarak tanımlandı. Nüks ise remisyon indüksiyonunun 6. ayından sonra veya
idame tedavi altında yeni bir vasküler lezyonun gelişmesi veya önceden var
olan bir vasküler lezyonun tekrarlaması olarak tanımlandı.
Bulgular: 127 hastadan (102 erkek, ortalama IFX başlama yaşı: 35,8 ±9
yıl) 110 (%87) hastaya remisyon indüksiyonu için IFX başlanmıştı, bunların
87'si (%79) konvansiyonel immünosupresiflere dirençliydi. Tüm grupta remisyon oranı 6. ayda %73 (93/127) ve 12. ayda %63 (80/127) idi (Şekil). Alt
gruplarda 6. ve 12. aylarda remisyon oranı sırasıyla venöz trombozlu hastalarda
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%82 (50/61) ve %70 (43/61), pulmoner arter tutulumu olanlarda %84 (31/37)
ve %68 (25/37), pulmoner dışı arter tutulumu olanlarda %69 (11/16) ve %63
(10/16), venöz ülseri olanlarda sırasıyla %8 (1/13) ve %15 (2/13) idi. Ortalama
28,4 ±21 aylık IFX tedavisi sırasında 17/100 (%17) hasta 22 nüks yaşadı. (12'si
önceden var olan vasküler lezyonda ilerleme, 10'u yeni gelişen lezyon). 14 hastada yan etki nedeniyle IFX kesilmişti [alerjik reaksiyonlar (n=5), enfeksiyonlar (n=3), malignite (n=2), paradoksal reaksiyonlar (n=3) ve kalp yetmezliği
(n=1)]. Takipte ölen toplam 4 hasta mevcuttu (Tablo).
Sonuç: İnfliksimab, venöz tromboz ve pulmoner arter tutulumu olan BS
hastalarında, immünosupresiflere ve glukokortikoidlere dirençli olanlar arasında
bile oldukça etkili görünmektedir. Pulmoner dışı arter tutulumu olan hastalarda
remisyon oranının biraz daha düşük olduğu ve venöz ülseri olan hastaların çoğunda ise remisyon sağlanamadığı gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Behçet sendromu, infliksimab, vasküler tutulum

Şekil 1. IFX ile tedavi edilen vasküler tutulumlu BS hastalarının 6 ve 12. aylarda
remisyon oranları

Tablo 1. IFX ile tedavi edilen vasküler tutulumlu BS hastalarının eşzamanlı immünosupresif kullanımı,
infliksimab kullanım süresi ve sonuçları
Venöz
tromboz
(n=61)

Pulmoner
arter
tutulumu
(n=37)

Pulmoner
dışı arter
tutulumu
(n=16)

Venöz
ülser
(n=13)

Tümü
(n=127)

Remisyon indüksiyonu için
infliksimab kullanımı (n, %)

57 (93)

27 (73)

13 (81)

13 (100)

110 (87)

Eş zamanlı immünosupresif
kullanımı (n, %)

48 (79)

25 (68)

14 (88)

8 (62)

95 (75)

IFX kullanım süresi
(ortalama ± SS ay)

26 ± 19

26 ± 19

40 ± 28

25 ± 24

28 ± 22

6. ayda remisyon oranı
(n, %)

50 (82)

31 (84)

11 (69)

1 (8)

93 (73)

12. ayda remisyon oranı
(n, %)

43 (70)

25 (68)

10 (63)

2 (15)

80 (63)

IFX tedavisi sırasında nüks
oranı (n, %)

4 (7)

6 (16)

7 (44)

0

17 (13)

IFX kesilen hastalar (n, %)

31 (51)

23 (62)

6 (37)

9 (69)

69 (54)

Remisyon nedeniyle

15

6

0

1

22 (17)

Etkisizlik nedeniyle

3

1

3

4

11 (9)

Nüks nedeniyle

1

0

1

0

2 (2)

Yan etkiler nedeniyle

7

4

2

1

14 (11)

Hasta uyumsuzluğu
nedeniyle

3

4

0

3

10 (8)

Yeni organ tutulumu
nedeniyle

1

0

0

0

1

Diğer nedenler

1

8

0

0

9 (7)

Ölüm

2

2

0

0

4 (3)
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Yoğun Bakım
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COVID-19 TANISIYLA YOĞUN BAKIMDA İZLENEN
HASTALARDA AKUT BÖBREK HASARI GELİŞİM SIKLIĞI VE
RENAL SONLANIM
İrem Alkan Tekeş1, Leyla Ferliçolak2, Neriman Defne Altıntaş2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Abd

2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğunbakım Bd

Giriş: Akut böbrek hasarı (ABH), kritik hastalarda, özellikle ciddi enfeksiyonları olanlarda yaygın bir durumdur ve artmış morbidite ve mortalite ile ilişkilidir.
COVID-19 ile ilişkili ana özellikler geniş alveolar hasar ve akut solunum yetmezliği iken, SARS-CoV-2 ile enfekte hastalarda sık görülen bir diğer komplikasyon
ABH'dır. Özellikle böbrekleri etkilediğine dair artan kanıtlar vardır. Bu çalışmada
kritik hastalığı olan COVID-19 hastalarında ABH gelişme sıklığının ve risk faktörlerinin araştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: 15 Mart 2020 ile 1 Haziran 2021 tarihleri arasında
yoğun bakım ünitesine (YBÜ) 24 saatten fazla yatırılan laboratuvar onaylı COVID-19 hastaları çalışmaya dahil edildi ve geriye dönük olarak analiz edildi. Hastalar YBÜ'de kalışlarının ilk haftasında KDIGO kriterlerine göre ABH geliştirip
geliştirmemelerine göre gruplandırıldı ve risk faktörleri açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Dahil edilme kriterlerini karşılayan, 120'sinde kabulün ilk haftasında ABH gelişen 206 hasta vardı. ABH grubundaki hastalar daha yaşlıydı ve
medyan yaş 70.5 idi(p<0.001). ABH grubunda medyan APACHEII ve SOFA
skorları daha yüksekti (sırasıyla 20 ve 5, p<0,001). ABH hastalarında en sık
eşlik eden hastalık hipertansiyon (%69, p<0,001), invaziv mekanik ventilasyon
(IMV) ve vazopresör gereksinimleri daha sıktı (sırasıyla %78, p<0,001 ve %66,
p<0,001). ABH gelişen 31 (%26) hastada renal replasman tedavisi gerekliydi.
ABH hastalarında mortalite oranı daha yüksekti(%68, p<0,001). Lojistik regresyon analizleri ABH için risk faktörleri olarak hipertansiyon (OR=0.27, %95
CI=0.12- 0.62,p=0.002) ve IMV'yi (OR=0.12, %95 CI=0.05-0.31,p< 0.001)
ortaya koydu.
Sonuç: ABH, kritik hastalığı olan COVID-19 hastalarında yaygın olarak görülen kötü prognostik bir durumdur. İnvaziv mekanik ventilasyon gerektiren,
hipertansiyonu olan ve/veya solunum yetmezliği olan hastalarda ABH gelişme
oranı daha yüksektir. ABH, kritik hastalığı olan COVID-19 hastalarında yaygın
olarak görülen kötü prognostik bir durumdur. Hipertansiyonu olan ve invaziv
mekanik ventilasyon ihtiyacı olan hastalarda ABH gelişme oranı daha yüksektir. ABH gelişimi, kritik durumdaki COVID-19 hastalarında yüksek mortalite ile
ilişkilendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: COVID-19, akut böbrek hasarı, renal sonlanım, mortalite,
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SEPSİSLİ HASTALARDA TROMBOSİT SAYI VE İNDEKSLERİNİN
MORTALİTE İLE İLİŞKİSİ
Seher Kır
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Amaç: Yoğun bakım (YB) hastalarında trombosit sayısı ve morfolojisinde
değişimler ve bunların trombosit indekslerindeki değişikliklere yansımaları olduğu bildirilmiştir (1). Sepsis YB’a başvuruda önemli sebeplerden birisi olup
uygun destek ve antibiyotik tedavisine rağmen mortalite oranı farklı ülkelerde
%25-%80 arasında değişen oranlarda bildirilmiştir (2,3). Trombositopeni sepsis
seyrinde görülebilir ve uzamış hastane yatışı ve azalmış sağkalım ile ilişkisi olduğu bildirilmiştir (4). Trombositler yaşlandıkça boyutları küçülür ve dolaşımdaki
genç trombositlerin oranının artması ortalama trombosit hacminde (MPV) artış
olarak karşımıza çıkar. Bu durum ise bize trombosit üretiminde ve/veya yıkımında artma olduğunu düşündürür (5, 6). Plateletokrit (PCT), trombosit sayısı
ve MPV’nin aritmetik ürünüdür. Sepsiste yapılan hayvan çalışmaları, erken dönemde MPV'nin arttığını ve trombosit sayısı ve PCT'nin azaldığını göstermiştir
(7, 8). İnsan çalışmalarında bu bulguları destekleyenler olduğu gibi (9-11) aksini
bildirenler de vardır (12). Ek olarak, sepsiste trombosit sayısı ve indeksleri ile
ilgili yapılan çalışmaların çoğu pediatrik hasta grubundadır (10, 11). Tüm bu
parametreler, rutin kan sayımı ile kolayca elde edilebilir fakat henüz sepsis hastalarında kullanım değerleri net olarak ortaya konamamıştır. Biz de bu çalışma
ile sepsisli hastalarda trombosit sayısı ve indekslerinin mortaliteyi öngörmedeki
rolünü saptamayı hedefledik.
Gereç ve Yöntem: Sepsis tanısı ile 2017-2020 arasında YB’da takip edilen
hastaların yatışın ilk ve son günlerinde bakılan trombosit sayısı ve indeksleri
(MPV ve PCT) ve yatış boyunca gelişen trombositopeni ve süresi geriye dönük
olarak incelenerek mortalite durumuna göre karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmamıza 93’ü (%45,8) kadın, 110’u (%54,2) erkek olmak
üzere 203 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 69,3±13,5 yıldı ve mortalite oranı %73,4’tü. Hastalar mortalite durumuna göre 2 gruba ayırılarak karşılaştırıldı. Ölen hastalarda daha yüksek APACHE, SOFA ve daha düşük GKS
değerleri saptandı (p=0,004, p=0,016, p<0,001, sırasıyla). Ölen hastalarda
vazopressör, akut renal replasman tedavisi, invazif mekanik ventilasyon ihtiyacı
da (p<0,001, p=0,003, p<0,001, sırasıyla) daha fazla olup gruplar arasında
cinsiyet açısından fark yoktu (p=0,093). Yatıştaki trombositopeni açısından
gruplar arasında fark yok iken yatış süresince ve taburculukta trombositopeni
saptanması mortalite ile ilişkili saptandı (p=0,521, p<0,001, p=0,005, sırasıyla) (Tablo 1). Grupların yatış günü bakılan trombosit sayısı, MPV ve PCT
değerleri arasında anlamı fark yok iken (p=0,54, p=0,571, p=0,115, sırasıyla)
taburculuk günü ölen grupta trombosit sayısı ve PCT düşük ve MPV yüksek
saptandı (p<0,001, p<0,001, p=0,001, sırasıyla) (Tablo 2). Grafik 1’deki ROC
eğrisi analizinde de görüldüğü üzere taburculuk günü bakılan trombosit sayısı,
MPV ve PCT değerleri ile trombosit sayısı fark ve MPV fark mortalite ile ilişkili
saptanırken trombositopeni süresi ilişkisiz olarak saptandı (p<0,001, p<0,001,
p<0,001, p=0,002, p<0,001, p=0,08, sırasıyla).
Tartışma ve Sonuç: Takipte MPV’de yükselme, trombosit sayısı ve PCT’de
düşme ve MPV ve trombosit sayısındaki farkın artışı mortalite artışı ile ilişkili
olarak bulundu. Bu bulgular bize trombosit sayısı, MPV ve PCT parametrelerindeki değişimin mortaliteyi öngörmede yardımcı olduğunu göstermektedir. Her
ne kadar ölen grupta trombositopeni süresi anlamlı yüksek saptansa da ROC
eğrisi analizinde mortalite artışı ile ilişkisi saptanmadı. Bu çalışma ile, önceki
çalışmalardan farklı olarak ilgili parametreler hem yatış hem de taburculuk günü
değerlendirilerek gelişen değişimlerinin mortaliteyi öngörmedeki etkisi daha ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.
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predict the severity of sepsis in preterm infants. Clin Lab. 2014;60:1193–200.
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Grafik 1. Mortalite ile ilişkili bulunan parametrelere ait ROC eğrisi analizi

Tablo 1. Hastaların tanımlayıcı özellikleri ve değerlerinin mortalite durumuna göre karşılaştırılması

Anahtar kelimeler: Sepsis, trombositopeni, ortalama trombosit hacmi, plateletokrit,
mortalite
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Tablo 2. Hastaların mortalite durumuna göre yatış ve taburculuk trombosit sayı ve indeksleri ve
farklarının karşılaştırılması

Figur 1. serum ferritin, sIL-2r, ∆ferritin için ROC analizi

Gastroenteroloji
SS-079

İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIKLARI KOHORTUNDA
VENÖZ TROMBOZ SIKLIĞI VE 2 PORTAL VEN TROMBOZU
OLGUSU
Oğuz Kağan Bakkaloğlu
Kosuyolu Yuksek Ihtisas Eğitim Araştırma Hastanesi

Yoğun Bakım
SS-078

SEKONDER HEMOFAGOSİTİK SENDROMDA SERUM FERRİTİN
VE SIL-2R SEVİYESİ’NİN TANI VE PROGNOZDAKİ YERİ
Şükriye Miray Kılınçer Bozgül1, Güneş Ak2, Nur Akad Soyer3, Burcu Barutçuoğlu2,
Erman Mercan1, Caner Acar1, Merve Yetişken1, Mine Hekimgil4, Devrim Bozkurt1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Anabilim Dalı

3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Giriş: Sekonder Hemofagositik Sendrom (HPS) ve sistemik inflamatuar yanıt sendromu (SIRS), hiperinflamasyon sonucu benzer klinik bulguları paylaşır.
HPS'de yüksek ölüm oranları nedeniyle; hastalar için prognostik belirteçlerle
yakın taramanın yanı sıra hızlı tanı koymak da kritik öneme sahiptir.
Gereç- yöntem: Sekonder HPS ve SIRS'de serum ferritin ve sIL-2r düzeylerinin tanısal ve prognostik önemini değerlendirmek için Ege Üniversitesi
Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı yoğun bakım ünitesinde yatan hastaları
içeren prospektif gözlemsel araştırma olarak tasarlandı. SIRS kriterlerinden en
az 3’ünü ve HLH-2004 tanı kriterlerine göre en az 6 kriteri karşılayan hastalar
çalışmaya dahil edildi.sIL2r için ilk kan örneği tanı anında hem HPS hem de
SIRS grubundaki hastalardan alındı. sIL2r için 2. Kan örnekleri sadece HPS
grubundaki hastalardan alındı. Bilinen malignite ve/veya kemoterapi öyküsü
olan, 18 yaşın altında, gebe olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Veriler
SPSS 25.0 programı ile analiz edildi.
Sonuçlar: 33 HPS ve 46 SIRS tanısı alan hasta çalışmaya dahil edildi. ROC
analizi; HPS'yi SIRS'den ayırt etmek için ferritin için optimal sınırın 1703 µg/L
olduğunu (duyarlılık: %75, özgüllük: %94,1, AUC: 0,871, p <0,001) ve sIL-2r
için bu değerin 5888 U/mL idi (duyarlılık: %45.5, özgüllük: %89,1, EAA: 0,698,
p = 0,001) olduğunu gösterdi. Prognostik önem açısından değerlendirildiğinde,
ferritinde %38'den daha az bir azalma, ölümde eşik değer (duyarlılık: %92.3,
özgüllük: %76.9, EAA: 0.888, p < 0.001) idi. Aksine, sIL-2r, ROC analizinde
prognostik önem sağlamadı.
Tartışma:Tanı ve hasta takibinde kolay ulaşılabilir ve ucuz laboratuvar verileri olarak serum ferritin düzeyi ve zamansal değişimi sIL-2r'ye göre daha değerli
görünmektedir.
Anahtar kelimeler: ferritin, hemofagositik sendrom, sIL2r, SIRS
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Giriş: İnflamatuvar bağırsak hastalıkları (İBH); ataklar ve remisyonlarla giden büyük oranda kolon veya ileumu tutan inflamatuvar hastalıklardır. Venöz
tromboembolizm (VTE) olayları genetik yatkınlığın yanı sıra çeşitli edinsel faktörlerle de yakın ilişkilidir. Çok sayıda ekstra intestinal komplikasyonların yansıra, İBH’nın VTE olaylarıyla da ilişkili olduğu gösterilmiştir. İBH’da normal popülasyona kıyasla 1.5-3.5 kat daha yüksek tromboembolizm riski vardır, fakat
bu durumun patogenezi hala tam olarak anlaşılamamıştır. VTE bu hastalarda
önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir.
İBH nedenli kronik abdominal inflamatuar süreçte ve potansiyel hiperkoagulabilite zemininde görülen venöz trombozlar içerisinde Portal Ven trombozu
(PVT) da mevcuttur. Akut PVT asemptomatik olabilir veya spesifik olmayan
semptomları İBH alevlenmesi ya da abdominal enfeksiyon gibi tablolarla karıştırılabilir. Bu nedenle akut dönemde PVT tanısı konması zor olabilmektedir.
Hastaların çoğunda, portal hipertansiyonun komplikasyonları nedeniyle, PVT
sıklıkla kronik aşamada tespit edilmektedir. Kronik dönemde ultrasonografi ile,
tromboze portal ven etrafındaki kollateral dolaşım olan portal kavernom bu tanıyı düşündürür.
Tromboz riski, hastalığın alevlenme anında çok daha belirgin olmasına rağmen yine de bir venöz tromboz olayı olarak PVT nadir görülür ve neredeyse
bahsedilen tanısal özellikler nedeniyle sadece İBH tanısı sonrasında ortaya çıkar. İBH 'nin bir komplikasyonu olarak spontan mezenterik veya portal ven
trombozu prevalansı %0,1 ila %1 arasında bildirilmektedir.
Method: Bu çalışmada İUC-Cerrahpaşa gastroenteroloji polikliniği takibindeki İBH hasta grubumuzun dosyaları retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
Hastaların VTE ve PVT sıklıkları belirlenmiştir. Takip sürecinde olan ve poliklinik
takibi öncesinde tespit edilen venöz olaylar ayrı ayrı not edilmiştir. Takip sırasında semptomatik ve asemptomatik olarak tespit edilen iki PVT olgusu kısaca
sunulmuştur.
Bulgular: İBH hasta serimizde toplam 3380 hastanın dosyası retrospektif
olarak değerlendirilmiştir. Hastaların 1969’unda tanı ülseratif kolit kalan 1411
hastada ise Crohn hastalığıdır (CH). Hasta grubumuzun medyan tanı yaşı 45,
takip süresi 6.6 yıldır. Poliklinik takibimiz öncesindeki dönem de dikkate alındığında hastaların hikayelerinde tespit edilmiş toplam venöz tromboz sıklığını
%1.4 (n:46) olarak saptadık. Bu 46 hastanın 9 tanesinde venöz tromboz, portal
ve mezenterik sistem ilişkiliydi. Toplam PVT sıklığı %0.26 olarak bulundu. Kalan
hastalarda en sık görülen venöz tromboz alt ekstremite derin venöz trombozuydu (DVT). Bunu sırasıyla DVT tespit edilemeyen pulmoner emboli vakaları ve
üst ekstremite venöz trombozlar takip etmektedir. Takibimiz altındayken ve daha
önce yokken, yeni venöz tromboz tanısı koyduğumuz hasta sayısı 17’di ve 1’i
akut, 2 tanesi de kronik dönemde tanı alan toplam 3 PVT hastası mevcuttu.
Vaka 1: 46 yaş erkek; ülseratif kolit tanısıyla takipli. Azatiopurin 100 mg ve
5-ASA 2.4 gr/gün tedavisi altında klinik remisyondayken idrarda yanma ve yan
ağrısı nedeniyle batın ultrasonografisi (USG) ile değerlendirildi. Batın USG’de
sol üreterde renal kalkül (4mm), batın içi minimal serbest sıvı ve doppler incelemede portal ven tromboze, kavernöz transformasyon ile uyumlu görüldü.
Son kolonoskopisi remisyonda olan hastanın (6 ay önce), kontrol laboratuvarı
da normal saptandı (CRP: 1.6 mg/L). Trombofili ilişkili genetik mutasyon taramasında özellik bulunmadı. 4 yıl önce ilk poliklinik takibi sırasında portal veni
açık olarak tespit edilmiş olması nedeniyle hastanın takipte asemptomatik ya
da klinik atak ile karıştırılan akut PVT’den geçtiği fakat tanısının ancak kronik
dönemde konduğu kabul edildi.
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Vaka 2: 32 yaş kadın; bilinen hastalık yokken şiddetli karın ağrısı ve kanlı
ishal ile başvurdu. Genel durumu orta, subfebril ateşi (37.5 oC), batında yaygın
hassasiyeti mevcuttu. Tetkiklerinde nötrofilik lökositoz (14000/11200), karaciğer enzim yüksekliği (AST-ALT; 320-223 IU/L), hipoalbüminemi (2,8 gr/dl),
akut böbrek hasarı (Kre:2,1 mg/dl), hafif hiponatremi (131 mmol/L), ve eşlik
eden akut faz yüksekliği (CRP 88 mg/L) saptandı. Gaita tetkiklerinde bol lökosit
ve eritrosit haricinde özellik saptanmadı, toksin A-B negatifti. Viral hepatitler,
Covid ve CMV enfeksiyonu dışlandı. Batın görüntülemesinde; barsak duvarları ödemli, ileokolonik bölgede duvar kalınlık artışı, akut PVT ve yaygın asit
saptandı. Kolonoskopide t.ileumda transverse ve inen kolonda CH ile uyumlu
ülserler görüldü. Hidrasyon ile kreatinini gerileyen hastaya CH tanısıyla 1 mg/kg
metilprednizolon, PVT’una yönelik 2*1 mg/kg enoksaparin uygulandı. Steroid
tedavisiyle akut faz değerleri ve karaciğer enzimleri gerileyen, genel durumu ve
dışkılama sayısı normalleşen hastanın tedavisine azatiyoprin eklendi ve İnfliksimab tedavisi başlandı. Son poliklinik takibinde şikayetsiz, CRP 2,3 mg/L olup,
infliksimab 5 mg/kg/8hafta dozunda tedavisi devam etmekteydi, Portal Ven’de
kısmi rekanalizasyon mevcuttu.
Sonuç: Ekstraintestinal komplikasyonlar arasında nadiren akla gelse de İBH
hastalarında normal popülasyona göre sıklıkla venöz nadiren arteriyel tromboz
riskinin arttığı bilinmektedir. En çok (%90) derin ven trombozu ve pulmoner
emboli olmakla beraber venöz sistem trombozları arasında PVT de görülebilmektedir. Sunduğumuz seride venöz tromboz sıklığı %1.4, PVT sıklığı ise %0.26
‘dır. Atak sırasında arttığı bilinen tromboz riski, inflamasyonun şiddetiyle ilişkilendirilmiştir fakat PVT olguları vakamızda olduğu gibi akut dönemde tanı
almayabilmektedir. Çalışmalar, genellikle tanıdan birkaç yıl sonra PVT tespit
edildiğini bildirmektedir, fakat nadir de olsa tanı anında ortaya çıkan sunduğumuz olgu gibi PVT vakaları da mevcuttur. Bu nedenle tanı anında veya atakla
gelen İBH hastalarında da PVT olabileceği mevcut klinik tabloyu komplike edebileceği akılda tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: İnfamatuvar bağırsak hastalığı; venöz tromboemboli; portal ven
trombozu
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ATİPİK HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROMUNA EŞLİK EDEN
ALVEOLAR HEMORAJİ VAKASI VE LİTERATÜR TARAMASI
Tahacan Aydın
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
İstanbul

Giriş: Hemolitik üremik sendrom (HÜS); trombositopeni, hemolitik anemi
ve renal disfonksiyon ile karakterize bir trombotik mikroanjiopati (TMA) tablosudur. HÜS etiyolojisinde en çok bilinen sebep olan Shiga toksin üreten Shigella
dysenteriae tip 1 ve Escherichia coli O157:H7 serotip enfeksiyonu, çocuklarda
daha sık (>%80) görülürken [1]; erişkinlerde sporadik olarak veya lokal salgınlara bağlı bildirilen vakalar [2] mevcuttur. Bu etkenler dışında HÜS klinik
tablosuna neden olan otoimmün hastalıklar, malignite ya da ilaçlar gibi diğer
tüm sebepler “atipik” (aHÜS) olarak isimlendirilir.
aHÜS; alternatif kompleman aktivasyonu mekanizmasıyla arterioller ve küçük arterlerde mikrotrombüsler oluşturur. Patofizyolojisinde diffüz endotelyal
hasar yatmakta olup başvuru kliniği etkilenen organlara bağlı olarak değişir.
En çok etkilenen organ böbrek olarak karşımıza çıkarken kardiyak disfonksiyon
veya sistemik aşırı volüm yüklenmesine bağlı pulmoner ödem de görülebilir.
Pulmoner hemoraji ve pulmoner emboli vakaları da nadir olarak bildirilmiştir
[3]. Pulmoner hemoraji ne kadar nadir olarak raporlansa HÜS’te kötü prognoza
işaret eder [4].
Amaç: Kemoterapi ilişkili aHÜS olgusu üzerinden beklenmedik bir komplikasyonu olan alveolar hemorajiye vurgu yapmak ve literatürdeki diğer vakalar aracılığıyla aHÜS’ün akciğer tutulumu hakkında farkındalık oluşturmak
amaçlanmıştır.
Vaka: 45 yaşında bilinen hipertansiyon ve metastatik mikst germ hücreli tümör tanılı erkek hasta 2 kür bleomisin, etoposid, sisplatin kemoterapi rejimini
tamamladıktan sonra her dört ekstremitede akral bögelerde soyulma (Resim
1) ve nöropatik şikayetler ile başvurdu. Tetkiklerinde yeni gelişen pansitopeni,
kreatinin artışı, indirekt hiperbilirubinemi ve LDH yüksekliği saptandı. Periferik
kan yaymasında her alanda üç-dört fragmante eritrosit mevcuttu. Haptoglobulin düzeyi düşük görülürken koagülasyon parametrelerinin normal saptanması üzerine trombotik mikroanjiopati (TMA) lehine değerlendirildi. Trombotik
trombositopenik purpura ön tanısıyla plazmafereze alınan olguda ADAMTS-13
enzim düzeyi normal görüldü, inhibitöre rastlanmadı. Kreatinin artışının devam
etmesi üzerine yapılan renal biyopside TMA bulguları görüldü. Yakın zamanda
diyare öyküsü olmayan ve C3 kompleman düzeyi düşük gelen hastaya atipik
hemolitik üremik sendrom (aHÜS) tanısıyla hemodiyaliz ve eculizumab (anti C5
monoklonal antikoru) tedavileri başlandı. Kreatinin değerlerinde düşüş görülen
hastanın takibinde efor dispnesi görüldü. Oda havasında desatürasyon gelişmesi ve hemogram düşüşü de saptanması üzerine toraks görüntülemesi yapıldı
ve alveolar hemoraji ile uyumlu bulundu. Pulse steroid ve mekanik ventilasyon
uygulanan hasta bronkoskopi materyalinde masif kanama görüldü. Daha sonrasında solunum yetersizliği nedeniyle exitus olmuştur.
Sonuç: Olgu bleomisin/etoposid/sisplatin kemoterapötik ajanlarına bağlı
gelişmiş bir aHÜS vakasıdır; plazmaferez, pulse steroid, eculizumab, hemodiyaliz tedavileri ile renal fonksiyonunda düzelme görülmesine rağmen alveolar
hemoraji komplikasyonu sonucu kaybedilmiştir. Literatürdeki benzer vaka bildirimlerinde de mortalite nedeni alveolar hemoraji olarak dikkat çekmektedir [4].
Post-diyare HÜS vakalarında pulmoner hemoraji ve ödemin görülmesi sıklığı
<%1 olarak bildirilirken [5] aHÜS’e dair veri bulunmamaktadır. Literatürde alveolar hemoraji ile komplike olmuş 38 HÜS olgusu bildirilmiş olup dört hastada
klinik değil postmortem bulgularla tanı konulmuştur. 38 hastanın 24 tanesi de
erişkin vakadır.
Tartışma: Alveolar hemoraji görülen vakalarda küçük damar vasküliti, immün kompleks aracılı vaskülitler ve pulmonorenal sendromların ekartasyonu
önem taşımaktadır. Yüksek mortalite ve morbidite oranı nedeniyle alveolar hemoraji ile komplike aHÜS vakalarında diğer potansiyel ekstra-renal tutulumlar
konusunda dikkatli olunması gerekmektedir. Alveolar hemoraji gelişiminde etkili
olduğu düşünülen faktörler: 1) direkt pulmoner mikrovasküler hasar 2) kanamaya yatkınlık 3) üremik trombosit disfonksiyonu 4) pulmoner ödem ve volüm
ekspansiyonuna bağlı hava yolu inflamasyonudur.
aHÜS vakalarında alveolar hemorajinin geç dönemde ortaya çıkışı immünolojik süreçleri düşündürmektedir. Hemoptizi ya da nefes darlığı gibi klinik bulgular olmamasına rağmen otopside rastlanan intraalveolar trombüs saptanan

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

vakalar ise pulmoner hemoraji ile komplike olmuş tüm vakaların saptanamamış
olduğuna ve düşünüldüğü kadar nadir olmadığına işaret etmektedir.
Anahtar kelimeler: Atipik Hemolitik Üremik Sendrom, Alveolar Hemoraji, Kemoterapi
İlişkili HÜS

Kaynaklar
1) Rhee, H., Song, S.H., Lee, Y.J. et al. Pandemic H1N1 influenza A viral infection complicated by atypical hemolytic uremic syndrome and diffuse alveolar
hemorrhage. Clin Exp Nephrol 15, 948–952 (2011). https://doi.org/10.1007/
s10157-011-0516-z
2) Rasko DA, Webster DR, Sahl JW, et al. Origins of the E. coli strain causing an outbreak of hemolytic–uremic syndrome in germany. N Engl J Med. 2011;365:709–17
3) Mallett A, Hughes P, Szer J, Tuckfield A, Van Eps C, Cambell SB, Hawley C, Burke
J, Kausman J, Hewitt I, Parnham A, Ford S, Isbel N (2015) Atypical haemolytic
uraemic syndrome treated with the complement inhibitor eculizumab: the experience of the Australian compassionate access cohort. Intern Med J 45:1054–1065
4) Torra R, Poch E, Torras A, Bombí JA, Revert L. Pulmonary hemorrhage as a
clinical manifestation of hemolytic-uremic syndrome associated with mitomycin C
therapy. Chemotherapy. 1993;39(6):453-456. doi:10.1159/000238992
5) Siegler RL. Spectrum of extrarenal involvement in postdiarrheal hemolytic-uremic
syndrome. J Pediatr. 1994;125(4):511-518. doi:10.1016/s0022-3476(94)70001-x

Resim 1

Allerji İmmünoloji
PS-004

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ OLAN HASTALARDA LENFOSİT ALT
GRUP ANALİZİ İLE İMMÜN YANITIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Firuze Midi Kursat1, Itır Şirinoğlu Demiriz2
1Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi
2Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş ve Amaç: Demirin vücut savunmasında önemi büyük olup, bağışıklık sisteminin düzgün gelişimi ve işleyişi için mutlaka gereklidir. Birçok çalışma
demirin immün sistemin temel bir unsuru olduğunu ortaya çıkarmış olsa da
demir eksikliğinin bağışıklık fonksiyonu üzerindeki etkisine ilişkin daha fazla klinik veriye ihtiyaç vardır. Biz de çalışmamızda DEA olan hastaların tedavi öncesi
periferik kan lenfosit alt grup mutlak sayılarını ve yüzdelerini akım sitometri yöntemi ile saptayarak, tedavi sonrası ve kontrol grubu değerleri ile kıyaslamayı,
sonuçları laboratuvar ve klinik ile ilişkilendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Araştırmaya, Temmuz 2020-Haziran 2021 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma
Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Polikliniğine başvurup DEA tanısı alan
yaşları 18-50 arasında değişen 30 kadın hasta ile 15 kadın sağlıklı kontrol dahil
edilmiştir. Çalışmaya dahil edilme kriterlerini sağlayan hastalara tedaviye başlamadan önce ayrıntılı anamnez alınmış, fizik muayene yapılmış, hemogram
ve demir parametreleri kaydedilmiş ve eş zamanlı venöz kan örneği alınmıştır.
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6 aylık tedavi ve takip sonrasında hemogram ve demir parametreleri normal
sınırlara ulaşan katılımcıların tekrar venöz kan örnekleri alınarak, anamnez ve
fizik muayene tekrarlanmıştır. Venöz kan örneklerinde lenfosit alt grup tayini için
akım sitometri yöntemi uygulanmıştır. B lenfosit, T lenfosit, yardımcı T lenfosit
(CD4+), sitotoksik T lenfosit (CD8+) ve NK hücre sayımı yapılmıştır.
Bulgular: Çalışmamıza dahil edilen, 30 hasta ve 15 sağlıklı kontrol grubu
olmak üzere 45 katılımcının tamamı kadındı. Hasta grubu yaş ortalama değeri
33,37±9,62 ve kontrol grubu ortalama değeri 33,53±10,27 olup, tüm katılımcıların yaşları 18 ile 50 arasında değişmekteydi.
DEA hastalarının tedavi öncesi ve tedavi sonrası T lenfosit, Yardımcı T lenfosit (CD4+), Sitotoksik T lenfosit (CD8+), B lenfosit, NK hücre sayıları ve
yüzdeleri ile Yardımcı/Sitotoksik T lenfosit oranları arasındaki farklılık incelendi.
Tedavi öncesi ve tedavi sonrası analizi yapılan T lenfosit, Yardımcı T lenfosit
(CD4+), Sitotoksik T lenfosit (CD8+), B lenfosit sayıları ve yüzdeleri ile Yardımcı/Sitotoksik T lenfosit oranları arasında anlamlı farklılık saptanmazken, NK
hücre sayı ve yüzdelerinde ise anlamlı farklılık elde edilmiştir (sırasıyla p=0,002,
p=0,000).
Tedavi öncesinde katılımcıların %NK ortalaması 19,09±8,79 ve medyan değeri 18,65 iken, tedavi sonrasında %NK ortalaması 27,23±11,43 ve medyan
değer 28,55 olarak saptanmıştır.
Tedavi öncesi hasta grubu ile kontrol grubu arasında lenfosit alt grubu sayı ve yüzdeleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
saptanmamıştır.
Tartışma: Analizlerimizde saptadığımız ve literatürde benzer çalışmaya rastlamadığımız DEA tedavi öncesi grupta tedavi sonrasına göre NK hücre sayı ve
oranlarında belirgin düşüklük kapsamlı araştırılması gereken bir alandır. NK
hücreleri virüs ile enfekte olan hücrelere karşı savunmada ve tümör gözetiminde
kritik rol oynar. Bu hücrelerin bu anahtar görevleri göz önüne alındığında, sayılarındaki azalma yanlız enfeksiyona değil aynı zamanda tümör oluşumuna da
yatkınlık oluşturması yönünden önemlidir. Bu alanda daha yüksek hasta sayıları
ile klinik bulguların da değerlendirmeye katıldığı ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası lenfosit alt gruplarının sayı ve
yüzdelerine yönelik grup farklılığı sınaması

Anahtar kelimeler: demir eksikliği anemisi, lenfosit, NK hücre
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Tedavi öncesi ve sonrası NK yüzde değerlerinin karşılaştırılması(p=0,000)

Tedavi öncesi, tedavi sonrası lenfosit alt grup düzeyleri medyan değerleri
karşılaştırma grafiği
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KORONER ARTER HASTALIĞI OLAN BİR HASTADA GÜNÜBİRLİK
HIZLI ASPİRİN DESENSİTİZASYON PROTOKOLÜ
Denis Çetin1, Zehra Tuba Karaman1, Emine Nihal Mete Gökmen2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerji Ve İmmünoloji Bilim
Dalı, İzmir

Giriş ve Amaç: Aspirin (ASA) dünyada en çok bilinen, en yaygın kullanılan
ve en eski ilaçlardan biridir. Aterosklerotik kardiyovasküler hastalığı olan hastaların genellikle bu ilacı ömür boyu kullanmaları gerekir. Asetilsalisilik asit (ASA)
aşırı duyarlılığı, antiplatelet tedavi için acilen ASA'ya ihtiyaç duyan akut koroner
sendromlu (AKS) hastalarda hem hasta hem de klinisyen için zorlu bir durumdur. Mevcut kılavuzlar, antiplatelet tedaviye ihtiyaç duyan kişilerde aspirin intoleransı varsa alternatif tedavi seçenekleri (P2Y12 inhibitörleri) önermekle birlikte, ikili antiplatelet tedavisine ihtiyaç duyan kişiler için aspirin desensitizasyonu
bir seçenek gibi görünmektedir. ASA desensitizasyonu, desensitizasyon için gereken işlem süresini kısaltarak, özellikle bu değerli ilacı kullanması gereken hasta
grubunda son yıllarda başarıyla uygulanmaktadır. Bu olgu sunumunda amacımız diğer protokollere benzer şekilde kısa sürede duyarsızlaştırmaya olanak
sağlayan protokolümüzü bu konudaki literatürü paylaştıktan sonra anlatmaktır.
Olgu: 65 yaşında emekli asker hasta, 10 gün önce akut koroner sendrom
(AKS) şüphesiyle koroner anjiyografi(KAG) yapılmış. Aspirin 100 mg/gün, klopidogrel 75 mg/gün, metoprolol 50 mg/gün ve atorvastatin 40 mg/gün reçete
edilmiş. Yaklaşık 45 yıl önce aspirin ile anafilaksi(cilt döküntüsü, bulantı, hipotansiyon) öyküsü olması nedeniyle aspirin desensitizasyonu için bölümümüze
sevk edilmiş. Başvuru sırasında herhangi bir ilaç almamıştı. Son dozun 80 mg
olduğu Lee ve ark. tarafından geliştirilen hızlı duyarsızlaştırma protokolünü
uyarladık, ancak bizim eskalasyon dozlarımızın sayısı farklıydı. Premedikasyon
için işlem başlangıcında Montelukast (10 mg, P.O.), Ranitidin (50 mg, P.O.),
Feniramin hidrojen maleat (22.7 mg, intravenöz) ve metilprednizolon (40 mg,
intravenöz) uygulandı. 1, 3, 5, 7, 10, 20, 40 ve 80 mg ASA içeren sert jelatin
kapsüller (No:0, Capsugel, Fransa), ticari olarak temin edilebilen enterik kaplı
ASA tabletlerinden hazırlandı. Plasebo ve ASA kapsülleri, arteriyel kan basıncı, oksijen satürasyonu, nabız ve tepe ekspiratuar akışı (PEF) ölçülürken her
30 dakikada bir artan bölünmüş dozlarda (Tablo 1) uygulandı. Mukokutanöz,
solunumsal veya sistemik reaksiyonlar meydana gelirse desensitizasyon protokolünün durdurulması planlandı. 240 dakika sonra, son doz 80 mg'a yükseltildi
(Tablo 1), ardından 1.5 saat süreyle yakın vital izleme yapıldı. İzlemde reaksiyon
gelişmeyen hasta akut bakım ünitesine alınarak 1 gün gözlem altında tutuldu.
Desensitizasyon tamamlandıktan 24 saat sonra tek doz 80 mg ASA uygulandı
ve herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. Hastamız duyarsızlaştırma sonrası
81 mg/gün aspirin tedavisini 2 yıldır sorunsuz ve güvenle kullanmaktadır.
Tartışma ve Sonuç: Burada AKS hastaları için hızlı ve güvenli bir aspirin
desensitizasyon protokolü sunuyoruz. Şu ana kadar, aspirine karşı anafilaktik
reaksiyon öyküsü olan hastalarda sabit aralıklı (30 dakika), hızlı (4 saat) ve düşük dozlu (80 mg) desensitizasyon protokolü daha önce bildirilmemiştir. Farklı
aspirin aşırı duyarlılığı tiplerinde aspirin tedavisi için başlangıç dozu, doz artışları
ve doz aralıkları konusunda standart bir duyarsızlaştırma protokolü veya uzman
bir fikir birliği yoktur. Bir meta-analizde, >6 doz artışı olan protokollerin başarı
oranının daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Wong ve arkadaşları stabil koroner arter hastalığı (KAH) olan ve sırasıyla belirtilen dozlarda, her 20 dakikada
bir dereceli oral aspirin uygulanan, kutanöz aşırı duyarlılığı olan 11 hastadan
oluşan bir seri tanımlamıştır; 0.1mg, 0.3mg, 1mg, 3mg, 10mg, 30mg, 40mg,
81mg, 162mg ve 325mg. (9) İzlemde 9 hasta 325 mg aspirini tolere etti, ancak
2 hasta antihistaminik kullanmaya devam etti. Şu anda en büyük kanıt tabanı
olan ADAPTED kayıt defterine, mukokutanöz (%74,5), solunum yolu (%19,7)
ve anafilaktoid (%5,8) aspirin aşırı duyarlılık reaksiyonları olanlar ve NSTEMI
(%33,6) dahil olmak üzere stabil olmayan koroner hastalığı olanlar dahil 330
hasta kaydedildi. STEMI'ler (%23.6).10 Bu çalışmada olduğu gibi, STEMI'li
hastalara prosedürlerini takiben desensitizasyon uygulandı ve operatörün takdirine bağlı olarak prosedür sırasında glikoprotein inhibitörleri ile tedavi edildi.
Hızlı desensitizasyon protokolü (1 mg 0 saatte, 5 mg 30 dakikada, 60 dakikada
10 mg, 90 dakikada 20 mg, 210 dakikada 40 mg ve 330 dakikada 100 mg)
kullanılarak anafilaktoid reaksiyonu olanlar da dahil olmak üzere hastaların
%95,4'ünde başarılı desensitizasyon sağlandı ve %71'ine PCI uygulandı. Mevcut vakada, ADAPTED kaydına kıyasla daha düşük bir toplam doz uygulandı
(166 mg'a karşı 176 mg). Kanaatimizce hızlı ASA duyarsızlaştırma ayaktan veya
günlük ünite ortamında güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir. Aspirin duyarsızlaştırmanın başarısı, çeşitli vaka serilerinde ve meta-analizlerde belirlenmiştir.
Bu olgu sunumu ve protokol, aspirin aşırı duyarlılığı ve KAH öyküsü olan hastalar için kısa bir protokolün güvenliğini ve etkinliğini göstermiştir. Başarılı aspirin
duyarsızlaştırması, KAH olan hastaların uzun süreli aspirin kullanımını güvenli
bir şekilde sürdürmesine izin verir.
Anahtar kelimeler: Akut Koroner Sendrom, Duyarsızlaştırma, Aspirin, İlaç Aşırı Duyarlılığı
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Tablo 1. Aspirin Desensitizasyon Protokolü
Zaman(Dakika)

Doz(Miligram)

Kümülatif Doz(Miligram)

0

Plasebo

0

30

1

1

60

3

4

90

5

9

120

7

16

150

10

26

180

20

46

210

40

86

240

80

166
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SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS OLGUSUNDA RİTUKSİMAB
İLE AŞIRI DUYARLILIK REAKSİYONU HALİNDE İLAÇ TEKRAR
UYGULANABİLİR Mİ?
Gülcahan Hatamova1, Ceyda Tunakan Dalgıç2, Miray Kılınçer Bozgül1,
Devrim Bozkurt1, Gökhan Keser3, Nihal Mete Gökmen2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Alerji Ve Klinik İmmünoloji
Bilim Dalı
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı

Giriş:Rituksimab(RTX) kimerik bir fare-insan anti-CD20 monoklonal antikorudur.RTX uygulamasında %25’e varan sıklıkta,5-120 dk arasında görülen
sitokin salınımı/infüzyonla ilgili reaksiyonlar;ürtiker,hipotansiyon,hipoksi,bro
nkospazm,pulmoner infiltratlar,akut respiratuvar distres sendromu,aritmiler
ve non-IgE aracılı anafilaksi benzeri tablo şeklinde ortaya çıkmaktadır.Gerçek IgE aracılı(deri testleri/serum spesifik IgE ile kanıtlanmış) hipersensitivite
reaksiyonları(HSR) sıklığının ise %5-10 kadar olduğu bildirilmiştir.RTX tedavisinin şart olduğu ve alternatif tedavilerin eşit başarıda olamayacağı hallerde,HSR
ister IgE ister non-IgE aracılı olsun,hızlı ilaç desensitizasyonu(HİD),ilacın güvenli bir şekilde uygulanmasına izin verir.Kısıtlı sayıda merkezde uygulanan
HİD,deneyimli bir iç hastalıkları ve alerji uzmanı ile yakın takip altında infüzyon
esnasında HSR gelişmesi halinde müdahale edilebileceği ünitelerde gerçekleştirilmelidir.Ege ÜTF İç Hastalıkları AD yoğun bakım ünitesinde RTX ile başarılı HİD gerçekleştirdiğimiz sistemik lupus eritematozus (SLE) olgusu sunmayı
amaçladık.
Olgu:43 yaş kadın olguya 23 yıl önce renal biyopsi ile SLE (evre-4 lupus
nefriti) tanısı konularak sistemik kortikosteroid(KS) ve siklofosfamid(SP) tedavi-
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leri uygulanmış.Nüks nedeniyle 11 yıl önce RTX (375 mg/m2/15 gün ara ile/6
ayda bir;toplam doz:1000 mg) sorunsuz uygulanmış.9 yıl remisyonda takip edilen olguya nüks sebebiyle 2 yıl önce tekrardan RTX tedavisi planlanmış,2.kür
RTX 1. gün tedavisinden 48 saat sonra bel ağrısı gelişmiş ve non-steroid antiinflamatuvar(NSAİİ) ile yanıt alınmış.2.kür RTX tedavisinin 5. dakikasında, belden başlayıp vertebra boyunca yayılan şiddetli bel ağrısı,dilde şişme ve eritemli
döküntü gelişmesi üzerine infüzyona ara verilerek sistemik KS, antihistaminik
(AH) ve opioid ağrı kesiciler ile HSR kontrol altına alınmış ve uzatılmış infüzyon
ile tedavi tamamlanmış. İzlemde 1 yıl önce diffüz alveolar hemoraji öyküsü ve
mevcut tedavi altında hastalık progresyonu olması nedeniyle RTX uygulanması
gereken ve alternatif tedavi imkanı bulunmayan hasta,İmmünoloji-Alerji BD’na
konsülte edildi.Deri prick ve intradermal testleri negatif saptanan olguda,primer
HSR tipi de göz önüne alınınca non-IgE aracılı bir ilaç HSR şeklinde değerlendirildi ve 3-torba 12-basamak HİD ile 3.kür RTX uygulaması planlandı(Tablo
1,2).3. kür 1. infüzyon, 8. basamakta sırt ve boyun ağrısı gelişen olguya sistemik
KS,AH,opioid analjezik ve %0.9 NaCl ile iv hidrasyon kullanılarak infüzyon kolaylaştırıldı;12. basamakta ise yalnız ürtikeryal döküntüleri olması üzerine yine
sistemik KS ve AH uygulandı.İnfüzyon esnasında gelişen HSR kontrol altında
olunca,3. Kür 1.infüzyon HİD,bir önceki basamaktan başlanarak ve uygun hız
artışı ile sorunsuz biçimde ve 2.infüzyon ise hiçbir HSR ile karşılaşmadan 15
gün ara ile tamamlandı.
Sonuç:HİD ile iç hastalıkları alanında alternatifi olmayan biyolojik ilaçlar
ve kemoterapötiklerin uygulanması, HSR gelişse bile mümkün olmaktadır.İleri
evre ve refrakter olguların uygun medikal tedaviye ulaşabilmesi,iç hastalıkları
hekimlerinin,bu tedavileri alerji uzmanı ile birlikte sürdürebilmeleri sayesinde
mümkün olabilir.
Anahtar kelimeler: Desensitizasyon, İlaç alerjisi
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Tablo 1. Rituximab ile 3-torba 12-basamak hızlı ilaç desensitizasyonu uygulama protokolü
görülmektedir.
Basamak

Çözelti Numarası

Hız (ml/saat)

1

1 (0,02 mg/ml)

2

İnfüzyon Süresi (dk)
15

2

1 (0,02 mg/ml)

5

15

3

1 (0,02 mg/ml)

10

15

4

1 (0,02 mg/ml)

20

15

5

2 (0,2 mg/ml)

5

15

6

2 (0,2 mg/ml)

10

15

7

2 (0,2 mg/ml)

20

15

8

2 (0,2 mg/ml)

40

15

9

3 (2 mg/ml)

10

15

10

3 (2 mg/ml)

20

15

11

3 (2 mg/ml)

40

15

12

3 (2 mg/ml)

80

360,4

Tablo 2. Rituksimab ile hızlı ilaç desensitizasyonunda uygulanmak üzere hazırlanan 3 farklı torbadaki
ilaç dozları görülmektedir. 3 numaralı çözelti hedef solüsyondur ve tam konsantrasyonu göstermektedir.
Çözelti Numarası

İçerdiği Rituximab dozu

Çözücü

1

5 mg rituximab

250 ml %0,9 NaCl

2

20 mg rituximab

100 ml %0,9 NaCl

3

1000 mg rituximab

500 ml %0,9 NaCl
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SARKOİDOZUN AYIRICI TANISINDA BİR İMMÜN YETMEZLİK
BULGUSU: GRANÜLOMATÖZ LENFOSİTİK İNTERSTİSYEL
AKCİĞER HASTALIĞI
Görkem Köymen1, Ceyda Tunakan Dalgıç2, Reyhan Gümüşburun2, Meryem
Demir2, Gülhan Boğatekin2, Sinem İnan 2, Funda Elmas Uysal3, Selen
Bayraktaroğlu4, Fatma Ömür Ardeniz2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
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Amaç: Yaygın değişken immün yetmezlik (YDİY), erişkinlerde görülen en sık
semptomatik primer immün yetmezliktir (PİY). Granülomatöz lenfositik interstisyel akciğer hastalığı (GLIAH), YDİY’in non-infeksiyöz bir komplikasyonudur.
Bu nadir akciğer tutulumu hakkındaki bilinci, İç Hastalıkları uzmanlığı alanında
artırmak amacıyla EÜTF İç Hastalıkları AD Klinik İmmünoloji ve Alerji BD olarak, takip ettiğimiz 5 PİY ve GLIAH olgusunu retrospektif olarak değerlendirmeyi amaçladık.
Bulgular: Beş (3 erkek/2 kadın) PİY+ GLIAH olgusunun yaş ortalaması
33.4 idi. YDİY semptomlarının ortalama başlangıç yaşı 14.4 iken, YDİY tanısı
alma yaşları 21.2’ydi. Dört olgu B lenfopenik (<100/mm3) ve tamamı hipogammaglobulinemikti (Tablo 1). İki olguda IgM düzeylerinin yüksek olduğu gözlendi (Tablo1). Hastaların tamamı Ig replasman tedavisi (IgRT; 4 olgu IVIg; 1
olgu subkutan Ig) altında izlenmekteydi. Tüm ekson sekanslama (WES) ve yeni
nesil dizileme (NGS) ile yapılan genetik analizlerde,1 olguda sitotoksik T lenfosit antijen-4 (CTLA-4) mutasyonu saptanırken diğerlerinde anlamlı patolojik
mutasyon gözlenmedi. GLIAH tanısı alan olguların ilk prezentasyon bulguları
efor dispnesi, halsizlik ve öksürük şeklindeydi. GLIAH semptomları ve yüksek
rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi (YRBT) bulguları olan 2 hasta sarkoidoz tanısı ile izlenmekteydi. Olguların YDİY Chapel klinik fenotiplemesine (I-IV) göre
sınıflandırılması ve beraberindeki ekstrapulmoner tutulumlar değerlendirildiğinde, tümünde sitopeni, lenfoproliferatif hastalık ve splenomegali olduğu saptandı (Tablo 2). GLIAH tablosunda olguların tamamında YRBT’de lenf nodu
boyutlarında (>1 cm) ve sayısında artma, buzlu cam alanları ve konsolidasyon,
solid nodül görünümü ve bronş duvarı kalınlaşması gözlendi (Tablo 3). Olguların 2’sinde açık akciğer biyopsisi ile tanı kondu. GLIAH tablosunda, öncelikle
enfektif süreçler dışlanarak kortikosteroid (KS) (0.5-1 mg/kg) ile tedaviye başlandı, progresyon/nüks olgu halinde rituksimab (RTX) 375 mg/m2/hafta/4 hafta
boyunca (1 olguda KS+RTX kombine olmak üzere) uygulandı. IgM değerleri
medikal tedaviye yanıt ve takip kriteri olarak kullanıldı. CTLA-4 mutasyonu
varlığında ise KS yanında hedefe yönelik olarak abatacept ve mTORinhibitörü kombinasyonu kullanılmıştır. Olgularda RTX tedavisine tam yanıt alınmıştır.
CTLA-4 mutasyonu olan hastada abatacept ile GLIAH bulguları regrese olmasına rağmen olgu enteropatisi mTORinhibitörü ile kontrol edilememesi sonucu
exitus olmuştur.
Sonuç: GLIAH, akciğerin granülomatöz hastalıklarına benzer klinik semptomlar ve radyolojik tutulum nedeniyle sıklıkla sarkoidozla karışmaktadır. YDİY
tanısıyla takip edilen olguların eşlik eden lenfoproliferasyon, splenomegali ve/
veya otoimmünite varlığında GLIAH riskinin fazla olduğu akılda tutulmalıdır.
Tedavisi ve tanısı zor bu tabloda, PİY için aynı zamanda enfeksiyon riskini de artıran KS ve diğer immünsüpresif ve immünmodülatuvarların uygulanması takip
eden hekimlerin deneyimini gerektirmektedir. YRBT bulguları ile ayırıcı tanıya
gidilebilmesi için iç hastalıkları/göğüs hastalıkları ve radyoloji hekimlerinin farkındalığın artırılması gereklidir.
Anahtar kelimeler: yaygın değişken immün yetmezlik, granülomatöz lenfositik interstisyel
akciğer hastalığı, primer immün yetmezlik, sarkoidoz
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Tablo 1. YDİY tanısı anında Ig düzeyleri ve lenfosit flow-sitometri sonuçları
Olgu no
Lenfosit (#)

1

2

3

4

5

Ortalama (min-max)

Referans

1410

1910

1140

980

1570

1402 (980-1910)

1010-3380

Lenfosit %

%24

%38

%29

%55

%21

33 (21-55)

22-31

CD3

1067

1470

755

910

920

1024 (755-1470)

700-2100

CD19

79

245

12

64

162

112 (12-245)

100-500

CD4

618

1103

429

653

485

657 (429-1103)

300-1400

CD8

421

333

221

203

373

310 (203-421)

200-900

CD 16/56

154

105

128

53

87

105 (53-54)

IgG

179

<300 <320

<134

213

90-600
554-1464

IgA

21

<25

<25

<22.1

<25

41-263

IgM

32

<18

1416

106

374

56-234

Tablo 2. YDİY ve GLIAH tanıları ile takip edilen olguların demografik bulguları, Chapel-YDİY
sınıflamasına göre klinik fenotipleri (I-IV) ve organ tutulumları
GLIAH hastaları (n=5)
Kadın Cinsiyet

2 (%40)

Yaş-ortalama

33.4 (29-42)

YDIY başlangıç yaşı-ortalama

14.4 (11-23)

YDIY tanı yaşı-ortalama

21.2 (13-28)

Tanıda gecikme süresi (yıl)-ortalama

7.3 (0-10)

YDIY ile GLILD tanısı arası geçen süre (yıl)-ortalama

2.2 (0-6)

Sigara kullanma
Antibiyotik proflaksisi kullanma
Sadece infeksiyon I

0
4 (%80)
0

Sitopeni II

5 (%100)

Lenfoproliferasyon III

5 (%100)

Enteropati IV

2 (%40)

Malignite

1 (%20)

B hücreli lenfoma

1 (%20)

Splenomegali

5 (%100)

Bronşektazi

4 (%80)

İTP

3 (%60)

Otoimmün Sitopeni (AIHA+İTP)

3 (%60)

Otoimmünite

3 (%60)

Tablo 3. YDİY ve GLIAH tanısı ile izlenen olguların YRBT bulguları
YRBT bulguları

GLILD hastaları (n=5)

Bronşektazi

4 (%80)

Bronş duvarı kalınlaşması

5 (%100)

Mukus tıkaçları
Solid nodül

0 (%0)
5 (%100)

Kaviter opasite

2 (%40)

Buzlu cam alanları

5 (%100)

Konsolidasyon

5 (%100)

Halo işareti

0 (%0)

Linear opasiteler

4 (%80)

Fibrozis bulguları

4 (%80)

Mozaik atenüasyon

0 (%0)

Amfizem bulguları

1 (%20)

Lenf nodu sayısında artış

5 (%100)

Lenf nodu boyutlarında artma (>1 cm)

5 (%100)

Lenf nodlarında kalsifikasyon

1 (%20)
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Allerji İmmünoloji
PS-009

OTOLOG SERUM DERİ TESTİ GLUTEN ENTEROPATİLİ
HASTALARDA MULTİPL OTOİMMÜN HASTALIK GELİŞİMİ İLE
İLİŞKİLİDİR
Çağrı Burak Uğurlu, Kenan Nuriyev, Elif Ece Doğan, Aslı Çifcibaşı Örmeci,
Derya Ünal, Aslı Gelincik, Hülya Hacışahinoğulları, Semra Demir
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Amaç: Gluten enteropatisi tanı hastalarda otolog serum deri testinin (OSDT)
değerinin belirlenmesidir
Yöntem: Gluten enteropati (GE) tanılı 41 ve GE yanında ek otoimmün
hastalığı yani multiple otoimmünitesi (MO) olan 19 hasta, hasta kontrol grubu
olarak fonksiyonel dispepsi tanılı 22 ve sağlıklı kontrol grubu olarak 22 kişi çalışmaya dahil edildi. Tüm katılımcılara OSDT yapıldı.
Bulgular: OSDT pozitifliği tüm GE’li 60 hastada %28.3, GE dışında başka
otoimmün hastalığı olmayan 41 hastada %17.1, MO grubunda %52.5, fonksiyonel dispepsi grubunda %22.7 ve sağlıklı kontrollerde ise %4.5 bulundu. GE
olan tüm hastalar ile sağlıklı kontroller karşılaştırıldığında OSDT pozitifliği GE’li
hastalarda daha fazla bulundu [p=0.032, OR(CI)=8.3 (1.03-66.66)]. Eşlik
eden otoimmünitesi olan hastalarda, sadece GE hastalığı olanlara göre, OSDT
pozitifliği oldukça yüksek saptandı [p=0.004, OR(CI)=5.39 (1.60-18.16)].
OSDT pozitifliği ile yaş, cinsiyet, hastalık süresi, diyet uyumu, ferritin, B12, folat, albumin, hemoglobin, transferrin saturasyonu ve GE ilişkili otoantikorlar
arasında ilişki saptanmadı. MO grubunda yapılan ek analizde (n=19); ANA,
anti TPO, anti Tg antikorları ile OSDT pozitifliği arasında ilişki bulunmadı.
Sonuç ve Öneriler: Çalışmamız GE’li hastalarda OSDT pozitifliğinin 5.4
kat daha fazla ek otoimmün hastalık varlığı ile ilişkili olduğunu göstermiştir.
GE’nin klinik prezentasyon ve eşlik eden otoimmün hastalıklar açısından oldukça zengin olduğu düşünüldüğünde, OSDT pozitifliği ek otoimmün hastalıklar
açısından uyarıcı olabilir ve bu açıdan tarama testi olarak kullanılabilir. Bu sonucun ileriye yönelik daha geniş kapsamlı çalışmalar ile doğrulanması önerilir.
Anahtar kelimeler: çölyak hastalığı, otolog serum deri testi, otoimmünite

Kaynaklar:
1. John M.Inadomi RB, Joo Ha Hwang,Cynthia Ko. Yamada Gastroenteroloji El Kitabı. Korkut PDE, editor2022.
2. J. Larry Jameson ASF, Dennis L. Kasper, Stephen L. Hauser, Dan L. Longo, Joseph Loscalzo. Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e2018.
3. Sabroe RA, Grattan CE, Francis DM, Barr RM, Kobza Black A, Greaves MW. The
autologous serum skin test: a screening test for autoantibodies in chronic idiopathic urticaria. Br J Dermatol. 1999;140(3):446-52.
4. Konstantinou GN, Asero R, Maurer M, Sabroe RA, Schmid-Grendelmeier P, Grattan CE. EAACI/GA(2)LEN task force consensus report: the autologous serum skin
test in urticaria. Allergy. 2009;64(9):1256-68.
5. Caproni M, Volpi W, Giomi B, Cardinali C, Antiga E, Melani L, et al. Chronic
idiopathic and chronic autoimmune urticaria: clinical and immunopathological
features of 68 subjects. Acta dermato-venereologica. 2004;84(4).
6. Paveley WF. From Aretaeus to Crosby: a history of coeliac disease. Bmj.
1988;297(6664):1646-9.
7. Losowsky MS. A history of coeliac disease. Dig Dis. 2008;26(2):112-20.
8. Choung RS, Larson SA, Khaleghi S, Rubio-Tapia A, Ovsyannikova IG, King KS, et
al. Prevalence and Morbidity of Undiagnosed Celiac Disease From a CommunityBased Study. Gastroenterology. 2017;152(4):830-9.e5.
9. Gujral N, Freeman HJ, Thomson AB. Celiac disease: prevalence, diagnosis, pathogenesis and treatment. World J Gastroenterol. 2012;18(42):6036-59.
10. R.Mcnally P. GI/Liver Secrets Plus, 5e 5th Edition 2020.
11. Singh P, Arora A, Strand TA, Leffler DA, Catassi C, Green PH, et al. Global Prevalence of Celiac Disease: Systematic Review and Meta-analysis. Clin Gastroenterol
Hepatol. 2018;16(6):823-36.e2.
12. Al-Toma A, Volta U, Auricchio R, Castillejo G, Sanders DS, Cellier C, et al. European Society for the Study of Coeliac Disease (ESsCD) guideline for coeliac disease and other gluten-related disorders. United European gastroenterology journal.
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Allerji İmmünoloji
PS-011

OSTEOLİTİK KEMİK LEZYONU AYIRICI TANISINDA NADİR BİR
HASTALIK SİSTEMİK MASTOSİTOZ
Aykut Şaşmaz1, Sinem İnan2, Ceyda Tunakan Dalgıç2, Aytül Zerrin Sin2,
Nihal Mete Gökmen2, Nur Akad Soyer3, Fatma Keklik Karadağ3, Banu Yürekli
Şarer4, İpek Tamsel5, Hüseyin Günay6
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Allerji İmmunoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

5Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

6Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir,
Türkiye

Hastalarda gluten enteropatisi ile ilişkili otoantikorların sıklığı

Hastaların gluten enteropati ve ek otoimmün hastalıklarının dağılımı

Otolog serum testi pozitifliğinin gruplara göre sıklığı

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Giriş: Sistemik mastositoz(SM) klonal mast hücrelerinin anormal proliferasyonuyla karakterize, deri tutulumunun eşlik edebildiği, bir veya daha fazla
visseral organı infiltre edebilen nadir bir hematolojik neoplazmdır. SM, indolen
sistemik mastositozisten mast hücreli lösemiye kadar değişen klinik varyantları
içerir ve genellikle anafilaksi ve çarpıntı, kızarma, kutanöz kaşıntı, mide bulantısı, diyare, kemik ağrısı gibi semptomlarla ilişkilidir.
SM’de mast hücrelerinden salınan medyatörler trabeküler kemik kütlesinde
azalmaya ve osteoklast/osteoblast sayısında artışa yol açar. Bunun sonucunda
kemik ağrısı, osteoporoz, osteoskleroz ve fokal osteolitik kemik lezyonları gibi
iskelet bulguları da sıklıkla gözlenebilmektedir (1).
Olgu: 8 yıldır bilinen SM tanılı 41 yaşında erkek hastamızın son 1 yıldır
yaygın kas ağrıları, bel ve sol bacak ağrısı, halsizlik, yorgunluk ve göğüste
sıkışma hissi olmaktadır. Mayıs 2021’de bacak ağrısının artması ve ani başlayan yürümekte zorluk olması üzerine dış merkeze başvurmuş. Çekilen MRG’de
sol femur başında aseptik nekroz? düşünülerek ortopedi tarafından operasyon
planlanmış. Hasta endişeleri nedeniyle tarafımıza danışması üzerine, hasta dosyasından 2019 yılında çekilen kemik mineral dansitometri (KMD) ölçümlerinde
aynı bölgede lokalize osteopeni olduğu tespit edildiğinden MRG tekrarı önerildi.
Kontrol MRG’de sol femurdaki yaklaşık 9 cm’lik lezyon periost ödemi olarak
değerlendirilerek hastanın ameliyat kararından vazgeçildi.
Hastamızın öyküsünde 2013’den beri akşamları daha fazla olan aniden
kulaklardan başlayıp tüm vücuda yayılan sıcaklık hissi/kızarıklık, nefes darlığı, çarpıntı ve sistolik kan basıncının 180mmHg’a kadar çıkan hipertansiyon
atakları olmaktaymış. 2014 başlarında ayda bir sonrasında haftada 2 kez bu
şekilde anafilaksi atakları olmaya başlamış. O dönemde solunan havada bulunan alerjenlerle yapılan deri prik testleri negatif saptanmış. Dış merkezde
2015 yılında yapılan tetkiklerinde bazal triptaz: 65 µg/L olarak tespit edilerek
kemik iliği biyopsisi yapılmış ve SM tanısı almış. H1 ve H2 antihistaminik
kombinasyon tedavisi (fexofenadin, ketotifen ve famotidin) verilmiş, 2-3 ay
şikayetleri azalmış ama sonrasında tekrar başlamış. 2018 yılında Ege Üniversitesi Alerji-İmmunoloji kliniğimize başvuran hastanın tedavisi (bilastin, ketotifen, famotidin, montelukast ve anafilaksi esnasında yapılmak üzere adrenalin otoenjektörü olarak) revize edilmesine rağmen anafilaksi atakları kontrol
altına alınamayınca ek olarak omalizumab 300mg/4 hafta tedavi başlanmış.6
ay tedavi aldıktan sonra omalizumaba ara verilen hastanın sonrasında atakları çok daha şiddetli olarak devam etmiş. Hastada flushing ve sonrası presenkop gelişmeye başlamış, atak esnasında hipotansiyon (50/20 mmHg) olmaya
başlamış. Haftada 2 kez atak nedeniyle acil servise başvurusu olmaya başlamış ve sık steroid kullanımı olmuş. Sonrasında hastada atak geçirme korkuları başlamış. Psikiyatri konsultasyonu sonrasında hastaya antidepresan tedavi başlanması sonucu hastanın anafilaksi ataklarında belirgin düzelme olmuş.
2018 yılından beri kliniğimizde takipli hastanın 2019 yılında çekilen KMD ölçümlerinde femoral bölgede osteopenisi olduğu saptanan hastaya D vitamini tedavisi başlandı. Yapılan görüntülemelerinde SM’e sekonder kemiklerde
asemptomatik sklerotik lezyonları da bilinmekteydi. Son 1 yıldır yaygın kas
ağrıları, bel ve sol bacak ağrısı olmaktaymış.
Mayıs 2021’de bacak ağrısının artması ve ani başlayan yürümekte zorluk
olması üzerine dış merkezde çekilen MRG’de sol femur başında aseptik nekroz?
düşünülerek operasyon planlanmış. Hasta endişeleri nedeniyle tarafımıza danışması üzerine MRG tekrarı önerildi, kontrol MRG’de sol femurdaki yaklaşık
9 cm’lik lezyon periost ödemi olarak değerlendirildi. Multidisipliner yaklaşım
ile konseyde değerlendirilip SM’e bağlı osteolitik kemik lezyonu olduğu tespit
edilmiştir. Hastanın Şubat 2022’de kontrol KMD ölçümü yapılmış olup femoral
ve lomber bölge normal olarak değerlendirilmiştir. Hem osteosklerozu hem de
osteopenisi olan hastamızın kemik tutulumunun değelendirilmesinde KMD yanıltıcı bir sonuç vermiştir.
Tartışma: SM deri tutulumu ve viseral organ tutulum ile karakterize nadir bir
hastalıktır. Kemik lezyonları, patolojik fraktürlere yol açan büyük osteolitik alanlar ve/veya ağır osteoporoz, osteosklerozdur. Daha önce sık steroid kullanım
öyküsü olan hastamızın kalça ağrısı ile dış merkezde yapılan tetkikte femur başı
nekrozu? olarak tanı almış ve operasyon planlanmış. Hastamız görüntüleme ve
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kliniği ile allerji-immunoloji, nükleer tıp, patoloji, endokrinoloji, radyoloji, ortopediden oluşan konseyde multidisipliner yaklaşım ile değerlendirilip SM’a bağlı
periost ödemi ile beraber osteolitik kemik tutulumu olarak değerlendirilmiştir.
Sonuç olarak, hastaya doğru olmayan bir endikasyonla yapılacak olan operasyondan vazgeçilmiştir.
Osteoporotik/osteolitik lezyonlar veya patolojik kemik kırıkları başka bir nedenle açıklanamıyorsa ve özellikle erkek bir hastada saptanmış ise SM ayırıcı
tanıda düşünülmelidir (2). Ayrıca osteosklerotik kemik lezyonları olabilmesi sebebiyle de SM’li hastalarda KMD, kemik tutulumunun değerlendirilmesinde tek
başına uygun bir teknik olarak görünmemektedir (3). Ek olarak MRG, BT veya
sintigrafik görüntüleme teknikleri ile birlikte değerlendirmek daha doğru bir tanı
için gerekli görünmektedir

Flushing

Anahtar kelimeler: Sistemik mastositoz, osteolitik, osteoporoz, kemik mineral
dansitometrisi
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Pelvis MRG

Pelvis MRG 2

Endokrinoloji
PS-013

BİLİNÇ BULANIKLIĞI İLE GELEN SEPTİK HASTADA AKUT
ADRENAL KRİZ
Kurtuluş Vural, Gizem Zorlu Görgülügil
Antalya Atatürk Devlet Hastanesi

Adrenal yetmezlik, adrenal glandda glukokortikoidler, mineralokortikoidler
ve adrenal androjenlerin üretiminin yeterince olmadığı klinik bir durumdur.
Akut adrenal kriz en sık primer adrenal yetmezlikte(Addison Hastalığı) görülür.
Akut adrenal krizin ana nedeni mineralokortikoid eksikliğidir.Yaşamı tehdit eden
bir endokrin acildir.Adrenal yetmezlik ile rutinde fludrikortizon ve prednizolone
kullanan hastada sepsis nedenli gelişen akut adrenal kriz vakasını sizlere takdim
etmekteyiz.
41 yaşında erkek hasta 3 gündür sürmekte olan günde 20’ye yakın sulu yeşil kıvamda kansız mukuslu ishal, ateş, bilinç bulanıklığı şikayeti ile acil servise
başvurmuş. Ölçülen vital değerlerinden; kan basıncı 70/40 mmHg; ateş 38 C;
Glasgow Koma Skalası 8 idi. Genel durumu kötü olan hatsanın deri turgoru belirgin azalmış, göz küreleri çökük olarak gözlendi. Laboratuvar parametrelerinde
glukoz 69 mg/dl; CRP 318,8 mg/L; üre 68 mg/dl; GFR 15,96 mL/dk/1.73 m2;
aspartat transaminaz 237 U/L; alanin aminotransferaz 210 U/L; sodyum 131
mmol/L; potasyum 3,2 mmol/L; procalcitonin (PCT) > 100,00 ng/ml; WBC
16,02x10^3 cells/uL;NEU 11,25x10^3 cells/uL; ferritin > 1650,0 ng/ml;
D-dimer 2650 ng/ml olarak saptandı. Beyin ve toraks BT normal olarak izlendi. Hastanın bilinci konfüze olduğundan hasta yakınından bilgi alındı; hastanın
bir hastalığı olduğunu ismini bilmediğini cüzdanındaki kartta isminin yazdığını
söyledi. Kart incelendiğinde hastanın primer adrenal kortikal yetmezlik tanısının
olduğu fludrikortizon 0.5 mg 1*1 ve prednizolone 2.5 mg 1*1 kullandığı ancak
mevcut klinik durumu nedeniyle 3 gündür ilaçlarını alamadığı öğrenildi hastada
ön planda akut gastronterite sekonder sepsis ve buna bağlı gelişen akut adrenal
kriz düşünüldü. Bakılan bazal kortizol seviyesi 0.3 pg/dl ölçüldü. dışkı yayma
sonucu lökosit ve eritrosit saptandı. Bakılabilen patojenler arasında protozoon
ve/veya helminte rastlanılmadı. Clostridium difficile toxin A/B negatif; enterik
adenovirus antijeni negatif geldi. Hastaya 1 saat içinde toplamda 2000 cc serum fizyolojik bolus şeklinde verildi 100 mg hidrokortizon puşelenmek istendi
ancak mevcut olmadığından metilprednizolone 40 mg intravenöz puşelendi.
Devamında 40 mg/gün metilprednizolon tedavisi infüzyon şeklinde devam etti.
Seftriakson 2x1 gr/gün de alan hasta 4 gün yoğun bakım 6 gün servis takibinden sonra laboratuar değerlerinde CRP 73,7 mg/L; glukoz 125 mg/dl; üre
62 mg/dl; kreatinin 0,96 mg/dl; GFR 97,81 mL/dk/1.73 m2; AST 48 U/L; ALT
86 U/L; sodyum 140 mmol/L; potasyum 3,9 mmol/L; WBC 16,43 [Y] x10^3
cells/uL; NEU 14,00x10^3 cells/uL şeklinde gerileme ve klinik halinde iyileşme
gözlendi. Oral antibiyotik önerisi fludrikortizon 0.5 mg 1*1 prednizolone 5 mg
1*1 genel durumu iyi olarak haliyle taburcu edildi.
Sepsis gibi hastanın sağlık durumunu etkileyen klinik hadiselerde özellikle
primer adrenal yetmezlik tanılı kişilerde ilaçlara erişim bu hastada olduğu gibi
kısıtlıysa akut adrenal kriz gelişebileceği unutulmamalıdır.Burada derinleştirilmiş
anamnezin sonucunda elde edilen verilerin ön tanıları ve tedavinin şeklini şekillendirebileceği vurgulanmıştır.
Anahtar kelimeler: adrenal yetmezlik,akut adrenal kriz,sepsis
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Endokrinoloji
PS-015

DİYABETİK KETOASİDOZ İLE BAŞVURAN HASTADA RİNOORBİTO-SEREBRAL MUKORMİKOZİS VE SEPTİK KAVERNÖZ
SİNUS TROMBOZU
Melek Özkan, Şeyhmus Abakay, Mehmet Emin Kocabaş
Dokuz Eylül Üniversitesi, İç Hastalıkları Abd, İzmir

Amaç: Diabetes Mellitus tanılı hastalarda enfektif hastalıklar daha sık ve
ciddi seyreder.Diyabetik hastalarda enfektif hastalıkların sıklığının daha yüksek
olmasının sebebi bağışıklık fonksiyonlarının bozulmasına yol açan hiperglisemik ortamdır.Bu nedenle uygun tedavi almayan veya tedavi uyumsuzluğu olan
hastalarda bakteriyel,viral ve fungal enfeksiyonların sıklığı artmaktadır.Unregüle
Diabetes Mellitus tanısı olan, Covid-19 enfeksiyonu sonrasında mukormikozis
ve buna bağlı septik kavernöz sinüs trombozu gelişen olguyu sunacağız.
Olgu: Tip 2 Diabetes Mellitus ve Bipolar bozukluk tanıları olan 53 yaşında erkek hasta acil servise burun sırtından başlayıp sol malar bölgeye yayılan kızarıklık
ve kan şekeri yüksekliği nedeniyle başvurdu.Özgeçmişinde 5 yıldır Tip 2 Diabetes
Mellitus tanısı olduğu ve son 7 aydır tedavi almadığı öğrenildi.Fizik muayenesinde
vücut sıcaklığı 37,2 °C,kan basıncı 110/80 mmHg, Nabız:110/dk, solunum sayısı
22/dk ve satürasyonu %93 saptandı.Genel durumu kötü, bilinci açık, semioryante-semikoopere değerlendirildi.Burun sırtından sol malar bölgeye yayılan hiperemi ve ısı artışı saptandı.Yapılan tetkikleri diyabetik ketoasidoz ile uyumluydu.
Laboratuar parametreleri Tablo 1’de sunulmuştur.Akciğer tomografisinde bilateral periferik buzlu cam alanları mevcuttu ve Covid-19 enfeksiyonu ile uyumluydu
(Resim 1).Nazofaringeal sürüntüsü negatif saptandı.Hasta Covid-19 pnömonisi
şüphesi, diyabetik ketoasidoz ve selülit tanıları ile yatırıldı.Hidrasyon, insülin infüzyonu ve ampisilin-sülbaktam antibiyoterapisi başlandı.Kontrolsüz Diabetes Mellitus nedeniyle immunsupresif olarak değerlendirilen hastada olası Mukormikoz
enfeksiyonu açısından rinoskopik muayene yapıldı ve paranasal sinüs tomografisi
çekildi.Rinoskopik muayenede nekrotik alan izlenmedi, biyopsi alındı.Paranazal
sinüs tomografisinde kemik destrüksiyonu izlenmedi. Tedavinin 5.gününde sol
gözde kızarıklık, hareket kısıtlılığı, propitozis ve oksijen ihtiyacı gelişmesi nedeniyle
akciğer tomografisi ve orbital selülit ön tanısı ile orbita tomografisi çekildi (Resim 2
ve 3).Yeni gelişen bilateral plevral efüzyon ve yaygın kaviter infiltrasyonlar saptandı.Plevral sıvıdan torasentez yapıldı ve materyal eksüdatif vasıfta değerlendirildi.
Orbita görüntülemesinde orbital selülit ve kavernöz sinüs trombozu saptandı.Kan
kültüründe metisilin duyarlı stafilococcus aureus üremesi ve nazal pasajdan alınan
materyalde mukormikoz ile uyumlu mantar hifleri görülmesi nedeniyle tedavi lipozomal amfoterisin b, linezolid, piperasilin-tazobactam olarak revize edildi.Takip
eden günlerde solunum distresi ve genel durum bozukluğu gelişen hasta yoğun
bakım ünitesine devredildi.
Sonuç: Kontrolsüz diabetes mellitus nedeniyle oluşan immunkompremize
durum, mukormikoz enfeksiyonuna zemin hazırlamaktadır.Covid-19 enfeksiyonu sonucu oluşan tromboza yatkınlık nedeniyle rino-orbito-serebral mukormikoz hastalarında baş ağrısı,görme bozukluğu,proptozis,diplopi ve periorbital
ödem gibi bulguların gelişmesi durumunda kavernöz sinüs trombozu açısından
dikkatli olmak gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Tip 2 Diabetes Mellitus, Mukormikozis, Covid-19, Kavernöz Sinus
Trombozu

Tedavinin 5.gününde proptozis nedeniyle çekilen orbita tomografisi

Tablo 1. Hastaneye Başvuru Laboratuar Değerleri
Kreatinin, mg/dl

0,96

Hemoglobin, g/dl

15,8

Glukoz, mg/dl

525

Lökosit, 10*3/uL

29,8

Aspartat Aminotransferaz (AST), U/L

38

Lenfosit, 10*3/uL

0,2

Alanin Aminotransferaz (ALT), U/L

18

Nötrofil, 10*3/uL

28,5

C Reaktif Protein, mg/L

439

Trombosit, 10*3/uL

335

Prokalsitonin, ng/ml

12,38

Tam idrar tetkiki Keton

+++

Venöz pH, mmHg

7,28

Tam idrar tetkiki Glukoz, mg/dl

2000

HCO3, mmol/L

14,7

HbA1c, %

13

Sodyum (Na), mmol/L

127

Sedimentasyon (tam kan)

37

Potasyum (K), mmol/L

4,65

INR

1,19

Endokrinoloji
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STEROİD KULLANIMINA BAĞLI DE NOVO DİYABET GELİŞİMİ:
OLGU SUNUMU
Mehmet Selim Mamiş1, İbrahim Bayhan2, Hüseyin Karaaslan2
1Pervari Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanı, Siirt

2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Şanlıurfa

Tedavinin 5.günü kontrol akciğer tomografisi

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Giriş: Glukokortikoidler, başta otoimmünitenin rol oynadığı hastalıklar olmak üzere, yaygın birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Özellikle solunum desteği ihtiyacı olan CoV hastalarında sağ kalımı arttırmak ve hastanede
yatış sürelerini kısaltmak amacıyla glukokortikoid tedavisi önerilmektedir. Daha
önceden normal glukoz toleransı olan hastalara verilen sistemik steroid tedavisi,
doza bağımlı olarak özellikle postprandiyal glukoz düzeylerinde daha fazla artış
yapmaktadır ve nadiren de novo diyabetin gelişmesine neden olabilmektedir.
De novo diyabet gelişimi için uzun ve yüksek doz steroid, ileri yaş, obezite, aile
bireylerinde diyabet ya da hastanın geçmişinde gestasyonel diyabet hikayesinin
olması başlıca risk faktörleridir. Bu yazıda Covid-19 hastalığı nedeniyle steroid
verilen obez bir hastada, gelişen de novo diyabet olgusu sunulmuştur.
Olgu: 57 yaşında ve beden kütle indeksi (BKİ):34 olan kadın hasta, üşüme-titreme, halsizlik, yorgunluk ve balgamlı öksürük şikayeti ile dış merkeze
başvuran hastanın vücut ısısı: 38.4 C, kalp tepe atımı (KTA): 110 dakika/atım,
kan basınçları (TA): 130/75 mmHg, oksijen saturasyonu (SaO2): %92 olup,
bakılan kan sonuçlarında açlık plazma glukozu:113 mg/dL ve alınan kombine
burun-boğaz Covid-19 PCR sonucu pozitif çıkmış. Pandemi kliniğinde tedavi ve
takibi devam ederken artan nefes darlığı şikayeti üzerine hastaya azaltılarak kesmek üzere intravenöz 250 mg/gün metilprednizolon tedavisi başlanmış. Bakılan
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kontrol kanlarında açlık glukoz:131, glikolize hemoglobin A1c (HbA1c):6.2 ve
c-peptid düzeyi 4.1 olup çekilen akciğer (AC) bilgisayarlı tomografisinde (BT)
yaklaşık 56X58 mm boyutlarında yoğun homojen kontraslanma görüntüsü
veren yer kaplayıcı lezyona eşlik eden posterior mediastinal alanda ve bilateral hiler bölgede çok sayıda lenfadenopati görülmüş. Karantinası sonrasında
mediastinoskop eşliğinde alınan lenf nodu biyopsi sonucu non-kazeifiye kronik
granülomatoz inflamasyon olması üzerine Sarkoidoz tanısı konulmuş ve hastaya dozu azaltılmak üzere oral 40 mg metilprednizolon/gün tedavisi başlanmış.
Bir ay sonraki kontrolünde tokluk plazma glukoz:358, HbA1c:9.4, c-peptid:5.8
olması üzerine polikliniğimize yönlendirilen hasta de novo diyabet vakası olarak değerlendirildi. Steroid tedavisi ile birlikte oral anti-diyabetik (OAD) tedavisi
başlandı. Hastanın steroid kullandığı dönemlere bakılan laboratuvar sonuçları
tablo1’de detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Steroid tedavisi tamamlandıktan sonra, iyi bir egzersiz ve uygun tıbbi beslenme önerisine ilaveten OAD’sine devam edildi. Takiplerinde diyabet tetkiklerinde düzelme ve BKİ’sinde gerilemesi
olması üzerine medikal tedavisi stoplanıp, non-farmakolojik tedaviyle takibine
devam edildi.
Tartışma ve Sonuç: Steroidlerin neden olduğu proteoliz ve lipoliz sonucunda açığa çıkan alanin, gliserol ve diğer substratların karaciğerde glukoneogenezi artırmasından dolayı hiperglisemi gelişir. Steroid tedavisi süresince özellikle
obez hastalarda karbonhidrattan fakir diyet önerilir. Steroide bağlı nadiren de
novo diyabet gelişir ve bu olguların şeker regülasyonunda, diğer diyabet çeşitlerinde olduğu gibi glisemik hedefler hastaya göre olmalıdır. Steroide bağlı gelişen diyabetin temel tedavisi mümkünse ilacın kesilmesidir. Buna ilaveten ideal
fiziksel aktivite ve uygun tıbbi beslenmeyle insülin veya OAD ihtiyacı ortadan
kaldırılarak, hastanın glisemik durumu normale döndürülebilir.
Anahtar kelimeler: Anahtar kelimeler: Steroid, Covid-19, de novo diyabet

Tablo 1. Steroid kullanım dönemlerine göre laboratuvar sonuçları

Endokrinoloji
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ÜÇÜNCÜ BASAMAK HASTANEDE YATAN TİP-2 DİYABET
HASTALARINDAKİ HİPERTANSİYON SIKLIĞI
Mehmet Selim Mamiş1, Mehmet Ali Eren2, Hüseyin Karaaslan2, Tevfik Sabuncu2
1Pervari Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanı, Siirt

2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı,
Şanlıurfa

Giriş: Hipertansiyon diyabetik hastalarda normal popülasyona göre daha
yaygın görülmekle birlikte, hipertansif hastalarda da normal popülasyona göre
daha yaygın diyabet görülmektedir (1). Hatta sağlık kayıt sistemleri incelenerek
yapılmış bir çalışmaya göre hastaneye yatan diyabetiklere, en sık eşlik eden
tanılardan birinin hipertansiyon olduğu gösterilmiştir (2). Ülkemizde ayaktan
takip edilen tip 2 diyabetik hastalarda bakılan hipertansiyon sıklığının %30.3 ile
%70 arasında değiştiği gösterilmiştir (3-6). Suudi Arabistan’da 3. basamak bir
hastanede yapılan ve yatan tip-2 diyabetli hastaların da dahil edildiği çalışmada
hipertansiyon sıklığı %46 bulunmuştur (7). Ayaktan takip edilen diyabetli hastalardaki hipertansiyon sıklığı çoğu kez çalışılmışsa rağmen, yatan hastalar ile
ilgili veriler kısıtlıdır. Biz de hastaneye yatan diyabetli hastalardaki hipertansiyon
sıklığını araştırmayı amaçladık.
Materyal ve Metot: Herhangi bir nedenle servise yatırılan tip 2 diyabetes
mellituslu hastalar çalışmaya alındı. Hipertansiyon, antihipertansif ilaçlar almak
veya hastanede ölçülen arteryel kan basıncının en az iki kez 140/90 mmHg’den
daha yüksek çıkması olarak tanımlandı.
Bulgular: Çalışmamızda hastanede yatan tip 2 diyabet hastalarında hipertansiyon sıklığı %52.6 olarak bulundu. Hipertansiyonu olan ve ilaç kullanan 98
hastanın 29’unda (%29.5) kan basıncı kontrol altında değildi. Hipertansiyonu
olanların yaşları ve vücut kütle indeksleri (VKİ), hipertansiyonu olmayanlara
göre anlamlı olarak daha yüksekti (yaş için 63.2 ± 10.4’e karşın 55.3 ± 11.2, p
<0.001; VKİ için 31.0 ± 6.8’e karşın 27.5 ± 5.6, p <0.001).
Tartışma veSonuç: Yatarak tedavi edilen tip 2 diyabetli hastalarda, yatış
sırasında hipertansiyon sıklıkla eşlik edebilmektedir. Bu hastaların 1/3’ünde kan
basınçları kontrol altında olmayıp, bu durum diyabetle ilişkili komplikasyonlara
olumsuz katkıda bulunabilir. Diyabeti olan bireylerde hipertansiyonun varlığı
tespit edilmeli ve tedavisi mutlaka gözden geçirilmelidir.
Anahtar kelimeler: Anahtar kelimeler: tip 2 diyabetes mellitus, hipertansiyon, yatan hasta

PS-018

NADİR OLGU: PARATİROİD KARSİNOMU
Lezan Keskin1, Burhan Hakan Kanat2, Serhat Doğan2
1Turgut Özal Üniversitesi Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Kliniği,
Malatya
2Turgut Özal Üniversitesi Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,genel Cerrahi Kliniği,
Malatya

Amaç: paratiroid karsinomu nadir görülen ve ciddi hiperkalsemi ile seyreden önemli bir hastalıktır. Tüm hiperparatiroidilerin yaklaşık%1'inden daha azını oluşturmaktadır. Yetersiz tedaviler sonrasında nüksler sıklıkla görülmektedir.
Vücutta yaygın ağrı, ha lsizlik, şikayeti ile endokrin polkliniğine başvuran hastanın hiperkalsemi tespiti sonrasında cerrahi ve paratiroid karsinom tanısı alan
olgumuzu sunmayı amaçladık
Olgu:56 yaşında kadın hasta; daha önce hiç bir şikayeti olmayan hastanın
son 6 aydır vücutta yaygın ağrı, halsizlik, çok su içme ve başagrısı şikayeti nedeniyle Turgut Özal Üniversitesi Maltaya eğitim ve araştırma Hastanesi Endokrinoloji polikliniğine başvurdu. Yapılan tetkilerinde kalsiyum 17.2 mgr/dlt, fosfor
2.1 mg/dl ve Parathormon: 539 pg/dl olarak ölçüldü. Boyun ultrasonografisinde
sol paratiroid bölgesinde uyumlu, cevreye yapışık 3x2 cm adenom? kitle tespit edildi.Bunun üzerine yapılan Tc99 M-MIBI paratiroid sintigrafisinde yüksek
olasılıklı adenom olarak degerlendirldi. Hastanın hidrasyon, diüretik, bifosfonat
tedavisi ile calsiyum degerleri 10.5 mgr/dlt seviyesine çekildikten sonra Genel
cerrahi konsültasyonu ile operasyon kararı alındı. Hastada paratiroid adenom
eksizyonu yapıldı. Kapsüllü ve kesit yüzeyi yer yer miksoid alanlar içeren dokunun patoloji raporu Paratiroid karsinom olarak rapor edildi. Hastanın genel
durumu postoperatif dönemde iyi ve kalsium: 8.2 mgr/dlt olarak degerlendirildi.
Hastanın bu degerler ile takibi uygun görüldü.
Sonuç: Hiperkalseminin nadir sebebi olan paratiroid karsinomunda en etkili
tedavi yöntemi kısa süre içinde cerrahi eksizyondur. Lokal veya boyun metastazı %1 olan hastalık için uzak metastazlar nadiren akciğer, karaciğer ve iskelet
sistemidir. Rekürrens 6 ay ile 3 sene içerisinde olabilir ve 2 sene içinde görülen
rekürrens kötü prognoz işaretidir. Hastamızın 8. ayındaki yakın takip ve kontrollerinde herhangi bir komplikasyon ve metastaz gözlenmemiştir.

Kaynaklar
1. Ali W, Bakris GL. How to Manage Hypertension in People With Diabetes. Am J
Hypertens 2020; 33(10): 935-943.
2. Wielgosz A, Dai S, Walsh P, McCrea-Logie J, Celebican E. Comorbid Conditions in Canadians Hospitalized Because of Diabetes. Can J Diabetes 2018;
42(1):106-111.
3. Sabuncu T, Sonmez A, Eren MA, Sahin I, Çorapçioğlu D, Üçler R ve ark. TEMD
Study Group. Characteristics of patients with hypertension in a population with
type 2 diabetes mellitus. Results from the Turkish Nationwide SurvEy of Glycemic
and Other Metabolic Parameters of Patients with Diabetes Mellitus (TEMD Hypertension Study). Prim Care Diabetes 2021;15(2):332-339.
4. Kahya Eren N, Harman E, Dolek D, Tütüncüoğlu AP, Emren SV, Levent F et al.
Rate of blood pressure control and antihypertensive treatment approaches in diabetic patients with hypertension. Turk Kardiyol Dern Ars 2014;42(8):733-740.
5. Gundogan K, Bayram F, Gedik V, Kaya A, Karaman A, Demir O, Sabuncu T, Kocer
D, Coskun R. Metabolic syndrome prevalence according to ATP III and IDF criteria
and related factors in Turkish adults. Arch Med Sci 2013;9(2):243-253.
6. Sengul S, Akpolat T, Erdem Y, Derici U, Arici M, Sindel S et al. Turkish Society of
Hypertension and Renal Diseases. Changes in hypertension prevalence, awareness, treatment, and control rates in Turkey from 2003 to 2012. J Hypertens 2016;
34(6):1208-1217.
7. Akbar DH. Is hypertension common in hospitalized type 2 diabetic patients? Saudi
Med J 2001;22(2):139-141.

Anahtar kelimeler: paratiroid karsinom, hiperkalsemi, osteoporoz
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PREDİYABET VE HİPERTANSİYON KLİNİĞİ İLE GELEN
AKROMEGALİ OLGUSU
Zehra Akşit Bozkına1, Ali Çağatay Bozkına3, Mehmet Çağrı Ünal2,

Abdurrahman Çömlekçi2

1Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji Ve Metabolizma Bilim Dalı
3Kars Selim İlçe Devlet Hastanesi

Giriş: Hipofiz bezindeki somatotrop hücrelerden fazla GH salgılanması sonucu akromegali hastalığı oluşur.Ortalama tanı yaşı 40-47 arasında değişmekte olup eşlik eden hipertansiyon,kalp yetmezliği,diyabet, baş ağrısı,
makroglossi,terlemede artış,artralji, ciltte kalınlaşma ve karpal tünel sendromu
eşlik eden sık bulgulardır(1).Tanı genellikle hastalığın ilk belirtilerinden yıllar
sonra konur.
Akromegali hastaları yaklaşık %30 oranında artmış ölüm oranı gösterir.En
başta kardiyovasküler hastalık vakaların %60'ında, %25'inde solunum yolu
hastalığı ve %15'inde maligniteleri ölüm nedenlerini temsil eder. Yüksek GH seviyeleri, hipertansiyon ve kalp hastalığı varlığı akromegalide en önemli olumsuz
sağkalım belirleyicilerini temsil ederken;semptom süresi, diyabetes mellitus ve
kanser mortaliteyi belirlemede önemsiz bir rol oynamaktadır. 75 g oral glukoz
testi (OGTT) testi ile iki saat içinde serum GH'sinin 1μg/l veya altına düşmesi
akromegaliyi ekarte ettirir(2).
Bizim vakamızda akromegalinin şiddetli fizik muayene bulguları olmadan
sadece hipertansiyon ve prediyabet kliniği ile gelen hastada şüphelenilip akromegali tanısı alan olgu dikkat çekici olması amacıyla sunulmuştur.
Olgu: Hipertansiyon, mesleki astım ve prediyabet tanılı 40 yaşındaki erkek
hasta endokrinoloji polikliniğimize rutin kontroller için başvurdu. Hastanın başvuru esnasında her iki elde uyuşukluk ve sabah kalktıktan sonra 15 dk yı geçmeyen tutukluk hissi mevcuttu. Daha önce romatoloji başvuruları olan hastada
herhangi bir bağ doku hastalığı tanısı saptanmamıştı. Hipertansiyonu 2 yıldır
mevcut olan ve kardiyoloji bölümüne başvuran hastanın lerkanidipin ve prediyabet için metformin dışında ilaç kullanımı yoktu. Hastanın fizik muayene
esnasında yüz hatlarında burunda ve ellerde iri görünümü mevcuttu. Sorgulama yapıldığında çene ve yüz hatlarında, ayakkabı numarasında ve ellerde
büyüme, baş çevresinde genişleme şikayeti olmadığı şimdiye kadar herhangi
bir akromegali açısından tetkik edilmediği öğrenildi. Hastanın yapılan tetkiklerinde HBA1c:6,3 GH:3,55 ng/ml IGF-1:482 ng/ml sedimentasyon hızı:15 açlık
glukozu:105 LDL.124 mg/dl TSH:1,04 FT4:0,91 CRP.0,7 mg/L saptandı.Hastadan akromegali ön tanısı ile ön hipofiz hormon paneli istendi.Bazal kortizol:11
ACTH:36 FSH:6,43 LH: 2,82 Prolaktin:8,07 Östradiol:18,3 Progesteron:0,18
Total testosteron:315 saptandı. Hastaya 75 gr OGTT dinamik test planlandı.
Sonucunda 0.dk glukoz düzeyi 112 mg/dl 2.saat glukozu: 99 mg/dl, 0.saat GH
düzeyi 2,68 ng/ml 30.dk GH düzeyi 2,65 ng/ml 60.dk GH düzeyi 2,92 ng/ml
90.dk GH düzeyi 3,01 ng/ml 120.dk GH düzeyi 3,29 ng/ml saptandı. Kontrastlı hipofiz mr istendi. Hipofiz bezi sol yarımında 5,7x6,2 mm boyutlarında
kavernöz sinüs komşuluğunda T1 ağırlıklı kesitlerde hipointens, beze göre daha
az kontrastlanan mikroadenom ile uyumlu kitlesel lezyon izlendi. Akromegali
tanısı alan hasta beyin ve sinir cerrahisine operabilite açısından yönlendirildi.
Dış merkezde hipofiz adenom cerrahisi geçiren hasta prednisolon 2*5 mg ile
takibe alınarak bazla kortizol seviyesi 19 saptandığında kadameli kesildi.Cerrahi
materyalin patoloji sonucunda immünhistokimyasal incelemede; GH ile diffüz
kuvvetli sitoplazmik boyanma izlendi.
Postop hastanın 1.ay bakılan GH düzeyi 0,068 ng/ml IGF-1: 150 ng/ml saptandı. Cerrahi sonrası 3.ayda hipofiz mr planlandı. Operasyon sonrası hastanın
metformin ihtiyacı ortadan kalktığı için kesildi.EKO da sol ventrikül hipertrofisi
saptandı. Hasta adenamatöz polip tarama amacıyla endoskopi ve kolonoskopi
için yönlendirildi. Eritematöz gastrit dışında anlamlı patoloji saptanmadı.
Sonuç: GH kaynaklı insülin direncine bağlı olarak bozulmuş glukoz toleransı, akromegalik hastaların %16-46'sında rapor edilirken, diyabetes mellitus
vakaların %19-56'sında, yani genel popülasyondan daha sık tespit edilir. Akromegalide kardiyak hipertrofisi esas olarak hipertansiyon yokluğunda ortaya
çıkar, fakat hipertansiyonun kendisi ve glukoz metabolizması anormallikleri ile
şiddetlenebilir. Sistolik hipertansiyon önce kardiyak hipertrofiyi oluşturur. Daha
sonra tedavi edilmeyen hastalığın son aşamasında, genellikle dilate kardiyomiyopati belirtileriyle birlikte kalp yetmezliği ortaya çıkar. Akromegalik hastaların
yaklaşık %40'ında ektopik atımlar, paroksismal atriyal fibrilasyon, paroksismal
supraventriküler taşikardi gibi aritmiler eşlik eder(2).
Tedavi cerrahi, ilaç ve radyasyon tedavisini içerir. Transsfenoidal cerrahi, akromegali hastalarının çoğu için en uygun maliyetli ve hızlı tedavisi olmaya devam etmektedir. Mikroadenomlar için başarı oranı (%80-90) makroadenomlara
göre (%50'den az) çok daha iyidir: Deneyimli ellerde cerrahinin majör komplikasyonları görme bozukluğu, menenjit,bos sızıntısı, kalıcı ön hipofiz hormon
eksikliği, diyabet insipidus ve lokal nazal komplikasyonlar vakaların %2-5’inde
görülür. Önemli olan hastanın yoğun bakım sonrası bakımı, tümör nüksü ve hi-
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pofiz yetmezliğinin tespiti için kontrollerin yanı sıra çeşitli organ fonksiyonlarının
ve risk kümelerinin değerlendirilmesidir. Hasta bakımı, endokrinologlar, beyin
cerrahları ve genel pratisyenler gibi uzmanlık alanları arasında yakın işbirliğini
içermelidir(3). Tedavi edilmeyen akromegali, önemli ölçüde artan morbidite ve
mortaliteye ve yaşam kalitesinin bozulmasına neden olur. Bu nedenle erken tanı
ve tedavi, hastaların prognozunun iyileştirilmesi için çok önemlidir ve akromegali tedavisi uzmanlaşmış merkezlerde devam etmelidir(4).
Anahtar kelimeler: Akromegali,growth hormon,hipofiz,hipertansiyon

Kaynaklar
1- TEMD Hipofiz Hastalıkları Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu 2020, syf:29
2- Scacchi M,Cavagnini F.Acromegaly. Pituitary (2006) 9:297–303.
3- Detomas M,Reuter M,Deutschbein T. New developments and perspectives in acromegaly. Dtsch Med Wochenschr,2021 Aug;146(15):950-954.
4- Kresek M. Acromegaly: current view.Vnitr Lek. 2015 Oct;61(10):900-4.
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MARİNE-LENHART SENDROMU:OLGU SUNUMU

TİROTOKSİK HİPOKALEMİK PERİYODİK PARALİZİ:OLGU
SUNUMU

Merve Tekinyıldız1, Murat Çalapkulu2, Muhammed Erkam Sencar3, İlknur

Öztürk Ünsal2, Derya Çayır4, Sanem Kayhan1, Seyit İbrahim Akdağ1, Erman
Çakal2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç

Hastalıkları Kliniği, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,
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Giriş: Hipertiroidizmin en sık nedeni olan Graves’ hastalığı otoantikorların
neden olduğu otoimmun bir hastalıktır. TSH reseptörlerine bağlanan otoantikorlar sonucunda oluşan hastalık, tiroid hormonlarının artmış sentez ve salınımı
ile seyreder. Hastaların %25-30 unda tiroid nodülleri saptanabilir. Çoğunluğu
hipoaktif nodüller olmakla birlikte nadir olarak hiperaktif nodüller de Graves
hastalığı ile birlikte görülmektedir. Graves hastalığı ve toksik nodül birlikteliği
klinikte Marine-Lenhart Sendromu olarak adlandırılmaktadır. Biz burada Marine- Lenhart Sendromu tanısı ile kliniğimizde takip ettiğimiz 2 vakayı sunmayı
amaçladık.
Vaka 1: Bilinen tiroid hastalığı olmayan 71 yaşındaki kadın hasta yaklaşık 3 aydır devam eden çarpıntı ve terleme şikayetleri ile polikliniğimize başvurdu. Başvuru anında hastanın kan basıncı (TA):145/90 mmHg, nabzı:86 /
dk saptandı. İnspeksiyonda ellerde tremoru olduğu gözlendi. Fizik muayenede
tiroid bezinde palpe edilen yaklaşık 3 cm nodül dışında ek bulgu saptanmadı.
Hastanın laboratuvar sonuçları Tablo-1 de gösterildi. Tiroid Stimülan Hormon
düzeyi baskılı gelen hastada yapılan ultrasonografide (USG) 26X31X41 mm
boyutlarında kistik içeriği de mevcut olan hipoekoik nodül saptandı. Sintigrafide
Graves’ hastalığı ile uyumlu olarak tiroid bezinde diffüz hiperplazinin yanında
USG’de belirtilen bölgede aktif nodül saptandı. Nodülden alınan ince iğne aspirasyon biyopsi (İİAB) materyali benign olarak sonuçlanan hastaya tedavide
radyoaktif iyot verildi ve merkezimizde takibe alındı.
Vaka 2: Graves’ hastalığı nedeniyle merkezimizde takipli 48 yaşında kadın
hasta iştah artışı ve terleme şikayetleri olması üzerine polikliniğimize başvurdu.
Hasta başvuruda 10 mg /gün metimazol ve 40 mg /gün propranolol kullanıyordu. Yapılan fizik muayenede TA:130/85 mmHg nabız:97/dk saptandı. Fizik
muayenede derinin nemli olması dışında patolojik bulguya rastlanmadı. Graves
nedeniyle 10 mg/gün metimazol,40 mg/gün propranolol tedavisi kullanıyordu.
Hastanın laboratuvar sonuçları Tablo-1 de gösterildi. Yapılan tiroid USG’de sol
lob medial bölgede 8X12X15 mm boyutunda hipoekoik bir nodül saptandı.
Hastanın tiroid sintigrafisinde USG ile tespit edilen bölgede aktif nodül ve bezin
tamamında hiperplazi gözlendi. Mevcut nodülden hipoekoik olması üzerine yapılan İİAB materyalinin sonucu benign olarak raporlandı. Tiroidektomi yapılan
hastanın takibi merkezimizde devam etmektedir.
Tartışma: Graves’ hastalığı ve toksik nodül hipertiroidinin ek sık nedenlerindendir. Bazen iki durum aynı anda olabilirken bazen de toksik nodül daha
sonra tabloya eklenebilir. Bu iki durumun birlikte olması klinikte Marine-Lenhart
Sendromu olarak bilinmektedir. Prevelansı %2,7-4.1 arasında değişmektedir.
Nodüller ise genellikle benign özelliktedir ve sendrom kadınlarda daha sıktır.
Kraimps ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada ise Graves hastalarında tiroid
kanseri gelişme riski %3,8 saptanmıştır. Graves’ hastalığı ile gelen olgularda nodül varlığı mutlaka araştırılmalı, soğuk nodüller biyopsi açısından değerlendirilmelidir. Sıcak nodüllerde de malignite riski gözardı edilmemeli, nodül boyutuna
ve ultrasonografik özelliklerine göre malignite açısından yakın takip edilmelidir.
Anahtar kelimeler: Hipertiroidi,Graves,Toksik Nodül

Tablo 1. Marine Lenhart Sendromlu Hastaların Laboratuvar Sonuçları
Vaka-1

Vaka-2

Referans Değerler

TSH (mIU/L)

Parametreler

0,02

0,11

0,27-4,2

fT4 (ng/dL)

1,84

0,87

0,93-1,7

Anti TG (IU/mL)

13,5

40

0-115

Anti TPO (IU/mL)

<9

280

0-34

TRAB (IU/L)

2,19

4,22

<1,5

ALT (U/L)

13,5

26

0-33

Kreatinin (mg/dL)

0,62

0,4

0,5-0,9
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Fatıma Nevay Ersal Genç
Kepez Devlet Hastanesi

Amaç: Tirotoksik periyodik paralizi; hipokalemi kas güçsüzlüğü atakları ile
karakterize hipertiroidizmin nadir komplikasyonudur. Zorlu aktiviteler, yoğun
karbonhidrat alımı; paralizi gelişimini tetikleyici faktörler olarak belirlenmiştir.
Olgumuzdan yola çıkarak akut motor paraliziyle gelen hastalarda ayırıcı tanıda
düşünülmelidir.
Olgu Sunumu: 26 yaşında erkek hasta, ani başlayan yürüyememe yakınması ile başvurdu. Özgeçmişinde; 2 aydır egzersizle 11 kilo verdiğini ifade etmekteydi. Fizik muayenede hastanın bilinci açık, oryante ve koopere idi. Kan
basıncı 100/70 mmHg, nabız 112/dakika ritmik, vücut ısısı: 37,4 °C olarak
saptandı.Üst ekstremitelerde kas gücü 3/5, alt ekstremitelerde proksimalde 2/5,
distalde 2/5 olarak ve tüm ekstremitelerde derin tendon refleksleri hipoaktif saptandı. Laboratuvar tetkiklerinde;serum potasyumu (K+): 1.8 mmol/L (N: 3.55.5 mmol/L) kreatin kinaz:253 U/L(0-172), LDH:305 U/L(80-130),TSH: 0.01
uIU/ml (N:0.4-4 uIU/ml), serbest T3: 18 ng/dL (N:2.0-4.5 ng/dL), serbest T4:
5.5 ng/dL (N: 0.9-1.7 ng/dL) saptandı. Tiroid ultrasonografisinde; her iki tiroid
lobu normalden büyük olup en büyüğü 1.5 cm olmak üzere çok sayıda nodül
saptandı.Anti-tiroglobulin: 722U/mL (N: <115 U/mL), anti-tiroid peroksidaz
414 U/mL (N: <34 U/mL), saptandı. Bu sonuçlarla hastaya THPP(Tirotoksik
Hipokalemik Periyodik Paralizi) tanısı konuldu. Potasyum replasmanı ile tedavinin 6. saatinde hastanın kas güçsüzlüğünde düzelme görüldü.Atak gelişimini
engellemek için hipertroidi tedavisine başlandı.36. saatinde desteksiz yürümeye
başladı.
Sonuç: Graves Hastalığı hipertiroidinin en sık sebebi olduğu gibi, THPP’nin
de en önemli sebebidir. THPP’nin en önemli özelliği atak sırasında hipopotasemi olmasıdır.Hastalarda ani başlayan yaygın kas güzsüzlüğü ve bilinçte değişiklik olmaması hemen hemen kuraldır. Olgumuz nadir görülen ancak teşhis
edildiğinde dramatik düzelen bir hastalık olması nedeni ile sunulmuştur
Anahtar kelimeler: Tirotoksik Hipokalemik Periyodik Paralizi, Graves Hastalığı,
Hipokalemi
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BAKTERİYEL MENENJİTLE PREZENTE BİR HİPOFİZER
MAKROADENOM OLGUSU
Melis Mammacıoğlu1, Besra Hazal Yeşil Gürel1, Mehmet Çağrı Ünal1, 2, Arzu
Nazlı1, 3, Abdurrahman Çömlekçi1, 2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Ve Metabolizma Bilim Dalı

3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı

Giriş: Hipofiz adenomları ön hipofizin en sık görülen tümörleridir. Genellikle
başka bir nedenle yapılan tıbbi görüntülemelerde insidental olarak saptanırlar.
En sık fonksiyone hipofiz adenomu prolaktinoma olup adenomların üçte birini
sessiz adenomlar oluşturur. Klinik prezantasyonları tümör boyutu ve fonksiyon
göstermelerine göre değişkenlik gösterir. Menenjit ise hipofiz adenomlarında
nadir görülen bir prezentasyondur. Transsfenoidal cerrahi, radyoterapi ve dopamin agonistleriyle tedavi sonrası sonrası menenjit ve rinore görülebilir. Hipofiz adenomlarında rinore olmadan akut bakteriyel menenjit kliniği ise daha da
nadir görülür. Vakamız da akut bakteriyel menenjit kliniği ile prezente olan bir
hipofizer makroadenom olgusudur.
Olgu Sunumu: 32 yaşında erkek olgu uykuya meyil şikayeti ile acil servise başvurdu. Şiddetli kulak ağrısı ve ateş için amoksisilin-klavulanik asit kullanmaktaydı. Olgunun fizik muayenesinde vücut sıcaklığı: 38°C, nabız: 110/
dk,Tansiyon: 119/67 mm/hg, Solunum Sayısı: 20/dk, Oksijen Saturasyonu:
%99du. Oryantasyonu ve kooperasyonu olmayan hastada ense sertliği gözlendi. Laboratuar değerlendinde lökositoz, akut faz reaktan yüksekliği ve hiponatremi saptandı. (Tablo 1)
BOS örneği; Total protein:100.2 mg/dl, Glikoz:44mg/dl ve direkt bakıda bol PNL, bakteriyel menenjitle uyumluydu.Beyin MR’da sellar bölgede kitle
saptandı.Enfeksiyon Hastalıklarına interne edildi, Seftriakson 2gr x2/24 sa, Vankomisin 1gx2/24 sa, Metronidazol 500mgx4/24sa intravenöz başlandı. Yatışının
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48. saatinde desatüre olması üzerine entübe edildi. İki gün sonra oksijenasyonu
sağlandı ve ekstübe edildi. Kraniyal MR 44mm boyutunda, içinde nekroze alanlar barındıran hipofiz makroadenomu şeklinde raporlandı ve metronidazol kesildi.(Resim 1) Ön hipofiz hormon aksında sabah kan kortizol düzeyi 10.24µg/
dl idi ve hipogonadotropik hipogonadizm saptandı. (Tablo 2) Cushing Hastalığı
ekartasyonu için yapılan 1 mg deksametazon supresyon testinde serum kortizolü 0,5µg/dl idi ve CH dışlandı. Seftriakson ve vankomisin tedavileri 14 güne
tamamlanan olgu externe edildi.
Sekonder seks karakterlerinde virilizasyonu yetersiz olan olgunun kemik
dansitometresi osteoporozla uyumluydu. (L1-L4 T skoru: -3.5 Z skoru: -4.2)
Sabah kan kortizolü stres altında 10.24 µg/dl olan ve sekonder adrenal yetmezlik düşünülen olgu endokrinoloji servisine interne edilerek insulin tolerans testi
yapıldı.10 ünite kristalize insülin sonrası 0-30-60-90-120. dakikalarda serum
kortizol ve glukoz alındı.Hipoglisemi anındaki pik kortizol 3.97 saptanan olguya
sekonder adrenal yetmezlik tanısıyla prednizolon 5 mg başlandı.Transsfenoidal
hipofiz tümörü eksizyonu yapılan olgunun patolojisinde FSH ve GHda fokal pozitiflik görüldü. Olgunun sekonder adrenal yetmezlik, hipogonadotropik hipogonadizm ve nüks izlemi için endokrinoloji polikliniğinde takibi devam etmektedir.
Sonuç: Tedavi edilmemiş hipofiz adenomlarının menenjitle tanınması olağandışı bir durumdur. Ayrıca benzer semptomlar ve BOS bulguları hipofizer
apopleksiyle de kolaylıkla karışabilir. Vakamızda olduğu gibi lomber ponksiyon
yapılıp enfeksiyonun tanınıp tedavi edilmesi geciken tanı ile mortalite ve morbiditeyi azaltmada önemli ölçüde etkilidir.

Tablo 1. Tanı anında ve Antibiyoterapi sonrası Laboratuvar Değerleri
Antibiyoterapi sonrası

12.4

7.7

4-10.3

Nötrofil (uL)

8.4

3.4

2.1-6.1

Hemoglobin (g/dL)

11.5

9.9

13.5-17.5

7

8.6 8.6

8-23

0.41

0.7

0.9-1.3

BUN (mg/dL)
Kreatinin (mg/dL)

Normal aralık

Na (mmol/l)

130

135

136-145

K (mmol/l)

3.24

3.47

3.5-5.5

Cl (mmol/l)

97

103

98-107

ALT (U/L)

11

11

0-50

AST (U/L)

26

24

0-50

CRP (mg/L)CRP (mg/L)

137

4.3

0.2-5

Tablo 2. Pre-op ve Post-op Hipofizer Akstaki Hormon Düzeyleri
ACTH (pg/mL)
Sabah serum kortizolü (µg/dl)

Anahtar kelimeler: menenjit, hipofiz makroadenom
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Başlangıç
Beyaz küre (uL)

TSH (m(IU)/ml)

Pre-op

Post-op

22

11.6

Normal Aralık
0-45

10.24

2.85

5-23

0.22

0.88

0.38-5.33

1.17/2.52

1.04/2.74

0.5-1.51/2.5-3.9

GH (ng/mL)

10.7

9.36

0-1.4

IGF1 (ng/mL)

114

322

71.2-234

PRL (ng/mL)

4.14

5.07

2.1-17.7

FSH (m(IU)/ml)

1.09

4.13

1.9-18.9

LH (m(IU)/ml)

1.02

3.22

1.7-9.6

Total Testosteron (ng/mL)

10.81

76.57

241-827

FT4/FT3
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CVID (COMMON VARİABLE İMMUNODEFİCİENCY) VE
HİPOPARATİROİDİ BİRLİKTELİĞİ, OLGU SUNUMU
Büşra Kanbur1, Mert Can Ataca1, Süleyman Dolu2, Hale Akpınar2, Abdullah
Serkan Yener3
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,

2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim
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Resim 1.

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

CVID, hümoral immün yetmezlik ile giden, bazı hastalarda ciddi elektrolit
eksiklikleri yapan enteropatiye neden olabilen nadir bir hastalıktır. CVID hastalarında birçok otoimmün hastalığın sıklığı artmıştır. CVID’a eşlik eden primer
hipoparatiroidizm oldukça nadirdir ve literatürde 2 olgu bildirilmiştir. Bu yazıda
CVID ilişkili enteropati ve Çölyak hastalığı (CD) ayrıcı tanısı için tetkik edilen
hipomagnezemi nedenli hipoparatiroidi gelişen bir olgumuzu sunuyoruz.
Amaç: CVID hastalarında enteropati ve hipomagnezemi nedenli hipoparatiroidi gelişimine dikkat çekmek.
Yöntem: Hastamız laboratuvar, klinik ve görüntüleme yöntemleri ile
değerlendirilmiştir.
Bulgular: 43 yaşında kadın hasta, 21 yaşında CVID tanısı almış. 4 haftada bir 30 mg İVİG tedavisi almaktayken aralıklı kansız mukussuz ishal şikayeti
sonrasında ellerde ve ayaklarda uyuşma karıncalanma nedenli tetkik edildi. Tetkiklerinde sodyum 140 mmol/L, potasyum 3,17 mmol/L, kalsiyum 6,62 mg/dl,
fosfor 3,6 mg/dl, magnezyum 0,24 mmol/L, PTH 17,7 pg/ml, 25-OH D vitamini
23,71 ng/ml, albümin 3,75 g/dl olarak saptandı. Venöz kan gazında asidoz yok
bikarbonat normal, idrar dansitesi, elektrolitleri ve pH’ı normaldi. Psödohipoparatiroidi açısından fizik muayenede özellik ve Poliglanduler sendrom açısından
başka bir endokrinolojik bozukluk saptanmadı. Tiroid USG ve hormonları normal saptandı. Merkezimizde olmadığından dolayı CaSR antikorları çalışılamadı.
Kronik ishal nedeniyle endoskopi kolonoskopi yapıldı. Biyopside plazma
hücresi yokluğu CVID ilişkisi enteropati tanısını desteklerken aktif inflamasyon,
villöz atrofi ve glutensiz diyet yanıtı olan hastada CD gönderilen DQ2 pozitif
saptandı. Kan, dışkı ve intestinal biyopsi örneklerinde kronik ishal yapıcı enfeksiyöz etken saptanmadı.

90

19-23 Ekim 2022 – ANTALYA

HEKİM
İshal sayısının arttığı dönemlerde hastadaki elektrolit düşüklükleri derinleşmekteydi. Oral magnezyum replasmanı sonrası düzeltilmiş kalsiyum 8,5 mg/dl,
PTH 78 pg/ml olarak saptandı.
Hastamıza intestinal malabsorbsiyon ve magnezyum eksikliğine bağlı hipoparatiroidi tanısı kondu.
Sonuç: CVID’lı hastaların %20-60’ında intestinal belirti görülürken en sık
semptom kronik ishaldir. CVID’a bağlı enteropati daha sık görülse de eşlik eden
CD varlığında klinik ve laboratuvar bulgularının benzerliği, çölyak antikorlarının oluşamaması nedeniyle ayırıcı tanı zor olabilmektedir. Kronik ishal yapan
nedenden bağımsız olarak intestinal malabsorbsiyon olan hastalarda elektrolit
eksiklikleri olabilmektedir. Hipomagnezemi PTH salgılanmasının bozulması ve
PTH’a periferik direnç gelişmesi mekanizmaları ile hipoparatiroidi yapmaktadır.
Hastamızda hipokalsemi varken PTH’ın düşük olması ve magnezyum tedavisi
sonrası PTH ve kalsiyum düzeylerinin yükselmesi nedeniyle PTH salgılanmasının bozulmasına bağlı hipoparatiroidi düşünüldü. CVID hastalarının takibinde, özellikle kronik ishali olan hastalarda hipoparatiroidizm açısından dikkatli
olunmalıdır.
Anahtar kelimeler: CVID, hipomagnezemi, hipoparatiroidi
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HİPOGLİSEMİ VE DİYABETİK ÜLSER BULGALARI OLAN
HASTADA İNSÜLİN GLARJİN - LİKSİSENATİD KULLANIMI
Ayşe Burcu Çam
Lapseki Devlet Hastanesi

Giriş: Pankreastan salınan insülin, amilin ve glukagonun yanı sıra gastrointestinal sistemden salınan gastrik inhibe edici polipeptid (GIP; glukoz bağımlı
insulinotropik polipeptid) ve glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) glukoz metabolizmasında rol oynayan önemli köşetaşlarıdır. Bu yazıda hipoglisemi atakları
olan bir hastada insülin glarjin – liksisenatid sonuçları sunulmaktadır.
Olgu: Tip 2 DM tanılı 50 Yaş erkek hasta hipoglisemiye bağlı bilinç yitimi ve yara enfeksiyonu nedeniyle kliniğimize başvurdu. 10 yıldır DM tanısı
olduğu,metformin 3x8 glulisin 1x 12 glargin kullandığı öğrenildi. 1 ay önce
endokrinoloji polikliniğine başvurmuş. Hba1c düzeyi 12 olan hasta kliniğimize
yatırılarak tedavisi düzenlendi. Kş düzeyi 50 lere kadar indiği, ayak ve diz altında akıntılı ve derin ülserleri olduğu gözlendi. 4 lü insülin takibinde hipoglisemik
seyretti. 1x8 insülin glarjin, 2x1 metformin ve 2x1 vildagliptine geçildi. Takiplerinde sabah açlık kş 50 olurken ertesi gün diyet düzeni aynı iken sabah açlık
şekeri 300 oluyordu. İnsülin glargin-liksisenatid 10 ü sabah başlanarak glargin
ve metformin stoplandı. Sadece sabah 10 ünite glargin-liksisenatid kullanan
hastanın hipoglisemi atakları kesildi. KŞ 120-160 arası seyretti. Yaralarda hızlı
iyileşme sağlandı. Hastanın fiziki ve mental olarak performansı arttı.
Tartışma: Endokrinolojideki belirgin ilerlemelere rağmen diabetes mellituslu
(DM) hastalarda kullanılabilecek ilaç gruplarında son yıllara kadar önemli bir
gelişme olmamışken 2000’li yılların başından itibaren kullanıma giren GLP-1
analogları endokrinologlar için yeni bir bakış açısı oluşturmuştur. Glukagon
benzeri peptid-1; glukagon geninin bir ürünü olarak ileum ve kolondaki L
hücrelerinden salınır. GIP’ten farklı olarak GLP-1’in insülinotropik etkisi Tip 2
DM’li hastalarda korunmuştur. Pankreastaki β-hücresinden insülin salınımını
artırmasının yanı sıra postprandiyal dönemde α-hücresinden de glukagon sekresyonunu güçlü bir şekilde inhibe eder. Bunun yanısıra diğer etkileri arasında;
kilo verdirici olması, gıda alınımını azaltması, gastrik boşalmayı geciktirmesi, β
hücresini koruması (bcl-2 ve bcl-xL proteinlerini upregüle ederek β hücre üzerinde apopitozisi engellemek suretiyle) hatta proliferasyonunu artırması, proinsülin
gen ekspresyonunu arttırarak insülin sentezini artırması bulunmaktadır. GLP1’in tüm bu fonksiyonları göz önüne alındığında özellikle Tip 2 DM’li hastalarda
iyi bir tedavi ajanı olacağı düşünülmüştür. Olgumuzda bu etkilerinin yanında
yara iyileşmesine de katkıda bulunduğu düşünülerek sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Liksisenatid; Diyabetik Ülser; Hipoglisemi

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Endokrinoloji
PS-027

EZ OLAN VE OLMAYAN PREDİYABETLİ HASTALARDA BRACİAL
ARTER INDEXİ İLE KARDİOVASKÜLER OTONOM NÖROPATİ
İLİŞKİSİ
Pınar Karakaya
Sbü Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Amaç: Obez ve obez olmayan prediyabetiklerde kardiovasküler hastalık ile
ilişkili olarak mortalite artmıştır. Diyabetiklerde kardiovasküler otonom nöropati
(KVON)ani ölüm ve kardiyak aritmi için risk faktörüdür. Brakyial arter indexi
spesifikliği ve sensivitesi yüksek olan birtesttir. Brakiyal arter indexi normal
değeri: 1.1-1.3 dür. Ankle brakiyal index (ABİ) < 0.9 değeri periferik arter hastalığı göstergesidir. Amacımız obez ve olmayan prediyabetik hastalarda ABİ ile
KVON ilişkisini incelemekti.
Yöntem: Çalışmaya SBÜ Tepecik EAH hastanesi endokrinoloji ve Metabolizma polikliniğine başvuran toplam 90 prediyabetik hasta alındı. Bu hastaların
34 hasta obez, 29 u hasta fazla kilolu, 27 i side normal kilolu olarak gruplandırıldı. Açlık ve tokluk kan şekeri, lipid paneli,HbA1c üre,kreatinin AST,ALT ve tİroid fonksiyon testlerine bakıldı. ABİ 8 mhz dopplerrle ayak bileğinden ölçüldü.
Hastalara kardiovasküler otonom fonksiyon testleri yapıldı.
Bulgular: 34 obez hastanın hastasının 13 ünde KVON saptandı. Obez
grupta QTc KVON olanlarda olmayanlara göre daha uzundu (p<0.001)Diastolik kan basıncı KVON olanlarda daha yüksekti (p=0038) Ankle brakiyal
index (ABİ) KVON olanlarda daha düşüktü (p=0.059). 29 fazla kilolu hastanın 12sinde KVON saptandı. OTc KVON olanlarda daha uzundu (p<0.0001).
Ankle brakiyal index (ABİ) KVON olanlarda daha düşüktü (p=00.056). 27
normal kilolu hastanın 14 sinde KVON saptandı. QTc KVONolanlarda daha
uzundu. (p=0 0.031) Açlık ve tokluk kan şerleri KVON olanlarda daha yüksekti.
(p<0.05)
Tartışma: KVON prediyabetklede ani kardiyak ölüm ve artmi için risk
faktörüdür. Diyabet ve obezite birlikteliğinde kardiyak mortalite ve morbidite
artmaktadır. Obezite ve diyabet birlikteliğinde KVON sıklığı artmış oup mortalite
nedenlerinden biride; bu hastalarda KVON varlığı olabilir. Bizde prediyabetik
hastalarda da bu durumun varlığını araştırdık Obez ve fazla kilolu prediyabetik
hastalarda Ankle brakiyal index (ABİ) normal kilolu prediyabetiklerden daha
düşük bulunmuştur. Obez ve fazla kilolu prediyabetik hastaların diyabet,KVON
ve periferik arter hastalığı yönünden poliklinik şartlarında altı ay ile yılda bir
değerlendirilmelidir.
Anahtar kelimeler: Anahtar kelimeler: Ankle brakiyal index (ABİ), KVON, prediyabet,
obezite

Endokrinoloji
PS-028

GEÇ TÜKENEN PANKREAS REZERVİ
Beyza Doğan
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Pankreas, ekzokrin ve endokrin fonksiyonları olan retroperitonal bir
organdır. Endokrin fonksiyonlarını beta adacık hücreleri üzerinden insülin salgılayarak göstermektedir.Pankreas hücre rezervindeki azalma insülin salınımında
azalma ile sonuçlanarak diyabet kliniğine yol açmaktadır. Tip 1 diyabet için
rezerv tükenmiş iken Tip 2 diyabette azalmaktadır. Tanı anında tip 2 diyabetlerin rezervi %50-80 civarı azalmıştır (1). Tip 1 diyabet çocukluk ergenlik çağında tanı almakla beraber erişkin çağda da görülebilmektedir. Hastaların %10
unda otoantikorlar negatiftir (2).Tanıyı tokluk şekeri ile birlikte ölçülen c peptit
düzeyi düşüklüğü desteklemektedir.Klinik ani ortaya çıkan poliüri,polidipsi,kilo
kaybı,halsizlik,polifaji tablolarından oluşmaktadır.Pankreas hücre rezervi geri
dönüşümsüz azaldığı için hastalar insülin dışı tedavilerden fayda görmemektedir (2).
Olgu: 52 yaşında kadın hasta; iki yıl önce başlayan poliüri, polidipsi,kilo
kaybı,sık vajinal enfeksiyon semptomları nedeni ile diyabet açısından araştırılmıştır.Tanı anından itibaren hba1c değerleri 10 ve üzeri seyretmesi nedeni ile
insülin tedavileri başlanmıştır.Hasta, takiplerinde insülin dışı tedavilerden hiçbir zaman fayda görmemiştir.Ayrıca ketoasidoz tablosu ile hiç hastane başvuru
tablosu olmamıştır. İnsülin tedavilerine rağmen yeterli kan şekeri regülasyonu
elde edilememesi üzerine klinik takibimize alınmıştır. Servis yatışında istenen
hba1c:11.1 ölçülmüş olup otoantikor panelinden antıgad,adacık ve insülin an-
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tikorları negatif bulunmuştur. Yaşı nedeni ile diyabet kliniğine yol açabilecek
pankreas maligniteleri kontrastlı batın tomografi görüntülemesi yapılarak dışlanmıştır.Hastanın tokluk kan şekeri ile birlikte bakılan c peptit düzeyi 0.25 olarak
ölçülmüştür.Mevcut klinik ve laboratuvar veriler ışığında hastaya Tip 1 diyabet
(erişkin tip olması nedeni ile LADA) tanısı konularak karbonhidrat sayımına uygun insülin tedavisi ve diyet programı düzenlenmiştir.Tablo 1' de belirtilen Tip 1
diyabet evrelerinden evre 3 ile uyumlu olduğu düşünülmüştür.Rutin kontrollere
çağrılmak üzere hasta taburcu edilmiştir.
Tartışma: Diyabet; pankreas beta hücre rezervinde azalma ya da insülin
etkinliğinde azalma sonucu ortaya çıkan,morbidite ve komplikasyon riskleri yüksek metabolik bir tablodur.Hastaların glukotoksisiteye bağlı başlangıçta
pankreas rezervleri azalmakla birlikte kimi hastalarda rezerv otoimmün ya da
nonotoimmün beta hücre kaybına bağlı tükenmiştir.Tanıda c peptit düzeyi bakmak, hastaların insülin ihtiyacını belirleme kısmında faydalı olacaktır.Diyabet
tiplendirmesi yaparken, sadece hastanın yaşına ve vücut yağ dağılımına bakmak yerine aile hikayesi,otoantikor düzeyleri ve tedavi yanıt değerlendirmeleri
birlikte incelenmelidir.Hastalığın tiplendirilmesindeki doğruluk düzeyi ile tedavi
başarısı pozitif korele olacaktır.
Anahtar kelimeler: Pankreas beta hücre rezervi, diyabet, c peptit

Kaynaklar
1. David G. Gardner DS. David G. Gardner DS Greenspans Basic and Clinic Endocrınology. 2019. 595-683, 731-8 p.
2. TEMD Diyabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu
2022

Tablo 1. Tip 1 Diyabetin Evreleri
Evre 1

Evre 2

Evre 3

Otoimmünite

Otoimmünite

Yeni başlamış hiperglisemi

Normoglisemi

Disglisemi

Semptomatik

Çoklu otoantikor

Çoklu otoantikor

Klinik semptomlar

Endokrinoloji
PS-029

TİROTOKSİK HİPOKALEMİK PARALİZİ İLE SEYREDEN GRAVES
OLGUSU
Canan Dinar Ayman1, Simay Seyhan1, Arzu Bilen2, Habib Bilen2, İlyas Çapoğlu2
1Atatürk Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Tedavisi 300 mg/gün propiltiourasil, 40 mg/gün metilprednizolon, 40 mg/gün
propranolol olarak düzenlenen hasta takipte normokalemikti. EKG’de U dalgası
izlenmedi ve QTc intervali 340 ms ölçüldü. Stabil hale gelen hastanın yapılan
tiroid ultrasonografisi ve tiroid sintigrafisi Graves hastalığı ile uyumlu olarak
değerlendirildi.
Tartışma: THPP, tirotoksikozun akut, geri dönüşümlü kas güçsüzlüğü ve hipokalemi ile karakterize oldukça nadir ve potansiyel olarak hayatı tehdit eden
bir komplikasyonudur (3). THPP’li hastaların neredeyse yarısında tirotoksikoz
ile ilgili herhangi bir belirti bildirilmemiştir (4). Vakamızda da taşikardi dışında
hipertiroidiye yönelik semptom ve bulgu saptanmadı. Aşırı egzersiz, karbonhidrattan zengin öğün öyküsü, diyare ve ilaç kullanım öyküsü de yoktu. THPP’de
atak ciddiyeti hafif güçsüzlükten tetraplejiye kadar değişebilmektedir. Duyusal
ve kognitif fonksiyonlar korunmakta, kranial sinirler, bulbar, okular ve respiratuar kaslar ise nadiren etkilenmektedir (5). Vakamızda da duyusal ve kognitif
fonksiyonlar etkilenmemiş olup yalnızca tetrapleji gelişmişti.
Hipokalemiye sekonder EKG’de U dalgaları, ST depresyonu, QTc uzaması
ve T dalgasında düzleşme, Wenckebach tipi iletim defekti ve aritmiler saptanabilir (6). Vakamızda da başvuru anında U dalgası ve QTc uzaması mevcuttu.
Tirotoksikozun düzeltilmesinden sonra U dalgaları kayboldu ve QTc intervali
normale döndü.
Antitiroid ilaçlar, tiroidektomi veya radyoaktif iyotla hipertiroidinin tedavisi
tirotoksik hipokalemik paralizi ataklarının gelişimini engelleyecektir (7). Tedavi
başlandıktan sonra ötiroid olana kadar geçen sürede yüksek relaps oranı vardır.
Atakları önlemek için ötiroid olana kadarki dönemde antitiroid ilaçların yanı sıra
propranolol gibi beta adrenerjik blokerler kullanılabilir (8). Hastamızın taburculuk tedavisi de antitiroid ilaç ve beta adrenerjik bloker olarak düzenlenmiştir.
Sonuç: Paralizi ile başvuran ve replasman dirençli hipokalemili hastalarda
ayırıcı tanıda tirotoksik hipokalemik periyodik paralizi düşünülmelidir.Hasta tiroid fonksiyon testleri ile değerlendirilmelidir. Biz bu olguda Graves hastalığına
bağlı tirotoksik hipokalemik periyodik paralizi sunduk.
Anahtar kelimeler: Tirotoksik hipokalemik periyodik paralizi, Graves hastalığı

Kaynaklar:
1. Lin SH. Tyhyrotoxic periodic paralysis. Mayo Clinic Proceedings 2005; 80:
99-105.
2. Chan A, Shinde R, Chow CC, Cockram CS, Swaminathan R: In vivo and in
vitro sodium pump activity in subjects with thyrotoxic periodic paralysis. BMJ
1991;303:1096-1099
3. Kung AW. Clinical review: Thyrotoxic periodic paralysis: a diagnostic challenge. J
Clin Endocrinol Metab 2006;91:2490-5. Epub 2006 Apr 11
4. Lin SH: Thyrotoxic periodic paralysis. Mayo Clin Proc 2005;80:99- 105
5. Barahona MJ, Vinagre I, Sojo L, Cubero JM, Pérez A: Thyrotoxic periodic paralysis: A case report and literature review. Clinical Medicine & Research 2009;7:96-98
6. Chia BL, Lee KH, Cheah JS. Sino-atrial Wenckebach conduction in thyrotoxic
periodic paralysis: a case report. Int J Cardiol 1995;47:285-9.
7. Lin SH: Thyrotoxic Periodic Paralysis. Mayo Clin Proc 2005;80:99- 105
8. Ober KP: Thyrotoxic periodic paralysis in the United States. Report of 7 cases and
review of the literature. Medicine (Baltimore) 1992;71:109-120

2Atatürk Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Bilim
Dalı

Giriş: Tirotoksik hipokalemik periyodik paralizi (THPP), tirotoksikozu olan
hastalarda ani ve ciddi hipokalemi ve kas güçsüzlüğü atakları ile karakterize
nadir görülen klinik bir durumdur. Ataklar çoğu zaman zorlu egzersiz ve karbonhidrattan zengin beslenme sonrası ortaya çıkar. THPP insidansı %0.1- 0.2’dir,
özellikle erkekleri etkiler; erkek/kadın oranı 20:1’ dir (1). THPP, artmış katekolamin deşarjına bağlı olarak Na+ /K+ ATPaz aktivitesinin artması, potasyumun hücre içine geçişi ve sonrasında gelişen paralizi tablosudur (2). Bu olgu
sunumunda acil servise paralizi ile başvuran THPP tanısı konulan 28 yaşında
hipertiroidili bir erkek olgu literatür eşliğinde tartışılmaktadır.
Olgu Sunumu: Bilinen herhangi bir hastalığı olmayan 28 yaşında erkek
hasta son bir kaç saattir olan alt extremitelerde güçsüzlük yakınması ile acil servise başvurdu. Nöroloji kliniğine konsulte edilen hastanın beyin BT ve difüzyon
MRG’si normal olarak değerlendirildi. Laboratuvar tetkiklerinde Krea: 0.58 mg/
dL Na: 141 mmol/L K: 2.03 mmol/L BUN: 12.3 mg/dL Ca: 8.96 mg/dL P: 1.96
mg/dL Mg: 1.76 mg/dL Total Protein: 6.77 g/dL Albumin: 4.34 g/dL CK: 214
U/L CK-MB: 22 U/L saptanan hasta acil serviste tetkik edilirken hastada kısa
sürede tetrapleji gelişti. İç hastalıkları kliniğine konsulte edildi ve hızlı progrese
olan hipokalemik paralizi sebebiyle iç hastalıkları yoğun bakım ünitesine ileri tetkik ve tedavi amacıyla yatırıldı. Fizik muayenede cildi nemli, TA: 140/80
mmHg, Nabız: 100 /dk, Ateş: 36.6 idi. EKG: normal sinüs ritminde, 100 BPM, U
dalgası mevcut, QTc intervali 607 ms ölçülmüş olup bu uzun QTc hipokalemiye
sekonder olarak değerlendirildi. Hasta kardiyak defibrilatör ile monitorize edildi.
Acil serviste başlatılmış olan potasyum replasmanının 4. saatinde kontrol K düzeyi 1.84 mmol/L olarak ölçüldü. Potasyum replasmanına dirençli hipokalemisi
olan hastanın bakılan tiroid fonksiyon testleri tirotoksikoz ile uyumlu bulundu
[FT4 3.11 ng/dL (0,93 - 1,7) TSH 0.005 µIU/mL (0,38 - 5,33) ANTITSHR 4.04
µIU/Ml (0-1.580)]. Mevcut haliyle Graves hastalığına bağlı tirotoksikoz saptanan
hastaya 250 mg propiltiourasil, 40 mg metilprednizolon, 2x20 mg propranolol
tedavisi uygulandı. Tedavinin ilk dozlarından 8 saat sonra hastanın kliniğinde
dramatik bir şekilde düzelme gözlendi, K düzeyi 4.01 mmol/L olarak ölçüldü.
Potasyum replasmanı kesildi. Takibinde hastanın rabdomyoliz kliniği olmadı.

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Endokrinoloji
PS-030

ERİŞKİN DÖNEMDE TANI KONULAN BİR KALITSAL
MİTOKONDRİYAL HASTALIK OLGUSU: KARNİTİN PALMİTOİL
TRANSFERAZ-2 EKSİKLİĞİ
İbrahim Talha Şişman1, Seçkin Akçay2, Dilek Gogas Yavuz2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları-endokrinoloji Bilim Dalı

Giriş: Karnitin Palmitoil Transferaz-2 (CPT-2) uzun zincirli yağ asitlerinin oksidasyon yolağında yer alan mitokondriyal bir enzimdir. CPT-2 eksikliği otozomal resesif kalıtılan oldukça nadir bir hastalık olup; neonatal ve şiddetli infantil
hepatokardiyomüsküler formlar dışında, daha geç yaşlarda tanı alan miyopatik
formu sıklıkla ataklar halinde kas güçsüzlüğü ve tekrarlayan rabdomiyoliz atakları ile prezente olmaktadır.
Olgu: Son 2 gündür giderek artan yaygın vücut ağrısı, kas güçsüzlüğü, bulantı, kusma, baş ağrısı, idrarında azalma şikayetleriyle acil servise başvuran
27 yaşında erkek hasta LDH:456 U/L (N:0-248 U/L), CK:5567 U/L(N:0-190
U/L), AST:382 U/L (N:10-37), ALT:89.8 U/L (N:10-40 U/L), kreatinin:1,23 mg/
dL (N: 0-1,2 mg/dL) olması nedeniyle tarafımıza danışıldı. Hasta rabdomiyolize sekonder akut böbrek hasarı ön tanısı ile interne edildi.Hastanın 2 gündür
oruç tuttuğu ve yoğun fiziksel efor sarf ettiği öğrenildi. Çocukluğunda halsizlik
nedeniyle tetkik edildiği, 15 yaşında ÜSYE sonrası Reye sendromu tanısı aldığı,
16 yaşında yoğun egzersiz sonrası ve 24 yaşında oruç tutma sonrasında rabdomiyolize bağlı Yoğun Bakım Ünitesinde (YBÜ) yatışları olduğu öğrenildi. O
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dönemde mitokondriyal miyopati ve lipit depo hastalığı nedeniyle tetkik edilip,
tandem mass spektrometre ve EMG normal, kas biyopsisi T1 liflerde nötral lipid
granüllerinde normalden biraz belirgin görünüm saptanmış. Hastaya mitokondriyal kokteyl (Koenzim Q, riboflavin ve karnitin) başlandığı, tedavi altında kendini daha iyi hissettiği ve iştahının arttığını belirtmekte ancak genetik analizlerin
normal sonuçlanması üzerine hastaya kesin tanı konulamayıp tedavisi kesilmiş,
sonrasında takibe gitmemiş.
Hastanın soy geçmişinde anne-babasında bilinen bir hastalık ve akraba evliliği öyküsü yok. Annenin kuzeninin (dayısının oğlu) 15 yaşında iken ani kardiyak
ölüm öyküsü mevcut.
Fizik muayenede bilinç açık, oryante-koopere, genel durum düşkün görünümde, kan basıncı: 141/100 mmHg, nabız: 76/dk ve ateş: 37.4 dereceydi.
Bilateral alt ekstremite proksimal kaslarda ⅗, distal kaslarda ⅘, üst ekstremite
proksimal ve distal kaslarda 4/5 kas güçsüzlüğü mevcuttu.
Hastada ön planda çok uzun zincirli yağ asidi dehidratasyon eksikliği, CPT-2
eksikliği, glutarik asidemi tip-2 ön tanıları düşünülüp, IV hidrasyon ve riboflavin
3x100 mg PO, koenzim-Q 2x100 mg PO ve karnitin 2x1 gram oral şeklinde
mitokondriyal kokteyl başlandı. Atak döneminde olan hastadan Tandem Mass
ve İdrar amino asit düzeyleri istendi. Hastanın yatışı sırasında akut faz artışı ve
solunum semptomları olup Covid PCR+ saptanıp favipiravir altında karaciğer
enzim seviyelerinde artışı oldu. Takiplerinde hidrasyonla CK, kreatinin ve KCFT
değerleri geriledi, klinik bulguları düzeldi. Aspartik asit, Treonin, Serin, Asparagin, Alanin, Tirozin, Fenilalanin, Histidin, Triptofan, Ornitin, Lizin, Arginin
ve Glutamin değerleri normalin 3-10 kat üstünde saptandı. Genetik analizinde
CPT-2 geninde Homozigot c.338C>T (p.Ser113Leu) mutasyonu tespit edildi.
Sonuç: Oruç gibi uzun açlık, yoğun egzersiz, üst solunum yolu enfeksiyonları
başta olmak üzere enfeksiyon sonrası artan kas güçsüzlüğünün nadir sebebi
olarak CPT-2 eksikliği de akılda bulundurulmalı, tanı netleşene kadar hastaya
yoğun hidrasyon ve mitokondriyal kokteyl tedavisi eklenmelidir.

Hipofizer yetmezlik düşünülerek hipofiz mr istendi.' Hipofiz parankim kalınlığı
1.2 mmm,sap yüksekliği 2.5 mm olup empty sella tablosu ile uyumludur.' olarak raporlandı. Tedavi planlaması tetkik sonuçları beklenirken yapıldı. Hastaya
prednol 20 mg ardından 2 gün 10 mg verilip deltacortil 5 mg tablete geçildi.
Steroid tedavisinin 4. gününde levotıron 50 mg tablet tedavisine eklendi. Semptomları gerileyen hasta ilaç kullanımı ve acil durumlar anlatılarak taburcu edildi.
Tartışma: Her yaş grubunda özellikle de yaşlılarda her semptomu incelikle
sorgulamalıyız.Halsizlik gibi nonspesifik semptomlarda eşlik eden diğer bulgulardan yola çıkarak ayırıcı tanıya gitmeliyiz.Hormonal yetmezlikleri ön tanılarımızda bulundurmalıyız.
Hipofizer yetmezlik tanı doğrulama aşamaları kadar etyolojik araştırma da titizlikle değerlendirilmelidir. Ülkemizde en sık nedenler; nonfonksiyone adenom
veya adenomun cerrahisi ile sheehan sendromudur. Postpartum kanamalar;
hastalarda yıllar sonra empty sella gelişimine yol açarak hipofizer yetmezlik
tablosu ile karşımıza gelebilmektedir.Tanı aşamasında mevcut tablolar akılda
tutulmalı ve mutlaka hipofizer görüntüleme istenmelidir..
Anahtar kelimeler: Halsizlik, ileri yaş, hipofizer yetmezlik

Kaynaklar:
1. Hipofiz Hastalıkları Tanı Tedavi ve İzlem Kılavuzu 2020 TEMD
2. Chen HC, Sung CC. A young man with secondary adrenal insufficiency due
to empty sella syndrome. BMC Nephrol. 2022 Feb 25;23(1):81. doi: 10.1186/
s12882-022-02699-6. PMID: 35216554; PMCID: PMC8876128.

Anahtar kelimeler: Rabdomiyoliz, Yağ Asidi Oksidasyon Defekti, Mitokondriyal Hastalık,
Akut Böbrek Hasarı

Kaynaklar:
1- Ivin N, Della Torre V, Sanders F, Youngman M. Rhabdomyolysis caused by carnitine
palmitoyltransferase 2 deficiency: A case report and systematic review of the literature. J Intensive Care Soc. 2020;21(2):165-173. doi:10.1177/1751143719889766
2- Schnedl WJ, Schenk M, Enko D, Mangge H. Severe rhabdomyolysis in homozygote carnitine palmitoyltransferase II deficiency. EXCLI J. 2020;19:1309-1313.
Published 2020 Sep 11. doi:10.17179/excli2020-2866
3- Angelini C. Spectrum of metabolic myopathies. Biochim Biophys Acta.
2015;1852(4):615-621. doi:10.1016/j.bbadis.2014.06.031
4- Joshi PR, Deschauer M, Zierz S. Carnitine palmitoyltransferase II (CPT II) deficiency: genotype-phenotype analysis of 50 patients. J Neurol Sci. 2014;338(12):107-111. doi:10.1016/j.jns.2013.12.026
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Hipofiz MR

İLERİ YAŞ HALSİZLİKTE BEKLENMEYEN TANI

Endokrinoloji

Beyza Doğan
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Halsizlik, nonspesifik bir semptomdur.Birçok klinikle birlikte görülebilir.
Hastalarda eşlik eden semptomlar bizim için tanıda yol gösterici olmaktadır.Sebepler arasında endokrin hastalıklardan hipotroidi,adrenal yetmezlik,hipofizer
yetmezlik,diyabetes mellitus sayılabilmektedir.
Hipofiz yetmezliği (hipopituitarizm) bir veya daha fazla hipofiz hormonunun
yetersiz yapımı ve salınımı sonucu gelişen bir klinik sendromdur. Bir veya birkaç
ön hipofiz hormonun eksikliği kısmi (parsiyel) hipopituitarizm, tüm hipofiz hormonlarının eksikliği ise panhipopituitarizm olarak bilinir ve bir hipofiz hormonu
eksikliği de izole hipopituitarizm olarak adlandırılır. Hastalarda hipofiz hormon
eksikliklerinde görülen belirti ve bulguların çoğunun spesifik olmaması ve birçok hastalıkla karışması nedeniyle tanıdaki en önemli basamak nedene yönelik
hikayenin dikkatle soruşturulmasıdır (1).
Hipofizer yetmezlik nedenlerinden biri boş sella tablosudur. Sıklıkla nedeni
bilinmemekle beraber kanama veya infarkt ilişkili gelişebilmektedir.Radyolojik
değerlendirme ile klinik şüphe varlığında tanı desteklenebilmektedir.(2).
Olgu: 77 yaşında bilinen ek hastalığı ve ilaç kullanımı olmayan kadın
hasta;bir aydır olan halsizlik,iştahsızlık,kabızlık,bulantı ve kusma şikayetleri ile
aile hekimine başvuruyor.Yapılan tetkiklerinde tsh değeri baskılı saptanınca ileri
araştırma için endokrinoloji birimimize yönlendiriliyor.Hastanın semptomları
araştırıldığında abdominal semptomları için obstruktif nedenler dışlandı.Hormon tetkikleri hipofizer değerlendirmeyi kapsayacak sekilde ayrıntılı istendi.
Tsh:0,03 T4:0,75 T3:1,75 ACTH:7.13 Kortizol:2.96 ölçülmüş olup diğer tetkiklerinde anormallik saptanmadı.Elektrolit imbalansı ve hipoglisemi saptanmadı.
Yaşı ve genel durumu müsade etmediği için insülin tolerans testi yapılmadı.
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PS-032

BOŞ SELLA SENDROMU İLE BİRLİKTE SEYREDEN SLE
Vehbi Altan, Pembe Tosun
Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi

75 yaşında kadın hasta; baş ağrısı, 1 haftadır olan uyku hali ve beslenememe
şikayetleri ile acil servise getirildi.
Hikayesi: 1 hafta önce Kulak Burun Boğaz klinigi tarafından otitis media
tanısıyla Augmentin başlanmış.Tedavi başlandığı gün hastanın rutin tetkikleri istenmiş.Rutin tetkiklerinde Na değerinin 134 olduğu gözlemleniyor. Son 1
haftada birkaç kez kusma şikayeti olan bunun yanısıra uyku halinde artış olan
hastanın yapılan tetkiklerinde sodyum:111 gelmesi üzerine hiponatremi etyolojisinin araştırılması ve tedavi amaçlı dahiliye servisine yatışı yapıldı.
Özgeçmiş: Bilinen hipertansiyon tanılı hasta amlocard 5mg kullanıyor.
Fizik Muayene: Genel durumu orta,uyku hali nedeniyle iletişim
kurulamıyor.
Labaratuar: sodyum 111, potasyum:4,3 crp:0,801 esr:29,bazal kortizol
düzeyi:1
Uyku hali ve kooperasyon bozukluğu bulunan hastada hiponatremiye ek
nöropatoloji ekarte edilmesi açısından nöroloji kliniğine danışıldı.Beyin BT ile
değerlendirilen hastada akut nöropatoloji düşünülmemesi üzerine hastanın ta-
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kibine dahiliye servinde devam edildi. Hastanın geliş Na değeri 111 oldğundan
ve semptomatik olması nedeniyle %3lük hipertonik ile tedavisine başlandı. Na
değeri uygun şekilde artirilarak 48 saatin sonunda 128e geldi. Hastanın istenilen sınırlara gelen sodyum değerine rağmen uyku hali ve genel nörolojik durumunda istenen gelişme olmaması nedeniyle nöroloji klinigine yeniden danışıldı.
Nöroloji tarafından kranial mr istendi. Kranial Mr empty sella seklinde geldi. Bunun üzerine hipofiz hormonları istendi. Tft paneli subklinik hipertiroidizm lehine
idi.FSH, LH yaşına uygun aralıkta, sabah 8 açlık kortizol düzeyi ise ileri düzeyde
düşük geldi. Hastanın boş sella ile birlikte hipokortizolim durumu tarafımızca
parsiyel hipopituitarizm olarak değerlendirildi ve hastaya kortikosteroid replasman tedavisi başlandı.Steroid sonrasında 1. gün hastanın poliüri ile birlikte Na
değeri 138 e yükseldi.Hastanın yatışı sırasında akut hiponatremi etyolojisine
yönelik olarak toraks bt çekilmişti (uygunsuz adh sendromu idrar na >20 şeklinde ve tuz kaybına neden olabilecek ajan kullanımı olmadığından). Toraks BT
de perikardiyal efüzyon saptandı. Spot idrarda protein miktari 750 mg olarak
geldi. Perikardiyal efüzyon ile birlikte nöropsikiyatrik değişiklikler ve proteinüri
>500 mg Sistemik lupus eritematozusu akla getirdi.Kriterler göz önüne alınarak immunojik parametreler gönderildi.ANA+ ve Antidsdna + gelen hastaya
SLE tanısı konuldu ve tedavisi Romatoloji ile görüşülerek düzenlendi. Steroid
replasmanı sonrası kliniğinde dramatik iyileşme görülen hasta tiroit sintigrafisi
sonucuyla birlikte görülmek üzere dahiliye poliklinik önerilerek taburcu edildi.
Anahtar kelimeler: hipopituitarizm, lupus, SLE, Boş sella sendromu

Endokrinoloji
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OLGU SUNUMU: HİPOTİROİDİYE SEKONDER RABDOMİYOLİZ
Gizem Leyla Kokoğlu, Zeynep Saraç, Fatih Borlu
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

Giriş: Rabdomiyoliz kas hücrelerinin travmatik veya nontravmatik pek çok
durum sonrasında yıkılması ile intrasellüler materyallerin dolaşıma katılması sonucu görülen klinik ve biyokimyasal bir sendromdur. Rabdomiyolizin en
sık sebepleri arasında travmalar, aşırı egzersiz, hipotiroidi, viral enfeksiyonlar,
konvülziyonlar, kolşisin, statinler ve lityum gibi ilaçlar, herediter kas enzim eksiklikleri gibi sebepler yer almaktadır. Hipotiroidi, tiroid hormonlarının yetersiz
salgılanması sonucu gelişen bir klinik tablodur.
Olgu sunumu: Elli bir yaşında erkek hasta halsizlik, kas ağrıları ve kilo kaybı
yakınmaları ile polikliniğe başvurdu. Özgeçmişinde bilinen hastalık ve kronik
ilaç kullanımı, geçirilmiş operasyon ve travma öyküsü yoktu. Fizik muayenede her iki alt ve üst ekstremitelerinde kas gücü 4/5 olarak izlendi. İdrar miktarında azalma tariflemiyordu, yaklaşık iki haftadır idrar renginde koyulaşma
tarifliyordu. Bakılan laboratuvar tetkiklerinde kreatinin: 1,12 mg/dL(0,70-1,20),
AST:137 U/L(<40), LDH:1860 U/L(135-225), CK:9769 U/L(39-308), Kolesterol:299 mg/dL(<200), Trigliserid:138 mg/dL(<200), LDL:195 md/dL, HDL:76
mg/dL, hemogram parametreleri normal, idrar rengi açık kırmızı renkte, analizinde 2-3 eritrosit izlendi. Ekokardiyografisi ve akciğer grafisi normal sınırlarda
idi. Tiroid fonksiyon testlerinde TSH:178 mlU/L(0,27-4,2), FT4:0,58 ng/dL(8,917,1) olarak saptandı. EKG’sinde sinüs bradikardisi dışında patoloji izlenmedi.
Tiroid USG’sinde tiroid parankimi diffüz heterojen hipoekoik yapıda izlendi.
Parankimde lineer bant formasyonları ve psödonodüler görünüm izlendi. Yapılan üriner sistem USG’sinde böbrek boyutları normal sınırlarda idi, herhangi bir
obstruksiyon bulgusuna rastlanmadı. Hasta hipotiroidiye sekonder rabdomiyoliz olarak kabul edilerek levotiroksin tedavisi başlandı. Yapılan tedaviler sonucu
CK: 67 IU/L, TSH:3,9 mIU/L’ye gerileyen hasta endokrinoloji poliklinik kontrolü
önerilerek taburcu edildi.
Tartışma: Rabdomiyoliz akut nöromuskuler semptomlar veya idrar renginde koyulaşma ile birlikte kesin bir sınır değer bulunmamakla beraber serum kreatinin kinaz değerinde normalin 5 kat ve üstü bir yükseklik saptanması halinde
tanı alır. Rabdomiyoliz yapan sebepler arasında travmalar, ağır egzersiz, kolşisin,
statin, lityum gibi ilaçlar, hipotiroidi, viral enfeksiyonlar, herediter kas enzim eksiklikleri sayılabilir. Kreatinin kinaz yüksekliği ile seyreden miyokard enfarktüsü
ve inflamatuvar miyopatilerden; hematüri, hemoglobinüri ve renal kolikten ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Hipotiroidide kreatinin kinaz yüksekliğinin sebebi tam
olarak bilinmemekle beraber kreatinin kinaz aktive edici varlığı, kreatinin kinaz
klirensinin azalması, ATP eksikliğinden dolayı kaslardan kreatinin kinaz salınımının artması, karbonhidrat metabolizmasında meydana gelen bozulmalar ve
hipotermi patofizyolojide etken olarak düşünülmektedir. Kas ağrısı ve kas güçsüzlüğü ile gelen hastalarda rabdomiyoliz de ön tanılar arasında düşünülerek
hastalar bu açıdan değerlendirilmeli ve nadir gerçekleşse de hipotiroidi ile ilişkili
rabdomiyoliz gelişebileceği akılda tutulmalıdır.

1) Ankur Gupta, Peter Thorson, Krishnam R Penmatsa, and Pritam Gupta. Rhabdomyolysis: Revisited. Ulster Med J. 2021 May; 90(2): 61–69.
2) Varvara Boryushkina, Samihah Ahmed, Kalimullah Quadri, Adesh Ramdass. Recurrent Rhabdomyolysis Induced by Severe Hypothyroidism. Cureus. 2019 Jun
3;11(6):e4818.
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ADRENAL YETMEZLİĞİN NADİR BİR NEDENİ: HİT İLİŞKİLİ
BİLATERAL ADRENAL HEMORAJİ
Füsun Saygılı1, Sena Özkılınç2, Hatice Özışık1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Heparin ilişkili trombositopeni(HİT), heparinin indüklediği bir immün
yanıt sonucu, trombositlerin antikor aracılı aktivasyonu ve buna bağlı tüketimi
ile oluşan, trombositopeni ve tromboz ile karakterize, geçici, edinsel bir sendromdur. HİT; bilateral adrenal hemoraji(BAH) gibi yaşamı tehdit eden ciddi
komplikasyonlara neden olabilir. Adrenal yetmezlik tablosuna neden olan HİT
ilişkili bilateral adrenal hemoraji gelişen bir vakamızı sunmak istedik.
Olgu: 64 yaş kadın hasta. Osteoporoz ve hipotiroidi tanılı hasta Mayıs
2022’de ağaçtan düşme sonrası acil servise başvurmuş. Tüm vücut BT’sinde
vertebralarda multiple fraktür saptanması üzerine ortopedi tarafından operasyon planlanmış. Pre-op tetkiklerinde PZ'si normal, APTZ'si uzamış olarak saptanan hastanın mixing testi sonucunda APTZ normale dönmüş. ANA-ANCA
negatif, Anti-DsDNA<10 IU/mL, C3-C4 normal, vWF düzeyi normal sınırlarda
saptanmış. Faktör düzey tayininde Faktör XI %1.3 (70-120) olarak sonuçlanan
hasta izole faktör XI eksikliği olarak değerlendirilmiş. İzlemde hastanın trombosit
sayısında düşüş saptanmış (313bin-306bin-131bin-68bin).
Ortopedi servisinden taburcu edilen hasta 15 gün sonra bulantı-kusma, bilinç
bulanıklığı ve genel durum bozukluğu ile acil servise tekrar başvurmuş. Batın
BT'sinde bilateral adrenal hematom mevcut olan, tetkiklerinde Na:128mEq/L,
K:5.5 mEq/L, kortizol:7 µg/dL ve ACTH:31ng/L saptanan hasta BAH’a sekonder adrenal yetmezlik tablosuyla yoğun bakım izlemine alındı. TSH:1.51 mU/L,
FT4:1.51 ng/dL, Östradiol <25 ng/L, FSH:46 U/L, LH:28 U/L, PRL:4.11 µg/L
olarak sonuçlandığı için hipofiz yetmezliği dışlandı. Travma öyküsü olan hastada adrenal yetmezliğin sebebi ilk aşamada Faktör 11 eksikliğine sekonder
bilateral adrenal hemoraji olarak düşünüldü; ancak hastanın travma sonrası
ilk başvurusunda çekilen BT görüntüleri tekrar incelendiğinde adrenal hemorajiye ait bulguya rastlanmadı. Aynı zamanda faktör 11 eksikliğine bağlı majör
kanama ihtimali düşük olduğu için hasta etiyolojik faktörler açısından tekrar
değerlendirildi. Geçmişe yönelik tetkikleri tarandığında ortopedi yatışında hastaya immobilite sebepli DMAH başlandığı ve izlemde 5. günde trombositopeni
geliştiği görüldü. Trombositopeniye sebep olabilecek diğer etiyolojik faktörler
ekarte edilen hastada HİT’e bağlı bilateral adrenal hemorajiye sekonder adrenal
yetmezlik düşünüldü.
Sonuç: BAH, adrenal yetmezliğe neden olabilen, yaşamı tehdit eden bir
komplikasyondur. Nonspesifik semptomlarla başvuran hastalarda adrenal yetmezlik tablosunun akla gelmesi hayati önem taşımaktadır. Bizim hastamızda
olduğu gibi travma öyküsü olan hastalarda adrenal yetmezliğin nedeni olarak
HİT ilişkili adrenal hemoraji gibi nadir görülen travma dışı adrenal hemoraji
sebepleri de mutlaka akılda tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: Bilateral adrenal hemoraji, adrenal yetmezlik, trombositopeni, heparin

Kaynaklar:
1) Aditya Tedjaseputra 1 2, Matthew Sawyer 2 3, Andy Lim 2, Julian Grabek 1 4, Michael Sze Yuan Low 5, Adrenal failure secondary to bilateral adrenal haemorrhage
in heparin-induced thrombocytopenia, Ann Hematol 2020 Mar;99(3):657-659.
2) Bryan E-Xin Tan, Bilateral Adrenal Hemorrhage Secondary to Heparin-Induced
Thrombocytopenia, Am J Med 2020 Jul;133(7):e376-e377.
3) Leon E Kurtz 1, Sarah Yang, Bilateral adrenal hemorrhage associated with heparin
induced thrombocytopenia, Am J Hematol 2007 Jun;82(6):493-4.
4) Robyn L Houlden, Azraa Canmuhamed, Bılateral Adrenal Hemorrhage Wıth Adrenal Insuffıcıency After Dalteparın Use Post Hıp Athroplastıes, AACE Clin Case
Rep 2020 May 8;6(3):e141-e143.

Anahtar kelimeler: rabdomiyoliz, hipotiroidi, kreatinin kinaz

Kaynaklar
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Tablo 1. Olgumuzun ilk başvuru esnasındaki laboratuvar değerleri
PARAMETRE

DEĞER

NORMAL ARALIK

PS-036

Glukoz

83

74-106 mg/dl

HİPOKALSEMİ İLE BAŞVURAN OTOİMMÜN POLİGLANDÜLER
SENDROM TİP 1 OLGUSU

Kreatinin

0,5

0,5-1,1 mg/dl

AST

33

0-40 U/l

ALT

24

10-49 U/l

Pınar Özufacık1, İlker Işıklıgil1, Sedat Can Güney2, Can Akçura2, Samet
Alkan2, Nilüfer Özdemir2, Zeliha Hekimsoy2

Albumin

3,5

3,2-4,8 g/dl

Kalsiyum

4,97

8,3-10,6 mg/dl

1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Fosfor

7,2

2,4-5,1 mg/dl

PTH

<2,5

14-72 pg/ml)

2Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları

Bilim Dalı

Giriş: Otoimmün poliendokrinopati, kandidiyazis, ektodermal displazi
(APECED), otoimmün poliendokrin sendromu tip 1 (OPS tip 1) olarak da bilinir. Nadir görülen otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. Hastalıktan sorumlu
gen 21. kromozomun uzun kolunda (21q22.3) bulunan otoimmün regülatör
AIRE genidir. OPS tip 1; kronik mukokutanöz kandidiyazis, hipoparatiroidizm,
otoimmün adrenal yetmezlikten oluşan 3 majör kriterden en az ikisinin varlığı
ile tanımlanır (1). OPS tip 1’e; primer hipogonadizm, tip1 diyabet, otoimmün
tiroid hastalıkları, alopesi, vitiligo, pernisyöz anemi, kronik diyare, otoimmün
hepatit, Çölyak hastalığı gibi diğer otoimmün hastalıklar da eşlik edebilir (2).
Biz de, kronik mukokutanöz kandidiyazis tanısı olan, hipokalsemi ile başvuran,
OPS tip1 tanısı aldıktan sonra takiplerde adrenal yetmezlik bulguları saptanan
olgumuzu sunuyoruz.
Olgu: 29 yaşında kadın hasta ilk kez 2014 yılında her iki el parmaklarında başlayıp 2-3 saat süren kasılma şikayeti ile dış merkeze başvurmuş. Yapılan
tetkikler sonucunda hipokalsemi (Ca:5,4 mg/dl) ve hipoparatiroidi (PTH:0,3
pg/ml) saptanması üzerine Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Polikliniğimize yönlendirilmiş. Chvostek ve Trousseau bulguları da pozitif olan hasta
hipokalsemi tedavisi ve etiyolojinin araştırılması amacıyla yatırıldı. Özgeçmişinde tekrarlayan mukokutanöz kandidiazis nedeniyle tedavi öyküsü vardı. Anne
baba arasında akrabalık mevcuttu. Fizik muayenede boy: 151 cm, kilo: 43 kg,
vücut kitle indeksi: 18,8 kg/m2 idi. Ciltte yaygın hiperpigmentasyon mevcuttu.
Chvostek ve Trousseau bulgusu pozitif idi.
Hipoparatiroidi, mukokütanöz kandidiyazis öyküsü ile APECED olarak değerlendirilen hastanın laboratuvar tetkikleri Tablo 1’de verilmiştir. Ciddi semptomatik hipokalsemisi olması nedeniyle hastaya intravenöz kalsiyum replasman
tedavisi başlandı. Eşlik edebilecek otoimmün tiroid hastalıkları açısından gönderilen tiroid fonksiyon testleri ve otoantikorlar olağan saptandı. Tiroid doppler
ultrasonografide herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Çölyak hastalığı açısından
gönderilen otoantikorlar negatifti. Ciltte hiperpigmentasyon izlenen, OPS tip
1’de sık görülen bir antite olan adrenal yetmezlik varlığı açısından sabah saat
08:00’de bakılan adrenokortikotropik hormon (ACTH) ve kortizol düzeyleri
normal olarak saptandı. AIRE gen mutasyonu sonucu pozitif saptandı.
Hasta ilk tanı anından 4 yıl sonra, düzenli takiplerde ellerde uyuşma şikayeti
ile başvurduğu poliklinik kontrolünde Ca:4,7 mg/dl saptanması üzerine yeniden
yatırıldı. Eşlik eden hipotansiyon, halsizlik şikayetleri olması sonrasında gönderilen kortizol: 4,50 ug/dl, ACTH: 1009 pg/ml (15-48) saptanması üzerine hastaya Synacthen testi yapıldı. Kortizolde yeterli yanıt alınamayan hastaya Primer
Adrenal Yetmezlik tanısı konuldu. Hidrokortizon ve fludrokortizon replasman
tedavisi başlandı.
Tartışma: Hipoparatiroidizm ile kandidiyazis arasındaki ilişki ilk olarak 1929
yılında tanımlanmış olup 1946 yılında adrenal yetmezlik ile olan ilişkisi belirlenmiştir. OPS tip 1 olgularının çoğunda izlenen klasik triadın klinik bulguları
genellikle kronolojik sıraya göre ortaya çıkmaktadır. Çoğu olguda kandidiyazis
ilk bulgu olarak erken yaşta saptanır. Sonrasında hipoparatiroidizm ve takiben
adrenal yetmezlik tablosu görülebilir (3). Ancak klasik triadın tamamı tüm hastalarda ve bu sırayla görülmeyebilir. Bu sebeple herhangi bir otoimmün hastalık
saptanan hastalar diğer otoimmün hastalıklar yönünden araştırılmalıdır. Bizim
olgumuzda ilk tanı anında belirtilen 3 majör klinik bulgudan kronik mukokutanöz kandidiyazis ve hipoparatiroidizm saptanmış olup takipler esnasında adrenal yetmezlik tabloya eşlik etmiştir. Sonuç olarak, hipokalseminin OPS tip 1’in
ilk bulgusu olabileceği, eşlik eden diğer patolojiler açısından olguların ayrıntılı
olarak ele alınması ve yıllar içerisinde ortaya çıkabilecek bulgular yönünden
dikkatli izlenmesi gerektiği unutulmamalıdır.

25-OH Vit D

14

>20 ng/ml

Vitamin B12

321

126-505 pg/ml

TSH

2,15

0,35-5,5 uU/ml

fT4

0,98

0,89-1,76 ng/ml

Anti-TPO

46,2

0-60 IU/ml

24 h idrar Ca

205

100-300 mg/24h

Anti-endomisyum antikoru

Negatif

>15 U/mL: pozitif

Doku transglutaminaz IgA

Negatif

>18 AU/mL: pozitif

Endokrinoloji
PS-037

AMİODARON KULLANIMINA BAĞLI TİROTOKSİKOZ
Civanmert Bayrak
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Amaç: Amiodaron, esas olarak potasyum kanallarını etkileyen ve aksiyon
potansiyelinin repolarizasyon fazını uzatan bir antiaritmik ilaçtır (Sınıf III etkisi).
Bununla birlikte, amiodaron aynı zamanda iletim hızını etkileyen (Sınıf I etkisi),
belirli bir beta bloke edici etkiye ve zayıf bir kalsiyum antagonistik etkiye sahip
bir çok iyonlu kanal inhibitörüdür. Amiodaron yağ dokusunda depolanır ve 50100 günlük bir yarılanma ömrü ile karaciğer yoluyla elimine edilir (1).
Amiodaron ile indüklenen tirotoksikozun iki ana tipi vardır. Tip I, tiroid hormonunun artan sentezinden kaynaklanırken, tip II, yıkıcı tiroidit nedeniyle foliküler hücrelerden artan salınımdan (sızıntı) kaynaklanır. Bazen karışık resimler
görülür. Tip I, zaten nodüler guatr veya gizli Graves hastalığı (hipertiroidizm)
olan hastalarda ortaya çıkma eğilimi gösterirken, tip II daha önce tiroid hastalığı
olmadan ortaya çıkar(2).
Olgu: 59 yaşında erkek hasta, atrial fibrilasyon nedeniyle amiodaron kullanmaktayken ellerde titreme şikayeti olması üzerine görülen tiroid fonksiyon testleri TSH <0.015 mIU/L, T3:7.01ng/dl, T4:5.26 ng/dl şeklinde sonuçlandı. TRAB
ve kalsitonin negatif olarak sonuçlandı. Amiodaron ilişkili tip-2 tirotoksikoz düşünülen hastaya metimazol 2x10 mg ve beta bloker başlandı. Kontrollerde tiroid
fonksiyon testlerinin düzelmediği görülünce tedaviye metilprednizolon 32 mg
eklendi. Takiplerde hastanın T4 düzeylerinin normal sınırlara döndüğü görüldü.
Sonuç: Amiodaron ile tedavi edilen tüm hastalarda tiroid fonksiyon testleri
(TSH, F-T4 ve F-T3) düzenli olarak kontrol edilmelidir. Tedavinin başlangıcında,
üç ay sonra ve daha sonra altı ayda bir test yapılması önerilir (1).
Anahtar kelimeler: Tirotoksikoz, Amiodaron

Kaynaklar
1. Haverkamp W, Israel C, Parwani A. Klinische Besonderheiten der Therapie mit
Amiodaron. Herzschrittmacherther Elektrophysiol 2017; 28: 307–16.
2. Tomisti L, Rossi G, Bartalena L et al. The onset time of amiodarone-induced
thyrotoxicosis (AIT) depends on AIT type. Eur J Endocrinol 2014; 171: 363–8.

Anahtar kelimeler: Otoimmün Poliglandüler Sendrom, Hipoparatiroidi, Addison, Mukokutanöz Kandidiyazis

Kaynaklar
1. Perheentupa J. APS-I/APECED: the clinical disease and therapy. Endocrinol Metab Clin N Am. 2002;31(2):295-320.
2. Kahaly GJ, Frommer L. Autoimmune polyglandular diseases. Best Pract Res Clin
Endocrinol Metab. 2019 Dec;33(6):101344. doi: 10.1016/j.beem.2019.101344.
Epub 2019 Oct 4.
3. Owen CJ, Cheetham TD, Pearce SHS. Polyglandular Syndromes. Brook CGD,
Clayton PE, Brown RS, eds. Brook's Clinical Pediatric Endocrinology 6th ed. West
Sussex, UK: WileyBlackwell. 2009:327-42.
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Endokrinoloji
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BİLATERAL SÜRRENALEKTOMİ SONRASI NÜKS EDEN
FEOKROMOSİTOMA OLGUSU
Ersel Bilgin1, Erdem Bektaş1, Ayşenur Yılmaz1, Özge Telci Çaklılı2, Hülya
Hacişahinoğulları2, Özlem Soyluk Selçukbiricik2, Nurdan Gül2, Ayşe Kubat
Üzüm2
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Ve
Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

Giriş: Feokromositoma, bir veya daha fazla katekolamin üreten adrenomedüller kromafin hücrelerinden kaynaklanır. Katekolamin üretimi olmadan da
görülebilir. Paraganglioma(PGL), toraks, karın ve pelvisin sempatik paravertebral ganglionlarının ekstraadrenal kromafin hücrelerinden kaynaklanır. PGL’lar
ayrıca glossofaringeal ve vagal sinirler boyunca yer alan parasempatik ganglionlardan da kaynaklanır. Kromafin hücreli tümörlerin %80 ila 85'i feokromositomalardır, %15 ila%20'si PGLdir. Hipertansiyonlu hastalarda PPGL prevalansı
%0,2-0,6’dır. Kalıtsal PPGL'li hastalarda hastalık sporadik olanlara göre daha
genç yaşta ve multifokal olarak görülür.[1]
Feokromositoma ile ilişkili ailesel bozukluklar otozomal dominant kalıtıma
sahiptir. Von Hippel-Lindau(VHL) sendromu, multipl endokrin neoplazi tip
2(MEN2) ve daha az sıklıkla nörofibromatozis tip 1(NF1). Feokromositoma sıklığı VHL sendromunda %10-20, MEN2'de %50 ve NF1 %2-3'tür.[2-3]
Olgu: Otuz bir yaşında erkek, 9 yaşındayken baş ağrısı şikâyetiyle başvurusunda hipertansiyon saptanmış. Sekonder hipertansiyon etiyolojisi açısından
istenen 24 saatlik idrar katekolaminlerinden normetanefrin ve noradrenalin
yüksekliği beraberinde bilgisayarlı tomografide(BT) bilateral sürrenalde kitle
saptanması üzerine bilateral sürrenalektomi yapılmış. Patolojisi feokromositoma
olarak raporlanmış. Sonrasında takibi olmayan hasta Mayıs 2021 tarihinde baş
dönmesi, çarpıntı, yüz sol yarımında fasiyal paralizi şikayetiyle dış merkeze başvurmuş ve o sırada tansiyon arteryel(TA) 230/110 mmHg ölçülmüş. Difüzyon
manyetik rezonans(MR) görüntülemesinde sol talamus medialinde difüzyon kısıtlaması gösteren fokal akut enfarkt ile uyumlu alan saptanmış. Batın BT görüntülemesinde sağ sürrenalde 33x27 mm ve 30x21 mm, sol sürrenalde 48x34mm
boyutlu T2A da heterojen hiperintens görünümde kitle saptanmış ve ileri tetkik
amacıyla tarafımıza yönlendirilmiş.
Özgeçmişinde 2003 yılında volvulus nedeniyle operasyon öyküsü ve alışkanlıklarında 10 paket/yıl sigara bulunmakta, soy geçmişinde özellik bulunmamaktaydı. Fizik muayenesinde TA 160/90 olarak ölçülmesi ve kardiyak oskültasyonda S4 duyulması dışında patolojik özellik saptanmadı.
Laboratuvar incelemesinde HbA1c 7.1 saptandı. Ailede diyabet öyküsünün
olmaması, C-peptid’in 4.16 ng/ml olması nedeniyle sekonder diyabet olarak değerlendirildi ve metformin başlandı. Hipertansiyon ilişkili organ hasarı açısından
yapılan transtorasik ekokardiyografide ejeksiyon fraksiyonu %65, sol ventrikül
hipertrofisi, sol ventrikül diastolik disfonksiyonu saptandı. Spot idrarda proteinürisi 0.13g/gün olarak ölçüldü.
Kranial MR-MR anjiyografisinde kronik iskemik gliotik odaklar, hipertansif
vaskülopatiler saptandı. Erken yaştaki inme etyolojisi açısından gönderilen immünolojik parametreler normal olarak saptandı. Arteryel tromboz için bakılan
homosistein 34.9 μmol/l eş zamanlı folat 2.72ng/ml, vitamin B12 291.5 pg/ml
olarak saptandı. B12 ve folat replasmanı sonrasında homosistein düzeyi 13.1
μmol/l seviyesine geriledi (Resim 1).
Yirmi dört saatlik idrarda normetanefrin 8335 μg/gün(50-650), noradrenalin
1928 μg/gün(20- 105) olup yüksek saptandı, 5-hidroksi indol asetik asit, adre-
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nalin, vanilmandalik asit(VMA), homovanilik asit(HVA), metanefrin, dopamin
seviyesi normaldi. Normetanefrin ve noradrenalin artışı ile erken yaşta bilateral feokromasitoma öyküsü olması nedeniyle etiyolojide yer alabilecek genetik
sendromlar açısından VHL sendromuna yönelik mutasyon analizi için örnek
gönderildi, süksinat dehidrogenaz B(SDHB) gen mutasyonu açısından da operasyon materyalinden SDHB aktivitesi bakılması planlandı.
Gallium-68-DOTATATE PET/BT(Ga68-DOTATATE PET/BT) incelemesinde sağ sürrenalde 35x29 mm(SUDmax:12) ve 29x22 mm(SUDmax:4) ve sol
sürrenalde 50x34 mm(SUDmax:22) ve 23x19 mm boyutlarında(SUDmax:17)
nodüler lezyonlarda ve pankreas gövde kesimindeki 14 mm çapında bir alanda Ga68-DOTATATE tutulumu izlendi. Pankreastaki tutulum açısından MRMRCP görüntülemesi yapıldı. Pankreas gövdesinde 1cm altında kontrast tutan
kitle saptandı. FDG-PET’de, Ga-68 PET ile benzer yerlerde tutulum görüldü,
pankreas ve lenf nodlarında tutulum görülmedi. Nöroendokrin tümör açısından
gönderilen kalsitonin 33.38(<18), Nöron Spesifik Enolaz(NSE) 17.59 ng/ml(016.3), 24 saatlik idrarda 5-HİAA 5,81 mg/gün(2-9) olarak sonuçlandı. Pankreas
kitlesi açısından gönderilen CEA 2.61 ng/ml CA-19-9 9.44 U/ml olarak sonuçlandı. Gastroenteroloji birimine danışıldı ve nöroendokrin tümör düşünülmedi
yıllık MR ile takibi önerildi (Resim 2). MEN sendromları açısından tiroid ultrasonografisi, PTH seviyesi 24 saatlik idrar kalsiyumu normal olarak saptandı.
Hastanın daha önce yapılan bilateral sürrenalektomi operasyonu sonrasında postoperatif kortikosteroid ve mineralokortikoid replasmanın yapılmadığı
değerlendirildiğinde sürrenalektominin parsiyel olduğu düşünüldü. Doksazosin
10+12+10mg, Fenoksibenzamin 3x10mg, Verapamil 120+80+120mg, Amlodipin 10mg tedavisi ile TA kontrol altına alındı ve operasyona hazırlandı. Bilateral sürrenalektomi, paraaortekal lenf nodu eksizyonu, paraaortakaval kitle rezeksiyonu yapıldı. Patoloji değerlendirmesinde sinaptofizin(+), kromogranin-A(+),
pansitokeratin(-), Tirozin hidroksilaz(+), Ki-67<%1, SDHB(-) olup bilateral
feokromositoma saptandı, kapsül invazyonu görülmedi, eksize edilen lenf nodlarında reaktif değişiklikler saptandı. Post-op takiplerinde normotansif seyirde
olduğu ve idrar katekolaminleri normal olarak görüldü.Genetik incelemede
VHL geninde ekzon 3’te heterozigot c.482>A(p.R161Q,rs730882035) saptandı.Mevcut tablo Von Hippel Lindau Sendromu ile uyumlu bulundu ve hastaya
genetik danışmalık verildi ve VHL mutasyonuna bağlı gelişebilecek hastalıklar
açısından takibe alındı.
Sonuç: VHL benign ve malign tümörlerle kendini gösteren, otozomal dominant geçişli bir sendromdur. VHL sıklığı 36.000 de 1’dir. Hastalığın ilk belirtileri çocuklukta, ergenlikte veya erişkinlikte çıkabilir ve prezentasyon yaş
ortalaması 26'dır. VHL ile ilişkili tümörlerin spektrumunda kraniyal ve spinal
hemanjiyoblastom,retinal anjiyom, renal hücreli karsinom (RCC), feokromositoma, orta kulağın endolenfatik kese tümörü, seröz kistadenom ve pankreasın
nöroendokrin tümörü, epididimis papiller kistadenom yer alır.[4,5]
VHL’da feokromositoma genellikle genç hastalarda görülür, multiple, ekstraadrenal yerleşimli olabilir. VHL hastalığında katekolamin üreten feokromasitoma olgularında Feniletanolamin N-Metiltransferaz eksikliği nedeniyle normetanefrin ve noradrenalin artışı gözlenir.[6,7] Vakamızda erken başlangıçlı, bilateral
olması ve normetanefrin, noradrenalinin ön planda olduğu katekolamin üretiminin olması VHL ve SDH gibi genetik sendromlar açısından tetkik edilmesine
yönlendirmektedir.
VHL’nun seyrinde gelişebilecek tümörler açısından izlem protokolleri bulunmaktadır. Erken tanı ve tedavi olanakları açısından hastayı ve aile bireylerini
yönlendirebilmek açısından VHL’den şüphelenilen vakalarda genetik test ile
doğrulama önem teşkil etmektedir.
Anahtar kelimeler: feokromositoma, sekonder hipertansiyon, Von Hippel Lindau, VHL,
PPGL
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1. Lenders JW, Duh QY, Eisenhofer G, Gimenez-Roqueplo AP, Grebe SK, Murad
MH, Naruse M, Pacak K, Young WF Jr; Endocrine Society. Pheochromocytoma
and paraganglioma: an endocrine society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2014 Jun;99(6):1915-42. doi: 10.1210/jc.2014-1498.
2. Gruber LM, Erickson D, Babovic-Vuksanovic D, Thompson GB, Young WF Jr,
Bancos I. Pheochromocytoma and paraganglioma in patients with neurofibromatosis type 1. Clin Endocrinol (Oxf). 2017 Jan;86(1):141-149. doi: 10.1111/
cen.13163. Epub 2016 Aug 26. PMID: 27460956.
3. Walther MM, Herring J, Enquist E, Keiser HR, Linehan WM. von Recklinghausen's
disease and pheochromocytomas. J Urol. 1999 Nov;162(5):1582-6. PMID:
10524872.
4. Maher ER, Yates JR, Harries R, Benjamin C, Harris R, Moore AT, Ferguson-Smith
MA. Clinical features and natural history of von Hippel-Lindau disease. Q J Med.
1990 Nov;77(283):1151-63. doi: 10.1093/qjmed/77.2.1151. PMID: 2274658.
5. Lonser RR, Glenn GM, Walther M, Chew EY, Libutti SK, Linehan WM, Oldfield
EH. von Hippel-Lindau disease. Lancet. 2003 Jun 14;361(9374):2059-67. doi:
10.1016/S0140-6736(03)13643-4. PMID: 12814730.
6. Eisenhofer G, Walther MM, Huynh TT, Li ST, Bornstein SR, Vortmeyer A, Mannelli M, Goldstein DS, Linehan WM, Lenders JW, Pacak K. Pheochromocytomas
in von Hippel-Lindau syndrome and multiple endocrine neoplasia type 2 display distinct biochemical and clinical phenotypes. J Clin Endocrinol Metab. 2001
May;86(5):1999-2008. doi: 10.1210/jcem.86.5.7496. PMID: 11344198.
7. Baghai M, Thompson GB, Young WF Jr, Grant CS, Michels VV, van Heerden JA.
Pheochromocytomas and paragangliomas in von Hippel-Lindau disease: a role
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Hastanın görüntüleme yöntemleri: a. Operasyon öncesi Ga-68 PET görüntüsü, b.
Operasyon sonrasındaki kontrol Ga-68 PET görüntülemesi, c. Operasyon öncesi Ga-68
PET-BT görüntülemesi, d. Operasyon sonrası kontrol Ga-68 PET-BT görüntülemesi, e.
Operasyon öncesi MR görüntülemesi, f. Operasyon sonrası kontrol MR görüntülemesi

Tablo 1. Hastanın laboratuvar tetkikleri

kan glukozu 40 mg/dL iken insülin düzeyi 3 mU/mL'den büyüktü. Glukagon
yapıldıktan sonra kan şekeri artışı 66 mg/dL idi. Hastanın servis izleminde hipoglisemileri devam etti.
Hastaya çekilen batın bilgisayarlı tomografide pankreas boyun kesimi düzeyinde anteriorda kontur lobulasyonuna yol açmış izodens nodüler görünüm izlenmiş olup insülinoma yönünden şüphe uyandırdı.
Batın manyetik rezonans görüntülemede pankreas boyun kesimi düzeyinde
anteriorda kontur lobulasyonuna yol açmış izodens nodüler görünüm izlenmiş
olup insülinoma leyhine değerlendirildi.Yapılan endoskopik ultrasonografide
pankreasın gövde kesiminde, boyna yakın, splenik vene komşu lokalizasyon
saptandı.Yaklaşık 10mm çapında, çevresinde hiperekoik ince bir kapsülü bulunan, izo/hipoekoik bir lezyon mevcuttu.Çekilen Ga-68 Pozitron Emisyon
Tomografide fizyolojik ılımlı artmış aktivitelerin izlenebildiği pankreas uncinat
proceste fizyolojik irregüler DOTATATE tutulumları izlendi.Hastaya 25 mcg diazoksit 3x2başlandı. Ancak hipoglisemilerine yanıt alınmadı.İzleniminde totale
yakın pankreatektomi ve splenektomi yapıldı.Patolojisinde nöroendokrin tümör
(grade I, WHO: 2018) saptandı ve tümör kromagranin ve sinaptofizin ile pozitif
boyandı. Ameliyat sonrası hastanın takiplerinde hipoglisemisi olmadı ve remisyonda izlendi.
Sonuç: Baş ağrısı, huzursuzluk, şaşkınlık, nöbet veya koma gibi glikopenik
semptomları; taşikardi,terleme, çarpıntı olan durumlarda hipoglisemiden şüphelenilmelidir.Diyabeti olmayan ancak sürekli gece hipoglisemisi, acil servise
kan şekeri düşüklüğü nedeniyle başvuran vakalarda insülinomadan şüphe etmek gerekir. Tümörün erken tespiti ile hastanın deneyimli bir cerrah tarafından
opere olması çoğu hastada kür sağlamaktadır.
Anahtar kelimeler: İnsülinoma,Mix meal test, 72 saat uzamış açlık testi, Diazoksit, Totale
yakın pankreotektomi

Kaynaklar
1) https://www.uptodate.com/contents/insulinoma
2) Cecil 24. baskı,238. bölüm,Hipoglisemi ve Pankreatik Adacık Hücre Bozuklukları

Endoskopik ultrasonografi görüntüsü

Tablo 1. 72 saat uzamış açlık testi sonuçları

Endokrinoloji

Süre

glukoz (mg/dL)

İnsülin (mU/L)

C peptit (µg/L)

10. dk

51

31

3.16

20. dk

71

31.7

3.2

30. dk

40

23.4

2.64

60. dk

106

33.9

3.49

PS-039

GENÇ BİR KADINDA HİPOGLİSEMİNİN NADİR NEDENİ:
İNSÜLİNOMA
Aysucan Gümüş1, Hatice Özışık2, Mehmet Erdoğan 2, Ezgi Güler 3, Ahmet
Aydın 4, Deniz Nart5, Murat Zeytunlu6
1Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Endokrinoloji Bilim Dalı, İzmir

3Ege Üniveristesi Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir

4Ege Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir
5Ege Üniveristesi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir

6Ege Üniveristesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir

Giriş: İnsülinoma nadir görülen bir tümör olup, insidansı yılda 4/1 000
000 olarak tahmin edilmektedir.Her yaşta görülebilir, kadınlarda daha sıktır ve
adacık hücresi tümörlerinin %60'ını oluşturur.İnsülinomanın rezeksiyon sonrası
hasta için normal yaşam süresi beklentisi mevcuttur. Farmakolojik tedavide diazoksit, ya da oktreotid uygulanabilir.Kliniğimizde hipoglisemi nedeniyle yatırılıp
insülinoma tanısı alan bir vakamızı paylaşmak istedik.
Olgu Sunumu: 39 yaş kadın hasta bilinen kronik hastalığı olmayan hastanın 5-6 aydır devam eden sinirlilik, terleme,titreme, anksiyete, senkop şikayeti
olması üzerine acil servis başvurusunda açlık kan şekeri: 47 mg/dL, eş zamanlı
insülin: 16 Mu/L, Insülin/glukoz oranı 0.34 olarak tespit edildi. Hastanın şikayetleri geçmemesi üzerine endokrinoloji servisine yatışı yapıldı. Mix meal test yapıldı. Açlık glukoz 59 mg/dL, açlık insülinü 23.3 mU/dL, insülin/glukoz oranı 0.39
olarak tespit edildi. insülin/glukoz oranı 0.25'ten büyük olduğu için 5 saatlik Mix
Meal Testi insülinoma ile uyumlu olarak saptandı. Hastaya 72 saat uzamış açlık
testi yapıldı. 8. Saatte hastanın klinik olarak kendini iyi hissetmemesi ve kan
şekeri: 51 mg/dL gelmesi üzerine test sonlandırıldı.Hastanın hipoglisemi anında
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NİVOLUMAB İLİŞKİLİ TİROİDİT SONRASI GELİŞEN CİLT
REAKSİYONLARI VE ETİYOLOJİNİN BELİRLENMESİNDE
PATOLOJİNİN ROLÜ
Besra Hazal Yeşil Gürel1, Mehmet Çağrı Ünal2, Abdullah Serkan Yener2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı

Giriş: İmmün denetim noktası inhibitörleri klinik pratikte giderek daha fazla
kullanılmaktadır. Klinik kullanımlarının artmasıyla, toksisitelerinin görülme sıklığı
da artış göstermiştir. İmmünolojik etkilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan yan
etkiler ‘‘immün ilişkili advers olaylar’’ olarak adlandırılır. İmmün sistemin aktivasyonu ile ilişkili bu yan etkiler, en sık deri, gastrointestinal sistem ve endokrin
sistemlerde görülür. Nivolumab da bu gruba ait olan ve programlanmış hücre
ölümü ligandını hedef alan antikor bazlı bir tedavidir. Bu grupta tiroidde görülen immün ilişkili advers olayların sıklığı, sitotoksik T-lenfosit antijeni 4’ü hedef
alan ajanlara göre daha sık olarak bildirilmiştir. Bunun yanında hepatotoksisite
ve cilt reakisyonları, antitiroid ilaç (ATİ) tedavisinin bilinen yan etkilerindendir.
Bazı çalışmalarda otoimmünitenin eşlik ettiği hipertiroidilerde, bu yan etkilerle
daha sık karşılaşıldığı gösterilmiştir. Biz de metastatik malign melanom tanısı ile
nivolumab kullanmakta olan olguda gelişen tirotoksikoz ve sonrasında gelişen
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cilt reaksiyonlarının ATİ kullanımı ve nivolumab kullanımı ile ilişkilendirilmesinde patolojik bulguların rolünü anlattık.
Olgu: 53 yaşında kadın olgu, sağ göz coroid malign melanom nedeniyle
27.03.2020’de enükleasyon yapılmış ve tıbbi onkolojide takipli iken karaciğer
ve kemik metastazları ile nüks olması üzerine 18.04.2022’de nivolumab tedavisine başlanmış. Olgu, 15 gün arayla totalde 3 doz nivolumab tedavisi aldıktan
sonra, serum serbest tiroksin (sT4), triiyodotironin (sT3) yüksekliği ve Tiroid
Stimülan Hormon (TSH) baskılanması görülmesi üzerine endokrinoloji polikliniğine başvurdu. Fizik muayenede boyunda ele gelen lenfadenopati, tiroidde
nodül, palpasyonla hassasiyet saptanmadı. TSH<0.015, sT4 4.36, sT3 8.36
idi. Anti-TPO pozitif, TRAB negatifti. Serum serbest kortizol düzeyi normaldi.
CRP 2.2, ESH 34idi. Ultrasonda tiroid gland boyutları artmış, konturlar düzenli
ve parankim heterojen olarak görüldü. Sağ lobda 10mm çapında hipoekoik,
11mm çapında izoekoik iki adet nodül saptandı. Aşikar hipertiroidisi olan olguya 2x5mg metimazol başlandı. Nivolumab tedavisine devam edildi. Bir ay
sonra kontrol kan tetkiklerinde TSH düzeyi 0.98, T4 0.58, T3 3.62 olarak görüldü. Olgunun herhangi bir yakınması yoktu. Fizik muayenede patolojik bulgu
yoktu. Metimazol dozu 2x2.5mg olarak azaltıldı. İki hafta sonra kan tetkiklerinde TSH düzeyi 20.58, sT4 0.38, sT3 2.38 olarak görüldü. Fizik muayenede
ise bilateral el sırtından ön kola uzanan, anüler karakterde, eritemli, kaşıntılı
papüller saptandı. Olgunun bu nedenle iki gün önce dermatoloji polikliniğine
başvurduğu ve nivolumaba bağlı granüloma annulare ön tanısı ile biyopsi planı
olduğu öğrenildi. Aşikar hipotiroidi gelişen hastada ATİ tedavisi kesildi. Levotiroksin 25 mcg/gün tedavisi başlandı. Dermatoloji tarafından alınan deri biyopsi
patolojik olarak ilaç erupsiyonu ile uyumlu olarak sonuçlandı. Patoloji ile görüşülerek, bulguların patolojik olarak granuloma annulare ya da nivolumaba
bağlı olabilcek diğer immün ilişkili advers cilt reaksiyonları ile uyumlu olmadığı,
ATİ ile ilişkili olabilecek spesifik olmayan ilaç reaksiyonu ile uyumlu olduğu öğrenildi. Sonuç olarak olguda nivolumab tedavisine bağlı tiroidit ve sonrasında
ATİ tedavisine bağlı gelişen cilt lezyonları olduğu düşünüldü. ATİ ilişkili vaskülit
açısından tetkikleri negatif olduğu görüldü. Tıbbi onkoloji tarafından, patolojik
bulgular doğrultusunda olgunun nivolumab tedavisine devam edildi. Endokrinolojik olarak olgunun tiroid fonksiyon testleri ile takibine devam edilmekte.
Sonuç: İmmün denetim noktası inhibitörlerinin kullanılmında, immün sistem aktivasyonunun aşırıya kaçan yanıtları ile ilişkili olarak, hemen hemen tüm
sistemleri etkileyebilen, ilacın dozunun azaltılması veya kesilmesi ile çoğu zaman
geri dönüşümlü yan etkiler bildirilmiştir. Gelişen bu yan etkilerle mücadelede ilaç
dozunun azaltılması, ilaca ara verilmesi, steroid tedavisi gibi genel yaklaşımlar
uygulanabilir. Olguda bahsedildiği gibi tiroidit geliştikten sonra klinik ve laboratuvar bulguların yakın takibinde hastanın nivolumab tedavisine devam edilmiştir. Daha sonra gelişen cilt reaksiyonlarının, patolojik bulgular doğrultusunda
etiyolojik olarak ATİ tedavisi ile ilişkilendirilmesiyle de hasta immünoterapi tedavisini almaya devam etmiştir.
Anahtar kelimeler: nivolumab, tiroidit, toksisite, patoloji
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ERİŞKİNLİKTE TANI ALAN GLİKOJEN DEPO TİP-3 OLGU
SUNUMU
Fatma Zehra Yaşar1, Ceyda Dinçer2, Sena Tokay Tarhan1, Feyza Dilber3, Dilek Yavuz2
1Marmara Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

2Marmara Üniversitesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
3Marmara Üniversitesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

Giriş: Glikojen depo hastalığı Tip-3 (GDH Tip-3); Cori, Forbes, Limit dekstrinoz olarak da bilinen otozomal resesif geçişli glikojen debranching (dal yıkıcı)
enzim eksikliği nedeniyle oluşan bir hastalıktır. GDH Tip-3’ün 4 formu vardır.
Tip-3a’da hem kas hem karaciğer etkilenirken, hastaların ortalama %15’inde
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görülen Tip-3b’de sadece karaciğer etkilenir. Burada erişkin dönemde tanı almış
glikojen depo hastalığı Tip-3a olan bir hastayı sunuyoruz.
Olgu: İki yıldan beri bilinen primer hipotiroidi tanısıyla levotiroksin replasman tedavisi alan 29 yaşında kadın hasta dahiliye polikliniğine son 1 haftadır
olan bulantı-kusma, karın ağrısı şikayetleriyle başvurdu. Başvurusunda kilo
kaybı, ishal, kas güçsüzlüğü yoktu. Hasta travma ve hipoglisemi atakları tariflemiyordu. Fizik muayenede boyu 163 cm, kilosu 58, vücut kitle indeksi 21 ölçüldü. Batında karaciğer kot altı 2 cm palpabl bulundu diğer sistem muayeneleri
doğaldı, kas gücü 5/5 olarak değerlendirildi. Splenomegali, asit, ikter, proksimal
kas atrofisi saptanmadı. Hastaya benzer şikayetlerle başvurduğu dış merkezde
yapılan tetkiklerde serum kreatin kinaz (CK) 3186 U/L (N:0-190), laktat dehidrogenaz (LDH) 682 U/L (N:0-248), alanin aminotransferaz (ALT) 68 U/L
(N:10-40), aspartat aminotransferaz (AST) 120 U/L (N:10-37) bulunmuş. Merkezimizde yapılan testlerde CK 3162, AST 181, ALT 117, LDH 641, albumin 45
g/L (N:35-52), ürik asit 4.5 mg/dl (N:3.4-7), INR:1,16, glukoz 63 mg/dl (N:65110) olarak sonuçlandı. Soygeçmişte abisinin glikojen depo tip-3 öyküsü olması
nedeni ile gönderilen genetik testte AGL geninde heterozigot c.293+2T>G ve
c.1020delA mutasyonu, glikojen depo hastalığı tip-3 ile uyumlu bulundu. Elektromiyografide myopati, ekokardiyografide sol ventrikül hipertrofisi, abdomen
MR’da hepatomegali ve karaciğer sirozu ile ile uyumlu bulgular saptandı. Kemik
ölçümünde L1-L4 Z skoru:-4.1, Femur boynu Z skoru:-2.1 olan hastaya d vitamini replasmanı önerildi. Tedavide enerji açığı hesaplanarak yüksek nişasta ve
enerji içerikli nutrisyonel destek ürünleri başlandı. Endokrin ve gastroenteroloji
takibinde olan hastanın çabuk yorulma dışında diğer şikayetleri kayboldu, laboratuvar parametreleri geriledi ancak CK yüksekliği azalarak devam ediyor.
Tartışma: Yetişkin çağda kardiyomiyopati, karaciğer sirozu ve osteopeni ile
presente olan bu GDH Tip-3a hastasında geç başvuru nedeni ile komplikasyonların önlenmesi söz konusu olmamıştır. GDH Tip-3 tedavisinde yüksek proteinli
diyet ile kardiyomiyopatinin önlenebileceği, yüksek nişastalı diyet ile daha iyi
metabolik kontrol sağlandığı çalışmalarda gösterilmiştir. Hastalar kardiyomiyopatiye bağlı aritmi ve kalp yetmezliği, nadir olarak hepatoselüler kanser, osteoporoz açısından yakın takip edilmelidir.
Anahtar kelimeler: Glikojen depo hastalığı tip-3, Erişkin hasta, Komplikasyon
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KONTROLSÜZ DİYABET İLE BAŞVURAN İYATROJENİK CUSHİNG
SENDROMU OLGUSU
Rıza Burak Öz1, Rabia Öz2
1Isparta Şehir Hastanesi

2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş: Cushing sendromu; çoğunlukla kardiyovasküler hastalıklara bağlı
olarak azalmış yaşam beklentisi ve artmış mortalite ile ilişkili, kronik ve sinsi
bir hastalıktır (1). Cushing sendromunun en sık sebebi, suprafizyolojik dozlarda
eksojen glukokortikoid alımıdır (2). Cushing sendromu ve metabolik sendrom
arasında dikkat çekici benzerlikler bulunmaktadır. Santral obezite, hipertansiyon, insülin direnci, glukoz intoleransı ve dislipidemi bunlardan bazılarıdır (1).
Glukokortikoidlerin inflamatuar, otoimmün ve malign hastalıklarda sıklıkla kullanılması nedeniyle, detaylı bir tıbbi öykü şarttır (2).
Olgu Sunumu: Bilinen diabetes mellitus (DM) tanılı 45 yaş erkek hasta,
ciltte akneiform döküntüler ve gluteal bölgede ağrı şikayetiyle başvurdu. Yabancı uyruklu olan ve anadili olan Arapça dışında dil bilmediği anlaşılan hasta
ile tercüman aracılığıyla iletişim kuruldu. Alınan anamnezde 12 yıldır DM tanısı
olduğu, Metformin 2x1000 mg aldığı, son birkaç yıl içinde hızlı bir şekilde kilo
alımı olduğu, ağız kuruluğu olduğu, sık sık idrara gittiği ve bu yüzden geceleri
dahi en az 3 kez uyandığı öğrenildi. Ayrıca evde glukometri ile ölçümlerde kan
şekerinin genellikle yüksek seyrettiği öğrenildi. Hastanın gluteal bölgesinde ise 1
gün önce Plastik Cerrahi tarafından drene edildiği öğrenilen bir absesinin olduğu, daha önce de birkaç kez absenin tekrar ettiği, benzer şekilde drene edildiği
öğrenildi. Fizik muayenede baş ve boyun muayenesinde aydede yüz görünümü
yanında ve buffalo hörgücü mevcuttu. Gövde ön yüzünde ve sırtta yaygın akneiform döküntüler ile birlikte, özellikle karın alt kadranda ve gluteal bölgede
büyük pembe strialar vardı.
Laboratuar incelemelerinde açlık glukoz: 340 mg/dL, hemoglobin: 6.01 g/dL,
kreatinin: 0.71 mg/d, sodyum: 135 mmol/L, potasyum: 5.2 mmol/L, glikozile
hemoglobin (HbA1c): %11.5 idi. Cushingoid görünümde olan hastadan ayrıca
adrenokortikotropik hormon (ACTH) ile sabah açlık kortizolü istendi ve kontrolsüz diyabet tanısıyla hospitalize edildi.
Hastaya kullanmakta olduğu metformin tedavisine ek basal-bolus insülin tedavisi başlandı. Yapılan hepatobiliyer ultrasonda karaciğer midklavikuler hatta
170 mm boyutunda ölçülmüş olup hepatomegali olarak değerlendirildi. Ayrıca
karaciğer parankim ekojenitesi hepatosteatoz ile uyumlu şekilde grade 2 artmış
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olarak tespit edildi. Glukometri ile parmak ucu kan şekeri takiplerinde hiperglisemik seyretmeye devam eden hastanın tedavisine pioglitazon 2x15 mg eklendi. Hastanın yatışının 3. gününden itibaren hastanın kan şekeri kontrolü sağlandı. Ancak hastanın baş ağrısı, bulantı, kusma ve oral alım azlığı olmaya başladığı
görüldü. Hiperglisemileri düzelen ancak hipoglisemilerin görülmeye başladığı
hastada, tansiyon takiplerinde de hipotansif seviyeler görülmeye başladı. Nöroloji tarafından Beyin Difüzyon Manyetik Rezonans (MR) ile değerlendirilen
hastada difüzyon kısıtlaması olmadığı ve akut santral patoloji tespit edilmediği
bildirildi. Bu sırada ACTH ve açlık kortizol tetkikleri sonuçlandı. ACTH: <5.0
ng/L (0-46), sabah açlık kortizol: 0.6 mcg/dL (6.02-18.4) olarak tespit edildi.
Tercüman aracılığıyla hastadan tekrar anamnez alındı. Hastanın yaklaşık 10
yıldır, baş ağrısına yönelik olarak 8 mg/gün deksametazon tedavisi aldığı öğrenildi. Hastada eksojen alıma bağlı iyatrojenik cushing sendromu ve yatışından
itibaren almakta olduğu deksametazon dozunu alamamasına bağlı olarak steroid tedavisinin ani kesilmesine bağlı adrenal yetmezlik düşünüldü. Hastaya 100
mg/gün hidrokortizon tedavisi başlandı. Birkaç gün içerisinde hipoglisemi ve
hipotansiyonun düzeldiği, bulantı ve kusmanın olmadığı hastanın hidrokortizon
dozu idame doza düşüldü. Kan şekeri kontrolü de sağlanan hasta Endokrinoloji
poliklinik kontrolü önerisiyle taburcu edildi.
Tartışma: Cushing sendromu; tedavi edilmediği takdirde hayatı tehdit edici olabilen, en ciddi endokrin hastalıklarından biridir. Endojen ya da eksojen
kaynaklı artmış sistemik glukokortikoidlere uzun-dönem maruziyetin bir sonucu
olarak ortaya çıkar (3). Cushing sendromunun klinik özellikleri çok değişken
olabilir. Tek başına patognomonik olan bir semptom ya da bulgu yoktur (2).
Cushing sendromunda sıkça görülen kilo alımı ve hipertansiyon gibi birçok
klinik özellik normal populasyonda da sıkça görülebilir (4). Ayrıca altta yatan
bir malignite ya da paraneoplastik sendroma bağlı kilo kaybı, hiperkortizolizme
bağlı kilo alımını maskeleyebilir (2). Eksojen glukokortikoid alımı düşük dozlarda bile akne, kilo alımı, cushingoid görünüm, yüz eritemi ve strialar gibi belirtilere neden olabilir. Strialar genellikle kalıcıdır. Eksojen glukokortikoidlerin hipotalamo pituiter adrenal aksı baskılaması sonucu yetersiz ve azalmış kortizol üretimi
nedeniyle adrenal supresyon ortaya çıkabilir. Bu durumda semptomların çoğu
spesifik değildir. Bunlar arasında halsizlik, bulantı, kusma, baş ağrısı, hipotansiyon ve hipoglisemi gibi belirtiler bulunabilir. Daha uzun etkili glukokortikoid
preparatları daha yüksek risk ile ilişkilidir ve tedavi süresi ile dozu adrenal supresyon gelişim riski için güvenilir değildir. Adrenal supresyon geliştiği düşünülen
kişilerde tedavi kesilmeden önce hipotalamo pituiter adrenal aksın biyokimsal
testlerle değerlendirilmesi gerekir (5). Olgumuzda da uzun etkili bir preparat
olan deksametazon, suprafizyolojik bir dozda (8 mg/gün) ve uzun dönem hasta
tarafından kullanılmış, buna bağlı kutanöz ve metabolik etkiler ortaya çıkmış
ancak bu semptomların spesifik olmaması, hastanın yabancı uyruklu olması ve
tercüman kullanılmasına rağmen kendini doğru ifade edememesine bağlı olarak
eksojen glukokortikoid alımı farkedilememiştir. Hastanın kullanmakta olduğu
deksametazon tedavisini aniden kullanmamaya başlaması suprese durumdaki
adrenal aksta adrenal yetmezliği tetiklemiş ve bulantı, kusma, baş ağrısı, hipotansiyon ve hipoglisemide artış gibi semptomların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle son yıllarda ülkemizde artmış olan yabancı uyruklu hastalar
değerlendirilirken tercüman desteği olsa dahi, çok dikkatli anamnez, özgeçmiş,
soygeçmiş ve fizik muayene, doğru tanı ve tedavi için olmazsa olmazdır.

Tablo 1. Cushing sendromunda görülen belirti/bulgular ve sıklıkları
Belirti/Bulgu

Sıklık (%)

Genel
Obezite

70-95

Ay dede yüzü

81-90

Buffalo hörgücü

50

Deri
Hirsutizm/Alopesi

75

Pletorik yüz

70-90

Menekşe rengi stria

44-50

Akne

20-35

Kolay morarma

35-65

Gonadlar
Menstrual düzensizlik

70-80

Libidoda azalma

24-80

Nöropsikiyatrik
Emosyonel labilite/Depresyon

70-85

Psikoz

70-85

Kognitif disfonksiyon/Kısa süreli hafıza kaybı

70-85

Kas/İskelet
Kas güçsüzlüğü/Atrofi

60-82

Osteopeni veya kırıklar

40-70

Çocuklarda boy uzamasında azalma

70-80

Metabolik
Hipertansiyon

70-85

Glukoz intoleransı

45-70

Hiperlipidemi

70

Hepatosteatoz

20

Nefrolitiasis

21-50
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LENFOSİTİK ANTERİOR HİPOFİZİT
Vehbi Altan, Semiye Cayanoğlu

Anahtar kelimeler: eksojen cushing sendromu, diyabetes mellitus

Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
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60 yaşında kadın hasta;acil servise halsizlik,üşüme titreme ateş yakınması ile
başvuruyor.Acilde rutin tetkikleri yapılıyor. Serum düzeltilmiş Na 119 saptanması üzerine hiponatremi tetkik ve tedavisi amaçlı dahiliye servisine yatışı yapılıyor.
Özgeçmiş: Bilinen hipertansiyon, diyabet, depresyon, hiperlipidemi,kronik
hepatit B ve iskemik kalp hastalığı tanılı hasta concor 10mg sabah akşam 5mg,
ecopirin 150mg, glucophage 100mg günde 2 kez, humalog mix insülin 25
sabah 36ünite öğlen 14ü akşam 36ü, remeron 30mg, simbalta 30mg, crestor
10mg, famodin 40mg günde 2 kez kullanıyor. İskemik kalp hastalığına bağlı
anjio yapılıp 4 adet stent takılmış(>1yıl)
Fizik Muayene: genel durum iyi, kopere + oryante +
Baş boyun:doğal kvs: doğal ss: doğal batın: doğal ext: sol alt ext-düşük ayak
ve sol alt ext çap olarak daha geniş
Ekg: NSR
Laboratuvar: glukoz:246 na:119 düzeltilmiş na:121 k: 4<4 kreatinin: 0.6
crp:1.59 ürik asit:2.0 idrar na: 69 esr:83 hbsag:3.67 anti-Hbs:0.0 tit- lökosit:8-10 bakter:bol glukoz:+ protein:+
Geliş sodyumu 121 olan hasta hiponatremi tetkik amaçlı dahiliye servisine
yatırılarak %3lük hipertonik mayi ile tedavisine başlandı. 48 saat sonunda beklenen ve güvenilir sınırlar içerisinde sodyum artışı gerçekleşerek sodyum değeri
125’e yükseltildi. Hastanın spot idrar na >20 olup 24 saatlik idrar değerlendirilmesinde total protein:1026.56 mikroalbumin:356.72 ve sodyum:967.68
şeklinde saptandı. Hastanın psikiyatrik ilaçları pskiyatri ile konsulte edilerek
hiponatremi yapmayacak ajan tercih edilecek şekilde değiştirildi.Hipertonik
replasmanı ile takip edilen hastada ilk 3 gün sodyum değeri beklenen düzeye
ulaşılamadı.Piyelonefrit(iye + ateş,usg de özellik yok)tanısıyla iesef 2*1 almakta
olan hastanın takibinde hipotansiyon gelişmesi üzerine hastada sepsis düşünüldü ve bu doğrultuda sıvı replasmanı yapıldı ve antibiyotik spektrumu genişletildi.Hiponatremi ile takip edilen hastanın takibinde septik tablo gelişmesi hipokortizolim düşündürdü.Bunun üzerine hastada hipofizer hormonlar gönderildi.
(TSHs:2.537 t4:0.47, prolactin:53.16, acth:5.20 plazma ranin aktivitesi:1.77 al-
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dosteron<25, kortizol:2.10 fsh, lh: post-men değerlerde saptandı)Hastanın saat
8 plasma açlık glukozu 2.1 düzeyinde olup düşüktü.TSH normal olup Ft4 düşük
olması ve hipokortizolim olması hipofizer yetmezlik düşündürdü.Bunun üzerine
hastadan Hipofiz Mr istendi.Mr sonucu radyoloji ile birlikte değerlendirildi.:T1
de hetereojen sinyal,kalınlaşmış infindibulum mevcuttu(chiasma opticum basısı
izlenmedi) ve bu radyolojik görünüm ile birlikte bahsedilen mevcut hormon
eksiklikleri birleştirildiğinde hastaya tarafımızca lenfositik anterior hipofizit tanısı konuldu.Hastaya öncelikle steroid replasman tedavisi başlandı. (Kronik
hep B olan hasta;antiviral tedavi eklendi;takipte immunsupresif ajan gereksinimi olabileceğinden,ve öncesinde hbv dna düzeyi gönderilerek) Daha sonra
levotiroksin mevcut tedavisine eklendi.(takipte Ft4 kullanılacak sekilde). Görme
alanı acısından Göz hastalıklarına danışıldı.Normal olarak bulundu.Dolayısıyla
hastaya immunsupresif tedavi verilmesi düşünülmedi.Sadece hormon replasmanı ile takibine karar verildi.Steroid replasmanı sonrasında genel kliniğinde
dramatik düzelme gözlenen,Na değeri 136 ya yükselen,diyabet açısından tedavisi düzenlenen,replasman tedavileri planlanan hasta 2 ayda bir göz hastalıkları
takibi ve aylık dahiliye poliklinik kontrol önerilerek taburcu edildi.
Anahtar kelimeler: hipopituitarizm,hiponatremi,sepsis,

Endokrinoloji
PS-046

THRΒ GEN MUTASYONU NEDENİ İLE GELİŞEN TİROİD
HORMON DİRENCİ
Fatıma Özkaya Kutluay1, Ayten Eraydın2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim
Dalı

Giriş: Tiroid Hormon Direnci (THD), 1/40.000 sıklıkta saptanan nadir gözüken bir durumdur.1 THD kalıtımsal bir hastalıktır ve tanı konulmadığı takdirde
tiroid rezervini azaltacak müdahalelerde ciddi hipotiroidi kliniği meydana gelebilir. THD’ li gebelerin fetusunda THD gen mutasyonu yok ise fetal tirotoksikoz
gelişir. THD’ nin bu klinik sonuçları yüzünden kalıtsal olan bu hastalığa sahip
bireylerin tanı alması ve aile taramasının yapılması önemlidir.
İlk kez 1967 yılında Refetoff tarafından tiroid hormonlarına karşı bozulmuş
duyarlılık tanımlanmıştır.2 Klinik bulgular spesifik değildir ve hipotiroidi ile hipertiroidinin bulguları görülebilir. En sık bulgu olan guatr %60-90 sıklıkta görülmektedir. Taşikardi, duygusal labilite, hiperkinetik davranış bozuklukları, hiperaktivite, dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, mental gerilik, sensorinöral duyma
kusuru, kısa boy, gecikmiş kemik yaşı, düşük beden kitle endeksi, tekrarlayan
kulak ve boğaz enfeksiyonları görülebilir.
Biz THD’ye farkındalığı arttırmak ve bu hastalığın önemini vurgulamak için
bu olguyu sunuyoruz.
Vaka Sunumu: 26 yaşında erkek hasta, son 7 yılda 35 kilo alma öyküsü,
diyet ve egzersize dirençli obezite ile tarafımıza başvurdu. Bilinen bir ek hastalığı, kullandığı ilaç ve aile öyküsü bulunmamktaydı. Hastanın boyu 168 cm,
vücut ağırlığı 86,5 kg ve beden kitle indeksi (BKİ) 36 kg/m² olarak ölçüldü. Fizik
muayenesinde tiroid bezi büyümüş olarak palpe edildi. Hastanın rutin kanları
ile birlikte tiroid fonksiyon testleri (TFT) istenildi. Tiroid stimülan hormon (TSH)
1.26 mU/L (normal), serbest T4 (sT4) 2,47 ng/dL (yüksek) ve serbest T3 (sT3)
4.96 ng/L (yüksek) ölçüldü. Laboratuvar olarak başka patoloji izlenmedi. Yapılan tiroid ultrasonografide tiroid gland boyutları sağ lob 18x32,6x52 mm ve
sol lob 18,5x13,5x39 mm olarak normalden büyük ölçüldü, nodüle rastlanmadı. Hastadan bir hafta sonra yeniden kontrol tiroid fonksiyon testleri istenildi.
Önceki sonuçlarla benzer şekilde TSH normal (1,64mU/L), sT4 ve sT3 yüksek
(sT4:2.27 ng/dL, sT3: 5.02ng/L) olarak saptandı. Hastada ayırıcı tanıda THD
ile birlikte TSH salgılayan hipofiz adenomu düşünüldü. 1. derece akrabalar TFT
kontrolü için çağırıldı. Hastadan TSH salgılayan hipofiz adenomu açısından
TSH alfa subuniti ve hipofiz MR istenildi. Hastanın TSH alfa subuniti 0,1 IU/L
(normal) ölçüldü. Hipofiz MR'da patolojiye rastlanmadı. TSH salgılayan hipofiz
adenomu ön tanısından uzaklaşıldı. TSH alfa subuniti normal gelen hastaya
Werner testi yapıldı. 8 gün süreyle oral olarak 100 μg/gün T3 preparatı verildi.
Werner testi sonucunda THD'de beklenildiği şekilde TSH ve sT4'ün baskılandığı
(TSH:0.0148mU/L, sT4:0.990 ng/dL) görüldü.
Aile fertleri kontrole geldiğinde baba ve kız kardeşin TFT sonuçları normal
iken annede TSH 12.7mU/L (yüksek), sT4 2ng/dL (yüksek), sT3 3.89ng/L (yüksek) ölçüldü. Hasta ve annesi genetiğe yönlendirildi. İkisinde de tiroid hormonu reseptör beta (THRβ) gen mutasyonu gözlendi. Tiroid hormon eksikliğinde
karşımıza çıkan kilo alma, soğuk intoleransı tarifleyen hastaya levotiroksin (LT4)
50 μg/gün başlandı. Aynı zamanda taşikardi tarifleyen hastaya atenolol 50 mg/
gün başlanıldı. 6 hafta sonra kontrole çağırıldı. Kontrolde hastanın şikayetlerinin
gerilemiş olduğu kilo vermeye başlamış olduğu görüldü.
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Tartışma: THD vakaları nadirdir ve ilk etapta akla gelmediği için yanlış tanı
konularak yanlış tedavi edilir. Hipertiroidi ile karıştırılıp yanlış bir tedavi olan
antitiroid tedavi verilmesi sonrasında hastalarda 1000 μg/gün'e kadar LT4 ihtiyacı gelişebilir. Bu yüzden hastalığın fark edilmesi oldukça önemlidir. Literatüre
bakıldığında hastalarda en sık bulgunun guatr olduğu görülmektedir. Bizim hastamızda da guatr ve obezite mevcuttu.
THD, tiroid hormonlarının normal fonksiyon göstermesi için gereken basamakların herhangi birisindeki patolojiden kaynaklanabilir. Bunlar tiroid hormonların hücre memrabından transportunu sağlayan proteinlerden birindeki
kusur, T4'ün aktif form olan T3'e dönüşümündeki enzimatik deiyodinasyon
reaksiyonunda yer alan faktörlerden herhangi birinde kusur, tiroid hormonun
çekirdeğe transferindeki bozukluk, tiroid hormon nükleer reseptör yanıtlarının oluşmaması, hormon reseptör kompleksini normal olarak stabilize eden
ve işlevi baskılayan veya aktive eden kofaktörlerin ortamda normal düzeyde
olmamasıdır.3
Vakaların yaklaşık %85' inin nedeni THRβ gen mutasyonudur. THRβ geni 3.
kromozomda yer alır, mutasyonlar T3 bağlama alanında bulunur. THD olgularının %15 inde diğer mutasyonlar bulunmaktadır. Örnek olarak; tiroid hormonu
reseptör alfa (THRα) gen mutasyonu, tiroid hormonunun hücre membranından
transferinde görev alan monokarboksilat taşıyıcı 8 (MCT8) gen mutasyonu ve
deiyodinazlar dahil tüm selenoproteinlerin sentezinin bozulmasına neden olarak
T3 oluşumunu engelleyen SBP2 genindeki mutasyonları verilebilir.4
Yüksek sT4 ve genellikle sT3 düzeyi, normal TSH düzeyi veya beklenildiği
kadar baskılanmamış TSH düzeyi olan hastada THD'nden şüphelenilmelidir.
Bu hastalarda ailesel tiroid hastalığı öyküsü iyice sorgulanmalıdır. Ayırıcı tanıda
tiroid hormonu salgılayan adenom akla gelmelidir. Bu yüzden bizim hastamızda
da olduğu gibi TSH alfa subüniti ölçülmeli, hipofiz MR ile adenom dışlanmalıdır. TSH alfa subüniti yüksek olan bireylerde TSH salgılayan tümör düşünülür.
Ancak normal gelirse Werner testi yapmak gerekir. Bizim vakamızda da olduğu
gibi Werner testinde (L-T3 supresyon testi) TSH'ın baskılanması bize kuvvetle
muhtemel THD düşündürür ve kesin tanı genetik ile konulur. Hastalığın herediter kalıtımı göz önüne alındığında aile taraması yapmak son derece önemlidir.
Hastalığın tedavisinin yönetimi oldukça zordur ve esas olan hastaya zarar
vermemek olmalıdır. Klinik bulgular doğrultusunda tedaviyi düzenlemek son
derece önemlidir. Asemptomatik hastalar tedavi edilmez. Tedavide hastanın
kliniği göz önüne alınır. Tiroid hormon eksikliğine ait bulgular gösteriyor ise
LT4 tedavisi verilir. Eğer hatalı tanı nedeni ile hasta cerrahi, radyoaktif iyot
tedavisi aldı ise oldukça yüksek dozlarda LT4 replasmanı gerekebilir. Hastada
hipertiroidi bulguları olan sıcak intoleransı ve taşikardi var ise bir beta blokör
olan atenolol verilir. Guatr nedeni ile tiroidektomi yapılması önerilmez. T3'ün
suprafizyolojik dozları gün aşırı verildiğinde guatr boyutunu azaltmaya yardımcı
olur. Başka bir tedavi seçeneği de triiyodotiroasetik asit (TRIAC) olabilir ancak
etkileri sınırlıdır.5
Sonuç: Tiroid hormon direnci (THD) nadir görülen, ayırıcı tanıda akla gelmesi zor olan genetik bir hastalıktır. Bu hasta grubunda yanlış tanı ve tedavi
sıklığı oldukça fazladır. Bu nedenle klinisyenler hipotiroidi ve hipertiroidi semptomları ile başvuran hastalarda yüksek sT4 ve genellikle sT3 düzeyi, normal
TSH düzeyi veya beklenildiği kadar baskılanmamış TSH düzeyi varlığında THD'
den şüphelemelidir.
Anahtar kelimeler: Refetoff Sendromu, THRB gen mutasyonu, Tiroid Hormon Direnci

Kaynaklar
1. Vela A, Pérez-Nanclares G, Ríos I, Rica I, Portillo N, Castaño L. Thyroid hormone
resistance from newborns to adults: a Spanish experience. J Endocrinol Invest.
2019;42(8):941-949. doi:10.1007/s40618-019-1007-4
2. Refetoff S, DeWind LT, DeGroot LJ. Familial syndrome combining deaf-mutism,
stuppled epiphyses, goiter and abnormally high PBI: possible target organ refractoriness to thyroid hormone. J Clin Endocrinol Metab. 1967;27(2):279-294.
doi:10.1210/jcem-27-2-279
3. Flamant F, Cheng SY, Hollenberg AN, et al. Thyroid hormone signaling pathways:
Time for a more precise nomenclature. Endocrinology. 2017;158(7):2052-2057.
doi:10.1210/en.2017-00250
4. Refetoff S, Bassett JHD, Beck-Peccoz P, et al. Classification and proposed nomenclature for inherited defects of thyroid hormone action, cell transport, and
metabolism. Thyroid. 2014;24(3):407-409. doi:10.1089/thy.2013.3393.nomen
5. Olateju TO, Vanderpump MPJ. Review Article Thyroid hormone resistance. Ann
Clin Biochem. 2006;43:431-440.
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İNTRAKARDİYAK TROMBÜS VE FEOKROMOSİTOMA – OLGU
SUNUMU
Çağrı Muratoğlu1, Nurten Seda Korkmaz1, Nubar Rasulova1, 2, Hülya
Hacışahinoğulları1, 2, Gülşah Yenidünya Yalın1, 2, Özlem Soyluk
Selçukbiricik1, 2, Nurdan Gül1, 2, Ayşe Kubat Üzüm1, 2
1İstanbul Tıp Fakültesi

2İstanbul Tıp Fakültesi Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları

Giriş: Feokromositoma adrenal medullanın kromaffin hücrelerinden kaynaklanan, genellikle de katekolamin salgılayan tümörlerdir. Klasik triadı çarpıntı,
baş ağrısı, terleme olup bu semptomlar ataklar halinde görülür. Tanısında idrar
ve/veya plazma fraksiyone metanefrinlerin ölçümü ve radyolojik görüntüleme
yöntemleri kullanılır. Kromogranin A düzeyleri feokromositoma kitlesi ile korelasyon gösterdiğinden yararlı bir tümör belirtecidir. Nadiren feokromositoma
klasik triad olmadan atipik semptomlara neden olabilir. Burada intrakardiyak
trombüs ve pulmoner emboli gelişen bir feokromositoma vakasını sunduk.
Olgu: Ellialtı yaşında kadın hasta, 12 yıl önce serebrovasküler olay ve ST
elevasyonsuz miyokard infarktüsü (NSTEMI) öyküsü mevcut. Mart 2022 tarihinde karın ağrısıyla başvurduğu hastanede çekilen batın bilgisayarlı tomografi
(BT) sonucunda splenik infarkt ve sol sürrenal bez medial komşuluğunda sınırları sürrenal bezden tam olarak ayırt edilemeyen 8 cm boyutunda kitle saptanmış. Bunun üzerine splenektomi ve kitle eksizyonu kararı alınmış. Splenektomi
ve kitle eksizyonu amaçlı yapılan anestezi indüksiyonu sonrasında hipertansif
kriz geçirmiş. Kitle eksizyonu yapılmadan operasyon sonlandırılmış. Hasta ileri
tetkik ve tedavi amacıyla tarafımıza başvurdu.
Özgeçmişinde 2010 yılında serebrovasküler olay, 2019 yılında ST elevasyonsuz miyokard infarktüsü mevcut. Soygeçmişinde bir özellik yoktu. Fizik muayenesinde geçirilmiş serebrovasküler olayın sekeli olarak sağ tarafta hemiplejisi
mevcuttu. Tansiyon arteryal 152/90 mmHg olarak ölçüldü. Batın BT görüntüsü
“sol adrenal glandda 87x63x62 mm boyutlarında, santralinde nekrotik-kistik
alanlar barındıran, portal fazda daha belirgin olmak üzere arteryal ve portal fazda heterojen kontrastlanan kitle lezyon izlenmektedir” şeklinde yorumlandı. İntraoperatif hipertansif kriz öyküsü olması nedeniyle ön planda feokromositoma
düşünüldü. Yirmidört saatlik idrar katekolamin ölçümünde normetanefrin 3997
mikrogram (50-650) “normalin üst sınırından 6 kat yüksek”, adrenalin 775
mikrogram (4-20) “normalin üst sınırından 38 kat yüksek”, metanefrin 27901
mikrogram (30-350) “normalin üst sınırından 79 kat yüksek” olarak saptandı.
Serum kromogranin A düzeyi >700 ng/mL saptandı. Feokromositoma tanısıyla operasyon kararı alındı, miyokard infarktüsü öyküsü nedeniyle preoperatif
istenen ekokardiyografik incelemesinde ejeksiyon fraksiyonu %67 ölçüldü, sağ
atriyum ve sağ ve sol pulmoner arterlerinde trombüs görüldü. Hastaya antikoagülan başlandı. Feokromositoma operasyon hazırlığı için tedavisine öncelikle
doksazosin ile başlandı takibinde fenoksibenzamin eklendi. Doksazosin 14 mg/
gün fenoksibenzamin 10 mg/gün ile yeterli alfa blokaj sağlandıktan sonra laparoskopik tümör rezeksiyonu yapıldı, komplikasyon gelişmedi. Kitlenin patolojik
incelemesi feokromositoma ile uyumlu bulundu. Ameliyat sonrası değerlendirilmede trombüsün kaybolduğu ve idrar katekolaminlerin normal düzeyde olduğu
görüldü.
Sonuç: Vakamızda olduğu gibi cerrahi sırasında hipertansif kriz geçiren
hastalarda, klasik triadı tarif eden, erken yaşta hipertansiyon saptanan, feokromositoma/paraganglioma aile öyküsü olan, adrenal insidentaloma saptanan
hastalarda feokromositoma araştırılmalıdır. Hastalar preoperatif dönemde hipertansiyonun ve taşiaritmilerin kontrol altına alınması açısından alfa blokerler
ve kalsiyum kanal blokerleri kombine olarak kullanılabilir.
Arteriyel trombüs de feokromositoma ile ilişkilendirilen nadir bulgulardan
biridir. Feokromositoma krizinde şiddetli duvar hareket kusuruna bağlı olarak
ventrikül içinde trombüs oluşabilir. Ayrıca feokromositoma olgularında trombositlerde artmış agregasyon yeteneğine bağlı da trombüs oluşum riski yüksektir.

Sürrenal kitle

Sürrenal kitle

Anahtar kelimeler: feokromositoma, intraoperatif hipertansiyon, intrakardiyak trombüs,
anestezi indüksiyonu ve hipertansiyon kromogranin A, 24 saatlik idrar katekolamin düzeyi

Kaynaklar
Thrombus in a normal left ventricle: a cardiac manifestation of pheochromocytoma. Stefanus A Wiyono 1, Wim B Vletter, Osama I I Soliman, Folkert J ten
Cate, Marcel L Geleijnse. Echocardiography 2010 Feb;27(2):195-7 DOI:
10.1111/j.1540-8175.2009.01041.x
Pheochromocytoma presenting with arterial and intracardiac thrombus in a 47-yearold woman: a case report. J Med Case Reports. 2011; 5: 310. Published online
2011 Jul 13. doi: 10.1186/1752-1947-5-310.
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HİPERTANSİYON VE HİPERGLİSEMİ İLE BAŞVURAN HİPOFİZER
APOPLEKSİ OLGU SUNUMU
Mustafa Onur Yerli, Meltem Demirtaş Gülmez, Zeynep Karaali
Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi

Giriş: Hipofizer apopleksi hipofiz adenomlarında kanama veya enfarktüse
sekonder %2-12 oranında görülen nadir ve yaşamı tehdit eden acil bir klinik
sendromdur. Presipitan faktörler diyabetes mellitus, hipertansiyon, majör cerrahi girişimler, antikoagülan kullanımı, kafa travması, kontrastlı manyetik rezonans (MR) olarak özetlenebilir. Baş ağrısı, kusma ve görme bozukluğu apopleksi
triadını oluşturur. Baş ağrısı retroorbital, bifrontal veya diffüz olabilir. Görme
alanı defektleri, görme keskinliğinde azalma ve oftalmoplejidir. Semptomlar
nonspesifiktir ve hastalara sıklıkla yanlış tanı konmaktadır. Bilgisayarlı tomografi veya MR görüntülemeleri hemorajik ve/veya nekrotik komponentleri olan
bir hipofiz tümorünü ortaya çıkararak tanıyı doğrulamaktadır. Burada adrenal
yetmezlik tablosu ile takip edilen hemorajik makroadenom saptanan bir olgu
sunulmuştur.
Olgu: 60 yaşında diyabetes mellitus ve hipertansiyon tanılı erkek hasta, retroorbital baş ağrısı ve 2 gündür devam eden kusma şikayetleriyle acil servise
başvurmuş. Arteriyel kan basıncı 211/101 mmHg ve kan şekeri 429 mg/dl olan
hastanın ilk müdahalesi yapılarak ileri tetkik amaçlı dahiliye servisine interne
edildi. Hastanın servis takibinde hipoglisemi, hipotansiyon ve senkop gözlendi.
Antidiyabetik ve antihipertansif ilaçlarının kesilmesine rağmen düzelme gözlenmedi. Hastadan sabah kanda bakılan kortizol: 0.668 µg/dl, ACTH <1.5 pg/
ml olarak sonuçlandı. Adrenal yetmezlik düşünülen hastaya 1 mg synacthen
uygulandı. 30. ve 60. dakikalarda kanda bakılan kortizol seviyeleri sırasıyla 4.13
µg/dl ve 3.87 µg/dl olarak sonuçlandı. Glukokortikoid tedavisi başlanan hastada
klinik düzelme gözlendi. Ancak hastanın klinik takibinde anizokorisi gelişmesi
üzerine çekilen hipofiz MR’da sellar düzeyde 19x20x16 mm boyutlarında, içerisindeki milimetrik mural solid komponentinin ve periferik ince riminin kontrast tuttuğu izlenen kistik lezyon izlenerek kistik adenom, ikinci planda hipofizit
düşünüldü. Endokrinoloji, nöroşirürji tarafından değerlendirilen hastanın görüntüleri klinik verilerle birlikte değerlendirildiğinde hemorajik makroadenom
olarak yorumlandı. TSH: 0.05 mIU/ml prolaktin: 1.86 ng/ml FSH: 5.13 mIU/
ml LH: 1.87 mIU/ml somatomedin-c < 15 ng/ml olarak sonuçlanan hastanın
tedavisi hidrokortizon, l-tiroksin olarak düzenlenerek endokrinoloji poliklinik
takibine alındı.
Tartışma: Hipofizer apopleksi altta yatan hipofiz adenomunun ilk ifadesi
olabileceği için kusma, baş ağrısı ve görme bozukluğu mevcut olan hastalarda
ayırıcı tanılar arasında bulunmalıdır.
Adrenal yetmezlikle birlikte olan kortikotropik yetersizlik tedavi edilmediğinde yaşamı tehdit edici olabilmektedir. Bu nedenle adrenal yetmezlik tanısı konulan hastaların takibinde gelişen bulgular dikkatlice değerlendirilmeli ve eşlik
eden hipofizer apopleksi açısından dikkatli olunmalıdır.

Hipofizde hemorajik adenom

Anahtar kelimeler: Hipofiz, Adenom, Adrenal, Yetmezlik

Kaynaklar
1. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Hipofiz Kılavuzu 2018, sayfa:
81-84
2. Claire Briet, Sylvie Salenave, Jean-François Bonneville, Edward R. Laws, Philippe
Chanson, Pituitary Apoplexy, Endocrine Reviews, Aralık 2015, Sayfa 622–645
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OLGU SUNUMU: GİTELMAN SENDROMU GERÇEKTEN KEMİĞİ
KORUYOR MU?
Betül Alkan1, Refika Büberci2, Şerife Mehlika Kuşkonmaz3
1Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İçhastalıkları Kliniği

2Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Anabilim Dalı

3Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Anabilim Dalı

Gitelman sendromu hipokalemi, hipomagnezemi ve hipokalsiüri ile karakterize renal tübüler bir hastalıktır. Gitelman sendromunun farklı mekanizmalarla
kemik metabolizmasını etkileyebileceği ileri sürülmektedir. Bu olgu sunumunda;
Gitelman sendromuna bağlı kronik hipomagnezemisi, tekrarlayan kırıkları ve
osteopenisi olan genç bir erkek hasta tartışıldı.
Giriş: Gitelman sendromu distal tübülde bozulmuş sodyum klorür (NaCl)
geri emilimiyle karakterize kalıtsal bir böbrek hastalığıdır. Klinikte, hipomagnezemi, hipokalemi, normokalsemi ve hipokalsiüri ile diğer tübülopatilerden ayrı-
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lır. (1) Gitelman sendromunun kemik metabolizması üzerinde değişken etkileri
olduğunu gösteren çalışmalar vardır. (2-5)
Bu olgu sunumunda endokrinoloji polikliniğine yaygın kemik ağrısı ve tekrarlayan kırıklarla başvuran Gitelman sendromlu bir hasta tartışıldı.
Olgu: Yirmi sekiz yaş erkek hasta yaklaşık iki yıldır olan eklem ve kemik
ağrısı şikayeti ile endokrinoloji polikliniğine başvurdu. Sistem sorgusunda eklem
ağrısı dışında ek bir şikayeti yoktu. Özgeçmişinde iki kez ayak bileği kırığı, bir
el parmak kırığı, iki kez önkol kırığı mevcuttu. Hastanın dört yaşında Gitelman
sendromu tanısı aldığı ve son dönemde jinekomasti yan etkisi nedeniyle kendisine önerilen spironolaktonu kullanmadığı, magnezyum ve potasyum tabletlerini de bıraktığı öğrenildi.
Fizik muayenesinde boy:174 cm kilo:62 kg vki:20.4 Ta:117/87 nabız:101atım/
dk vücut sıcaklığı:36 ss:14 Hastanın fizik muayene bulgularında özellik saptanmadı. Hastanın kemik mineral dansitometresi(KMD) ölçümleri osteopeni ile
uyumluydu.(tablo 1) Hastanı sekonder osteoporoz nedenlerine yönelik tetkiklerinde patoloji saptanmadı. (tablo 2) Gitelman sendromu ve osteopenisi olması
sebebiyle çekilen vertebra grafilerinde yükseklik kaybı veya kondrokalsinozis
gözlenmedi. Hastaya oral kalsiyum ve D vitamin tedavisi başlandı. Magnezyum
ve potayum oral replesman tedavilerine devam etmesi önerildi.
Tartışma: Gitelman sendromlu hastalarda gözlenen elektrolit dengesizliğinin
kemik metabolizması üzerinde farklı etkileri hayvan deneylerinde ve klinik araştırmalarda değerlendirildi. Bazı araştırmalar bu sendromun kemik yapımı için
avantajlı bir durum oluşturduğunu düşündürdü.Örneğin; NCC geni homozigot
nakavt edilmiş farelerde yapılan bir araştırma ile duodenal kalsiyum emiliminin ve kemikte kalsiyum birikiminin arttığı ve osteoblast aktivitesinin hızlandığı
gösterildi. (2)
Gitelman sendromu olan 45 olguda yapılan başka bir çalışmada ise yüksek
rezolüsyonlu periferik kemik tomografisinde hastaların kemik mineral yoğunluğunun sağlıklı kontrollere göre artmış olduğu, trabeküler kemik yapılarının daha
ince ama daha yoğun oldukları sonucuna ulaşıldı. (3) DEXA ile yapılan bir başka çalışmada da benzer sonuçlara ulaşıldı. (4)
Ancak Gitelman sendromlu vakalarda osteoporoza da rastlanmaktadır. Nakamura ve arkadaşlarının yaptığı bir olgu sunumunda Gitelman sendromu olan
bir hastada gelişen osteopeni hipokalsemi ile ilişkilendirildi. (5)
Wan X ve ark. yaptığı çalışmada ise Gitelman sendromu ile ilişkili SLC12A3
geninde heterozigot mutasyon saptanan olguların, bu geni taşımayanlara göre
iki kat daha fazla kırık yaşadıkları bildirildi.(6)
Olgumuz sık kırık atakları ve yaygın kemik ağrısı şikayetiyle polikliniğimize
başvurdu. Yapılan KMD sonucunda osteopeni tespit edildi. Gennari ve ark. yaptığı çalışmaya göre erkeklerde kemik kaybı nedenleri genetik,çevresel,hormonal
ve bazı hastalıklara özgü faktörlerle ilişkili olabilir. Osteoporozu olan erkeklerin
yaklaşık yarısında alkol kullanımı, hipogonadizm ve glikokortikoid alımı mevcuttur.(7) Etyolojiye yönelik yapılan tahlillerde östrojen ve testesteron değerleri
normaldi. Glikokortikoid kullanımı, alkol alımı yoktu. Kullandığı ilaçlar sorgulandığında Gitelman sendromu için kullanması gereken potasyum ve magnezyum takviyelerini de almadığı öğrenildi. Hastanın tahlillerinde uzun zamandır
mevcut olan hıpomagnezemi ve hipokalemi tablosu vardı.
Gitelman sendromunda görülen elektrolit dengesizliklerinden hipomagnezeminin kemik yapısına olumsuz etkileri de olabileceğini düşünmekteyiz. Çünkü
hipomagnezeminin osteoblastik aktivite, kemik formasyon ve volümünü düşürerek direkt osteoporoz gelişiminde rol oynayabileceği görüldü.(8).
Tucker ve arkadaşlarının erkekler üzerinde dört yıl boyunca yaptığı çalışmada
magnezyum (Mg), potasyumdan zengin beslenmenin daha yüksek kemik mineral dansitesi ve daha düşük kemik kaybı ile ilişkili olduğu ortaya çıkarıldı. (9)
Sara ve arkadaşlarının magnezyum ve osteoporoz ile ilgiliyaptıkları çalışmada magnezyum eksikliğinin doğrudan ve dolaylı olarak osteoporoza neden olduğu gösterildi.Vücutta magnezyumun %60’ı kemikte bulunmakta olup onun
da çoğu hidroksiapatit yüzeyinde bulunur. Hipomagnezemi, hidroksiapatit kristallerindeki azalmadan dolayı kemik sertliğinde azalma, osteblast aktivitesinde
azalma ve osteoklast aktivitesinde artış ile ilişkilidir. Ayrıca PTH sentezinde kofaktör olarak kullanılan magnezyum eksikliğinin PTH sentezinde ve dolayısıyla
serum D vitamini düzeyinde azalmaya yol açabileceği rapor edildi. (10)
Bigi ve arkadaşlarının yaptığı bir başka çalışmada kemik içinde kollajenin
magnezyum yönünden daha zengin olduğu ve buna bağlı kemik kalitesinin hipomagnezemide bozulabileceği öne sürüldü.(11)
Sonuç olarak Gitelman sendromlu hastalarda kemik yapısında değişmeler
olduğu bilinse de, kırık sıklığı konusunda yeterli veri yoktur. Kemik yoğunluğu
artmış görünmekle beraber, kolajen yapısındaki değişiklikler ve hipomagnezemi bu hastalarda kemik kırılganlığını artırıyor olabilir. Gitelman sendromunun
kemik üzerindeki klinik etkileri konusunda daha çok araştırmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: hipomagnezemi, Gitelman sendromu, osteopeni, osteoporoz

Kaynaklar
1) Jeck, Nikola, et al. "Mutations in the chloride channel gene, CLCNKB, leading to a
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HS, Lin SH. Thiazide-sensitive Na+ -Cl- cotransporter (NCC) gene inactivation
results in increased duodenal Ca2+ absorption, enhanced osteoblast differentiation and elevated bone mineral density. J Bone Miner Res.
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Tablo 1. KMD verileri
2011
Lumbal 4 z skore

2022

-0.6

-0.7

Femur boyun z skore femur total z skore

-1.2, -2.2

Tablo 2. Başvuru anında laboratuvar verileri
Hastanın sonucu

Normal aralıkları

D. kalsiyum ˜

8.86 mg/dl

8.8-10.6

Sodyum

141 mmol/l

136-145

Fosfor

3.3 mg/dl

2.5-4.5

Albümin

53 g/l

35-52

Potasyum

2.85 mmol/l

3.5-5

Magnezyum

0.54 mmol/l

0.6-1.07

25 OH vit D3

21.8 qg/l

30-80

Hemoglobin

16.5 g/dl

12.5-16

GFR ˠ

117.7 ml/dk/1.7

>90

Kreatinin

0.85 mg/dl

<0.9

Parathormon

49.3 pg/ml

15-68.3

Prolaktin

11.2 qg/l

4.6-21.4

Total testosteron

541 ng/l

191-663

DHEA-SO4 ˤ

198 qg/l

160-449

TSH
Renin
Aldosteron

2.78 mıU/ml

0.4-4.2

21.8 n/ml/saat

0.1-6.56

30.7 ng/dl

>30
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COVID-19 SONRASI BİRİNCİ AYDA GELİŞEN DE QUERVAİN
TİROİDİTİ OLGUSU
Ata Aydın1, Mehmet Çağrı Ünal2, Tevfik Demir2, Canan Altay3
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim
Dalı
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı

Giriş: Subakut Granulamatöz Tiroidit, etiyolojisi bilinmeyen geçici bir inflamatuar tiroid hastalığıdır., ilk kez 1904 yılında Fritz De Quervain tarafından
tiroidde dev hücrelerin ve granülomların görülmesi sonucunda tanımlanmıştır.
Genellikle viral üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben ortaya çıkan ve kendini sınırlayan bir hastalıktır. genellikle tiroidit bulgularının ortaya çıkmasından
2-8 hafta önce geçirilmiş üst solunum yolları enfeksiyonu mevcuttur. SAT gelişiminde tiroid otoimmünitesinin primer rolü olmadığı bilinmektedir, ancak birçok
etnik grupta HLA-B35 ile SAT riskinin kuvvetle ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu
ilişki, viral antijenin makrofajlarda HLA-B35 molekülüne bağlanarak sitotoksik
T-hücreleri aktive etmesi ve tiroid folliküler hücrelerinde hasara neden olması
hipotezi ile açıklanmaktadır. Tiroid bezi bölgesinde kulağa vuran, yutkunmakla
artan ağrı, palpasyonla ciddi ağrı ve hassasiyet söz konusudur. Ağrının yanı
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sıra yorgunluk, artralji, myalji, subfebril ateş gibi grip benzeri semptomlar ve
hafif-orta tirotoksikoz bulguları vardır. Tiroid bezi büyük, ağrılı, hassas ve serttir.
SAT’ın ultrasonografik bulguları iyi tanımlanmıştır. Bezin inflamasyondan etkilenen ve ağrılı bölgelerinde lokalize veya generalize hipoekojenite ve heterogenite
mevcuttur. Hafif veya iyileşmekte olduğu düşünülen vakalar, NSAİ’ler ve istirahat ile kontrol edilebilse de çoğu vaka KS’lere karşı majör kontrendikasyonu yok
ise yeterli bir doz ve süre ile KS tedavisi almalıdır.
Olgu: ASD (Atrial Septal Defekt) dışında bir hastalığı olmayan 42 yaşındaki
hasta sağ kulaktan başlayıp boyna yayılan ağrı ve şiddetli baş ağrısı nedeniyle
kliniğimize başvurdu. Boyun ağrısı nedeniyle yutkunurken ve öksürürken zorlandığını ifade ediyordu. Hastanın kliniğimize başvurusundan bir ay önce COVID PCR pozitif sonuçlandığı ve hafif semptomlarla COVID-19 geçirdiği öğrenildi. Laboratuvar tetkiklerinde Sedimantasyon: 54, CRP:95 mg/L Trab: negatif,
TSH: <0,015 m[IU]/L ile bakılı ve fT3: 4,16 pg/Ml, fT4: 1,19 ng/dL ile aşikar
hipertiroidi tablosundaydı. Fizik muayenede ise hastanın tiroid hassasiyeti mevcut idi. Hastaya NSAİ ilaç grubundan ibuprofen ve hipertiroidinin taşikardi etkisine yönelik propranolol tedavileri başlandı. Hastaya istirahat önerilerek 10 gün
sonra kontrole çağırıldığında semptomlarının gerilediği, laboratuar değerlerinde
de anlamlı iyileşmeolduğu görüldü. Sedimantasyon, NSAİİ tedavisinin 10.gününde 19’a, 2.ayda ise 4 e geriledi. Tedavinin başlangıcından sonraki 2.ayda
hasta artık ötiroid hale gelmişti.
Tartışma: Tüm dünyada etkisini gösteren COVID-19 asemptomatik, hafif
semptomatik veya ağır semptomatik olarak prezente olabilmektedir. Viral enfeksiyonun vücuttaki çeşitli sistemler üzerindeki etkileri ve tetikleyebileceği hastalıklar hala araştırılmaktadır. Bu vaka ile üst solunum yolu enfeksiyonu le ilişkisi
bilinen Subakut Granulamatöz(De Quervian) Tiroidit’ini COVID-19 özelinde
vurgulamak istedik.
Anahtar kelimeler: Covid-19, De Quervain Thyroiditis, Viral Infections, Hyperthyroidism

Kaynaklar
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PEMBROLİZUMAB İLİŞKİLİ DİYABETİK KETOASİDOZ OLGUSU
Beyza Taşkın1, Mehmet Çağrı Ünal2, Fidan Nasrullayeva2, Abdullah Serkan
Yener2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları A.b.d
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Endokrinoloji A.b.d

Giriş: Bağışıklık kontrol noktası inhibitörleri (ICI) çeşitli kanser türlerinin
tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. ICI’lerle ilgili bir dizi dermatolojik,
gastrointestinal, hepatik ve endokrin immün aracılı yan etki bildirilmiştir. ICI'ler
ile tedavi, kanser hücrelerine karşı bağışıklık tepkisini arttırırken, programlanmış
hücre ölümü-1 molekülünün bloke edilmesiyle immün toleransı bozarak sitotoksik T hücrelerinin kendi antijenleriyle reaksiyona girmesine ve immun aracılı
yan etkilere yol açar. Endokrin yan etkiler hastaların %4-30'unda gözlenir. Tiroid disfonksiyonu ve hipofizit en yaygın endokrinopati olmasına rağmen, tip 1
diyabet nadirdir (<%1). İmmünoterapiye bağlı tip 1 diyabet geliştiren hastalar
pankreas beta hücrelerinin nerdeyse tamamen yok olması nedeniyle insülin ile
tedavi edilir. Diğer yan etkilerde etkili olan rituximab ve glukokortikoidlerin tip 1
diyabette etkisi görülmemiştir. Hiperglisemi durumunda c-peptid seviyesi düşük
ise immünoterapiye bağlı diyabet düşünülebilir. Bu olguda pembrolizumaba
bağlı gelişen DKA vakasını sunmaktayız.
Olgu: 68 yaşında erkek hasta, şişkinlik, kabızlık şikayetleri nedeniyle yapılan endoskopide mide korpus-antrum bileşkesi büyük kurvatur çevresinde yaklaşık 5 cm çaplı, ortası erozyone, çevre dokudan eleve ve çöküntüye neden
olan kitlesel lezyon izlendi.Biyopsi sonucu midenin taşlı yüzük hücreli kanseri
saptandı. Cerrahi sonrası 3 kür pembrolizumab+oksaliplatin sonrası idame
pembrolizumab immunoterapisine devam edilmiş. 30 sene önce HbA1C yüksekliği ile aldığı tip 2 diyabet tanısından itibaren metformin ve insulin detemir
ile kan şekeri regülasyonu sağlanıyordu. Hastanın babasında ve kardeşlerinde
de diyabet öyküsü vardı. Pembrolizumab immunoterapisinden 1.5 yıl sonra nefes darlığı şikayeti ile acil servise başvurdu. Kan glukoz:225mg/dL, venöz kan
gazında; pH:6.85, HCO3:5.4mmol/L, tam idrar tetkikinde; keton: 3+ olarak
tespit edildi. HbA1c:%8.9’du. DKA tanısıyla endokrin servise yatırıldı. İnsulin
infüzyonu başlandı. DKA’yı tetikleyecek herhangi enfeksiyon odağı veya tetikleyici neden bulunamadı. Pembrolizumaba bağlı tip 1 diyabet şüphesiyle c-peptid
ve anti glutamik asit dekarboksilaz (anti-GAD) bakıldı. C-peptid<0.01ng/dL,
anti-GAD<0,01IU/mL olarak tespit edildi. Düzenli insülin kullanmasına rağmen
ketoasidoz gelişimi ve insülin ihtiyacının artması; pembrolizumaba bağlı tip 1 diyabet olabileceğini düşündürdü. Takibinde DKA tablosu geriledi ve bazal bolus
insülin tedavisine geçilerek hasta taburcu edildi.
Sonuç: ICI’ya bağlı tip 1 diyabet nadirdir, ancak potansiyel olarak yaşamı
tehdit eden bir durum olan DKA ile ilişkili olabilir. Bu nedenle ICI ile kemoterapi
alan tip 2 diyabet tanılı hastada ani insülin ihtiyacının artması ve ketoasidoz
ile başvurabileceği konusunda dikkatli olunmalıdır. Şimdiye kadar DKA veya
tip 1 diyabet teşhisi için pratik olarak öngörücü biyobelirteç bulunmadığından,
ICI alan tüm hastalarda kan şekeri düzeylerinin yakından izlenmesi gereklidir.
Anahtar kelimeler: TİP 1 diyabet, diyabetik ketoasidoz, pembrolizumab, immün kontrol
noktası inhibitörü
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POLİKİSTİK OVER SENDROMLU OLGUDA İNCELEME
GEREKTİREN DEHİDROEPİANDROSTERON SÜLFAT
YÜKSEKLİĞİ
Ece Eylül Eron Sünbül1, Teoman Çakır2, Gökçen Ünal Kocabaş2, Banu Şarer
Yürekli2, Şevki Çetinkalp2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Giriş: Polikistik over sendromu (PKOS), Rotterdam kriterlerine göre oligo/
anovülasyon olması, hiperandrogenism veya ultrasonda polikistik overlerin görülmesi şartlarından ikisinin sağlanması olarak tanımlanmaktadır. Polikistik over
sendromunda insülin rezistansı, obezite, hirsutizm, tip 2 diabetes mellitus, kardiyovasküler olay görülme sıklığının artışı görülebilir.Tipik olarak total testesteron
<150 ng/dl, 17-OH Progesteron < 200 ng/dl görülür. Dehidroepiandrostenon
sülfat (DHEAS) rutin olarak ölçülmemektedir. LH: FSH oranının ≥ 2 olması
tanıya yardımcıdır. DHEAS'ın > 700 µg/dl olması, adrenal tümörler açısından
anlamlı olabilmektedir. Adrenal karsinom ve non-klasik adrenal hiperplazi ekarte edilmelidir. Genel olarak PKOS'ta DHEAS hafif yüksek veya normal olarak
beklenir.
Olgu: 30 yaşında kadın hasta, PKOS, insülin rezistansı, obezite ve kıllanma
artışı mevcut. 4 yıl önce doğum yapma öyküsü var.Boy: 161 cm, kilo: 113,7,
VKİ: 43,9 kg/ m². DHEAS > 1000 µg /dl yüksekliği ile kadın hastalıkları ve
doğum polikliniğinden Eylül 2021'de yönlendirilmiş. Hastada düzensiz menstrüasyon siklusu (oligomenore) mevcut, hipertansiyon öyküsü yok, fizik muayenede hipertansiyon saptanmadı. Hastaya DHEAS'ının çok yüksek olması
nedeniyle adrenal karsinom açısından kontrastsız batın BT çekildi, adrenal bez
olağan olarak görüntülendi, kitle saptanmadı. Bakılan hormon profilinde Prolaktin: 11.08 µg/LÖstradiol (E2) 113.4 ng/dl, FSH 2.25 U/L, LH 9.86 U/L, total
testosteron 44.6 ng/dl, DHEAS > 1000 µg/dl, LH/FSH>3 PKOS uyumlu saptandı. Non-klasik adrenal hiperplazi ayırıcı tanısı için bakılan steroid panelinde
11-Deoksikortikosteron (LC-MS/MS): 10.9 ng/dl, 17-OH Pregnenolon (LC-MS/
MS): 777.5 ng/dl. 17-OH Progesteron istendi, 64 ng/dl, normal saptandı. Glukoz: 81 mg/dl, açlık insülin: 47 mU/l (normali: 2.6-10), HOMA-IR: 9.7 saptanan
hastaya insülin direnci olması nedeniyle metformin tedavisi başlandı. Hasta
Ekim 2021'de tekrar değerlendirildi, 2 ayda 17 kilo verdiği görüldü. Kontol hormon panelinde E2 195.7 ng/dl, FSH 4.59 U/L LH 27.94 U/L (LH/FSH oranı
PKOS ile uyumlu), Prolaktin 18.19 µg/L, olarak görüldü. Metforminin yanına
drospirenon+ etinilestradiol tedavisi eklendi. Mart 2022'deki kontrolünde total
testosteron 33.5 ng/dl, E2 21.4 ng/dl, FSH 4.23 U/L,,LH 14.08 U/L, DHEAS
756 µg/dL görüldü.Temmuz 2022'de hasta kilo vermeye devam etmekteydi ve
menstrüasyon siklusu düzene girmişti. DHEAS: 380 µg/dl olarak görüldü. Hastanın kilosu: 92,7 kg, VKİ: 35,8 kg/ m² olarak hesaplandı.
Tartışma: Olguda PKOS'ta alışagelmediğimiz belirgin DHEAS yüksekliği
mevcuttu, bu nedenle hastada öncelikle adrenal karsinom ve non-klasik adrenal
hiperplazi ayırıcı tanısı yapılması gerekliliği görüldü. Adrenal patoloji saptanmayan hastanın diğer tüm laboratuvar tetkiklerinin PKOS'la uyumlu olması nedeniyle hastaya drospirenon+ etinilestradiol başlandı. 9 ay içerisinde hastanın
DHEAS değeri >1000 µg/ dl'den 380 µg/dl 'ye geriledi. Sonuç olarak, PKOS tanılı olgularda, yüksek DHEAS düzeyleri görülmesi halinde bunun PKOS'a bağlı
olabileceği akılda tutulmalıdır, ancak öncelikle adrenal karsinom ve non-klasik
adrenal hiperplazi ayırıcı tanısı yapılmalıdır.
Anahtar kelimeler: Polikistik over sendromunda DHEAS yüksekliği, Dehidroepiandrostenon sülfat yüksekliği ayırıcı tanısı, DHEAS yüksekliği ayırıcı tanısı, Dehidroepiandrostenon
sülfat >1000 µg /dl

Kaynaklar
1- Barbieri,, Robert L, and David A Ehrmann., " Clinical Manifestations Of Polycystic
Ovary Syndrome İn Adults." UpToDate, 31 Mar. 2021, https://www.uptodate.com/
contents/clinical-manifestations-of-polycystic-ovary-syndrome-in-adults?search=
polycystic+over+syndrome+and+dheas&topicRef=7442&source=see_link.
2- Barbieri, Robert L, and David A Ehrmann. “Diagnosis of Polycystic Ovary
Syndrome in Adults.” UpToDate, 2 May 2022, https://www.uptodate.com/
contents/diagnosis-of-polycystic-ovary-syndrome-in-adults?search=polycy
stic+over+syndrome&source=search_result&selectedTitle=1~150&usag
e_type=default&display_rank=1#H1418519109.
3- Barbieri, Robert L, and David A Ehrmann. “Evaluation of Premenopausal Women
with Hirsutism.” UpToDate, 8 Mar. 2021, https://www.uptodate.com/contents/
evaluation-of-premenopausal-women-with-hirsutism?search=plasma+dehydroe
piandrosterone+sulfate+concentration+height&source=search_result&selected
Title=2~150&usage_type=default&display_rank=2#H2322305143.
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Adrenal karsinom ekartasyonu için kontrastsız batın BT

Endokrinoloji
PS-056

COVİD-19 AŞISI SONRASI GELİŞEN AKUT NEKROTİZAN
PANKREATİT OLGUSU
Ceren Kabaoğlu1, Hatice Özışık2, Mehmet Erdoğan2
1Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2Ege Üniversitesi Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Anabilim Dalı

Amaç: Covid-19 aşıları yaşamımıza yeni girmekte ve kullanımı giderek artmaktadır. Halsizlik, baş ağrısı gibi sık görülen yan etkilerle birlikte, miyokardit
gibi nadir fakat yaşamı tehdit edici yan etkileri de bildirilmiştir. Bu olgu sunumunda BioNTech Covid-19 aşısı sonrası akut nekrotizan pankreatit gelişen bir
olgu bildirilecektir.
Olgu: 45 yaş erkek hasta, 8 yıldır ailesel hipertrigliseridemi nedenli takipli olan hasta fenofibrat, omega -3,asetil salisilik asit kullanmaktaydı. Hastanın
öyksünde iki ay önce bir kez lipemik pankreatit atağı ile hastaneye yatış öyküsü mevcuttu. O dönemdeki üst abdomen manyetik rezonans görüntülemesinde (MRI) pankreatik divisium tespit edilmiş.Yeni ilaç kullanımı,geçirilmiş
enfeksiyon,girişimsel işlem öyküsü yoktu. Haftada 3-4 kez alkol kullanım öyküsü mevcuttu fakat 2 aydır kullanmamaktaydı.Üçüncü doz BioNTech Covid -19
aşısında bir hafta sonra başlayan sırta ve sol tarafa vuran epigastrik ağrı şikayetiyle acil servise başvurdu.Yapılan tetkiklerde amilaz: 1145 U/L, lipaz: 3956.5
U/L, trigliserit:276 mg/dL saptandı. Abdominal ultrasonografinde safra kesesi
duvarı ve lümeni normal görünümde,intrahepatik ve ekstrahepatik safra yolları
ve koledok çapı normal görünümde saptandı.Bilgisayarlı tomografisinde (BT)
akut ödematöz pankreatit, peripankreatik inflamatuvar değişiklikler,pankreas
başında ve çevre adipoz dokuda kendini sınırlayan küçük nekroz doku tespit
edildi. Hasta akut nekrotizan pankreatit olarak değerlendirilip oral alımı kapatılıp salin ve insülin infüzyonu verildi. Takiplerinde karın ağrısı gerileyen,amilaz
ve lipaz regrese olan hastanın oral alımı açıldı. Bir hafta sonra çekilen kontrol
BT ‘sinde nekroz dokusunun devam etmekle birlikte,inflamasyon bulgularının
gerilediği gözlemlendi. Klinik olarak iyileşme gösteren hasta poliklinik kontrolü
ile taburcu edildi.
Sonuç: Covid-19 aşıları hayatımız için yeni olup güvenilir ve efektif kabul
edilmiştir. BioNTech Covid -19 aşısı, virüsün spike proteinine karşı mRNA teknolojisi ile üretilmiştir. Covid-19 enfeksiyonun kendisinin de pankreatite yol
açabileceğini düşündüren yayınlar mevcuttur. Virüs hücreye girerken,spike
proteini ile insan hücresindeki anjitonesin-dönüştürücü enzim 2 (ACE2), transmembran proteaz serin 2 (TMPRSS2) proteinlerini kullanmaktadır. Bu proteinler gastrointestinal ve panreatik kanal hücrelerinde ve asiner hücrelerde de
bulunmaktadır. Virüsün bu yolu kullanarak pankreatik inflamasyonu başlatmış
olabileceği düşünülmektedir. Covid -19 BioNTech aşısı sonrası pankreatit gelişmiş literatürde kısıtlı olgu bildirilmiştir. Bu olgularda da benzer mekanizma ile
pankreatit atağının tetiklenmiş olabileceğini düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Covid-19, pankreatit
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başlanan hastanın bu aşamada C peptit değeri:0,1 görüldü. Tip 1 dm ve çölyak
hastalığı tanısı alan hastanın kan şekerleri regüle edilmesi ve glutensiz diyet düzenlenmesi sonrası taburculuğu planlandı.
Tartışma: Otoimmün patogeneze dayanan Çölyak hastalığı ve Tip 1 DM
birlikteliği birçok çalışmada gösterilmiş olup bu birliktelik ortak HLA DR3-DQ2/
HLA DR7-DQ2 doku antijenlerine bağlanmaktadır.Tip 1 DM’li olgularda Çölyak hastalığı prevalansının normal popülasyondan 20 kat daha yüksek; % 0,97
- %6,4 arasında olduğunu bildiren yayınlar vardır (1,2). Ancak, Çölyak hastalığı
olgularında Tip 1 DM riskinde anlamlı artış saptanmamıştır (3). Bu bulgular
göz önüne alındığında, Tip 1 DM hastalarının Çölyak hastalığı açısından yıllık
antigliadin ve antiendomisyel antikorlar kullanılarak taranması önerilmektedir
(1,2,4- 5). Çölyak hastalığında ise Tip 1 DM taramasının gerekmediği düşünülmektedir (3-6)
Tip 1 Diyabet ve çölyak olan, düzensiz insulin kullanan, HBA1c değeri 19,7
görülen hastada diyabetik ketoasidoz tablosu gelişmemesi tarafımızca ilginç bulundu. Tip 1 diyabet ve çölyak birlikteliği diyabetik ketoasidoz gelişme riskini
azaltıyor mu sorusu tarafımızca araştırılmayı hakeden bir konu olarak gündemimize girmiştir. Sonuç olarak, her ne kadar Tip 1 DM’de Çölyak hastalığının
daha sonra ortaya çıktığı vurgulansa da bizim hastamızda iki hastalığın aynı
anda ortaya çıkması hastanın un regule diyabete rağmen diyabetik acil ile hastane başvurusnun olmaması hastamızda farklı bir özellik yaratmıştır. Ayrıca Çölyak hastalığının eşlik ettiği Tip1 DM’li olgularda kan şekeri düzenlenmesinde
zorluk çekildiği de sunulan olguda da vurgulanmış bir bulgudur.
Anahtar kelimeler: TİP 1 Diyabetes Mellitus, Çölyak, Diyabetik ketoasidoz

Pankreas başında ve çevre adipoz dokuda kendini sınırlayan küçük nekroz
dokusu görülmektedir.
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TİP 1 DİYABETES MELLİTUS VE ÇÖLYAK BİRLİKTELİĞİ
DİYABETİK KETOASİDOZ RİSKİNİ AZALTIYOR MU?

Tahacan Aydın, Alara Birol

Ali Öncü Çetinbaş, Ayşe Ekdal, Harun Akar

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
İstanbul

Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,iç Hastalıkları Kliniği, İzmir

Giriş: Tip 1 Diabetes Mellitus(dm) pancreas beta hücrelerinin lenfositik infiltrasyonu ve otoimmün yıkımı ile prezente olan,mutlak insulin yetersizliği ile
seyreden klinik bir hastalıktır. Tip 1 Dm hastalarının diğer otoimmün hastalıklara
eğilimi mevcut olup en sık birliktelik gösterdiği hastalıklardan biri Çölyak hastalığıdır. İnce barsağın hasar görmesine yol açan tedavi edilmemiş çölyak hastalığı,
hipoglisemi riskini arttırabilir,çünkü ince barsaktan glukoz emilimi bozulur. Bu
da tanıyı daha da zorlu hale getirebilir. Ayrıca kilo kaybı yorgunluk nöropati ve
gastrointestinal problemlerin tümü ya çölyak yada diyabet ile ilgili olabilir. Bu
nedenle iyi bir araştırılma yapılmadan ikisi arasında ayrımı yapmak oldukça
zor olabilir. Bu olgumuzda Tip 1 Dm ve Çölyak birlikteliği olan ancak Diyabetik
Ketoasidoz tablosu gelişmeyen bir olguyu tartışacağız.
Olgu: Diyabet öyküsü olan 22 yaş erkek hasta çok su içme, çok idrara çıkma, ishal ve halsizlik şikatetleri ile dahiliye polikliniğine başvurdu. Başvuru anında vital değerleri stabil seyreden hastanın mukozaları soluk renkli, ekstremiteleri
kaşektik görünümdeydi. Geliş laboratuar değerlerinde Glukoz:567 hba1c:19,7
görülen hastanın alınan kan gazında ph:7,32 hco3:18 görüldü. Tit de keton
negatif görülen hastada glukotoksisite kırılması amacıyla insulin infüzyonu başlandı.Yaklaşık 3 aydır geçmeyen ishal şikayeti olan hastada otoimmün ilişkili diğer hastalıkların tetkiki ve pancreas neoplazmlarını tetkik etmek amacıyla
endoskopik görüntüleme yapıldı. Yapılan görüntülemelerinde çölyakla uyumlu
kript hiperplazisi ve villiuslarda düzleşme görülüp ince barsak bx yapıldı. Çölyak
otoantikorları çalışılşan hastanın sonuçları çölyak ile uyumlu gelmesi sonrası
çölyak hastalığı tanısı alan hastaya glutensiz diyet başlandı.İnsülin infizyonu ile
kan şekeri kontrol altına alınması sonrası kısa ve uzun etkili insülin tedavileri
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Giriş: Ribosiklib hormon reseptörü (HR) pozitif, insan epidermal büyüme
faktörü reseptör 2 (HER-2) negatif metastatik meme kanserlerinde endokrin
tedavi ile birlikte oral yolla kullanılan bir siklin-bağımlı kinaz 4 ve 6 (CDK4/6)
inhibitörüdür. CDK 4/6 inhibisyon mekanizmasıyla G1-S faz geçişindeki hücre
siklusunu düzenleyici etki göstermektedir [1]. Hormonoterapi ile karşılaştırıldığında progresyonsuz sağ kalımı artırarak metastatik meme kanseri tedavisinde
kullanımı için onay almıştır [2].
Yeni nesil ilaçların gündelik tedavide kullanımı arttıkça advers ilaç reaksiyon bildirimleri de artmakta olup ribosiklibin bilinen en sık istenmeyen etkileri
nötropeni, lökopeni, gastrointestinal sistem intoleransı, hepatotoksisite ve QTc
uzamasıdır [3]. Burada bir olgu sunumu üzerinden ribosiklib tedavisine bağlı
gelişmiş primer adrenal yetersizlik tablosu üzerinden CDK inhibitörlerinin yan
etkileri konusunda farkındalık yaratmak amaçlanmıştır.
Vaka: Bilinen kronik hastalık öyküsü olmayan 49 yaşında kadın hasta, ER
(+), PR (+), HER-2 (-) duktal meme karsinomu nedeniyle opere olmuş ve siklofosfamid - doksorubisin - dosetaksel tedavisi sonrası letrozol altında izleniyordu.
Tanıdan 9 yıl sonra kilo kaybı, gece terlemesi ve karın ağrısı şikayeti ile başvurdu. Abdominal bilgisayarlı tomografisinde (BT) retroperitoneal 4 cm kitle saptandı. PET/BT (pozitron emisyon tomografisi) görüntülemesinde hipermetabolizma göstermesi üzerine yapılan biyopsi patolojisi meme karsinomu metastazı
ile uyumlu bulundu. Postmenopozal olan hastaya ribosiklib ve letrozol başlandı.
3 kür sonunda kısmı regresyon; 6 kür sonunda ise tam yanıt elde edildi. 9.kür
sonunda yapılan vizitte ciltte koyuluğu giderek artarak yaygın hiperpigmentasyon tarifledi (Resim 1).
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Ayırıcı tanı için yapılan testlerinde ACTH yüksek, bazal kortizol düzeyi düşük bulunurken diğer hipofiz ve tiroid hormon parametreleri normal görüldü.
Synacthen (ACTH) testi yapılan hastada kortizol yanıtı yeterli gelmemesi üzerine batın manyetik rezonans (MR) görüntülemesi planlandı ve sağ sürrenal bez
hafif kalın görüldü, kitle imajına rastlanmadı. Tekrarlanan PET/BT görüntüsünde de nüks veya metastaz lehine bulgu yoktu. Quantiferon testi negatifti. Tümör
belirteçleri de negatif olması üzerine ribosiklib tedavisine ara verildi. Primer adrenal yetersizlik tanısıyla hidrokortizon başlanan hastanın cilt rengi eski haline
dönmeye başladı (Resim 2). Olgu remisyonda olarak takip edilmektedir.
Sonuç: Hastada ilk planda ilaç ilişkili cilt toksisitesinden şüphelenilmişti.
Literatürde kemoterapötik ajanlara bağlı cilt hiperpigmentasyonu vakaları olsa
da ribosiklibe dair bildirilmiş benzer bir olguya rastlanmadı. Vücutta yaygın ve
belirli bir paterne uymayan pigmentasyon artışı yapan sistemik rahatsızlıkların
araştırılması sonucu primer adrenal yetersizlik tespit edildi. Ribosiklibe ara verildikten ve hormon replasmanı yapıldıktan sonra bulguların gerilemesi, tablonun
ilaç ilişkili olduğuna işaret etmektedir.
CDK inhibitörlerinin endokrinopati yan etkisine dair fazla veri olmasa da
immün kontrol noktası inhibitörlerinin hipofizit, tiroidit gibi endokrin sistem bozukluklarına yol açtıkları bilinmektedir [4]. Sitotoksik T-lenfosit ilişkili antijen 4
(CTLA-4) monoklonal antikoru olan ipilimumabın otoimmün adrenalite sebep
olarak primer sürrenal yetersizliğe yol açtığı bildirilmiştir [5].
Tartışma: Ribosiklib güçlü bir CYP3A4 inhibitörüdür, bu sebeple olası yan
etkilerde ilaç etkileşimlerini değerlendirmek önem arz etmektedir [2]. Sürrenal
yetersizlik saptanan vakalarda adrenal aksı baskılayan etomidat, ketokonazol
gibi ilaçların öyküsünün sorgulanması gereklidir.
İmmünoterapilerin kullanımının yaygınlaşmasıyla otoimmün mekanizma
aracılı istenmeyen etkileri daha sık bildirilmektedir. Komplikasyonların sonuçlarını en aza indirgemek için problemi erken teşhis etmek ve tedaviye ara vermek
önerilmektedir [4].
Ribosiklib adrenal yetersizliğe yol açtığı gibi hücre sinyal yolağı inhibisyonu
üzerinden adrenokortikal karsinomların tedavisinde kullanımına yönelik hipotezler üretilmeye başlanmıştır [6]. Klinik çalışmalar neticesinde yeni endikasyonlar için bir aday olarak kendini göstermektedir.
Resim 1

Anahtar kelimeler: Ribosiklib, Adrenalit, Primer Adrenal Yetersizlik
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BEYİN, AKCİĞER VE KEMİK METASTAZI İLE PRESENTE OLAN
PAPİLLER TİROİD KANSERİ: TİROİD KANSERLERİ İYİ HUYLU
DAVRANMAYABİLİR
Emil Yunusov, Hatice Öner, Dilek Gogas Yavuz
Marmara Üniversitesi Pendik Egitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: Papiller tiroid kanseri (PTK) differansiye tiroid kanserlerinden biri olup
tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık % 80’ nini oluşturmaktadır. Daha çok lenfojen
yolla yayılma eğiliminde olup hematojen yolla uzak organ metastazı yaklaşık
%20’ sinde gelişebilmektedir. En sık uzak organ metastaz bölgeleri akciğer, kemik, karaciğer ve beyindir. Olgumuzda yaygın uzak organ metastazları olan follifüler varyant Papiller tiroid kanseri (FV-PTK) vakası sunulmaktadır.
Olgu: Multinodüler guatr ve esansiyel hipertansiyon tanıları olan 72 yaşında
kadın hasta 3 aydır var olan bel, bacak ağrısı ve yürümekte zorluk şikayetleri
ile nöroşirurji kliniğine başvurmuş. Çekilen MR’da solda pubis ramusta 22x11
mm, L4 vertebra düzeyinde posteriorda 68x75 mm, solda femur proksimalinde
22x12 mm lezyonlar izlenmiş. Ortopedi kliniğine yönlendirilen hastaya tarama
amaçlı görüntülemeler ve lomber vertebradan trucut biyopsi planı yapılmış. Tedavi ve takip amaçlı tarafımıza danışılan hastanın anamnezinde nodüller açısından biyopsi ve operasyon öyküsünün olmadığı ve son 2 yıldır takipsiz kaldığı,
yutma güçlüğü, solunum zorluğu şikayetlerinin olmadığı öğrenildi. Fizik muayenesinde inspeksiyonla farkedilen evre 3 guatr, palpasyonla sert ve nodüler
tiroid ele geldi. Tam kan sayımında lökosit: 8500/mm³, hemoglobin: 11,3 g/dl,
MCV:59 fl, trombosit: 339 000/mm³. Hastanın biyokimyasında CRP:1,52 mg/
dl, sedim: 30mm/saat, TSH:1,050 mIU/L, sT3: 4,29 ng/L sT4: 0,99 ng/L. Lomber bölgeden yapılan trucut biyopsi sonucu TTF-1 ve tiroglobulin diffüz boyanan, primeri ön planda folliküler varyant papiller tiroid karsionomu metastazı ile
uyumlu olarak değerlendirilmiş. Torax BT’de Tiroid sağ lobdan başlayıp mediastene uzanan ve trakeayı sola deplase eden 10 cm’lik lezyondan yapılan tiroid
ince iğne aspirasyon biyopsisi kategori IV (folliküler neoplazi şüphesi) olarak
raporlandı. Biyopsi raporunda onkositik görünümde tirosit hücreleri görüldü.
Evreleme amaçlı çekilen PET-CT’ sinde Tiroid glandı sağ lob lojunda mediastene uzanım gösterip, trakeayı sola deviye eden boyutları hipermetabolik
lezyon dediferansiye olduğunu düşündürdü, her iki akciğer, L2, L4 ve sol pubik
kemikte metastaz ile uyumlu malignite düzeyinde FDG tutan lezyonlar görüldü.
(Resim-1) Tedavi planı amaçlı genel cerrahiye yönlendirilen hastaya total tiroidektomi önerilmiş fakat operasyon risklerinden dolayı hasta kabul etmemiş.
Onkoloji ve radyasyon onkolojisi ortak kararıyla hastanın sol ramus pubisteki
kitlesine 4 seans radyoterapi (RT) uygulandı. Hasta daha sonra merdivenden
inerken düşme sonrası acil başvurusunda çekilen görüntülemelerde sol femur
intertrokanterik fraktür nedenli operasyona alınmış. Gönderilen kemik materyali
biyopsi sonucu primeri tiroid ile uyumlu karsinom metastazı olarak yorumlandı.
Radyasyon onkolojisi tarafından lomber bölgeye 5 seans palyatif RT uygulandı.
Beyin MR’ında met ile uyumlu lezyonlar görüldü (Resim-2). Hasta Tiroidektomi
ameliyatını kabul etmedi. Tedavi ve takibi tıbbi onkoloji ve radyasyon onkoloji
tarafından devam edilmekte.
Tartışma: Tiroid papiller karsinomunun metastazları folliküler tipten farklı
olarak daha çok lenfojen yolla olur. Uzak metastaz %10-15 oranında görülür.
En sık metastazı kemik ve akciğere olup daha az sıklıkla beyin, karaciğer, mesane ve cilde yayılabilir. Beyin metastazı differansiye tiroid kanserlerinin %0,9 da
görülür. Ortalama yaşam süresi 1 yıldan azdır. Total tiroidektomi iyot tutuyorsa
RAI ablasyon ve tirozin kinaz inhibitörleri tedavi seçenekleridir. Tiroid nodüllerindeki hızlı büyüme dedifeeansiye tiroid ca açısından dikkate alınmalıdır.
Anahtar kelimeler: Papiller tiroid kanser, Metastaz
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DİYABETİK KETOASİDOZ İLE BAŞVURAN HASTADA NADİR BİR
SENDROM: NUTCRACKER SENDROMU
Sevgi Erol1, Hatice Özışık2, Ezgi Güler3, Mustafa Ali Korkut4, Banu Şarer
Yürekli2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Endokrinoloji Bilim Dalı

3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı

4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

Giriş: Nutcracker sendromu, sol renal venin aort ile proksimal superior
mezenterik arter (SMA) arasında sıkışmasından kaynaklanır. Hastalar akut bir
şekilde (ameliyat sonrası gibi) veya daha sinsi olarak ilerleyici semptomlarla
başvurabilir. Her iki durumda da semptomlar proksimal ince bağırsak obstrüksiyonu ile uyumludur. Obstrüksiyonu hafif olan hastalarda sadece postprandiyal
epigastrik ağrı ve erken doyma olabilirken, daha ileri obstrüksiyonu olanlarda
şiddetli bulantı, safralı kusma ve kilo kaybı meydana gelebilir. Nadir rastlanan
anatomik patolojik durumlardan bir tanesi olan bu sendrom şüpheli olgularda
radyolojik bulgular ile kolaylıkla tanı konabilen bir sendromdur.
Olgu: 49 yaşında kadın hasta. Aralık 2021’de bulantı, kusma, karın ağrısı
ile başvurduğu acil servisten diyabetik ketoasidoz ön tanısı ile servise yatırıldı.
Özgeçmişte bilinen DM, glokom tanılı, nefrolitiyazis ve kolesistektomi öyküsü
mevcut. Sistem sorgulamasında son 1 yılda yaklaşık 35 kg (%41) kilo kaybı bulunmakta. Fizik muayenede batında yaygın hassasiyet mevcut, defans şüpheli,
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rebound saptanmadı. Safralı kusma ve karın ağrıları nedeniyle hastaya endoskopi-kolonoskopi yapıldı, antrumda intestinal metaplazi ve internal hemoroidler
dışında anlamlı bulgu saptanmadı.
İzleminde insülin infüzyonu ile orali kapalı takip edilen, batında yaygın hassasiyet ve defans atakları olan hastaya batın bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülemesi yapıldı, SMA çıkış düzeyinde aort ile arasındaki açı 22 derece olup
normalden dar, sol renal ven aort ve SMA arasında bası altında olup görünüm
nutcracker sendromu ile uyumlu, sol renal vene dökülen ovarian ven seyri boyunca dilate ve solda pelvik konjesyon sendromu bulgularının mevcut olduğu
belirtildi. Hasta nutcracker sendromu nedeniyle operasyon amaçlı genel cerrahiye devredildi, opere edilen ve operasyon sonrası karın ağrıları gerileyen hasta
önerilerle taburcu edildi.
Tartışma: Nutcracker sendromunun nadir olarak tanımlanmasının en
önemli nedenlerinden biri az tanınması ve bu nedenle radyolojik ileri tanısal
incelemelerde akla gelmemesi olabilir. Genelde hematüri, pelvik ağrı, ortostatik
proteinüri, kadınlarda pelvik konjesyon sendromu, erkeklerde varikosel şeklinde bulgu verir. Bu vakada olduğu gibi ayırıcı tanıda düşünülmeli ve gerekli görüntülemeler yapılarak konservatif veya cerrahi tedavi kararı verilmelidir.
Anahtar kelimeler: Diyabetik Ketoasidoz, Nutcracker Sendromu, Safralı Kusma, Karın
Ağrısı
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POLİKİSTİK OVER SENDROMLU HASTALARDA YKL-40
DÜZEYİNİN İNSÜLİN DİRENCİ İLE OLAN İLİŞKİSİ
Bünyamin Polat1, Esen Önlen2, Yasemin Üstündağ3, Gürcan Kısakol4
1Ankara Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı
2Bursa Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Biyokimya
Anabilim Dalı
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç
Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji Bilim Dalı

Giriş ve Amaç: Polikistik over sendromu (PKOS), fertilite dönemindeki kadınlarda en sık görülen endokrinolojik hastalıklardan birisidir ve patogenezi net
bir şekilde açıklanamamıştır. PKOS fertil kadınların %10-15’ini etkiler ve kronik
anovulatuar infertilitenin en sık nedenidir. PKOS düzensiz mensturasyon, kronik
anovulasyon, infertilite, hiperandrojenizm ve insülin direnci ile karakterize bir
hastalıktır. PKOS tip-2 DM, dislipidemi, kardiyovasküler hastalık ve endometrial
karsinom gibi uzun dönem sağlık riskleri taşıması nedeni ile kadınlar için büyük
bir halk sağlığı problemidir. Yakın zamanda yeni bir biyobelirteç chitinase-3-like
protein 1 (CHI3L1) yani YKL-40 'ın insülin direncinde rol oynadığı saptanmıştır. YKL-40’ın fonksiyonu tam olarak açıklanamamıştır. YKL-40 akut ve kronik
inflamasyonda artan ve endotel disfonksiyonunda rol alan glikoprotein yapıda
bir moleküldür. Sinovyal hücreler, kondrositler ve fibroblastlar gibi bağ dokusu
hücreleri için büyüme faktörü olarak görev yapan YKL-40 vasküler endotelyal
hücreler için anjiogenetik rol oynar. YKL-40 aktive edilmiş makrofajlar ve nötrofiller tarafından salgılanır. Çalışmalarda YKL-40’ın inflamatuar barsak hastalıkları, pürülan menenjit, pnömoni, romatoid artrit, osteoartrit, sistemik lupus
eritomatozus, KOAH, ateroskleroz, karaciğer fibrozisi, alkolik hepatit, HIV’de
yükseldiği tespit edilmiştir. Çalışmamızda PKOS patogenezinde muhtemel etken olduğunu tahmin ettiğimiz YKL-40 proteini seviyesinin sağlıklı kadınlar ile
PKOS’lu kadınlar arasında fark olup olmadığı ve PKOS’lu kadınlar arasında
insülin direnci seviyesi ile korele olup olmadığını incelemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: PKOS tanısı olan 50 hasta (20 obez, 30 obez olmayan,
ortalama yaş: 25,1±6 yıl) ve 20 sağlıklı kontrol (11 obez, 19 obez olmayan,
ortalama yaş: 32,3±6,7 yıl) çalışmaya alındı. Tüm gönüllülerin fizik muayenesi
ve antropometrik ölçümleri yapıldıktan sonra 8-10 saatlik açlığı takiben alınan
serum örneklerinden YKL-40 düzeyleri çalışıldı.
Bulgular: Hasta ve kontrol grubu arasında hemoglobin, trombosit, lökosit, BKİ (Beden kitle indeksi), bel çevresi, VYO (Vücut yağ oranı) ve HOMAIR (İnsülin direncinin homeostatik değerlendirmesi) açısından anlamlı farklılık
yoktu. PKOS tanılı hastaların CRP (C-reaktif), ALT, F-G (Ferriman Gallwey)
skoru, MPV, LH, Testosteron ve 17-OH progesteron ortalamaları sırası ile
4,6±2,8 mg/L, 18,3±9,4 U/L, 10,7±4,8, 8,8±0,8 fl, 7,4±5,2 (U/L), 56,5±21
(ng/dL), 0,7±0,5 (ng/mL) iken kontrol grubunun ortalamaları 3,6±1,2 mg/L,
12,9±4,4 U/L, 4,3±1, 8,2±0,5 fl, 5,7±2,7 (U/L), 41±13,5 (ng/dL), 0,4±0,3
(ng/mL) olarak saptandı. PKOS tanılı hasta grubu kontrol grubu ile karşılaştırıldığında CRP, ALT, F-G skoru, MPV, LH, Testosteron ve 17-OH progesteron
seviyeleri açısından aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttu (sırasıyla; p=0,03, p=0,01, p=0,001, p=0,01, p<0,001, p=0,001, p=0,001). İki
grup arasında serum total kolesterol, LDL kolesterol, trigliserid, HDL kolesterol,
kreatinin ve N/L oranı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.
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Serum YKL-40 düzeyi hasta grubunda ortalama 86,9±35,5 ng/mL iken kontrol grubunda 74,1±23,5 ng/mL idi ve iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0,056). PKOS tanılı hasta grubunda VYO ve serum
YKL-40 düzeyi arasında negatif yönde anlamlı korelasyon saptandı (sırası ile
r=-0,373; p=0,008, r=-0,351; p=0,001), ancak kontrol grubunda VYO ve
serum YKL-40 düzeyleri arasında anlamlı korelasyon saptanmadı. PKOS tanılı
hasta grubunda BKİ ve serum YKL-40 düzeyi arasında negatif yönde anlamlı
korelasyon saptandı (sırası ile r=-0,421; p=0,002, r=-0,366; p=0,001), ancak
kontrol grubunda BKİ ve serum YKL-40 düzeyleri arasında anlamlı korelasyon
saptanmadı. PKOS tanılı hasta grubunda serum YKL-40 düzeyi ve HOMA-IR
skoru arasında anlamlı korelasyon saptanmadı ancak kontrol grubunda serum
YKL-40 düzeyi ve HOMA-IR skoru arasında pozitif yönde anlamlı korelasyon
saptandı (r=0,483 p=0,007).
Sonuç: PKOS tanılı hastalar ile kontrol grubu arasında serum YKL-40 düzeyleri açısından anlamlı fark saptamadık. Çalışmamızda YKL-40’ın obezite
ile direk ilişkili olmadığını ve kontrol grubunda insülin direnci olan hastalarda
YKL-40 düzeyinin daha yüksek olduğunu saptadık. YKL-40 proteininin klinik
pratikte kullanımı için insülin direnci ve obezite ile YKL-40 ilişkisini inceleyen
daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: PKOS, YKL-40, İnsülin direnci, Obezite
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Tablo 1. Polikistik over sendromlu hastalar ile kontrol grubunun demografik ve laboratuvar verilerinin
karşılaştırılması
Değişken

Hasta n=50

Kontrol n=30

p değeri

25,1±6

32,3±6,7

0,000*

256,1±62,4

281,6±64,8

A.D

Lökosit (10*3/ml)

8,01±1,6

7,3±1,9

A.D

BKİ (kg/m2)

28,3±6,8

28,3±6,8

A.D
A.D

Yaş (yıl)
Trombosit (10*3/ml)

Bel Çevresi (cm)

89,7±17,8

87,5±14,9

VYO (%)

32,7±9,5

34,1±7,5

A.D

HOMA-IR

3,7±1,8

3,08±0,9

A.D
A.D

TSH (mU/mL)

2±1,1

1,7±0,7

Glukoz (mg/dL)

92,1±7,5

89,5±6,2

A.D

CRP (mg/L)

4,6±2,8

3,6±1,2

0,03

86,9±35,5

74,1±23,5

0,056*

YKL-40 (ng/mL)

Tablo 2. Polikistik over sendromlu hastaların laboratuvar verilerinin obezite durumuna göre
karşılaştırılması
Obezite
YKL-40 (ng/mL)

Obez olan n=20

Obez Olmayan n=30

p değeri

65,6±23,1

92,5±32,6

0,019

Tablo 3. Kontrol grubunun laboratuvar verilerinin obezite durumuna göre karşılaştırılması
Obezite
YKL-40 (ng/mL)
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Obez olan n=11

Obez olmayan n=19

p değeri

67,5±22

77,9±24,2

A.D
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DİSPNENİN NADİR BİR NEDENİ: TİROİD KANSERLERİ İKİ OLGU
Yeliz Yağız Özoğul1, Cem Sulu2, Hande Mefkure Özkaya2, Mustafa Sait Gönen2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Endokrinoloji, Metabolizma
Ve Diyabet Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Dev tiroid tümörü; boyutu 100 mm (milimetre)’den büyük, ağırlığı 500 gramın üzerinde, üst ucu mandibular açıya uzanan, alt ucu sternuma
uzanan herhangi bir tiroid tümörü olarak tanımlanır. Hastalar genellikle dispne, ortopne ve disfaji gibi bası semptomları ile başvuracağı gibi asemptomatik
de olabilirler. Bu vaka serisinde, bası semptomları ile hastaneye başvuran ve
mediasten invazyonu ile seyreden papiller tiroid kanseri tespit edilen iki hasta
sunulmuştur.
Olgu Sunumu-1: 47 yaşında bilinen kronik bir hastalığı olmayan erkek hasta, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayeti ile başvurduğu klinikte çekilen toraks BT
(bilgisayarlı tomografisi)’de mediastende paratrakealde 40x25x48 mm, tiroid
nodülü ile eş dansitede, kalsifiye konglemere lenfadenopati kitlesi izlenmesi ve
boyun BT’de tiroid bezi sağ lobdan başlayıp toraks içine brakiosefalik trunk ve
innominate ven arasına uzanan, trakeayı sola deplase eden konglomere lenfadenopati (Resim-1) tespit edilmesi üzerine hastanemize başvurdu.
Soy geçmişinde; kardeşinde lenfoma ve dayısında larenks kanseri öyküleri mevcuttu. Fizik muayenede bilateral tiromegali ve sağda fikse tiroid nodülü
dışında patoloji yoktu. PET/BT (pozitron emisyon tomografisi)’de; tiroid bezi
sağ lobda yoğun FDG (F-18 fluoro-2-deoksi-glikoz) tutulumu, boyunda ve mediastende metastatik lenf nodları tespit edildi. Kalsitonin <2, tiroglobulin düzeyi
20000 olan hastanın sağ servikal lenfadenopati ve tiroid sağ lobu ince iğne
aspirasyon biyopsisinde papiller tiroid karsinomu tespit edildi. Plonjan guatr
nedeni ile sternotomi ve total tiroidektomi-bilateral boyun diseksiyonu-santral
boyun diseksiyonu operasyonu yapıldı. Patolojisinde sağ lobda damar, lenfatik
ve vokal ekstratiroidal yayılım izlenen 41 mm klasik tip papiller karsinom tespit
edilen hastada 6/7 lenf düğümünde metastaz ve perinodal yağ doku invazyonu
mevcuttu. Ekstratiroidal yayılımı ve lenf notu metastazı mevcut diferansiye tiroid
kanseri olması nedeni ile 100 mCi (milicurie) radyoaktif iyot tedavisi uygulandı.
Olgu Sunumu-2: 58 yaşında kadın hasta, sekiz aydır giderek artan boyun
şişliği olması üzerine hastanemize başvurdu. Özgeçmişinde hipertansiyon ve diyabet mellitus tanıları mevcuttu, memleketi Rize olan hastanın soy geçmişinde
kardeşlerinde guatr dışında anlamlı öykü yoktu. Sistem sorgulamasında ortopne tespit edildi. Fizik muayenede tiroid bezinde multiple nodüler lezyonlar ve
bilateral evre 3 tiromegali (Resim-2) dışında ek bir patolojik bulgu saptanmadı. Tiroid ultrasonunda her iki lobu bütünüyle dolduran kaba kalsifikasyonlar
ve kistik dejenerasyonlar barındıran çok sayıda nodül tespit edildi. Toraks BT
anjiografide; tiroid bezi sol lobtan başlayan posteriorda orofarenks seviyesine,
inferiorda mediastinum giriş düzeyine kadar uzanan, her iki sternocleidomastoideus kasını, ana karotis arteri ve juguler veni deplase eden, trakeayı deplase
edip daraltan lobüle konturlu kitlesel lezyon (Resim-3) izlendi. Endoskopik muayenede sağ ve sol 1,2,3,4 ve 1,2,3,4,5 seviyelerine uzanan sert fikse kitlesel
lezyonun larenks posterior duvarında kitle basısı tespit edildi. Boyun MR (manyetik rezonans görüntüleme) incelemesinde; tiroid bezi sol lobundan kaynaklanan 128x72 mm heterojen orta intenste kitle lezyonu paravertebral ve çevre
muskuler yapılarda invazyon göstermekteydi.
İnce iğne aspirasyon biyopsisinde papiller karsinom tespit edilen hastaya total tiroidektomi yapıldı.Patolojisinde sol lob yerleşimli solid trabeküller insüler
patern gösteren az diferansiye tiroid karsinomu, sağ lob yerleşimli papiller mikrokarsinom tespit edildi. Kitlenin dev boyutlu olması ve ekstratiroidal yayılım
göstermesi sebebi ile 150 mCi radyoaktif iyot tedavisi planlandı.
Sonuç: Olgu serimizde, bası semptomları gelişene kadar asemptomatik mediasten invazyonu bulunan tiroid kanseri vakaları sunulmuştur. Tiroid tümörlerinin yavaş olabilen progresyon süreci nedeni ile uzun süreli hasta hikayeleri
gözlenmektedir. Dev tiroid tümörü sıklığı, gelişen görüntüleme teknikleri, yetkin
biyopsi uygulamaları ile giderek azalmakla birlikte akılda tutulmalıdır. Hastalardaki bası semptomlarının ana tedavisi, küçük boyutlu tümörlere göre daha fazla
komplikasyon gelişme ihtimaline rağmen cerrahidir. Dev tiroid papiller kanseri
olan kadın olgunun yaşadığı yer radyasyon etkilerinin devam ettiğini ve iyot
eksikliğinin etkilerini, erkek vakada ise ailedeki baş boyun tümör yatkınlığının
tiroid bezi malignite oranını da arttırabileceğini düşündürmektedir. Dev tiroid
tümörlerinde ekstratiroidal yayılım, lenf nodu pozitifliği ve postoperatif rezidü
kalma riski daha yüksek olduğundan radyoaktif iyot tedavisine daha sık ihtiyaç
duyulmasına sebep olabilmektedir.

Resim 2. Olgu-2'deki hastanın bilateral evre 3 tiromegali görüntüsü

Resim 3. Olgu-2 deki hastanın boyun BT anjiyografi görüntüsü

Resim 1. Olgu-1'deki hastanın boyun BT görüntüsü

Anahtar kelimeler: Tiroid kanseri, dev tiroid kanseri, planjon guatr
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AZ BİLİNEN FENOMEN: DİYABETİK KETOALKALOZİS
Barış Emekdaş
İzmir Torbalı Devlet Hastanesi

5O y E DM HT SVO
Şikayet: Son 24 saattir olan bulantı kusma ve bir süredir ara ara olan karın
ağrısının hiç geçmemesi üzerine Acil servisimize başvuruyor.
İlaç: gliklazid MR 30 mg 1x1 Nateglinid 129 mg 1x1 ASA 100 mg 1x1 Klopidogrel 75 1x1 Atorvastatin 10 mg 1x1 Olmesartan + amlodipin 20/ 5 1x1
Öykü: Yaklaşık 3 aydır ara ara özellikle öğün aralarında midede yandığını
kemirilir gibi hissettiğini bu hissin giderek geceleri uykusundan uyandıracak bir
ağrıya dönüştüğünü belirtmekte kilo kaybı ve susamada artış ile son 1 günde
bulantı kusma ve karın ağrısının kesilmemesi üzerine acil servise başvurmuş.
Özgeçmiş: 10 yıllık DM 5yıl önce iskemik SVO
Fizik Muayene Bulguları: GD orta, bilinç açık kooperatif oryante Ateş: 36
Solunum sayısı: 22/ dk nb: 105/dk, TA: 90/60 mmHg, Cilt Turgut Tunus normal,
Sistem muayenelerinde özellik yok
Laboratuvar Bulguları: Hemogram: wbc: 14.000 / Hb: 10 / PLT: 150.000
Biyokimya: Glukoz: 330 mg/dL ALT/AST: 55/60 (U/L) Kreatinin: 0.65 mg/
dL CRP: 0.5 K: 3.5 mmol/L TİT: glukoz 4+ Keton: 3+ pH: 7.55 HCO3: 31.6
mEq/L pCO2:35.9 mmHg EKG:NSR PAAG: N
Hastamızdaki patolojik bulguların özeti: Kontrolsüz diyabet, Ketoalkalozis Etyolojisi henüz aydınlatılmamış ılımlı transminaz yüksekliği ve kusma
mevcuttu.
İzlem: Diyabetik Ketoalkalozis tedavisi aynı ketoasidoz gibi iv sıvı replasmanı
ve iv insulin infuzyonu verilmesidir. Hastamızda tüm OAD ler kesildi, İV İzotonik
infuzyonu, iV Regüler İnsülin infuzyonu ile KŞ kontrolü ve ketonürinin azalması
ile bulantı kusma azaldı Asidozun kırılması ile bazal bolus tedaviye geçildi Stabilizasyon sonrası yapılan Üst GIS endoskopide Midede corpus mukozası hiperemik,
ödemli ve erozyone, kardiya bölgesine komşu 1 cm lik ülser saptandı. Endoskopik bx alındı. Patoloji: Kronik süperfisial gastrit Hpylori +++ olarak saptandı.
HbA1c: 10 LDL: 150 USG: grade 2 Hepatosteatoz —> fib 4 Scrore: 2.7 Hepatit
Viral Seroloji: N
Tartışma: Kronik seyirli disglisemiye bağlı gelişen gastroparezi ve akut hiperglisemik durumun yarattığı gastroparezi ortamına hastada peptik ülser olması bulantı kusma şiddetini artırmış.Volüm kontraksiyonu ve RAAS aktivasyonuna sekonder hiperaldosteronizm ile mevcut Ketoalkalozis açıklanmıştır.
Hastamızla ilgili tüm antitelerin aydınlatılması sonrasında aşağıdaki reçete ile
taburcu edilmiştir.
İns.Glarjin 20 ü İns.Aspart 3x10 ü Pioglitazon + Metformin 15 / 1000 2x1
Empagliflozin 10 mg 1x1 Pantoprazol 40 mg 1x1 metoklopramid tb 1x1, Atorvastatin 10 mg —> Rosuvastatin 20 mg ASA 100 mg 1x1 Klopidogrel 75 mg
1x1 Hpylori Eradikasyon tedavisi.
Anahtar kelimeler: Diyabet, ketoasidoz, Ketoalkaloz

Endokrinoloji
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PANKREATİK NET İÇİN YAPILAN TOTAL PANKREATEKTOMİ
SONRASI BRİTTLE DİABETES MELLİTUS GELİŞEN NADİR BİR
VHL SENDROMU VAKASI
Hüseyin Döngelli, İsmail Eray Aygün, Onur Gürsoy, Mustafa Oktay Tarhan
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Amaç: Von Hippel-Lindau(VHL) Sendromu otozomal dominant kalıtılan,
birçok organda malignite gelişme riski ile beraber retina,deri ve sentral sinir sisteminde hemanjiom görülme sıklığının arttığı nadir bir sendromdur. Bu sendromda özellikle feokromasitoma, böbrek hücreli kanser, pankreatik nöroendokrin tümör(NET) ve endolenfatik kese tümörü de görülebilir. Biz de göz bulguları
ile VHL sendromu tanısı alan, rutin kanser taramasında saptanan pankreatik
NET nedeniyle yapılan total pankreatektomi sonrası oynak(brittle) diabetes
mellitus gelişen bir hastayı sunacağız.
Olgu: 28 yaşında kadın hasta görme kaybı nedeniyle başvurduğu göz hastalıkları kliniğinde bilateral diskal hemanjiom saptanması üzerine VHL ön tanısı ile
ileri araştırma için tarafımıza yönlendirilmişti. Hastanın bilinen hastalığı,alerjisi,
birkaç hafta önce başlanan deksametazon dışında sürekli kullandığı bir ilacı yoktu. Aile hikayesinde herhangi bir malignite ya da sendrom tanısı yoktu.
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Sorgulamasında birkaç aydır var olan, bazen acil servise başvurmasını gerektirecek kadar şiddetlenen, bulantı ve kusmanın eşlik ettiği baş ağrısı mevcuttu.
Bu şikayetleri nedeniyle beyin ve sinir cerrahisi tarafından tetkik edilmiş ve beyin mr’da kranioservikal bölgede kontrast tutan, multiple, milimetrik nodüller
saptanmıştı(Görsel 1). Bu lezyonlar radyoloji tarafından ilk başta ‘ependimom’
olarak değerlendirilmiş ve hasta radyasyon onkolojisine yönlendirilmişti. Hastanın VHL sendromu tanısı ortaya çıktıktan sonra bu lezyonların hemanjiom
olduğu yorumu yapıldı ve takibe alındı. Hastanın 2 aydır, sulu kıvamda ishal
şikayeti de mevcuttu. Fizik muayenesinde hafif obezite, kafa derisinde ve sol
ayak bileğinde 1-2cm boyutunda, cilt altı, yumuşak, ağrısız nodül saptandı. Diğer sistemlerin muayenesinde patolojik bulgu yoktu. Bu nodülleri 4 yıl önce
fark ettiğini belirten hasta bu şikayetle hastaneye başvurduğunu ve lezyonların
‘lipom’ olarak yorumlandığını belirtti. Daha sonra tarafımızca istenilen yumuşak doku mr’da bu lezyonların hemanjiom olduğu ortaya çıktı. İlk başvuruda
istenilen testlerinde b12 ve vitamin d eksikliği dışında patolojik bir değer yoktu.
Ön tanısı VHL sendromu olması hasebiyle hastadan boyun, toraks, abdomen BT ve tümör markerleri istendi. İgG-kappa monoklonal gammopati saptandı ve hasta mgus olarak takibe alındı. Abdominal bt’de pankreasta kitleler ve
sağ sürrenal bezde 2 cm adenom ile uyumlu kitle saptandı(Görsel 2). İncidentaloma için idrar metanefrinleri, deksametazon supresyon testi, serum renin ve
aldosteron testleri istendi. Tüm test sonuçları normal sınırlarda olmasına rağmen VHL ve feokromasitoma arasındaki kuvvetli bağdan dolayı mevcut kitlenin
non-fonksiyonel feokromositoma olabileceği düşünüldü ve takibe alındı. Pankreastaki kitleler için endoskopik ultrasonografi (EUS) yapıldı: unsinat bölgesinde
2x2,5 cm, gövdede 3x3,5 cm heterojen, hipoekoik, sınırları düzensiz lezyonlar
saptandı ve ince iğne aspirasyon biyopsisi alındı. Patoloji sonucu pankreatik
nöroendokrin tümör olarak raporlandı.
Evreleme amaçlı hastaya octreotide işaretli PET/BT çekildi; metastatik lezyon
saptanmadı. Total pankreatektomi ameliyatı yapıldı. Ameliyat sonrası kan şeker
yüksekliği gelişen hastaya insülin tedavisi başlandı ama insülin tedavisi sırasında hipoglisemi epizodları gözlendi. Brittle(oynak) diyabet olarak değerlendirilen
hasta diyet, ilaç uyumu konusunda uyarıldı ve yakın takibe alındı.
İlk başvuruda alınan genetik testi, VHL sendromunu onayladı. Hastaya
1.derece akrabalarının da VHL açısından değerlendirilmek üzere başvurması
gerektiği anlatıldı.
Tartışma: Von Hippel Lindau hastalığı, retinal hemanjiyoblastomlar, merkezi sinir sistemi hemanjiyoblastomları, endolenfatik kese tümörleri, renal hücreli
karsinomlar, pankreas kistleri ve tümörleri, feokromositomalar ve epididimal
kist adenomlarına neden olan, nadir görülen otozomal dominant bir hastalıktır (1). VHL tümör supressor genindeki germline mutasyona bağlı gelişir. Olgumuzda olduğu gibi, VHL hastalığına sahip kişilerde pankreas nöroendokrin
tümör (PNET) prevalansı %9 ile %17 arasında değişmektedir (2). VHL’ye bağlı
pNET’lerin prognozu, spontan pNET’lere göre daha iyidir (2). Her zaman nonfonksiyonedirler. Cerrahi rezeksiyon kriterleri sporadik pNET'li hastalardan farklı
olmasına rağmen, pNET'lerin yönetimi öncelikle cerrahidir. >3cm boyutundaki
lezyonlar için cerrahi önerilmektedir. Multifokal lezyonlar için, total pankreatektomi önerilmektedir (4). Ancak her türlü cerrahi öncesinde önerilen görüntüleme Galyum-68 DOTATATE PET-CT’dir (5). Olgumuzda multifokal lezyonlar
olması, pankreas gövdesinde 3x3,5cm boyutlarında lezyon olması sebebiyle,
Galyum-68 DOTATATE PET-CT görüntülemesi yapılmış, Genel Cerrahi tarafından değerlendirilmiş ve total pankreatektomi uygulanmıştır. Olgumuzun SSS
tutulumuna bağlı şikayetlerle ortaya çıkması ve retinal hemanjiyoblastomların
eşlik etmesi bize gösteriyor ki SSS hemanjiyoblastomu olan bir hastada VHL'nin
ekarte edilmesi gerekir (1). Olgumuzda bu araştırma ile birlikte surrenal adenom
ve pankreas lezyonları tespit edilmiştir. Tespit edilen surrenal adenom ile ilgili
yapılan ileri tetkiklerle nonfonksiyone olduğu tespit edilmiştir. Ancak Feokromositomalar, VHL sendromunda en sık görülen adrenal tümördür ve semptomatik
malign olmayanlardan sessiz malign olanlara kadar çeşitli sunumlara sahip olabilir (6). Hastaların bu açıdan yakın takip edilmesini önermekteyiz.
Olgumuzda, total pankreatektomi sonrası hastada beklenildiği şekilde brittle
diyabet gelişmiştir. Brittle diyabet, yüksek glikoz değişkenliği ile seyreder. Hipoglisemi ve/veya diyabetik ketoasidoz (DKA) epizodları ile birlikte kan glukoz
düzeylerinin şiddetli glisemik dengesizliği oluşur ve sık ve/veya uzun süreli hastane yatışlarına sebep olabilir (7,8). Brittle diyabet, tip 1 diyabet veya pankreatik diyabette (olgumuzda olduğu gibi total pankreatektomi sonrası) olduğu
gibi, ağırlıklı olarak mutlak insülin eksikliği (tespit edilemeyen veya çok düşük
C-peptid seviyeleri) ortamında ortaya çıkar. Hastalar insülin pompası veya parçalı insülin tedavisi ile izlenir.
Olgumuz, mevcut sonuçlarla Total Pankreatektomi sonrası gelişen brittle diyabet ve surrenal adenom izlemi ile Endokrinoloji Bilim Dalı’nda takiplerine
devam etmektedir.
Sonuç: Günümzde endüstriyelleşen tıp dünyası uzmanlık ve yandal uzmanlıklarla çoklu parçalara bölünmüş olmasına rağmen genel dahili yaklaşım yani
holostik bir yaklaşımla hastaları değerlendirmenin önemini bu vaka bize göstermiştir çünkü söz konusu bu vakadaki hasta DEÜ İç Hastalıkları polikiniğine başvurmadan önce mevcut şikayetleri nedeniyle nöroloji, beyin ve sinir cerrahisi,
göz hastalıkları, radyasyon onkolojisi bölümlerine çoklu kez ziyaretleri mevcuttu.
Bu vakanın bize diğer hatırlattığı bir konu da total pankreatektomi ya da
kronik pankreatit gibi pankreatik endokrinolojik yetmezlik nedeniyle insülin ve
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insülin karşıtı hormonlarda(glukagon) eksiklik geliştiği için kan şekerinin çok oynak seyredebileceği aklımızda tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: Pankreas, Diyabetes, Mellitus, Von Hippel-Lindau, Nöroendokrine,
Tümör, pankreatektomi, Brittle, Oynak, hemanjiom, Hemanjioblastom
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GRAVES HASTALIĞI VE DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA
BİRLİKTELİĞİ
Cevat İlteriş Kıkılı1, Göktuğ Sarıbeyliler2, Mustafa Altınkaynak 1, Simge
Erdem3, Ayşe Kubat Üzüm 2, Mustafa Nuri Yenerel3
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Abd

2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Abd, Endokrin Ve Metabolizma
Hastalıkları Bd
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Abd, Hematoloji Bd

Giriş: Graves hastalığı (GH), tiroid stimülan hormon reseptörü (TSH-R)
eksprese eden tiroid dokusunun antijen spesifik T lenfositleri ile infiltre olması
sonucu ortaya çıkan sistemik otoimmun bir hastalıktır. Graves hastalığındaki
stimülan TSH reseptör antikorları (TRAK), TSH-R’lerini aktive ederek tiroid hiperplazisine ve uygunsuz tiroid hormon üretimi ve salgılanmasına neden olurlar.
Graves hastalığı tanısı biyokimyasal olarak tirotoksikoz varlığına ek olarak, serumda TRAK varlığının saptanması ve sintigrafik özelliklerine dayanılarak konulur [1]. Tanı anında olguların yaklaşık %18’inde TRAK saptanmayabilir [2].
Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma (DBBHL), Non-Hodgkin Lenfoma serilerinin %30-58’ini oluşturmaktadır. İnsidansı Avrupa’da 3.8/100.000/yıldır. Ailede
lenfoma öyküsü, otoimmun hastalıklar, HIV enfeksiyonu, HCV enfeksiyonu seropozitifliği ve bazı mesleki maruziyetler DBBHL için risk oluşturmaktadır [3].
Literatürde; GH ile “orbital mantle cell lenfoma”, malt lenfoma, primer tiroid
lenfoması birlikteliğini bildiren vakalar mevcuttur [4-6].
Olgu:Kırk altı yaşında erkek hasta, bir ay önce üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben başlayan gece terlemesi, ateş yüksekliği ve kilo kaybı şikayeti ile
başvurmuştu. Bilinen bir hastalık ve ilaç kullanım öyküsü bulunmayan hastanın fizik muayenesinde boyun sağ tarafta daha belirgin olmak üzere bilateral
palpabl lenf bezleri saptandı. Biyokimyasal tetkiklerinde; TSH: 0.005 mIU/L
(0.27-4.2), fT4: 33 pmol/L (12-22), fT3: 7 pmol/L (3,1-6,8), TRAK: negatif,
CRP:119 mg/L (0-5), ESR:57mm/saat (0-20), prokalsitonin: negatif saptandı.
Hemogramında total lökosit: 20.600/µL (4.300-10.300), nötrofil: 16.300/µL
(2.800-11.000) olacak şekilde nötrofilik lökositozu mevcuttu.Boyun ultrasonografisinde, boynun sağ yarımında anterior ve posterior servikal üçgenlerde
tüm lenfatik istasyonlarda büyüğünün çapı posterior servikalde 32 mm olmak
üzere heterojen iç yapılı, yağlı hilusları silinmiş ve çoğu sferik şekilli çok sayıda
lenfadenopati, sol posterior servikal bölgede de büyüğü 15 mm çapında olmak
üzere benzer karakterde birkaç adet lenfadenopati saptandı. Her iki tiroid lobu
ve isthmusda ise çok sayıda milimetrik psödonodül lehine değerlendirilen hipoekoik alanlar ve Doppler incelemede gland vaskülarizasyonunda belirgin artış
mevcuttu. Tirotoksikoz, konstitüsyonel semptomlar ve boyunda sınırlı patolojik
natürde lenf nodlarından oluşan klinik tablo subakut tiroidit ile izah edilebileceği
gibi hipertiroidi ve eşlik eden lenfoproliferatif hastalıklar ile de açıklanabilirdi.
Bu bağlamda ayırıcı tanıların değerlendirilmesi amacıyla yapılan tiroid sintigrafisinde artmış Teknesyum tutulumu ve diffüz hiperplazik tiroid bezi saptandı
[Resim 1].
Hasta, tirotoksikozu ve eşlik eden sintigrafi bulgularıyla GH olarak değerlendirildi. Metimazol 10 mg/gün ve propranolol medikal tedavisine ek olarak
iyot kısıtlayıcı diyet tedavisi başlandı. Servikal bölgedeki patolojik lenf bezleri
ve akut faz reaktan yüksekliğine yönelik ileri incelemenin ötiroidi sağlandıktan
sonra yapılması planlandı. Ötiroidi sağlandıktan sonra B semptomları olarak
değerlendirilen gece terlemesi, kilo kaybı ve ateş şikayetleri ile akut faz reaktan
yüksekliği ve nötrofilik lökositoz sebat etti.
Bunun üzerine lenfoproliteratif hastalıklar açısından, iyotlu kontrast madde
uygulanmaksızın çekilen 18F-FDG PET-BT’de,solda belirgin olmak üzere nazofarenks posterior duvarında,sağda belirgin olmak üzere her iki tonsilde,sağ servikal zincir seviye 2’deki konglomere lenfadenopatilerde,sol seviye 2 ve 3’teki
lenfadenopatilerde SUV-MAX:18-19 olan tutulumlar saptandı.Ayrıca dalakta
ve kemik iliğinde infiltrasyon lehine olabilecek tutulumlar saptandı [Resim 2],
[Resim 3].
Bunun üzerine sağ tarafta seviye 2-3’teki lenf nodundan yapılan eksizyonel
biyopsi Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma ile uyumlu bulundu. Moleküler incelemede MYC geninde yeniden düzenleme saptanmadı. Hasta, Graves hastalığı ile
eş zamanlı ortaya çıkan Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma tanısıyla Hematoloji
BD servisine tedavi amacıyla yatırıldı ve toplamda 6 kür R-CHOP rejimi (Rituksimab + Prednizolon + Vinkristin +Doksorubisin +Siklofosfamid) sonrası
kontrol 18F-FDG-PET-BT ‘de tam yanıtlı olarak değerlendirildi.
Sonuç: Lenfoproliteratif hastalıklar da dahil olmak üzere tüm malignitelerde;
salgılanan hormonlar, sitokinler ve immun fenomenler sonucu paraneoplastik
sendromlar görülebilir. Olgumuzda da lenfomanın sebep olduğu immun fenomen nedeniyle paraneoplastik olarak GH ortaya çıkmış olabilir [7]. Öte yandan,
otoimmun tiroid hastalıklarının lenfomalar için risk oluşturduğu da bilinmektedir. Literatürde, Diffüz Büyük B hücreli lenfoma ile Graves hastalığı koinsidansı
bildirilmemiştir. Tirotoksikoza yol açan bir diğer hastalık olan subakut tiroidit
olgularının bu durumu taklit edebileceği ve ayırıcı tanı amacıyla sintigrafinin kul-
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lanılması gerektiği akılda bulundurulmalıdır. Graves hastalığı ile lenfoma birlikteliği oldukça nadir rastlanan bir durum olsa da otoimmün tiroid hastalıklarının
lenfomayla birlikte görülebileceği unutulmamalıdır.
Anahtar kelimeler: Lenfoma,Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma,Tirotoksikoz,Graves
Hastalığı

Kaynaklar
1. Kahaly, G.J., et al., 2018 European Thyroid Association Guideline for the Management of Graves' Hyperthyroidism. Eur Thyroid J, 2018. 7(4): p. 167-186.
2. Zuhur, S.S., et al., The association of TSH-receptor antibody with the clinical and
laboratory parameters in patients with newly diagnosed Graves' hyperthyroidism:
experience from a tertiary referral center including a large number of patients with
TSH-receptor antibody-negative patients with Graves' hyperthyroidism. Endokrynol Pol, 2021. 72(1): p. 14-21.
3. Tilly, H., et al., Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL): ESMO Clinical Practice
Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol, 2015. 26 Suppl 5:
p. v116-25.
4. Abdullah, A., et al., CT and MRI findings with histopathologic correlation of a
unique bilateral orbital mantle cell lymphoma in Graves' disease: a case report and
brief review of literature. J Neurooncol, 2010. 97(2): p. 279-84.
5. Doi, Y., et al., Primary thyroid lymphoma associated with Graves' disease. Thyroid, 2004. 14(9): p. 772-6.
6. Djrolo, F., et al., [Malt lymphoma of the thyroid and Graves'disease]. Ann Endocrinol (Paris), 2001. 62(5): p. 442-5.
7. Hagler, K.T. and J.W. Lynch, Jr., Paraneoplastic manifestations of lymphoma. Clin
Lymphoma, 2004. 5(1): p. 29-36.
Resim 3

Endokrinoloji
PS-067
Resim 1

GEBELİKTE SAPTANAN PRİMER HİPERPARATİROİDİ: OLGU
SUNUMU
Merve Eren Durmuş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

Resim 2

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Giriş: Primer hiperparatiroidi (PHP) yüksek kalsiyum seviyeleri ile seyreden
gebelikte ise oldukça nadir görülen bir hastalık olup, hastalık semptomlarının
gebeliğin fizyolojik değişikliklerine bağlı olduğu düşünüldüğünden dolayı tanı
konması gecikebilen bir klinik durumdur. Hipoalbüminemi, plasentayla kalsiyum taşınımı ve artmış glomerüler filtrasyon hızı, gebe hastada düşük kalsiyum
seviyelerinin görünmesine katkıda bulunur.Aynı zamanda östrojenin parathormon kaynaklı kemik resorpsiyonunu inhibe ettiği, hamilelikte serum kalsiyumunda bir azalmaya neden olduğu düşünülmektedir. PHP, gebelikte nadiren
teşhis edilir ancak maternal ve fetal morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Hasta
kar-zarar dengesine göre, gebelik yaşı ve hiperkalseminin ciddiyeti dikkate alınarak medikal veya cerrahi tedavi kararı verilmelidir. Özellikle serum kalsiyumu
11mg/dl’nin üzerinde ise 2.trimesterda yapılan temel tedavi yöntemi minimal
invaziv paratiroidektomidir. Gebeliği sırasında paratiroidektomiyi reddeden
yeni tanı konmuş PHP'li bir kadının klinik seyri sunuldu.
Olgu: 34 yaşında 35.gebelik haftasında kadın hasta, acil servise 3 gündür
olan bulantı, kusma ve kabızlık şikayetleriyle başvurdu. Hastanın poliüri, polidipsi, kilo kaybı, karın ağrısı, kas güçsüzlüğü, nefrolitiazis öyküsü, kalsiyum
düzeyini artıracak ilaç kulanım öyküsü yoktu. Bakılan tetkiklerinde hiperkalsemi
saptanması üzerine dahiliye konsultasyonu istenen hasta hasta ciddi hiperkalsemisi olması üzerine dahiliye servisine yatırıldı. Bakılan tetkiklerinde kalsiyum
seviyesi 12.8 mg / dl, fosfor 2.1 mg / dl ve parathormon (PTH) 272 pg / ml,
serum alkalen fosfataz (ALP) 137 IU / L, idrar kalsiyum seviyesi 354 mg / 24
saat saptandı. Diğer kan tetkikleri normal değerlerdeydi ve hiperkalsemiye bağlı
herhangi bir elektrokardiyografi bulgusu yoktu. Boyun ultrasonografisinde tiroid sol alt polde 10x11mm boyutunda paratiroid adenomu ile uyumlu görünüm
saptandı. Ciddi hiperkalsemisi olması nedeniyle intravenöz salin infüzyon tedavisi, iv furosemid tedavisi ve düşük kalsiyumlu diyet verildi. Bakılan kontrol kan
tetkiklerinde kalsiyum seviyesinin 11.7 mg/dl’ye düştüğü gözlendi. Gebeliğinin
3.trimesterında olan hasta minimal invaziv paratiroidektomiyi reddetti. Salin infüzyonu ve diüretik tedaviye yanıt alınmasından dolayı gebelik kategorisi C olan
kalsitonin verilmesi düşünülmedi. Takibinde kalsiyum seviyesi medikal tedavi ile
11.1 mg/dl’ye gerileyen hastaya sezaryen seksiyo ve eş zamanlı paratiroidektomi yapıldı. Bebek sağlıklıydı ve kalsiyum (9.5 mg/dl), parathormon (114 pg/ml)
seviyeleri normaldi. Histopatolojik inceleme adenom ile uyumlu bulundu. Anne
ile bebek doğumdan 7 gün sonra taburcu oldular.
Tartışma: Gebelikte saptanan hiperkalsemi nadir olarak görülür ve bu vakalar genellikle primer hiperparatiroidi ile ilişkilidir. Hiperkalsemiye bağlı olarak
görülen bulantı, kusma, kabızlık, poliüri veya polidipsi gibi semptomlar gebeliğin doğal seyrinde de görülebildiğinden tanı koymak daha zor olabilmekte-
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dir. Hamilelik sırasındaki hiperkalsemi hem anne hem de fetüs için hayati risk
oluşturabilmektedir. Polihidramnios, prematur doğum, ölü doğum, neonatal
hipokalsemi, nonatal ölüm gibi komplikasyonlar olabilir. Asemptomatik ve orta
dereceli hiperkalsemiler medikal tedavi ile ilk trimester bitene kadar takip edilebilir. Uygun hidrasyon ve diüretik tedavisinin yanısıra gebelik kategorisi C olan
kalsitonin de kar-zarar oranı gözetilerek kullanılabilir. Uygun medikal tedaviye
rağmen hiperkalsemide düzelme olmaz ve klinik olarak stabilizasyon sağlanamazsa acil paratiroidektomi düşünülmelidir. Minimal invaziv paratiroidektomi
için uygun dönem olarak ise; anestezi kaynaklı preterm doğum riskinin düşük
olduğu ve organogenezin tamamlandığı ikinci trimester önerilmektedir. Carella ve Gossain, paratiroidektomi yapılan 37 gebe hastayı (ilk trimester 7, ikinci
trimester 18, üçüncü trimester 12) incelediğinde üçüncü trimesterde yapılan
paratiroidektomilerde %58 perinatal komplikasyon saptamıştır. Kan kalsiyum
seviyesi 13.6 mg/dl olan hastamız ise cerrahiyi reddetti ve medikal tedavi ile kan
kalsiyum seviyesi 11.2 mg/dl’ye düştüğünde hastaya sezaryen seksiyo yapıldı.
Doğum sonrası 1.günde bebeğin kan kalsiyum seviyesi 9.5mg/dl, parathormon
seviyesi 114 pg/mL olup normokalsemik ve sağlıklıydı. Hasta postpartum genel
cerrahi tarafından paratiroidektomi yapıldı ve anne ile bebek doğumdan 7 gün
sonra taburcu edildiler.
Sonuç: Gebelikte primer hiperparatiroidi nadir görülmesine rağmen, hem
anne hem de fetusun hayatını tehdit eden bir durumdur. Özellikle gebelik öncesi
tanı konulamadığında paratiroid hastalıklarının semptomlarının çoğu gebelikte
olağan kabul edildiği için bu dönemde tanı konması zordur. Maternal ve fetal
riskler düşünüldüğünde gebelerin takibinin dikkatli yapılması,olası bir hiperkalseminin erken tanınması ve uygun tedavi son derece önem arz etmektedir.

Hastamız verilen tedaviyi düzenli kullanmadığı için bakılan P düzeyinin düşük olduğu düşünüldü.
Tartışma: Kalsiyum ve d-vitamin düşüklüğü olmadan P düzeyinin düşük olması, iskelet deformitelerinin varlığı veya büyümenin yavaşlaması durumlarında
bu hastalıktan şüphelenilmelidir. Hastamızın tanısının daha önce bildirilmemiş
mutasyon ile gelişen XLP olması, tanı öncesi bu hastalıktan şüphelenilmediği
için uzamış sürece bağlı gelişen paratiroid adenom nedeniyle paratiroidektomi
cerrahisi geçirmiş olması, tanının detaylı anamnez ve fizik muayene ile şüphelenildikten sonra genetik test ile kolaylıkla konabilmesinin vurgulanması adına
vakamızı sunmayı değerli bulduk.

Anahtar kelimeler: primer hiperparatiroidi, hiperkalsemi, gebelikte primer hiperparatiroidi, paratiroid adenomu

Endokrinoloji

Anahtar kelimeler: Hipofosfatemi, Rikets, X-linked hipofosfatemi, XLH

Tablo 1. Hastanın paratiroidektomi öncesi ve sonrası bakılan laboratuvar parametreleri
Paratiroidektomi pre-op

Post-op 1.gün

Post-op 2. hafta

Kalsiyum (mg /dL)

10,5

8,4

9,6

Fosfor (mg /dL)

1,7

2,2

2,3

Parathormon (ng/L)

172

11

106

25-OH-VitD3 (ng/ml)

31

-

-

Alkalen fosfataz (u/L

84

-

-

PS-069

Endokrinoloji

DİYABETİK KETOASİDOZ İLE GELEN BETA TALASEMİ MAJOR
HASTASINDA SEKONDER HEMOKROMATOZİS
İmge Akın1, Hatice Özışık2, Bengü Kandemir Bozkurt1, Fatma Keklik
Karadağ3, Banu Şarer Yürekli2, Nur Akad Soyer3, Şevki Çetinkalp2

PS-068

PARATİROİDEKTOMİ SONRASI TANI ALAN ERİŞKİN HASTADA
X LİNKED HİPOFOSFATEMİK RİKETS OLGUSU

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,endokrinoloji Ve
Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir

Ayfer Ugış1, Özdem Kavraz Tomar2
1Giresun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği
2Giresun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği

Giriş: X linked hipofosfatemik rikets (XLH), renal fosfat kaybına bağlı raşitizmin en sık nedenidir. Görülme sıklığı 2-4/100000' dir. Çocuklarda alt ektremite
deformiteleri,kemik ağrısı, orantısız boy kısalığı ve erişkinde hiperparatiroidi,
osteomalazi ve entesopatiye neden olabilmektedir.
Hastalığa genellikle çocukluk yaşında tanı konmasına rağmen, paratiroidektomi sonrası 40 yaşında gecikmiş tanı alan hastamızı vaka olarak sunmak
istedik.
Olgu: 42 yaş kadın hasta, halsizlik ve yorgunluk şikayeti ile İç Hastalıkları
polikliniğine başvurdu. Yapılan laboratuvar incelemelerinde Ca:9,2, P:2, albumin:4,3, ALP:79 saptandı. Kontrol testlerinde P düzeyinin yine aynı şekilde düşük olduğu görüldü. Hastanın bakılan 25-OH devit: 31 ve parathormon
(PTH):150 saptandı. Fizik muayenede boy: 148 cm ve alt ekstremitelerde kısalık
saptandı. Özgeçmişinde çocuklukta O-bain deformitesi olan ve bu sebeple 13
yaşında bilateral tibial torsiyon sebebiyle operasyon öyküsü olduğu öğrenildi.
Ayrıca 30 yaşında gebeliği esnasında hipofosfatemi saptandığı ve o dönemde
bakılan hafif PTH yüksekliği nedeniyle yapılan tetkikler sonucu 1 cm boyutunda
paratiroid adenomu saptandığı, ancak kalsiyum yüksekliği olmadığı için takip
önerildiği ve hastanın düzenli takip yaptırmadığı, yaklaşık 10 yıl sonra kontrolde
adenom boyutunun 4 cm'e yaklaşmış olmasından dolayı 40 yaşında paratiroidektomi cerrahisi geçirdiği ve patoloji sonucunun paratiroid adenom olduğu
öğrenildi.
Anamnez derinleştirildiğinde hastanın şu anda 10 yaşında olan çocuğunda
da O-bain deformitesi nedeniyle bakılan P düzeyinin düşük ve ALP düzeyinin
yüksek olduğu, 25-OH-VitD3: normal saptandığı ve Schmidt metafizyel dipslazisi ? öntanısı ile dış merkezde bir süre takip edildiği öğrenildi.
Hastanın geçmiş testlerine e-nabız üzerinden ulaşıldı (Tablo-1).
Paratiroidektomi sonrası postop 1.günde 11 e düşen ancak 2.haftada tekrar
106 şeklinde yükselişe geçen PTH varlığı, hipofosfatemisi ve çocuğunda da hipofosfatemi ve ALP yüksekliğinin varlığı nedeniyle XLH şüphesi ile hastadan 40
yaşında iken çalışılan PHEX gen mutasyonu raporu
''PHEX geni;NM_000444.6
c.1217G>C (p.C406S) (p.Cys406Ser) (heterozigot) şeklinde belirtilen mutasyonun daha önce hastalıkla ilişkisi bildirilmemiş olup, ACMG kriterlerine göre
yüksek olasılıkla patojenik olarak değerlendirilmiştir'' şeklinde rapor edilmesi
üzerine anne ve çocukta XLH tanısı konmuş ve her ikisine de aktif D vit + oral
fosfor tablet tedavisi başlanmış.

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Amaç:Hemokromatozis,çoklu organ disfonksiyonuna neden olan aşırı
demir birikimi ile ilişkili bir hastalıktır. Hemokromatozisten etkilenen organlar
arasında karaciğer, pankreas, kalp, tiroid, eklemler, deri, gonadlar ve hipofiz
bulunur.Sekonder hemokromatozis, eritropoez bozuklukları ve hastalıkların kan
transfüzyonu ile tedavisi nedeniyle ortaya çıkar.Bu vaka acil servise diyabetik
ketoasidoz(DKA) ile gelen beta talasemi majör tanılı transfüzyon bağımlı hastada sekonder hemokromatozisin nadir görülen endokrin organ tutulumlarını
bildirmektedir.
Olgu:Bilinen beta talasemi majör tanılı,tranfüzyon bağımlı,splenektomi
öykülü 31 yaşında erkek hastanın poliklinik kontrollerinde plazma glukozu 520 mg/dl ölçülmesi üzerine acil servise yönlendirildi.Tam idrar tetkikinde
keton:150(+4) mg/dl,venöz kan gazında pH:7.10,HCO3:8.4 mmol/L ölçülmüş olup hastada DKA saptanması üzerine endokrinoloji servise yatırıldı.
Fizik muayenede cilt rengi koyu görünümde,kalp sesleri gallop ritmi mevcut
olan hastanın batın muayenesinde karaciğer oldukça sert ve gergin,masif hepatomegali palpe edildi.HbA1C %9.5 olarak ölçülen hasta bronz diabet olarak
değerlendirilerek,insülin infüzyon tedavisi sonrası bazal-bolus insülin tedavisine
geçildi.Hastanın bakılan rutinlerinde osteokalsin,parathormon,İnsülin benzeri
büyüme faktörü(IGF1),Folikül Uyarıcı Hormon(FSH),total ve serbest testosteron, Dehidroepiandrosteron sülfat (DHEAS) düşük saptanması üzerine hemokromatozisin organ tutulumları açısından hasta tarandı.Hastaya çekilen hipofiz
manyetik rezonans görüntülemede(MRG) adenohipofizde özellikle T2 görüntülerde belirgin sinyal kaybı izlenmekte,bulgular primer beta talasemi major
tanılı sekonder hemokromatozis düşünülen olguda hemokromatozis tutulumunu desteklemektedir olarak raporlandı.Kemik taraması yapılan hastada çekilen
kemik mineral dansitometresinde(DEXA) lomber bölgede osteopeni saptandı.
Fibroscan taraması yapılan hastada F4 fibrozis ile uyumlu bulundu.Ferritin değeri:11518 µg/L olarak ölçülen hastaya şelasyon tedavisi olarak desferal IV 30
mg/kg dozunda 8 saatte infüzyon şeklinde 10 günlük tedavi uygulandı.Karaciğer demir yükü MRG değerlendirmesinde karaciğer kuru ağırlık başına demir
değeri:71,8 mg/g(üst sınır 3mg/g) olarak ölçüldü.Kardiyak demir yükü MRG değerlendirmesinde myokardiyal demir birikimini destekler değişiklikler saptandı.
Hasta hormon replasmanları ve insülin tedavisi ile endokrinoloji,kardiyoloji,gas
troenteroloji,hematoloji poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi.
Sonuç:Beta talasemi ve diğer hemoglobinopatiler nedeniyle sürekli transfüzyon ile tedavi edilen hastalarda endokrin bezlerde demir birikimine bağlı sekonder hemokromatozis, endokrin komplikasyonlarına katkıda bulunan ana faktör
olmaya devam etmektedir.Tedavi edilmediği takdirde, karaciğerde ilerleyici
hasara yol açabilir ve siroz, hepatoselüler karsinom(HCC) ve doku ve organlar-
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da aşırı demir yüklenmesi ile ilişkili diğer komplikasyonlara yol açabilmektedir.
HCC, hemokromatozdaki mortalitenin yaklaşık %30'unu oluşturduğundan, hemokromatozlu tüm hastalar, altı aylık ultrason ve alfa-fetoprotein seviyeleri ile
gözetime tabi tutulmalıdır. Diyaabet takibi için açlık kan şekeri seviyeleri kontrol
edilmelidir.Yüksek kırmızı hücre döngüsü olan hastalarda glikosile hemoglobin
seviyeleri güvenilir olmayabilir.Hipogonadotropik hipogonadizm,gecikmiş puberte ve GH defekti bu tür hastalarda en sık görülen endokrin değişikliklerdir
ve ayrıca hastaların çoğunda mevcut olan osteopeni ve osteoporoza katkıda
bulunurlar.Endokrin disfonksiyonlara ek olarak, kardiyomiyopati ve kalp yetmezliği, erişkin politransfüze hastalarda yaşam kalitesi, morbidite ve mortalite
üzerinde en olumsuz etkiye sahip patolojilerdir.Bu nedenle bu hastaların düzenli
olarak endokrinoloji,kardiyoloji,gastroenteroloji ve hematoloji takibinde olmaları önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: diyabetik ketoasidoz,hemokromatozis

Kaynaklar:
1. Michela Rosaria Campo, Anna Farese, Michele Correale, Giuseppe Berti, Michela Massa, Maria Rosaria Sorrentino, Grazia Roberti, Filomena Sportelli, Mauro
Cignarelli,and Olga Lamacchia.Retrospective Analysis of Endocrine Dysfunctions in a Population of Adult Polytransfused Patients: Correlation of GH-IGF1
Axis Alteration with Cardiac Performance,Published online 2018 Sep 26. doi:
10.1155/2018/6047801. PMID: 30356378.
2. Joann L. Porter, Prashanth Rawla. Hemochromatosis. PMID: 28613612
3. Norbert Gattermann. The treatment of secondary hemochromatosis. doi:
10.3238/arztebl.2009.0499. PMID: 19727383

şebilir. Belirtileri halsizlik, yorgunluk, kolay üşüme, kilo alma, konstipasyon, cilt
kuruluğu, ses kısıklığı, ödem, kas ağrıları, kramplar gibi semptomlardan oluşabilir. Hastalarda bradikardi, karotenemi, tendon reflekslerinde azalma, diyastolik
hipertansiyon, yüzde şişme, deride kalınlaşma, kaşlarda dökülme, dilde büyüme gibi bulgular saptanabilir.
Biz de bu olgu ile iç hastalıkları polikliniğine halsizlik vücut ağrıları ile başvuran hastalarda mutlaka CK, LDH gibi parametrelere bakılmasını, CK yüksekliğinde de hipotiroidizmin akılda tutulması gerektiğini vurgulamak istedik.
Anahtar kelimeler: hipotiroidizm, rabdomiyoliz

Kaynaklar
TEMD kılavuz, Rhabdomyolysis in a Patient with Severe Hypothyroidism
Nooshin Salehi et al. Am J Case Rep. 2017; 18: 912–918.
Published online 2017 Aug 22. doi: 10.12659/AJCR.904691

Tablo 1. Laboratuar sonuçları
Glukoz(mg/dl)

91

Lökosit(mm3)

6,090

ACTH (ng/L) (N:7-63)

17

Üre (mg/dl)

48

Hemoglobin(g/dL)

13

Kortizol (mcg/dL) (N: 6-19)

8,9

Kre.(mg/dl)

0,9

Trombosit(mm3)

180,000

LH (IU/L) (N:1,7-8,6)

4,3

AST (U/L)

54

TSH (mIU/L)

66

FSH (IU/L) (N:1,5-12)

2,26

ALT (U/L)

30

Serbest T4 (ng/dL)

0,13

Prolaktin (mcg/L) (N:4,6-21)

17,7

CK (U/L)

1809

Serbest T3 (ng/L)

1,45

Total testosteron (ng/ml)
(N:2,8-8)

2,98

CRP(mg/dl)

<0,6

Anti-TPO (IU/ml)

600

Vitamin B12 (ng/L)

133

19

Anti-TG (IU/ml)

1342

25(OH)Vitamin D (mcg/L)

5,9

Sedimentasyon(mm/sa)

Endokrinoloji

Enfeksiyon

PS-071

RABDOMİYOLİZ SEBEBİ OLARAK HİPOTİROİDİ: OLGU
SUNUMU

PS-072

Hakan Kursat

COVID-19'DA RADİAL ARTER TROMBOZU: OLGU SUNUMU

T.C. Sağlık Bakanlığı Esenyurt Devlet Hastanesi

Giriş - Amaç: Rabdomiyoliz, hipotiroidinin nadir komplikasyonlarından biridir. Hipotiroidizmin erken teşhisi ve hızlı tedavisi rabdomiyolizi ve sonuçlarını
önlemek için gerekli olduğundan, kas enzimleri yükselmiş hastalarda hipotiroidizm taraması düşünülmelidir.
Olgu: 45 yaşında, daha önce bilinen kronik bir hastalığı olmayan erkek hasta iç hastalıkları polikliniğine halsizlik, güçsüzlük, bacaklarda ağrı şikayeti ile başvurdu. 8 ay önce anal fistül nedeniyle opere olmuş, kolonoskopik incelemede
inflamatuar barsak hastalığı bulgusuna rastlanılmamıştı. Sistemlerin sorgusunda
uyku artmış, iştah normal, idrar rengi son zamanlarda koyulaşmış, ara sıra kabızlık şikayeti olduğunu belirtti. Fizik muayenede genel durum iyi, aktif koopere,
ateşi 36.6C° olup solunum, dolaşım, sindirim sistemlerin muayenesinde özellik
saptanmadı. Ödem, ikter-siyanoz saptanmadı.
Laboratuar incelemesinde (Tablo:1) Kreatin kinaz (CK): 1809 U/L, Tiroid stimulan hormon (TSH): 66 mIU/L, serbest T4: 0,13 ng/dL (N:0,79-1,59), serbest
T3: 1,45 ng/L (N: 2,04-4,4) saptandı. Tiroid ultrasonografide parankim heterojen, ekojenitesi azalmış, yer yer fibröz septalar ve net sınır vermeyen hipoekoik
alanlar izlendi, tiroidit lehine yorumlandı, nodül veya lenf nodu saptanmadı.
İdrarda dipstick testi ile eritrosit saptanmadı. Tiroid otoantikorları pozitif saptandı, Hashimoto tiroiditi olarak kabul edildi.
Hastanın öyküsünde yoğun egzersiz, lipid düşürücü ilaç kullanımı, intramuskuler enjeksiyon veya kas travması yoktu. Hasta servise yatırılarak intravenöz
sıvı ile hidrasyon ve levotiroksin tedavisi başlandı. Takiplerinde kliniğinde ve
laboratuar bulgularında düzelme gözlenen hasta ileri tetkik için endokrinoloji
bulunan ileri merkeze yönlendirildi, kontrole çağrıldı. Hasta halen tarafımızca
takip edilmektedir.
Sonuç: Rabdomiyoliz, kas yıkımı ve kas enzimlerinin (Kreatinin kinaz, AST
vb) kana salınması, bazen de idrarda pigment (miyoglobin) atılımı ile karakterize bir sendromdur. Semptomları kas ağrısı, güçsüzlük ve koyu idrar üçlüsü
olmakla birlikte hastaların yarısında kas semptomları, miyoglobinüri bulumayabilir. Ciddi şekilde etkilenen hastalarda daha sık görülen ek semptomlar arasında halsizlik, ateş, taşikardi, bulantı ve kusma ve karın ağrısı bulunabilir. Fizik
muayenede kas hassasiyeti, şişlik, kızarıklık ödem saptanabilir. Laboratuarda
kreatin kinaz (CK) 1500-100,000 IU/L arasında değişen düzeylerde ölçülebilse
de sıklıkla 10,000-25,000 IU/L arasında raporlanmıştır. Diğer manifestasyonları
sıvı-elektrolit anormallikleri, akut böbrek hasarı, kompartman sendromu ve dissemine intravasküler koagülasyon şeklinde olabilir.
Hipotiroidi, doku düzeyinde tiroid hormonu yetersizliği veya nadiren etkisizliği sonucu ortaya çıkan, metabolik yavaşlama ile giden bir hastalıktır. TSH yüksekliği ve T4 hormon düşüklüğü ile karakterize olan primer hipotiroidi, tiroidit
(kronik lenfositik tiroidit, subakut tiroidit vb.), cerrahi ve radyoaktif iyot tedavisi,
ciddi iyot eksikliği veya fazlalığı, infiltratif hastalıklar veya ilaçlar zemininde geli-

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Nurdan Şentürk Durmuş1, Derya Kocakaya2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı

2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı

Hiperkoagulabilite durumuna bağlı tromboz, COVID-19'da önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Artan D-dimer seviyeleri, tromboz varlığının ve
riskinin önemli bir belirtecidir. Bu yazıda 59 yaşında bir erkek hastada D-dimer
düzeyi normal iken distal radial arterlerde tromboz gelişimini sunuyoruz. Hasta
enoksaparin, iloprost infüzyonu ve silostazol ile tedavi edildi. Bu vaka, D-dimer
düzeyi normalken bile COVID-19 tanılı bireylerde tromboz olabileceği konusunda çok dikkatli olmamızı sağlamaktadır.
Anahtar kelimeler: COVID-19, Radial arter, Tromboz
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DİYALİZ ESNASINDA BAŞVURAN BİR RAOULTELLA
PLANTİCOLA BAKTERİYEMİ OLGUSU
Didar Beyza Kantarcı, Burçin Meryem Atak Tel, Tuba Taslamacıoğlu Duman,
Gülali Aktaş, Satılmış Bilgin
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi

Şekil 1. Hastanın seçilmiş bilgisayarlı tomografisi (BT) görüntüleri. Toraks BT(A) ve
üst ekstremite anjiyografisi (C). tromboz günü hastanın sağ elinin görünümü (B),
anjiyografide radial arterin trombozu belirgindir (C), sarı ok tromboz seviyesini gösterir
ve hastanın taburcu olduğu gün sağ elinin görünümü(D).

Tablo 1. Hastanın hastaneye yatış, tromboz ve hastaneden taburcu olduğu günlerdeki laboratuvar

sonuçları

Giriş: Raultella Planticola (R.Planticola) bakterisi ilk olarak 1981 yılında
gram negatif,çubuk,aerobik,hareketsiz ve kapsüllü bir bakteri olarak tanımlanmıştır(1,2). Su, toprak ve bitkisel sistemlerde çevresel bir bakteri olarak sınıflandırılmıştır. Genellikle zararsız ve nadiren insanlarda enfeksiyon sebebidir. %9-18
oranında idrar, balgam ve feçeste kolonize olabilirler. R.planticola enfeksiyonu
ilk 1984 de tespit edilip sonrasında travma, maligniteler, iyi temizlenmemiş balıklara bağlı gastroenterit ve invaziv medikal tedaviler sonrasında ortaya çıkmıştır(4-6).Bununla birlikte immün yetmezliği olan ve olamyan hastalarda R.
Planticola bakteriyemisi de tespit edilmiştir, ancak %84 immünyetmezliği olan
hastalarda saptanmıştır. Biz de rutin hemodiyaliz sırasında R. Planticola bakteriyemisi tespit edilen bir vakamızı sunmayı amaçladık.
Olgu: 61 yaşında kadın bilinen koroner arter hastalığı, tip2 diyabetes mellitus
ve hipertansiyon tanılı rutin hemodiyaliz (salı perşembe cumartesi) alan hasta
cumartesi diyaliz seansı esnasında saturasyonlarının düşmesi hipotansif seyretmesi üzerine diyaliz yarıda bırakılarak acil servise getirilip yoğun bakıma alındı.
Hastanın bakılan fizik muayenesinde ateş;37,4 nabız 104, kan basıncı 70/40
mmHg saptandı. Cilt soluk ve kuru, subklavyen kalıcı diyaliz kateteri mevcut idi.
Muhtemel hipotansiyona sekonder oryantasyon ve koopersayonu bozuk, solunumu yüzeysel ve taşikardikti. Diğer sistem bulguları olağan saptandı. Hasta
hızlıca entübe edildi. Yoğun bakımda takipte olan hastanın titde +++lökosit k
5.5 wbc crp 310 üre 183 cre 8.66 gfr 4.45 ph 7.27 hco3 13.8 olup enfeksiyon
hastalıklarına danışılarak kültürleri alındı, renal dozda piperasilin+tazobactam
3*2.25 gr başlanıp hipotansif seyreden hasta 5 cc/h ten tek doz steradin desteği altında takip edildi. Takibinde vitalleri stabil seyreden, steradini kesilen ve
ekstübe edilen hasta servise alındı. Aralıklı hemodiyaliz antifosfat,antiasidoz,
proflsktik dozda antikoagulan verildi. Kan ve idrar kültüründe raoultella planticola üreyen hasta izole edildi. Kültürlerinde piperasilin dirençli olup siproflokasin duyarlı olması üzerine siprofloksasin 250 mg 2x1 eklendi. Vitallerinin stabil
seyretmesi üzerine ciprofloxacilin 250 mg 2*1 fosfamisin şase 3 mg oral reçete
edilerek taburculuğu yapıldı, 1 hafta sonra dahiliye poliklinik kontrolü önerildi.
Sonuç: Artık R. Planticola enfeksiyonlarının sık tespit edildiği görülmektedir.
Neyseki birçok antibiyotiğe duyarlıdır (5). R. Planticola bakteriyemisi çoğunlukla immünsupresif kişilerde bakteriyeni ile sonuçlanmaktadır. Muhtemelen
hastamızın kronik rahatsızlıklarının olması ve ileri yaşı onu immünsupresif hale
getirmiştir. Hastanın öz bakımının düşük olması da bulaş ve bakteriyemi olasılığını artırmıştır. Neyseki antibiyotiklere duyarlı olması sayesinde hasta septik
tablodan kurtulup şifa ile taburcu edildi..
Anahtar kelimeler: Bakteriyemi, Diyaliz, R. Planticola

Kaynaklar:
1. Susan TB, Ramon JS, Don JB. Klebsiella planticola sp. nov.: A new species of
enterobacteriaceae found primarily in nonclinical environments. Curr Microbiol
6: 105-109, 1981.
2. Drancourt M, Bollet C, Carta A, Rousselier P. Phylogenetic analyses of Klebsiella
species delineate Klebsiella and Raoultella gen. nov., with description of Raoultella
ornithinolytica comb. nov., Raoultella terrigena comb. nov. and Raoultella planticola comb. nov. Int J Syst Evol Microbiol 51: 925-932, 2001.
3. Kanki M, Yoda T, Tsukamoto T, Shibata T. Klebsiella pneumoniae produces no histamine: Raoultella planticola and Raoultella ornithinolytica strains are histamine
producers. Appl Environ Microbiol 68: 3462-3466, 2002.
4. Ferragut C, Izard D, Gavini F, Kersters K, Deley J, Leclerc H. Klebsiella trevisanii: a
new species from water and soil. Int J Syst Bacteriol 33: 133-142, 1983.
5. Ershadi A, Weiss E, Verduzco E, Chia D, Sadigh M. Emerging pathogen: a case
and review of Raoultella planticola. Infection 42: 1043-1046, 2014.
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EDİNSEL İMMÜN YETMEZLİĞİ OLAN BİREYDE SEREBRAL
TOKSOPLAZMOZUN KLİNİK SEYRİ
Fatih Kemik1, Aysun Benli2, Arif Atahan Çağatay2, Halit Özsüt2, Serap Şimşek
Yavuz2, Seniha Başaran2, Ömer Haluk Eraksoy2
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş: Edinsel immün yetmezliğin önde gelen sebeplerinden olan HIV infeksiyonu önemli bir morbidite ve mortalite sebebi olarak varlığını sürdürmektedir
(1). Ancak günümüzde antiretroviral tedavi (ART) sayesinde hastalık kontrol
altına alınabilmektedir. Tedavisiz kalan bireylerde zaman içerisinde T lenfosit
CD4 alt tipinin azalması neticesinde fırsatçı infeksiyonlara ve malignitelere zemin hazırlanmış olur (2). Bu bildiride uzun dönem tedavisiz kalması neticesinde
ve derin lenfopeniyle CD4 hücre azalışı gelişen hastamızın intrakraniyal fırsatçı
infeksiyonuna tedavi yanıtını sizlere sunuyoruz.
Olgu: 50 yaşında erkek hasta. 1 haftadır devam eden şiddetli baş ağrısı,
denge kaybı ve ateş ile başvurdu. Hastanın bilinen biküspit aortası ve AV tam
blok nedeniyle ICD replasman öyküsü mevcut. HIV infeksiyonu tanısını 2007
yılında almış ancak son 7 senedir hasta takipsiz bu nedenle ART kullanımı da
düzensiz olmuş.
Hastanın başvurusundaki kan sayımı ve biyokimyasal sonuçları Tablo 1 de
görülmektedir. Lenfosit sayısı: 700/mm3 (1200-3600/mm3) ve CRP:9 mg/L (<5
mg/L) dışında patolojik bulgu saptanmadı. Kraniyal MR incelemesinde serebral
hemisferlerde çok sayıda heterojen solid-kistik içerikli, kontrast madde tutan,
büyük olanlarında yoğun perifokal ödemin eşlik ettiği nodüler lezyonlar görüldü. Ön planda serebral metastaz ve fırsatçı infeksiyonlar lehine değerlendirildi.
Maligniteyi ekarte etmek için toraks, batın ve boyun BT çekildi; patolojik bulgu
saptanmadı.
Klinik takibinde; subfebril ateşi ve bilinen biküspit aortası olan hastaya infektif endokardit şüphesiyle transtorasik EKO da yapıldı. Transtorasik EKO’da aort
kapak ventriküler yüzünde 8x4mm’lik vejetasyon kuşkusu saptandı. Kan kültüründe üreme saptanmayan hastaya transözofageal EKO’yu tolere edemediği
için kardiyak MR görüntülemesi yapıldı ve aort kapağındaki vejetasyon kuşkusu
ortadan kaldırıldı.
Hastanın gelişinde gönderilen mutlak CD4 hücre sayısı:20 hücre/ul, HIVRNA:25000 kopya/ml ve Toxoplasma gondii IgG antikoru: pozitif olarak sonuçlandı. MR spektreskopi ile intrakraniyal lezyonlar yeniden incelendi. İnfektif
endokarditin metastatik apsesi veya metastazdan ziyade fırsatçı infeksiyon lehine değerlendirildi. Hastaya serebral toksoplazmoz primetamin 1x75mg/gün,
klindamisin 4x600mg/gün ve folinik asit 15mg/gün tedavileri başlandı. Tedavi
başlandıktan sonra 2-3 gün içerisinde klinik yanıt elde edildi, hastanın baş ağrısı
ve denge kaybı şikayetleri ortadan kalkarken tedavinin 14. gününde kontrol
kraniyal MR incelemesinde lezyon boyutlarında ve sayısında gerileme olduğu
görüldü (Bu şekilde tedavi ile hastada klinik yanıtın yanında radyolojik yanıt
alındığı da gösterildi). Toplam 21 gün tedavisi yatırılarak devam edilen hasta
ayaktan takip edilmek üzere oral primetamin ve klindamisin tedavisiyle taburcu
edildi.
Tartışma ve Sonuç: Uzun süredir takipsiz HIV infeksiyonu olan hastamızın
baş ağrısı ve denge kaybı nedeniyle çekilen kraniyal MR’ında da intrakraniyal çok sayıda lezyonlar saptandı. Bu lezyonlar serebral toksoplazmoz lehine
değerlendirildi. Toxoplazma gondii sağlıklı bireylerde sıklıkla asemptomatik
infeksiyona yol açarken HIV infeksiyonu gibi immün yetmezlilk durumlarında
ciddi ölümcül olabilen tablolara yol açmaktadır(3). Toksoplazmozun tedavisinde çeşitli antimikrobikler ve kombinasyonları kullanılmakta olup bizim olgumuzda primetamin ve klindamisin tedavisi ile istenen klinik ve radyolojik yanıt
alınmıştır(4).
Anahtar kelimeler: HIV, Toksoplazmoz, Fırsatçı İnfeksiyon

Kaynaklar
1. Tan IL, Smith BR, von Geldern G, Mateen FJ, McArthur JC. HIV-associated opportunistic infections of the CNS. The Lancet Neurology. 2012;11(7):605-17.
2. Crowe SM, Carlin JB, Stewart KI, Lucas CR, Hoy JF. Predictive value of CD4
lymphocyte numbers for the development of opportunistic infections and malignancies in HIV-infected persons. Journal of acquired immune deficiency syndromes. 1991;4(8):770-6.
3. Basavaraju A. Toxoplasmosis in HIV infection: An overview. Tropical parasitology.
2016;6(2):129.
4. Yan J, Huang B, Liu G, Wu B, Huang S, Zheng H, et al. Meta-analysis of prevention and treatment of toxoplasmic encephalitis in HIV-infected patients. Acta
tropica. 2013;127(3):236-44.
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Tedavi Sonrası Kranial MRI

Tedavi Öncesi Kranial MRI

Tablo 1. Olgunun kan sayımı ve biyokimyasal sonuçları
Sonuç

Birim

Referans aralığı

Hemogram
Lökosit

4.8

1000/µl

4.3 - 10.3

Hemoglobin

13.6

g/dL

13.6 - 17.2

Trombosit

208

10000/µl

155 - 375

Kreatinin

1

mg/dL

0.7 - 1.4

AST

17

U/L

5 - 42

ALT

24

U/L

5 - 45

ALP

55

U/L

40 - 130

Biyokimya

GGT

82

U/L

5 - 85

Total bilirubin

0.35

mg/dL

0.2 - 1.2

Albumin

4.1

g/dL

3.2 – 5.5

CRP

9

mg/dL

0-5

0.05

mg/mL

0 – 0.5

Prokalsitonin
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geldiği görüldü. Literatürde incelenen VL zemininde gelişen HLH vakalarında
prognozun kötü olabileceği göz önünde bulundurularak erken tanı ve tedaviyle
mortaliteyi azaltmak hedeflenmelidir.
Anahtar kelimeler: Hemofagositik lenfohistiyositoz, visseral leishmaniasis, pansitopeni

PS-075

HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZUN NADİR BİR SEBEBİ:
VİSSERAL LEİSHMANİASİS
Ayşenur Yılmaz1, Erdem Bektaş1, Ersel Bilgin1, İbrahim Volkan Şenkal2,
Bilger Çavuş2, Aslı Çifcibaşı Örmeci2, Selman Fatih Beşışık2
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji
Bilim Dalı

Giriş: Hemafagositik lenfohistiyositoz(HLH) anormal immünaktivite neticesinde artmış inflamasyonla seyreden bir sendromdur. HLH tanısı için
ateş(≥38.5), splenomegali, en az 2 seride sitopeni(hemoglobin <9 g/dl, trombosit <100.000 /µl, mutlak nötrofil sayısı <1.000 /µl), hipertrigliseridemi(açlıkta
>265 mg/dL) ve/veya hipofibrinojenemi (<150 mg/dL), hemofagositozun
kanıtlanması(kemik iliği, dalak, lenf nodu veya karaciğer), düşük NK hücre aktivitesi, hiperferritinemi (>500 ng/ml), artmış soluble CD25 düzeyi ve artmış
CXCL9 kriterlerinden en az beşinin olması gerekmektedir [1, 2]. Sekonder HLH
sebepleri içerisinde parazitozlardan visseral leishmaniasis (VL) nadir görülen sebeplerdendir[3]. Bildirimizde nedeni bilinmeyen ateş tetkiki esnasında VL tanısı
alan olgumuz sunulacaktır.
Olgu: Kronik hastalık öyküsü olmayan 41 yaşında erkek hastanın üç aydır
yüksek ateş, gece terlemesi şikayetiyle mükerrer hastane başvurusu mevcuttu.
Ateşi üşüme titremeyle yükseliyor, günde 2-3 kez 39 dereceye dek çıkıyordu.
Geceleri 5-6 kez kıyafet değiştirecek kadar terlemesi olan hastanın bu süreçte 6
kg kaybı mevcuttu. Normotansif ve taşikardik(110/dk) olarak izlenen hastanın
fizik muayenesinde karaciğer kot altında 3 cm yumuşak ve ağrısız olarak ele
gelmekte, traube alanı kapalı dalağı 5 cm palpe edilmekteydi. Dış merkezde
yapılan laboratuvar tetkiklerinde pansitopenisi(Lökosit 1.900 /µl, Nötrofil 860
/µl, Lenfosit 750 /µl, Hemoglobin 9.3 gr/dl, Trombosit Sayısı 74.000 /µl) olan
hastanın akut faz reaktanları artış göstermişti(CRP 102 mg/L, ESR 92 mm/h,
Ferritin 834 ng/ml). Böbrek ve karaciğer fonksiyonları normal olarak izlenen
hastanın tam idrar tetkikinde de özellik yoktu. Prokalsitonin değeri 0.04 ng/
ml (N) olarak saptanmıştı. Kesitsel görüntülemelerinde karaciğer 17 cm, dalak
20 cm olarak görülmüş; infektif odak ya da malignite lehine ek bulgu saptanmamıştı. Quantiferon testi pozitif, PPD anerjik olarak izlenmişti. Dış merkezde
çekilen PET-BT’de dalakta heterojen tutulum(SUDMax: 4.8), intramedüller
kemik iliğine uyan alanlarda diffüz hipermetabolizma izlenmiş; yapılan kemik
iliği aspirasyon yayması ve biyopsisinde tanısal özellik görülmemişti. İzole dalak lenfoması ön tanısıyla tanısal splenektomi önerilen hasta ileri inceleme için
tarafımıza başvurdu. Kronik infeksiyonlar ve romatolojik hastalıklar açısından
yapılan incelemelerde özellik saptanmadı(Hastanın laboratuvar özellikleri Tablo
1 ve 2’de özetlenmiştir). Hemokültür ve idrar kültüründe üreme saptanmadı.
Ekokardiyografide infektif endokardit lehine bulgu yoktu. Hepatosplenomegali,
akut faz yüksekliği, pansitopeni ve ateşi olan HLH tablosunda değerlendirildi.
Hipergamaglobulinemisi olan hastanın IgG düzeyi 3307 mg/dl olarak görüldü,
periferik yaymasında sola kayma dışında özellik saptanmadı. Ön planda kronik
infektif süreç lehine değerlendirildi. Malaria ön tanısıyla yapılan kalın damla
yaymada özellik yoktu, malaria hızlı testi negatifti. Leishmania IgG ve IgM kuvvetli pozitif olarak saptandı. Eş zamanlı olarak tekrarlanan kemik iliği biyopsisinde Leishmania Donavan cisimleri taşıyan histiyositik fagositik hücreler görüldü.
Kemik iliği aspirasyon yaymasının direkt bakısında amastigot görüldü, leishmania kültüründe üreme görüldü. VL tanısıyla Lipozomal Amfoterisin B tedavisi
40 mg/kg toplam dozda ilk 5 gün her gün, ardından haftalık olacak şekilde on
bölünmüş doz şeklinde verildi. Tedavi altında klinik ve laboratuvar tam yanıt
sağlandı(Tedavi sürecindeki laboratuvar değişikleri Resim 1'de gösterilmiştir).
Sonuç: L. Donovani promastigotları insan vücuduna Phlebotomus cinsi
sinekleri vektör olarak kullanarak bulaşarak VL’ye sebep olmaktadır. İnsan vücudunda L. donovani promastigotları makrofajlar ve diğer mononükleer hücrelerde amastigotlara dönüşerek çeşitli dokularda çoğalır[4]. VL ateş, hepatosplenomegali, iştahsızlık, kilo kaybı, sitopenilerle seyredebilir. VL seyrinde HLH
nadiren bildirilmiştir; HLH hastalık seyrinde mortaliteyi arttırmaktadır[5]. VL
ülkemizde Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde sporadik olarak görülmektedir[6]. Ateş, pansitopeni, organomegali ve hiperferritinemi kliniği ile başvuran
vakamızda sekonder HLH ön planda düşünülerek hastanın ileri tetkikleri planlanmış; HLH sebepleri içerisinde infeksiyonlar, malignite, romatolojik hastalıklar
tetkik edilmiştir. HLH infektif sebepleri içerisinde viral infeksiyonlar ilk sırada yer
almaktayken, bakteriyel, parazitik ve fungal sebepler daha nadir bildirilmiştir.
Benzer klinikle başvuran hastalarda ayırıcı tanıda VL akılda tutulmalıdır. Vakamızda periferik kanda Leishmania antijeni varlığı, kemik iliğinde amastigotların
izlenmesi, kemik iliği kültüründe üremenin gösterilmesiyle tanı konmuştur[7].
VL şüphesiyle incelenen kemik iliği örneklerinde amastigotları göstermenin her
zaman mümkün olmadığı bilinmelidir. Sekonder HLH tedavisi altta yatan sebebin tedavi edilmesi esasına dayanmaktadır. Vakamızda Lipozomal Amfoterisin
B tedavisinin üçüncü dozundan sonra hastanın yakınmalarının gerilediği, tedavinin beşinci dozu sonrası pansitopeninin düzeldiği, AFR’nin normal düzeye
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Lipozomal Amfoterisin B tedavisi altında Lökosit, Hemoglobin, Trombosit ve CRP
değerindeki değişim

Tablo 1. Olgunun geliş anı laboratuvar tetkikleri
Lökosit

1600 /µl

Total Bilirubin

0.46 mg/dL

Nötrofil

600 /µl

Direkt Bilirubin

0.24 mg/dL

Lenfosit

700 /µl

CRP

86 mg/L

Hemoglobin

8.9 g/dL

ESR

71 mm/h

Trombosit

66.000 /µl

Demir

24.4 µg/dL

AST

23 U/L

TDBK

277.8 µg/dL

ALT

15.4 U/L

Ferritin

1134 ng/ml

ALP

87 U/L

Folat

20 ng/ml

GGT

37 U/L

Vitamin B 12

395.1 pg/ml

LDH

182 U/L

Total Protein

8.6 g/dL

Kreatinin

0.85 mg/dL

Albumin

3.27 g/dL

IgA

165.1 mg/dL

INR

1.43

IgG

3307 mg/dL

aPTT

42.2 sn

IgM

422.4 mg/dL

Fibrinojen

442 mg/dl

Prokalsitonin

0.04 ng/ml

D-Dimer

2710 µg/L

Trigliserid

124.6 mg/dL

Direkt Coombs

C3d 2(+)

Haptoglobin

137 mg/dL

Düzeltilmiş Retikülosit

1.25%
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POZİTİF

PPD

ANERJİK

57 kopya/ml

CMV DNA

NEGATİF

gibi şikayetler mevcutsa; mutlaka kene temas öyküsü irdelenmeli ve KKKA akla
getirilmelidir. Zamanında ve doğru tanı konulması, hastanın tedavisinin yanı
sıra, bulaşma oranı yüksek olan bu hastalıktan korunma tedbirlerinin alınması
açısından da önemlidir.

EBV-VCA IgM

NEGATİF

Anti-CMV IgM

NEGATİF

Anahtar kelimeler: kırım kongo kanamalı ateşi, kene ısırığı, pansitopeni

EBV-VCA IgG

POZİTİF

Anti-CMV IgG

POZİTİF

Coombslu Wright

NEGATİF

Rose Bengal

NEGATİF

Kaynaklar:
1- Yılmaz Gülden BOZKURT, K. Osman MEMİKOĞLU, Alpay AZAP, İsmail BALIK.
Kırım kongo kanamalı ateşi: Olgu sunumu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 2005:58(4):193-196
2- Fatma SIrmatel, Neziha Yılmaz, Öcal Sırmatel, Bensu Gürsoy, Esen Dolgun, İlker
Kar. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi: İki Olgu Sunumu. Klimik Dergisi 2008; 21: 28-30

Tablo 2. Olgunun romatolojik ve infeksiyöz patolojilere yönelik tetkikleri
Quantiferon
EBV DNA

VDRL-RPR

POZİTİF

TPHA

NEGATİF

Parvovirüs DNA

NEGATİF

SARS-CoV-2 PCR

NEGATİF

Galaktomannan

NEGATİF

Grubel-Widal

NEGATİF

ANA

NEGATİF

ENA Profili

NEGATİF

HbsAg

NEGATİF

Anti-HCV

NEGATİF

Anti-HBS

2 IU/ml

Anti-HIV

NEGATİF

Anti HBc IgG

NEGATİF

Weil-Felix

NEGATİF

HSV-1 IgM

NEGATİF

HSV-2 IgM

NEGATİF

HSV-1 IgG

POZİTİF

HSV-2 IgG

NEGATİF

Anti-Rubella IgM

NEGATİF

Anti Toxoplazma IgM

NEGATİF

Anti-Rubella IgG

POZİTİF

Anti Toxoplazma IgG

POZİTİF

Leishmania donovani IgM

POZİTİF

Leishmania donovani IgG

POZİTİF

Enfeksiyon
PS-077

COVİD-19 TANILI HASTALARDA MEDİKAL TEDAVİLERİN EKG
ÜZERİNE ETKİSİ
Ali Çetinkaya, Hüseyin Gencer, Hatice Aslan Sırakaya, Kaniye Aydın
Kayseri Şehir Hastanesi

Enfeksiyon
PS-076

PANSİTOPENİ ETİYOLOJİSİNDE KIRIM KONGO KANAMALI
ATEŞİ
Özlem Kutlu1, Mehmet Çelik2, Hazal Erdem3
1Kars Digor İlçe Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları
2Kars Harakani Devlet Hastanesi, Hematoloji

3Kars Harakani Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları

Giriş: Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA), Bunyaviridea ailesinden Nairovirüslerin neden olduğu ateş yüksekliği ve kanama ile seyreden mortalitesi yüksek
bir hastalıktır. İnsanlara kene ısırıkları veya hayvan kanıyla temas yoluyla bulaşır.
Türkiye'de 2002 yılından itibaren KKKA olguları görülmeye başlamış ve olgu sayısında yıllar içinde ciddi bir artış gözlenmiştir. Olguların çoğu, Karadeniz Bölgesinin
iç kesimlerinde ve İç ve Doğu Anadolu Bölgelerinin kuzey kesimleri arasında geniş
bir coğrafi alanda, ilkbahar ve yaz aylarında görülmektedir. Kuluçka süresi kısa
olup belirtiler çoğunlukla ilk bir hafta içinde ortaya çıkar. Genellikle yaygın vücut
ağrısı, ateş, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, ekimoz ve kanama semptomları,
AST, ALT ve LDH yüksekliği, trombositopeni ve lökopeni laboratuvar bulguları
ile seyreder. Tanı hastalığın başlangıcında PCR ile veya enfeksiyondan iki hafta sonrasından itibaren IgM antikorlarıyla serolojik olarak tespit edilebilir. Hasta
yönetimi temel olarak destek tedavisine dayanmakta olup Dünya Sağlık Örgütü
tarafından ribavirin kullanımı önerilmektedir. Aşağıda yaygın vücut ağrısı ile acil
servise ve İç Hastalıkları polikliniğe başvuran bir KKKA olgusu sunulmuştur.
Olgu: 46 yaşında bilinen ek hastalığı olmayan kadın hasta üç gündür olan
yaygın miyalji ve halsizlik ile Haziran ayında dahiliye polikliniğine başvurmuştur. Anamnezinde iki gün önce de acil servise aynı şikayetle başvurduğu, intramuskuler diklofenak sodyum ile tiyokolşikozid uygulandığı görülmüştür. Hasta
evde üşüme-titreme ve ateş yüksekliği tariflemekte olup yapılan fizik muayenede farenks muayenesi olağan, solunum sesleri doğal, batında sağ kadranda
hassasiyeti olup karaciğer kot altında 1 cm ele gelmektedir. Peteşi, ekimoz ve
kanama odağı izlenmemiştir. Kan basıncı 90/60 mmHg, nabız 75 atım/dk, vücut
sıcaklığı 37.6 derece'dir. Hastanın bakılan laboratuvar değerlerinde lökosit 1,6
mg/dl, nötrofil 1,2 mg/dl, trombosit 87 1000/uL, C-Reaktif protein 0,48 mg/L
bulunmuştur. Hastanın iki haftadır Kars İli Digor ilçesinde yaylada olduğu öğrenilmiş olup böcek ısırığı sorgulanmıştır. İlk alınan anamnezde hasta ve hasta yakını tarafından böcek ısırğı olmadığı söylenmiş olup hasta pansitopeni etiyolojisi
açısından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Bakılan periferik
yaymasında atipik hücre izlenmeyenmemiştir. Daha sonra hasta yakını tarafından hastanın altı gün önce bacağına böcek tutunduğu ve böceği kendilerinin
çıkardığı öğrenilmiştir. KKKA şüphesi ile hasta enfeksiyon hastalıklarına yönlendirilmiş ve enfeksiyon hastalıkları servisinde temas-damlacık izolasyonuna alınarak yatışı yapılmıştır. KKKA PCR ve seroloji örnekleri alınmıştır. Destek tedavisine başlanan ve ateş-kanama takibi yapılan hastaya önce ribavirin ardından
dekort tedavisi eklenmiştir. Yatışın ikinci gününde KKKA PCR sonucunun pozitif
geldiği öğrenilmiştir. Takiplerinde aktif kanaması olmayan ve ateşsiz seyreden
genel durumu iyi olan hasta taburcu edilmiştir.
Sonuç: Özellikle kırsal kesimde yaşayan veya tarım ve hayvancılıkla uğraşan
kişilerde; akut olarak gelişen ateş, baş ve karın ağrısı, bulantı, kusma, döküntü
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Amaç: Hidroksiklorokin ve makrolid grubu antibiyotikler QTc uzaması ve
proaritmik olaylarda rol oynayabilmektedir.Çalışmamızda hastanemizde hidroksiklorokin ve diğer medikal tedavileri kullanan hastalarda hangi ekg değişikliklerinin görüldüğü,sıklığı ve hangi faktörlerden etkilendiği belirlenerek; medikal tedavilerde optimal dikkatin artması ve covid-19 tanılı hastalarda medikal
tedavi düzenlenirken ekg bulgularının gözden kaçmamasını sağlamaktır.
Metod: 1 Mart 2020 ile 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında Kayseri Şehir Hastanesi Pandemi servislerinde yatan RT-PCR testi pozitif olan 212 hasta retrospektif
nitelikteki çalışmamıza dahil edildi. Araştırma dizaynına uyan hastalar belirlendikten sonra dosya kayıtları incelendi.Hastaların başvuru ve yatış esnasında çekilmiş olan EKG kayıtları incelendi.Hastaların QTc aralığı,PR aralığı ve QRS aralığı ölçüldü.Hastaların EKG değişikliklerinin kullandığı antibiyoterapi,antiviral te
davi;yaş,cinsiyet,vitalleri,kullandığı medikal tedaviveler,labaratuvar değerleri ve
komorbid hastalıklar ile olan ilişkisi incelendi.
Bulgular: Çalışmamıza 212 hasta dahil edildi.Hastaların 123(%58)’ü erkek,
89(%42)’u kadındı. Cinsiyete göre QRS kısalmasının dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p=0,013). Cinsiyete göre QTC uzaması, QRS uzaması ve PR kısalması farklılık göstermemektedir (p>0,050). QTC
uzamasına göre hastaların yaş ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p<0,001).QRS uzamasına göre hastaların yaş ortalamaları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p=0,046).QRS kısalmasına
göre hastaların yaş ortancaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı
(p=0,031). Antibiyotik kullanım durumlarına göre QTC uzaması, QRS uzaması,
QRS kısalması ve PR kısalmasının dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0,050).
Sonuç: Çalışmamıza dahil edilen hastaların %13.6 gibi yüksek oranda QTc
uzaması saptanmıştır. Bundan dolayı medikal tedavi ile takipli hastalarda atriyoventriküler iletim ile QTc aralığının EKG ile yakın takibi gerekmektedir. Hasta
takibinde elektrokardiyogramlara ve elektrolit değerlerini takibine özen gösterilmesi gerekmektedir ayrıca ilaç kullanımında fayda/zarar oranı her hasta için
bireysel olarak yapılmalıdır. QTc ve QRS uzamasına, QRS kısalmasına göre hastaların yaş ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur
(p<0,001).Bu bulgumuz bu konuyla ilgili yapılacak çalışmalara yol gösterici
olabilir. Bizim çalışmamızda göstermiştir ki; ilaç etkileşimlerine karşı farkındalığın artırılması gerekmektedir
Anahtar kelimeler: Covid-19, Covid-19 Enfeksiyonu medikal tedavisi, EKG değişiklikleri
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rastlanma bulguları izlendi. Nöroborelloz olarak değerlendirilen hastanın tedavi
sonrası akut faz reaktanları geriledi. Kontrol Beyin MR ‘da tutulum gözlenmedi.
Sonuç: Akut faz yüksekliği ile araştırılan hastalarda anamnez iyi sorgulanmalı; cinsel temas, seyahat öyküsü, hayvan teması gözden kaçırılmamalı. Sunmuş olduğumuz vakamızda sıklıkla avcılıkla uğraşan, avlanmış olduğu bölgelerde Lyme vakası bildirilmiş olgular bulunmamaktadır. Sonuç olarak bu olgu bize
fizik muayene ve hikayenin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır.

PS-078

NONSPESİFİK SEMPTOMLARLA PREZENTE OLAN
NÖROBORELYOZ OLGUSU

Anahtar kelimeler: Lyme Neuroborreliosis, lyme disease

Miraç Tuğba Can, Seydahmet Akın, Banu Böyük, Hande Erman, Safa Halil
Abacı, Özcan Keskin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim
Dalı İstanbul

Enfeksiyon

Giriş: Lyme hastalığı (LH) son yıllarda değişik klinik tablolara neden olması
ve tanısında yaşanan zorluklar nedeni ile gündemde olan zoonotik bir hastalıktır. İlk konak, köpek, geyik, yabani küçük kemiriciler ve kuşlardır. Lyme hastalığı
etkeni olan B.burdorferri insanlara kenelerin ısırması sırasında bulaşır ve hızla
dokuya geçerek ilk başta ortası soluk, etrafı hiperemik hedef tahtası gibi olan
kaşıntısız bir lezyon oluşturur. Bazen komşu lenfadenomegali ile birlikte olan bu
tabloya Eritema Migrans (EM) denilir, bazen vücudun değişik bölgelerinde birden fazla görülebilir. Klinikte üç devrede izlenir: 1. Erken lokalize dönemde görülen tipik EM olup kene ısırmasını takiben gelişen ortası soluk etrafı hiperemik
bir görünümdür. Hastanın kaşıntısı olmadan ama lenfadenomegali ile seyreden
bu cilt döküntüsü çoğunluk alerjik olarak değerlendirilir. 2. Erken yayılım safhası
EM birden fazla olması olduğu gibi nörolojik, kardiyak şikayetlerle birlikte görülebilir. Bu dönemde hastaların öyküsünde EM olmayabilir. Hastalarda fasiyal
paralizi, ani şiddetli bıçak saplanır gibi gelip geçiçi ağrılar (Banwarth sendromu), karıncalanma, uyuşma, görme bozukluğu, psikolojik sorunlar izlenebilir. 3.
Geç yaygın dönemde aralıklı ve ilerleyen artrit bulgusu özellikle diz gibi büyük
eklemleri tutar. Gezici ve birden fazla eklem tutulumu, artralji, eklem şişliği ve
sıvı toplanması görülebilir. Geç yaygın dönemde nörolojik bulgular, ensefalopati, polinöropati birkaç ay-yıl sonrada görülebilir. Geç dönemde en sık görülen
multiple skleroz, epilepsi, baş ağrısı gibi şikayetlere neden olan nöroborelyoz
olguları olarak karşımıza çıkabilir. Biz bu vakamızda tanısı geciken nöroborelyoz
saptanan erkek hastamızı sunduk.
Vaka: 51 y erkek hasta kalçada ağrı, kilo kaybı, ateş, gece terlemesi, gözlerde kızarıklık nedeniyle acile başvurmuş. Hastanın benzer şikayetler ile dış
merkezde iki kez yatış öyküsü mevcut olup hastanemize başvurusunda anemi
ve CRP yüksekliği saptanması üzerine hasta interne edildi. DM olan hastanın
metformin dışında ilaç kullanımı yok. Özgeçmişinde; avcılık ile uğraşıyor en son
avlanma 4 ay önce Eskişehir /Bilecik bölgesinde olduğunu ifade ediyor. Ailede
tüberküloz öyküsü mevcut. Fizik muayenede; TA:125/75 Nabız:87 Ateş:36.7,
Solunum sesleri doğal, ral ronküs yok. Kardiyak S1+ S2+ ek, ses üfürüm yok.
Batın rahat defans, rebound yok, hepatomegali+ splenomegali-traube açık.
Ele gelen patolojik LAP yok. Kalçada ağrı olup hareket kısıtlığı yok. Bacaklarda siyah renkli lezyonu olup kıllarda dökülme mevcut. Gözlerde kızarıklık
konjonktivit ile uyumluydu. Nöropsikiyatrik muayenede mood düşüklük agresiflik, duygudurum bozukluğu saptandı. SpO2:97, EKG: Sinüs ritmi. Geliş
tetkiklerinde:Hgb:9.6 g/dL, MCV:72.2, lökosit:24.000/mm3, trombosit:723.000/
mm3, #ne:22.000 0 crp:152, glukoz:102mg/dL (70-109), kreatinin:0.67 mg/
dL (0.6-1.3), Na+:135 mmol/dL (125-145), K+:4.68 mmol/dL (3.5-5.1), ürik
asit:4mg/dL (2.6-7.2), Ca:9.6 mg/dL(8.4-10.2), fosfor:2.9 mg/dL (2.3-4.7), tam
idrar analizinde:protein:(-) glukoz (-) lökosit esteraz: (-), hemoglobin:(-), ph:7.4
p CO2:34.6, HCO3: 21.8, demir:16 mikro/dL (31- 144), dbk:199, ferritin:1558,
B12:258, folik asit:2.6, LDH:148 U/L(125-243), AST: 15U/L (0-32), ALT:24 U/L
(0-33), total bilirubin:0.9, direkt bilirubin:0.3, direkt coombs: (-), indirekt coombs.:(-), ALP:147, GGT:99 kolesterol: 133 mg/dL(107-199), trigliserid:73 mg/
dL (40-149), CK normal, HBsAg (-), anti HCV (-),anti HIV(-) antiHBcIGG(-),
EBV IGM: (-), EBVIGG:(-), CMVIGM(-), CMVIGG(+), CMV PCR:NEGATİF,
Brucella Rose Bengal (-),Toxoplasma IGM (-), Toxoplasma IGG (+), HSV IGM
(-), HSV IGG (+), PPD(-), sedimentasyon:43, TSH 0.765, t4:17.1, otoimmün
markerlar negatif, çölyak markerlar:negatif. Toraks BT de; fibrotik değişiklikler,
Batın BT de batın içi abse yok. Tiroid US de 4.3 mm hiperekoik nodül. Tiroid
otoantikorlar negatif. Kalça MR sağda daha belirgin her iki priformis kasında sol
gluteal bölgede her iki femoral bölgede msukuler yapılarda fokal ödem posttravmatik? Myozit?. Tetkiklerinde demir eksikliği anemisi saptanan hastanın periferik yaymasında;% 80 nötrofil hakimiyeti toksik granülasyon, trombositoz, atipik
hücre yok, sferosit rulo formasyonu yok. Trombositoz olası sebebiyle gönderilen Jak 2 gen mutasyonu negatif olarak sonuçlandı. Yapılan gastroskopisinde
Barret özofagus?, eritematöz gastrit, hiatal herni. Biyopside intestinal metaplazi,
kolonoskopi nonspesifik enfeksiyöz kolitis. Biyopside nonspesifik aktif kolit. Dış
merkez tetkiklerinde; kemik yapılarda hiperintens lezyon? Kemik sintigrafisi normal sınırlarda saptandı. Bacak ön yüzünde siyah renkli lezyonlarından amiloidoz ön tanısıyla biyopsi alındı; mevcut değişiklikler tüm karakteristik özellikleri
içermemekle birlikte özellikle postinflamatuar pigment alternasyonları olarak
değerlendirildi. Avcılık öyküsü olan hastadan coxiella, leptospira, tularemi, leishmania gönderildi. Borrelia IGG(+) IGM(+), Leishmania IGG(+) IGM(+)
olarak saptandı. Tetradoks antibiyotik tedavisi başlandı. Takipleri sırasında epileptik nöbet geçiren hastaya nöroloji tarafından antiepileptik başlandı. EEG ve
kontratlı beyin MR çekilen hastanın görüntülemelerinde pakimeningeal kont-
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COVİD -19 İNFEKSİYONU SONRASI GELİŞEN CMV HEPATİTİ
OLGUSU
Fırat Tari, Seydahmet Akın, Banu Böyük, Hande Erman, Arzu Cennet Işık,
Safa Halil Abacı, Özcan Keskin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim
Dalı İstanbul

Giriş: Sitomegalovirus enfeksiyonu tüm dünyada sık görülen bir viral enfeksiyon olup, gelişmekte olan ülkelerde erişkinlerin enfeksiyonu geçirme oranı
%90’lara çıkmaktadır. Neden olduğu hastalıkların spektrumu çeşitlidir ve çoğunlukla konakçıya bağlıdır. Sağlıklı erişkinde kendini sınırlayan enfeksiyon
%10 oranında semptomatiktir. Semptomatik seyirli olgular sıklıkla mononükleoz benzeri sendrom şeklinde kendini göstermesine rağmen immünsüpresif kişilerde önemli morbidite ve mortaliteye sebep olur. Bu olgumuzda, Covid-19 nedenli hastane yatışında pulse steroid tedavisi alan ve taburculuk sonrası KCFT
yüksekliği ile acil servise başvuran bir olgu sunulmaktadır.
Olgu:61 yaşında erkek hasta, acil servise evde kan şekeri yüksekliği saptanması üzerine başvurdu. Bilinen kronik böbrek yetmezliği, diyabet, koroner arter
hastalığı (stentli), hipertansiyon, hiperlipidemi, geçirilmiş SO, nefrotik sendrom
tanıları mevcutmuş. 1.5 ay önce Covid-19 enfeksiyonu nedenli 25 gün hastane
yatışı olmuş. Hipoksik seyretmesi üzerine hasta 5 gün günde 500 mg, 2 gün
günde 250 mg metilprednisolone tedavisi almış. Sonrasında doz azaltılarak metilprednisolone tedavisi sonlandırılmış. Hasta acil servise kan şekeri yüksekliği ile
başvurdu. Aktif şikayeti yoktu. Hastanın genel durumu orta, bilinç açık oryante koopere; fizik muayenede SVO sekeli dışında ek özellik bulunmamaktaydı.
Geliş tetkiklerinde AST:921, ALT:1530, Total bilirubin:0.94, INR:1.46, ALP:559
GGT:468 olan hastanın yatışından birkaç gün içinde AST:1031 ALT:1833 Total
Bilirubin:7.61 direkt bilirubin:7.01 ‘lere kadar yükseldi. Hastada yapılan abdomen US ve MRCP’de karaciğer 145 mm, dalak 154 mm saptanmış olup
portal ven ve splenik çapları normal saptandı. Kalkül lehine bulgu saptanmadı.
Hastanın çekilen ekokardiyografisinde normal sol ventrikül sistolik fonksiyonları
(EF%60), sol ventrikül hipertrofisi, hafif mitral yetersizliği, sağ ventrikül boyut
ve fonksiyonları normal, PABS:17mmhg saptandı. Toksik madde öyküsü, bitkisel ilaç kullanımı olmayan hastadan viral hepatit yapan etkenlere yönelik istenen tetkiklerde CMV IgM + çıkması üzerine hastadan CMV pcr istendi. CMV
pcr sonucu 34891 IU/ml gelen hastaya enfeksiyon hastalıkları önerisiyle yatışı
boyunca I.V gansiklovir tedavisi verildi. CMV retiniti açısından değerlendirilen
hasta göz hastalıkları tarafından bulgu saptanmadı. Hastane yatışı boyunca 10
gün İ.V gansiklovir tedavisi alan hastanın taburculuğunda AST:63 ALT:137 Total
bilirubin:2.94 direkt bilirubin:2.5 INR:1.05 ‘e kadar geriledi. Hasta oral valgansiklovir tablet ile taburcu edildi. Taburculuk sonrası takiplerinde karaciğer fonksiyon testleri normal aralığa gelen hastadan alınan kontrol CMV PCR’da virüs
saptanamaması üzerine valgansiklovir tedavisi sonlandırıldı.
Sonuç: Klasik hepatotropik virusların dışında birçok virus sekonder olarak
karaciğer etkileyerek akut hepatit benzeri tablo oluşturur. Ayırıcı tanıda bu viral
etkenlerin de düşünülmesi, erken tanı ve tedavi; mortalite ve morbiditeyi azaltmada ve prognozda oldukça önemlidir.
Anahtar kelimeler: COVID-19, Cytomegalovirus, hepatitis
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ADRENAL YETMEZLİK VE PERİTON KARSİNOMUNU TAKLİT
EDEN İKİ OLGU NEDENİYLE PERİTON TÜBERKÜLOZU: 2 OLGU
SUNUMU
Hüma Seçkin1, Ertunç Şimdi1, Vural Kıraç2, Miraç Vural Keskinler1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, İç
Hastalıkları Anabilim Dalı
2İstanbul Bilim Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Ekstrapulmoner tüberküloz, pulmoner tüberküloza göre çok daha nadir görülmektedir. Hastalık malign veya benign birçok hastalığı taklit edebilmektedir.
Peritonotozis karsinomatoza ve adrenal yetmezlik etiyolojisi araştırılırken tüberküloz tanısı konulan iki olgu ile literatür taramasını sunuyoruz.
Olgu 1: Hasta asit tetkik nedenli servise interne edildi. Malignite açısından
kontrastlı toraks ve batın BT çekildi. Toraks tomografisinde mediastinal ve bilateral hiler bölgede multipl sayıda kalsifik LAP lar izlendi. Batın BT'de batın
içinde yaygın asit izlendi. Karaciğer kontürleri lobule izlendi. Tümör markerları negatif saptandı. Asit sıvısı eksuda vasfında saptanmıştı. Asit sıvısının total
proteini yüksek saptandı. PET CT'de hipofiz glandında izlenen yaklaşık 22 x
21 mm boyutlu nodüler lezyonda kayda değer FDG tutulumu izlenmedi. PET
CT görüntülemeleri ve asit sıvı örneklemesi ön planda tüberküloz peritonit ile
uyumlu değerlendirildi. PPD 20mm, quantiferon testi pozitif saptandı. Hasta
enfeksiyon hastalıkları ile ortak konseyde değerlendirildi. Hastanın net tanısı ile
periton biyopsisi yapılması, asit sıvısından mikobakteri pcr, sıvı kültürü gönderildi. Periton biyopsisi mevcut komorbiditeleri nedenli yapılamadı. PET CT'de
hipofiz bezinde adenom ile uyumlu görünüm mevcut olup ileri tetkik istendi. Hipofiz MR çekildi. Empty sella veya Adenom Olarak yorumlandı. Beyin cerrahisi
kliniğine konsulte edildi. Adenom lehine değerlendirilmedi. Empty sella olup
BOS ile dolu sella olarak yorumlandı. Beyin cerrahisi tarafından optik sinir basısı değerlendirilmesi açısından görme alanı testi istendi. Hasta 2 kez göz hastalıklarına konsulte edilip görme alanı tarama testi yapılması istendi. Ancak hasta
demansif durumu nedenli teste uyum sağlayamadığı için sonuç alınamadı. Göz
dibi değerlendirilmesi yaşla uyumlu izlendi. Hipoglisemi atakları olan, Hastada
panhipopituatarizm düşünüldü. FSH, LH, ACTH, IGF-1,TSH istendi. FSH ve
LH yaş ile orantısız düşük izlendi. IGF-1 düşük saptandı. ACTH normal, kortizol:5.6 TSH:12 T4<0,15 izlendi. T4'e oranla TSH yanıtı yetersiz yüksek görüldü. Synacten testi yapıldı. Test sonucu sekonder adrenal yetmezlik ile uyumlu
bulundu. Batın BT'nin tekrardan sözel radyolojik yorumu alındı. Primer adrenal
yetmezlik lehine görünüm izlenmedi. Hastaya deltakortril 10mg (5+5mg) ve
Levotiron 50mcg başlandı. Enfeksiyon hastalıkları önerisi ile tüberküloz tedavisi
başlandı. Hastanın kontrol kan tetkiklerinde Na:132 K:4,6 TSH:3,5 T4:0,3 saptandı. Levotiron dozu 75 mcg olarak düzenlendi. Antitüberküloz tedavisi sonrası
hastanın semptomlarında ve asit mayiisinde azalma meydana geldi.
Olgu 2: 50 yaşında bilinen başka kronik hastalık bulgusu olmayan batında yaygın metastatik kitleler (Peritoneal karsinomatozis) görülmüş hasta son 3
ayda 16 kg kaybı gece terlemesi mevcut olan hasta malignite tetkik amacıyla
servisimize yatışı yapılmıştı. Yatışı sırasında asit ve b semptomları vardı. gastroskopi-kolonoskopi yapıldı, ileumda ülserler görüldü, biyopsi alınarak patolojiye gönderildi. Sol supraklavikular lenf nodundan biyopsi sonucu nonkazeifiye
granulomatöz lenfadenit görülen hasta quantiferon pozitif ve ppd:12 mm olması üzerine, antituberkuloz tedavisi başlandı. VDRL, Brucella Rose bengal ve
wright agglutinasyon testleri gönderildi, negatif görüldü. Asit sıvısından yapılan
SAAG:0,62(<1,1) görüldü. Periton sıvısında ADA:77(yüksek) görüldü. Anti tüberküloz tedavi sonrasında hastanın asit mayisinde gerileme görüldü.
Hipofiz veya periton tüberkülozu, tüberkülozun endemik olduğu ülkelerde
dahi, nadir görülen bir durumdur. Tüberküloz birçok hastalığı taklit edebilir. Bu
iki vakamızda adrenal yetmezlik ve peritonotis karsinomatozayı taklit eden iki
vakamızı sunduk.
Anahtar kelimeler: tüberküloz, peritonit, adrenal yetmezlik

Kaynaklar:
1) Sanai FM, Bzeizi KI. Systematic review: tuberculous peritonitis-presenting features,
diagnostic strategies and treatment. Aliment Pharmacol Ther 2005;22:685-700
2) Rasheed S, Zinicola R, Watson D, et al. Intra-abdominal and gastrointestinal tuberculosis. Colorectal Disease 2007;9:773-83.
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PERİTON TÜBERKÜLOZU OLGUSU
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Giriş: Tüberküloz ülkemizde ve gelişmekte olan ülkelerde yaygın görülen bir
hastalık olup periton tüberkülozu, tüm tüberküloz vakalarının yaklaşık %1-3’ünü
oluşturmaktadır (1). Tüberküloz peritonit genellikle aktif pulmoner tüberkülozun
hematojen yolla yayılması ile oluşur. Karında rahatsızlık hissi ve şişlik, kilo kaybı,
ateş gibi nonspesifik semptomlar ön plandadır. Klinikte asit, pelvik ağrı, adneksiyel kitle, artmış CA-125 düzeyi, radyolojik görüntüleme yöntemlerinde izlenen
omental kalınlaşma, lenfadenopati olması nedeniyle peritonitis karsinomatoza
ile karışabilmektedir (2). Bu poster bildiride, peritonitis karsinomatoza olarak
takip edilmekte iken periton tüberkülozu tanısı alan bir olgu sunulmaktadır.
Olgu: Bilinen hipertansiyon komorbidi olan 50 yaşında kadın hasta karında
şişlik, karın ağrısı ve kilo kaybı nedeniyle genel cerrahi polikliniğine başvurmuş.
Yapılan görüntülemelerde peritonitis karsinomatoza(PK) saptanması üzerine
(Abdomen BT: batın içerisinde yaygın serbest sıvı ve PK ile uyumlu olabilecek
nodüler görünüm izlenmektedir) malignite tetkik amaçlı endoskopi ve kolonoskopi yapılması amaçlı gastroenteroloji servisine yatırıldı. Hastanın endoskopisinde antral gastrit dışında patoloji saptanmadı, kolonoskopinin yetersiz temizlik
nedeniyle yeniden yapılması planlandı. Hastadan alınan anamnez derinleştirildiğinde; 2 aydır devam eden karında rahatsızlık ve ağrıdan sonra karnında şişlik
geliştiği ve şişliğin giderek arttığı ve son 2 ayda 5 kg kaybettiği öğrenildi. Ateş
ve gece terlemesi yoktu. Yaşamsal bulguları olağan, fizik muayenesinde assit ve
peritoneal bölgede ele gelen nodüller saptandı. Tam kan sayımında; beyaz küre
6000/µL, hemoglobin 10.5g/dl, trombosit sayısı 315000/µL saptandı. Biyokimyasal incelemede; albümin 3,1g/dL, ALT ve AST normal, sedimentasyon hızı
70/saat ve C-reaktif protein 50 mg/L, CA-125 170,6 (laboratuvar üst sınırı 30,2)
olarak bulundu. Batın USG’de karaciğer boyutları ve sınırları normal görüldü,
yaygın asit tespit edildi. Abdomen BT’de batında yaygın serbest sıvı ve PK ile
uyumlu mezenterik kirlenme bulguları izlendi (Resim 1 ve 2). Genel cerrahi servis yatışında yapılan periton örneklemelerinden gönderilen sitolojilerde malign
özellik saptanmamış olup tarafımızca yeniden asit örneklemesi yapılması planlandı. PK ön tanısı olması nedeniyle girişimsel radyoloji tarafından örnekleme
yapıldı. Periton sıvısında SAAG(serum asit albümin gradienti) <1,1, ADA normal, wbc: 1400/µL saptandı ve hastanın periton sıvısından yayma bakıldı: bir
alanda fibrin ağı içinde yaygın lenfositler ve diğer alanlarda da tek tük lenfositler
görüldü. Nötrofil mevcut değildi. Periton sitolojisi: lenfositlerden zengin sitolojik
materyal olarak sonuçlandı. Periton tüberkülozu düşünülen hasta göğüs hastalıkları tarafından da değerlendirildi. 3 gün sabah aç karnına balgam ARB gönderildi, negatif saptandı. Akciğer grafisinde patolojik görünüm veya infiltrasyon
saptanmadı. Laparoskopik periton biyopsisi kararı alındı, genel cerrahi tarafından yapılan biyopsi sonucu: nekrotizan granulomatoz inflamasyon ile uyumlu
bulundu. Ziel Nielssen histokimyasında mikobakteri ile uyumlu yapılar gözlendi.
Hasta periton tüberkülozu olarak değerlendirilerek tüberküloz tedavisi başlandı.
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Sonuç: Periton tüberkülozu; asit ile başvuran hastalarda, gelişmekte olan
ülkeler söz konusu olduğunda akılda tutulması gereken bir ön tanı olmalıdır.
Asit, pelvik ağrı, artmış CA-125 düzeyi ve görüntüleme bulguları ile PK ile karışabilmektedir. Ayırıcı tanıda laparoskopik periton biyopisi yardımcı olmaktadır.
Anahtar kelimeler: asit, peritonitis karsinomatoza, tüberküloz peritonit

Kaynaklar
1. Sanai FM, Bzeizi KI. Systematic review: tuberculous peritonitis-presenting features,
diagnostic strategies and treatment. Aliment Pharmacol Ther 2005;22:685-700.
2. Manidakis LG, Angelakis E, Sifakis S, Stefanaki P, Kalogeraki A, Manidaki A, et al.
Genital tuberculosis can present as disseminated ovarian carcinoma with ascites
and raised Ca-125: a case report. Gynecol Obstet Invest. 2001;51:277–279.

Abdomen BT kesitinde batında yaygın serbest sıvı ve peritoneal kalınlaşma
görülmektedir.

Olgu: Bilinen hipertansiyon ve benign prostat hipertrofisi komorbidleri olan
69 yaşında erkek hasta son 1,5-2 aydır devam eden karında, bacaklarda ve
testislerde şişme yakınması ile başvurdu. Hastanın bu yakınmalarına 2 aydır
yemek sonrası başlayan göbek çevresinde ağrı eşlik etmekteydi. Ağrı ile birlikte bulantı veya kusması yoktu, ağrısı gece uykudan uyandırmamaktaydı. 5-6
ayda istemsiz 28 kilogram kaybı mevcuttu(86 kilogramdan 68 kilograma düşüş
mevcuttu). Ateş veya gece terlemesi yoktu. Son 5-6 aydır yürüme mesafesi azalmış, çabuk yorulma yakınması başlamıştı. Beraberinde nefes darlığı, çarpıntı
veya göğüs ağrısı yoktu. Hastanın sigara-alkol kullanımı bulunmamakta ve soygeçmişi sorgulandığında malignite öyküsü yoktu. Yaşamsal bulguları olağandı,
fizik muayenesinde bilateral alt ekstremitelerde gode bırakan 2+ ödem saptandı. Batın distandü, palpasyonda rahat, defans ve rebound yoktu. Solunum
sesleri bazallerde azalmıştı. Ürogenital sistem muayenesinde skrotal bölgede
ödem mevcuttu. Yapılan tetkiklerinde albümin:2,14 g/dl, total protein:3,99 g/
dl, Hb:10,5 g/dl, MCV: 91,9 fL, beyaz küre: 4500/µL, CRP: 4 mg/dl, ESR:3 mm/
sa, ferritin:8 ng/ml, transferrin saturasyonu:%18, B12: 136 pg/ml, BNP:50,1
olarak saptandı. Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri norma bulundu, 24 saatlik idrarda proteinüri saptanmadı. Ödem ve kilo kaybı açısından tetkik edilen
hastada hipoalbuminemi saptanmış olup proteinürisi olmaması nedeniyle ön
planda kaybettiren enteropati ve malabsorpsiyon sendromları düşünüldü. Dışkıda yağın mikroskobik incelenmesi (Sudan Black):negatif, çölyak tetkiki için
gönderilen anti endomisyum IgA ve anti-gliadin IgA negatif bulundu. Kalp yetmezliği kaynaklı ödemin dışlanabilmesi için EKO yapıldı; EF:% 60 bulundu,
diyastolik yetmezlik saptanmadı. Kilo kaybı ve anemisi olan hastada malignite
tarama amaçlı torakoabdominal BT ve endoskopi-kolonoskopi planlandı. Torakoabdominal BT’de kitlesel görünüm veya lenf nodu saptanmadı, bilateral
plevral efüzyon ve cilt altında yaygın ödemli görünüm saptandı. Skrotal USG ve
doppler incelemede her iki testis normal boyutlarda, homojen ve normal ekojenitede olup kitlesel lezyon saptanmadı, bilateral spermatik kord içerisinde sıvı
saptandı. Hastada izlemde akut batın kliniği gelişti, çekilen ayakta direkt batın
grafisinde (Resim 1) hava-sıvı seviyeleri saptanması üzerine abdomen BT çekildi. Abdomen BT’de; jejunal anslarda yeni gelişen ileus ile uyumlu çap artışı ve
hava sıvı seviyelenmeleri izlendi (Resim 2).Hasta operasyona alındı segmenter
ince bağırsak rezeksiyonu + yanyana anastomoz yapıldı. Yapılan eksplorasyonda Treitz’dan itibaren 160. cm’e kadar çok sayıda divertikül görüldü. Operasyon
materyalinin patolojisi: 40 cm uzunluğunda, iki ucu stapler ile kapalı olarak
gönderilmiş 4 cm çapında ince bağırsak rezeksiyon materyali saptandı, lümen
açıldığında seri kesitlerde çevre yağ doku içine doğru uzanım gösteren 37 adet
divertikül (jejunal divertikülozis) izlendi (Resim 3). Operasyondan 1 ay sonraki
poliklinik kontrolünde hastanın aktif yakınması yoktu, ödemi gerilemişti ve yapılan kan tetkiklerinde albümin: 3,75 g/dl olarak bulundu.
Sonuç: Anemi, malabsorpsiyon ve kronik karın ağrısı olan hastada nadir bir
neden olarak ayırıcı tanıda ince barsak divertikülozisi akılda bulundurulmalıdır.
Böyle olgular komplikasyonlar yönünden izlenmeli, tedavide cerrahinin küratif
olabileceği düşünülerek hasta cerrahi açıdan değerlendirilmelidir.
Anahtar kelimeler: intestinal obstrüksiyon, jejunal divertikülozis, ödem

Kaynaklar
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2. Kumar D, Meenakshi. Complicated jejunal diverticulitis with unusual presentation.
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Abdomen BT kesitinde mezenterik kirlenme görülmektedir.
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İNTESTİNAL OBSTRÜKSİYON VE YAYGIN ÖDEME NEDEN OLAN
JEJUNAL DİVERTİKÜLOZİS OLGUSU
Öykü Ünsal1, Mehmet Meriç Çoban1, Mustafa Oktay Tarhan1, Serhan
Derici2, Hale Akpınar3
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Bilim Dalı, İzmir

3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir

Giriş: İnce barsak divertikülleri gerçek ya da yalancı divertikül şeklinde olabilir. Yalancı olanlar akkizdir ve tipik olarak vasa vasorumun bağırsak duvarına
nüfuz ettiği zayıf noktalarda muskularis tabakası boyunca herniye olan mukoza
ve submukoza olmak üzere sadece iki barsak tabakasını içerir. Gerçek divertikülün tek örneği ise konjenital Meckel divertikülü olup barsağın üç tabakasını
da içerir (1). İnce barsakta duodenum en sık yerleşim yeridir, bunu jejunum
ve ileum izler (2). Perforasyon, masif kanama ve obstrüksiyon dramatik ancak
nadir görülen komplikasyonlardır (3). Kronik komplikasyonlar ise kramp tarzında karın ağrısı, gaz, şişkinlik, anemi, malabsorpsiyon ve ishaldir (1,3). Olgu
sunumunun amacı, jejunal divertikülozisli hastalarda nonspesifik semptomların
olabileceğini; laboratuvar bulguları ve görüntüleme yöntemlerinin tanıda değerli olduğunu vurgulamaktır.

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Ayakta direkt batın grafisinde hava-sıvı seviyeleri görülmektedir.
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Abdomen BT’de jejunal anslarda yeni gelişen ileus ile uyumlu çap artışı ve hava
sıvı seviyelenmeleri izlenmektedir.

Operasyon materyali resimde gösterilmiştir.
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TRİMETOPRİM-SULFAMETOKSAZOLUN TETİKLEDİĞİ DRESS
SENDROMU
Yunus Bağcı, Ömer Faruk Alakuş
Sbü Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Diyarbakır

Giriş: DRESS Sendromu; deri döküntüsü, ateş, lenfadenopati, iç organ tutulumu (en sık karaciğer) hematolojik bulgular (lenfopeni,lenfositoz,eozinofili) içeren
hayatı tehdit eden ciddi ilaç reaksiyonudur. En sık neden olan ilaçlar antikonyülzanlar, sülfonamidler, allopürinol ve antibiyotiklerdir. Patogenezi tam olarak
açıklanmamakla beraber genetik yatkınlık ve ilaç metabolitlerinin detoksifikasyonundaki anormalliklerin bir sonucudur. Antibiyotik grubu ilaçlar da son yıllarda
DRESS sendromu etiyolojisinde daha sık yer almaya başladığı görülmüştür. En
sık vankomisin olmak üzere görülme sıklıkları gün geçtikçe artmaktadır. Trimetoprim-sulfametoksazolun daha nadir olmak üzere DRESS sendromuna neden olduğu bilinmektedir. Bu olgu sunumunda trimetoprim-sulfametoksazolun kullanımı
sonrası DRESS sendromu gelişen bir hasta sunulmaktadır.
Olgu: 52 yaşında kadın hasta, acil servise bulantı, kusma, vücutta yaygın
kaşıntı ve döküntü şikayetleri ile başvurdu. Hastanın 10 gün önce ürüner sisten enfeksiyonu için trimetoprin sulfametosazolun kullanma öyküsü mevcuttu.
Hastanın ilaç kullanımından 5 gün sonra gövdede başlayıp giderek yayılan
kızarıklık, kaşıntı şikayetleri başlamış olup, şikayetlerine son iki günde bulantı-kusma da eşlik etmişti. Hastanın acilde bakılan karaciğer fonksiyon testleri,
böbrek fonksiyon testleri yüksek görülünce ilaca bağlı hepatit tanısı ile servis
takibine alındı. Hastanın özgeçmiş ve soygeçmişnde ilaç alerjisi öyküsü yoktu.
Başka ilaç kullanımı bulunmamaktaydı. Hastanın yapılan ilk fizik muayenesinde
ateş 38.3 °C, Nabız 110/dk, Kan basıncı 110/70 mmHg, Saturasyon 94 idi. Fizik muayenesinde, batın sağ üst kadranında hassasiyet mevcuttu. Dermatolojik
muayenesinde her iki malar bölgede ödem; kollarda, ayaklarda, sırtta ve gövdede birleşme eğiliminde üzeri küçük squamlı makülopapüler lezyonlar mevcuttu. (resim 1) Lenf nodu muayenesinde aksiller bölgede birkaç adet 20x10 mm
boyutlarında lenfadenopati saptandı.

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Hastanın laboratuvar incelemesinde: Lökosit 4400 /mm³, %91 nötrofil,
%5 lenfosit, %0,8 eozinofil Hgb 12,9 g/dl, CRP 57 mg/dl, sedimentasyon 24
mm/h, glukoz 155 mg/dl, trombosit 190000/ mm³, kreatinin 1.8 mg/dl, üre 84
mg/dl, ALT 377 u/l, AST 499 u/l, LDH 678, Na128 mmol/L, K 4.7 mmol/L
saptandı. Hastanın tam idrar tetkikinde 1+ protein görüldü. Hasta karaciğer
fonksiyon testleri (KCFT) yüksekliği açısından abdomen USG, brusella, geniş
viral markerlar çalışıldı. Elisa ve Serolojik testlerinde patolojik sonuç görülmedi.
Abdomen USG de; Karaciğer boyut ve ekojenitesi doğal olarak görüldü. İntra
ve ekstrahepatik safra yolları tabii olup patoloji saptanmadı. Portal dopler ve
ekokardiyografi incelemelerinde patolojik bulguya rastlanmadı. İncelenen periferik yayma örneğinde atipik lenfositler görüldü
Hastada ateş, karaciğer fonksiyon testleri yükseliği, akut böbrek hastalığı
(ABH), lenfadenopati ve cilt bulguları göz önüne alındığında Trimetoprim-sulfametoksazolun Tetiklediği DRESS Sendromu düşünüldü. Hastanın kullandığı
Trimetoprim-sulfametoksazol antibiyotiği kesildi. Hastaya pantoprozol, metilprednizolon, asetilsistein ve izotonik %0.9 NaCl tedavisi uygulandı.Hastaya 3
gün 60 mg metilprednizolon, 3 gün 40 mg, 3 gün 20 mg sonrasında azaltılarak
kesilmesi planlandı. 150 mg/kg dozunda başlanarak NAC protokolü uygulandı.
Hastanın 2.gün takibinde ABH tablosu düzeldi. AST, ALT geriledi. Hastanın
yatışının 6. gününde ALT, AST değerleri normal sınırlara geriledi. Deri bulguları
azaldı. (resim 2) Hastaya 16 mg metilprednizolon reçete edilerek taburcu edildi.
Tartışma: DRESS sendromu etyopatogenezi tam olarak açıklanamayan hayatı tehdit eden,%10-40 değişen oranlarda mortaliteye sahip ciddi ilaç reaksiyonu olarak bilinmektedir. Patogenezi hakkında bazı ilaçların, ilaç metabolizma
yollarında genetik veya kazanılmış varyasyonları olan hastalarda, aktif metabolitlerinin üretimindeki ve detoksifikasyonundaki anormalliklerin bir sonucu
olarak aşırı duyarlılık reaksiyonuna neden olabileceği öne sürülmüştür. Hastalık
ilaç kullanımından 2-6 hafta sonrası çoklu organ tutulumu (karaciğer, böbrek,
akciğer) ile seyreder. Ciltte makulopapüler birleşme eğiliminde yaygın döküntülü lezyonlar ve lenfadenopati ile karakterize genellikle ateş, kaşıntı ve karın ağrısı
şikayetleri ile kendini belli eder.(3) En sık tutulan organlar deri ve karaciğerdir.
Karaciğer tutulumu hafif karaciğer enzim yüksekliğinden fulminan karaciğer
yetmezliğine kadar değişik tablolar ile prezente olabilir. En sık suçlanan ilaçlar
aromatik antikonvülzanlar (fenitoin, fenobarbital, karbamezepin), allopürinol,
sülfonamidler, antibiyotikler (en sık vankomisin) kullanımlarıdır.
Olgumuzda üriner sistem enfeksiyonu için Trimetoprim-sulfatoksazolun kullanımından 1 hafta sonra karın ağrısı ve cilt lezyonları görülmüştü. Yapılan çalışmalarda DRESS sendromunun ilaca bağlı aktive T hücrelerinin uyarılması
sonucu oluşan gecikmiş tip 4 hipersensivite reaksiyonu olduğu gösterilmiştir ve
immün anormalliğe sekonder olarak insan herpes virusu-6 (HHV-6) ve insan
herpes virusu-7 (HHV-7) gibi latent virusların reaktive olabileceği gösterilmiştir.(4) Bizim olgumuzda da hastanın yatışının 5. gününde alt dudakta gurube
olmuş veziküler lezyonlar ve üzeri kurutlu papül gözlendi herpes düşünüldü ve
topikal antiviral tedavi ile tedavi yanıtı alındı.
DRESS sendromu tanısı için standart kriterler bulunmamaktadır. Şiddetli Kutanöz İlaç Reaksiyonunda Avrupa Komitesi (RegiSCAR) tarafından potansiyel
DRESS sendromu olgularını belirlemek amacıyla kriterler geliştirilmiştir. RegiSCAR skoarlama sistemi akut döküntü, şüpheli ilaç kullanımı, hospitalizasyon
ihtiyacına ek olarak 38 derece ateş, en az iki alanda lenfadenopati, en az bir
iç organ tutulumu ve hematolojik anormallikleri içeren bir skorlama sistemidir.
Bu skorlama sisteminde öngörülen toplam skor -4 ile 9 aralığında bulunmakta;
<2 ‘’değil’’, 2-3 ‘’olası’’, 4-5 ‘’büyük ola- sılıkla’’, >5 “kesin” DRESS sendromu
olarak tanımlanmaktadır (2,5) (Tablo 1).
Bizim olgumuz da RegiSCAR skorlama sistemine göre 6 puan ile kesin
DRESS sendromu olarak tanımlandı ve tedavisi yapıldı. DRESS sendromunun
tedavisinde ilk yapılması gereken sorumlu ilaçların kesilmesi gerekir. En çok kabul gören tedavi ise sistemik steroid tedavisidir. Genellikle 1mg/kg/gün başlanarak sistemik yanıt gözlendikten sonra doz azaltılarak kesilir. Ayrıca karaciğer
tutulumunda toksisiteyi azalmak için n-asetilsistein denenebilir. Steroid dirençli
nadir olgularda siklosporin, ivig ve plazmaferez denenebilir.(4)
Sonuç olarak çoklu organ tutulumuyla seyreden ilaç reaksiyonlarında yüksek
mortaliteye sahip ancak ilacın kesilmesi ve etkin tedaviyle yanıt alınan DRESS
sendromu ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. Bu hastalarda klinik yanıta göre tedavi basamakları takip edilmelidir.
Anahtar kelimeler: Trimetoprim-sulfatoksazolun, DRESS Sendromu, ilaç reaksiyonu
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SAÇ DÖKÜLMESİ İLE BAŞVURAN PRİMER BİLİYER KOLANJİT
OLGUSU
Nurdan Uzuner1, Betül Ersöz1, Aykut Teymur2, Murat Erkut3, Ümit
Çobanoğlu4
1Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

3Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bölümü
4Karadeniz Teknik Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı

Resim 1. Tedavi öncesi

Resim 2. Tedavi Sonrası

Tablo 1. RegiSCAR’a göre potansiyel DRESS olgusu kabul edilme kriterleri

Giriş: Primer biliyer kolanjit (PBK) orta ve küçük boy intrahepatik safra
kanallarının progresif hasarı ile seyreden yavaş seyirli, kronik bir otoimmun
hastalıktır. %90 oranında kadınlarda görülür ve genellikle orta yaşlarda klinik
verir. Erken dönemde yorgunluk, halsizlik, uyku hali, artralji gibi nonspesifik
semptomlar görülebilir. Safra akımının bozulmasına bağlı kolestatik enzimlerde
artış (GGT, ALP) görülür. Kaşıntı hepatobiliyer hastalığı düşündüren ilk ve en
önemli semptomdur. Sarılık kaşıntıdan aylar veya yıllar sonra gelişebilir. Antimitokondriyal antikor (AMA) hastaların %95’ inde pozitiftir ve en önemli serolojik
bulgudur. PBK portal hipertansiyon veya karaciğer yetmezliği gibi ciddi hastalıklara neden olup sonrasında siroza ilerleyebilir. Kesin tanı karaciğer biyopsisinde
küçük ve orta boy safra yolu hasarının gösterilmesi ile konmaktadır.
Saç dökülmesi erkek ve kadınların yaşamları boyunca %50’ sini etkileyebilen sık görülen bir problemdir. Klinik olarak diffüz, fokal, skarlı alopesi tipleri
mevcuttur. Mekanik, psikolojik, ciddi enfeksiyonlar, majör cerrahi, postpartum,
sistemik hastalıklar, ciddi diyet, hipotiroidi, malnütrisyon gibi fizyolojik nedenleri
vardır. Bazı ilaç ve toksinler de saç dökülmesine neden olabilir.
Olgu: Herhangi bir kronik hastalığı olmayan 35 yaşında kadın hasta, 5 senedir giderek artan saç dökülmesi şikayeti ile cildiye polikliniğine başvurdu. Biyokimyasal tetkiklerde ALT: 146 U/L, AST: 138 U/L olması üzerine ileri tetkik
amacıyla gastroenteroloji polikliniğine yönlendirildi. Saç dökülmesi, akşamları
nadiren olan kaşıntı ve halsizlik dışında aktif şikayeti yoktu. Kaşıntısı çok arttığında antihistaminik kullanımı dışında düzenli ilaç kullanımı yoktu. Biyokimyasal tetkiklerde GGT: 228 U/L, ALP: 709 U/L idi. Bilirubinleri normal düzeylerdeydi. 6 aydan uzun süren karaciğer enzim yüksekliği ile yapılan tetkiklerde viral
hepatit serolojisi nonreaktifti. AMA-M2 (+++) pozitif, LKM-1, SLA/LP, LC-1,
ANA, ASMA, LKM, Sp100 ve gp210 negatifti. Üst abdomen difüzyon MRG’de
karaciğerde portal ven çevresinde periportal halo işareti ve portal hilusta lenfadenopati görüldü (Resim 1). MR bulguları PBK’ yi desteklemekteydi. PBK ön
tanısı ile hastaya karaciğer biyopsisi yapıldı. Patoloji raporu: ‘‘Portal alanların
çoğunda eozinofil, lökosit ve plazma hücrelerinin eşlik ettiği orta şiddette iltihabi
hücre infiltrasyonu ve yer yer interfaz hepatit bulguları görüldü (Resim 2). Lobüler parankimde hafif şiddette nekroinflamatuar aktivite mevcuttu (Resim 3).
Kolestaz saptanmadı. Bulgular kronik karaciğer parankim hastalığı ile uyumlu
olup otoimmün hepatit (OİH) açıdan destekler niteliktedir, klinik korelasyon
önerilir.’’ şeklindeydi. Hastanın basitleştirilmiş otoimmün hepatit skorlaması 4/8
(OİH ile uyumsuz) olarak sonuçlandı. Ön planda PBK düşünülen hastaya ursodeoksikolik asit (UDKA) tedavisi başlandı. Tedaviden 1 ay sonra kontrole gelen
hastanın biyokimya sonuçlarında ALT: 49 U/L, AST: 41 U/L, GGT: 90 U/L, ALP:
348 U/L olarak ölçüldü. UDKA altında klinik ve laboratuvar düzelme olan hasta
poliklinik kontrolünde takibine devam etmektedir.
Sonuç: PBK’ li hastaların nonspesifik semptomlarla başvurabileceği unutulmamalı ve mümkünse tanı kesinleştirildikten sonra tedavi başlanmalıdır.
Anahtar kelimeler: Primer Bilier Kolanjit, saç dökülmesi

Kontrastlı üst abdomen difüzyon MRG’de arteryel fazda periportal halo işareti
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(Trikrom x100) Portal inflamasyon, interfaz hepatit, portal fibroz genişleme ve
periportal bant gelişimi

BT sonucu sağ akciğer üst lob anterior segmentte subplevral yerleşimli 3 mm
çapında nodül mevcuttur. Sol sürrenal gland gövde kesiminde 8 mm boyutta
nodüler kalınlaşma mevcuttur. Gerekli taramalar yapıldı ve ek patoloji saptanmadı. Endoskopide özefagus mukoza ve lümeni normal idi. Kardiya endoskopu
tam sarıyordu. Mide içerisinde yoğun safra gözlendi. Fundus, korpus mukoza
ve lümeni normaldi. Antrum hiperemik görünümdeydi. Pilor santralize forme
ve fonksiyone idi. Bulbus mukozası normal idi. Duodenum 2. kıtada bililerde
hafif taraklaşma görüldü ve biyopsi alındı. Biyopsi sonucu Tip 1 Çölyak (Ensari)
hastalığı olarak geldi. Hasta diyetisyene yönlendirildi ve gerekli replasmanlar
yapılıp takibe alındı.
Tartışma: Çölyak Hastalığı; glutene duyarlı kronik bir enteropatidir. ÇH’nın
başlama yaşı çocukluk da adölesan dönem olmakla birlikte erişkin dönemde
başlaması rölatif olarak biraz daha sıktır. Bununla birlikte olguların %20’si de 60
yaşından sonra tanı almaktadırlar. ÇH hayatın herhangi bir döneminde ortaya
çıkabilir. Belirtiler çocukluk yaş döneminde özellikle küçük yaşlarda daha klasik
olup, kronik durdurulamayan ishal, büyüme geriliği ve karın şişkinliği ile karakterizedir. Daha ileri yaşlarda ise gastrointestinal sistem dışı daha farklı bulgularla
veya daha hafif şekillerde karşımıza gelebilmektedir. (8) Son zamanlarda serolojik testlerdeki gelişmeler ve hastalık hakkında klinik şüphenin artması nedeniyle
daha sık tanı konulmaya başlanmıştır. (9) İleri kilo kaybıyla çok sık karşılaşılmamakla birlikte özellikle tedaviye dirençli anemide akılda tutulması gereken ve
artık ileri yaşlarda da tanı alabilen inflamatuar hastalıktır.
Anahtar kelimeler: Çölyak hastalığı, Kilo kaybı, Erişkin
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ERİŞKİN YAŞTA TANI ALAN PATOLOJİK KİLO KAYBIYLA SEBAT
EDEN İNFLAMATUAR HASTALIK: TİP 1 ÇÖLYAK HASTALIĞI

Gastroenteroloji

Kadir İntaş1, Seyit İbrahim Akdağ2
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1Ağrı,diyadin İlçe Devlet Hastanesi İç Hastalıkları

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç

Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Giriş: Çölyak hastalığı (ÇH); arpa, buğday, yulaf gibi ürünlerde bulunan
glutenin gliadin fraksiyonuna karşı oluşan mukozal inflamatuar hasar tarafından
tetiklenen malabsorbsiyon ile karakterize multifaktoriyel inflamatuar bir ince
barsak hastalığıdır. (1,2) Çölyak hastalığı prevelansı ve tanı alma yaşı son dönemde değişmiştir. Önceleri çocukluk çağı hastalığı olarak kabul gören hastalık,
günümüzde erişkin dönemde, her yaşta tanı alabilmektedir. (3,4) Hastaların çoğunluğu asemptomatik olup, tanısı atlanabildiğinden gerçek prevelansı bilinmemektedir. (5-7) Bu vakanın geç başlangıçlı olması patolojik kilo kaybıyla birlikte
sebat etmesi nedeniyle hekimlerde farkındalığı artırmak için sunmak istedik.
Olgu: 45 yaş kadın hasta bilinen tip 2 diabetes mellitus (DM), hipertansiyon (HT), D vitamini eksikliğine sekonder hiperparatiroidi tanısı mevcut olup
yaklaşık 1 yılda 24 kilogram kayıp mevcut olması üzerine kliniğimize başvuruyor. Hasta metformin/sitagliptin 2*1, dapagliflozin 1*1, amlodipin/perindopril
1*1 D vitamini 1*6 damla kullanıyor. Özgeçmişinde safra kesesi taşına bağlı
kolesistektomi operasyonu geçirdiği soygeçmişinde annede HT, babada HT,
DM tanıları mevcuttu. Yapılan fizik muayenede sklerada solukluk dışında ek
patoloji saptanmadı. Bakılan laboratuvar değerlerinde Hbg: 9,1 g/dl, Mcv 70
fl, Platelet: 525.000, Wbc:8.1, Fe:123 Demir bağlama kapasitesi: 547, Ca: 9.99
25OH D vit: 5.48, Ferritin:1.19, Folat:9.02, B12: 220, Tsh:2.77 Hba1c: 6.3,
Glukoz:109, Kreatinin: 0.73 Parathormon:245.7, Fosfor: 4.13 olarak saptandı.
Çölyak antikor testleri normaldi. Periferik yaymada eritrositler anizositer, hipokrom mikrositer, lökosit formülü uyumlu, atipik hücre görülmedi. Trombositler
sayıca yeterliydi. Hastanın patolojik kilo kaybı olması nedeniyle üst gastrointestinal sistem endoskopisi, kolonoskopi mamografi, pap smear testi ve torakoabdominal bilgisayarlı tomografi(BT) çekildi. Kolonoskopide patoloji saptanmadı. Pap smear testi normal geldi ve mamografi BIRADS 1 olarak yorumlandı.
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KRONİK PANKREATİTLİ HASTADA ATRAVMATİK DALAK
RÜPTÜRÜ, OLGU SUNUMU
Mert Can Ataca1, Süleyman Dolu2, Ege Erbay1, Özkan Alataş3, Berke
Manoğlu4, Aytaç Gülcü3, Göksel Bengi2, Müjde Soytürk2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji

4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi

Giriş: Atravmatik dalak rüptürü pankreatinin çok nadir bir komplikasyonu
olup insidansı ve epidemiyolojisi net olarak tanımlanmamıştır. Pankreas ile dalağın anatomik yakınlığı göz önüne alındığında psödokistlerin doğrudan invazyonu, pankreas enzimlerinin ekstravazasyonu, splenik ven trombozuna bağlı
lokalize portal hipertansiyon ve kronik pankreatite bağlı lokal adezyonlar bu
tabloya neden olabilmektedir. Dalağın spontan rüptürü kronik pankreatit ve
psödokistli hastalarda daha sık görülmektedir. Bu olgumuzda lokal komplikasyonla takip edilen ve takibinde atravmatik dalak rüptürü gelişen bir hastamızı
sunmayı planladık.
Vaka: 41 yaşında ek bir hastalığı olmayan kadın hasta, kliniğimize başvurmadan 3 ay önce pankreatit atağı geçirmiş olup bilgisayarlı tomografi (BT)`de
pankreas baş ve kuyruk kesiminde kontrastlanma göstermeyen alanlar (nekrotik koleksiyon, wall-off nekroz) saptanmıştı. Sonrasında hastaya endoskopik
ultrasonografi (EUS) yapılmış olup pankreas gövdede ortasında mural nodül
görünümleri olan anekoik kistik lezyon, pankreas baş kesiminde lineer kalsifikasyonlar ve pankreas çevresi ödemli ve heterojen olduğu izlenmişti. Kist sitolojik incelemesinde müsinöz boyanma ve malignite lehine bulgu saptanmamış
ve gönderilen örnekte CEA: 90,81 g/L, amilaz: 53034 U/L olarak saptanmıştı.
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Hasta kronik pankreatit ve psödokist düşünülerek takibe alınmıştı. Hastanın tarafımıza ilk başvurusunda ise 3 gündür sol üst kadranda sırta ve omuza yayılan
kuşak tarzı ağrısı vardı. Başvuru laboratuvar tetkikleri ise, karaciğer parankim
ve staz enzimleri olağan, lipaz 163 U/L, amilaz 241 U/L, C- reaktif protein 92,3
mg/L, hemoglobin 12,6 g/dl, lökosit 16,9 103/Ul, trombosit 799 103/Ul olarak
saptandı. Etiyolojiye yönelik tetkiklerinde alkol alımı yok, trigliserid, kalsiyum,
parathormon, IgG4 düzeyi olağan, travma öyküsünün olmadığı saptandı. İlaç
öyküsü mevcut değildi. Daha önce nekrotizan pankreatit atağı öyküsü olan hastanın çekilen abdomen BT’sinde batın içinde serbest sıvı, pankreas dalak ve
mide arasında duvarı kontrastlanan yoğun içerikli duvar kalınlığı 3 mm olan
nekrotik kompanenti olmayan yaklaşık 12 cm’lik kistik lokulasyon saptandı.
Geçirilmiş pankreatit sekeli ile uyumlu olabilecek pankreas baş kesiminde kalsifikasyonlar, batın içi serbest sıvı mevcuttu (Resim 1).
Hastanın yatışının 7.gününde sol omuza yansıyan ciddi sol üst ve alt kadran
ağrısı, hemoglobin düzeyinin 4,7 g/dl düzeyine düşmesi üzerine hematemez ve
melena/hematokazya şikayeti de olmayan hastanın gastrointestinal kanaması
dışlandıktan sonra BT anjiyo çekildi. BT anjiyoda dalak sol lateralinde yeni gelişen 12x9 cm inferiora uzanım gösteren hematom, batın içi kanamaya ait sıvı,
dalak rüptürü ile uyumlu olarak görüldü (Resim 2). Hasta acil operasyona alındı. Perop dalak çevresinde hematom ve dalak parankiminde birçok noktadan
sızıntı şeklinde kanama olduğu görüldü. Splenektomi+ Major Arter Ligasyonu
+ Omentektomi + Peritoneal Lavaj operasyonu yapıldı ve postoperatif takibinde sorun izlenmedi.
Sonuç: Pankreatite bağlı dalak komplikasyonları yapılan çalışmalarda %1-5
arasında görülürken, splenik rüptür daha nadir görülmektedir. Splenik komplikasyonlar psödokist, subkapsüler hematom, dalak enfarktüsü, intrasplenik kanama ve dalak rüptürü olarak görülebilmektedir. Psödokist ve dalak rüptürü
kronik pankreatitte daha sık görülürken, dalak enfarktüsü ve intrasplenik kanama akut pankreatitte daha sık olarak görülmektedir. Bizim olgumuzda olduğu
gibi hızlı hemoglobin düşüşü olan vital olarak stabil olmayan ve kronik pankreatit zemini olan hastalarda sol üst kadran ağrısında dalak komplikasyonları
her zaman akılda tutulmalıdır. Olgumuzda kronik pankreatit zemininde akut
pankreatit atağı nedeniyle oluşan psödokistin doğrudan splenik etki ile rüptür
yaptığı düşünülmüştür.
Kronik veya akut pankreatit komplikasyonu olarak görülebilen atravmatik
dalak rüptürü çok nadir olmakla birlikte, kronik pankreatitli, distal pankreasta
psödokist olan, splenik ven trombozu mevcut hastalarda daha sık görülmektedir. Yüksek mortalite oranları ve acil müdahale gereksinimi nedeniyle her zaman akılda tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: atravmatik dalak rüptürü, pankreatit

Resim 2. Dalak rüptürü sonrası BT
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COVID-19 ENFEKSİYONUNA BAĞLI AKUT DALAK
ENFARKTÜSÜ: OLGU SUNUMU
Kadri Atay, Emine Aslan Çöküş
Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi,iç Hastalıkları

Giriş: Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19), akut solunum sendromu
koronavirüs 2'nin (SARS-CoV-2) neden olduğu viral bir enfeksiyondur. SARSCoV-2, anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) reseptörlerine bağlanarak
hücre içine girmektedir (1). Bu reseptörler alveolar epitel hücreleri, enterositler ve vasküler endotelde yoğun olarak bulunurlar (2,3). Bu nedenle solunum
sistemi tutulumu yanında, gastrointestinal sistem (GİS) ve vasküler yapıların
tutulumu da sıklıkla eşlik etmektedir (1,2,4). COVID-19 enfeksiyonunda mikrovasküler inflamasyon (virüsün direkt vasküler endoteli etkilemesi ile) ve koagülopatiye bağlı tromboembolik olaylar sık görülebilmektedir(3,5). Abdominopelvik şikayet ve belirtilerin büyük kısmı, koagülasyon bozukluğu ve mikrovasküler
tutulum ile ilişkilidir (3,6). Buna bağlı olarak özellikle dalak, bağırsak, böbrek,
ve hatta karaciğerde iskemi ve enfarkta ait bulgular saptanır. Burada Covid 19
enfeksiyonuna bağlı akut dalak enfarktı gelişen bir hasta olgusu sunuldu.
Olgu: 55 yaşında erkek hasta, 3 gündür devam eden karın sol üst tarafında
şiddetli ağrı, halsizlik, yorgunluk, ateş şikayetleri ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın yapılan değerlendirilmesinde genel durumu orta, hafif ajite, NDS 110 atım/
sn, ateş 37.8°C, tansiyon arteryel 140/90 mmhg ve dakika solunum sayısı 18/
dk, solunum seslerinde kabalaşma ve batın muaynesinde batın sol üst kadranda
palpasyonla ağrı ve hassasiyet saptandı. Hastanın geçmişe yönelik anamnezinde
yaklaşık 5 yıldır HT tanısı ile takip edildiği bunun dışında ek bir hastalığı olmadığı
öğrenildi. Hastadan yapılan laboratuvar tetkiklerinde kreatinin 0.9 mg/dl (0.21.3), BUN 50 mg/dl (6-20), Alanin aminotransferaz (ALT) 100 U/L (7-45), Aspartat aminotransferaz (AST) 155 U/L (13-40), LDH 850, ALP 65 U/L,GGT 80 U/L,
CRP 110 mg/L,D-Dimer 1200 ng/mL, Lökosit 11200 uL,lenfosit 850 uL,Hgb
12g/dL,Hct %36,PLT 390.000 uL olarak saptandı.Ateşinin olması nedeniyle olası
Covid 19 enfeksiyonu açısından bakılan göğüs röntgeninde her iki akciğerde COVID-19 pnömonisi ile uyumlu interstisyel ve alveolar opasiteler saptanması üzerine istenen COVID-19 PCR testi pozitif olarak saptandı. Hasta servise yatırılarak
COVİD 19 e yönelik tedavileri hemen başlandı. Karın ağrısı devam eden hastanın
yapılan tüm batın ultrasonografik değerlendirilmesinde karaciğer parankim ve boyutu normal, İHSY,koledok ve safra kesesi normal olarak saptandı.Dalakta hafif
boyut artışı ve subkapsüler kesimlerde keskin sınırlı olmayan kistik ekoda alanlar
(enfarkt?,sekel lezyonlar?) olarak raporlandı. İleri tetkik amaçlı yapılan kontrastlı
Batın tomografisinde dalağın yaklaşık %70 ini kaplayan yaygın enfark alanları
ve splenik arterde okülizyon ve enfark saptandı. Hastanın olası tromboz etiyolojileri açısından bakılan trombofili paneli normal olarak saptandı. Olası vaskülit
ve diğer bağ doku hastalıkları açısından bakılan Lupus antikoagulanı, antikardiyolipin antikorları,antifosfolipid antikorları,antib2glikoproptein antikorları negatif
saptandı. Olası kardiyak emboli açısından yapılan Eko değerledindirilmesinde EF
%60 ve kardiyak fonksiyonlar ve ritm normal olarak saptandı. EKG ve troponin
değerleri normal saptandı. Hematolojik malignite açısından bakılan periferik yayması normal saptandı. Tedavi olarak i.v sıvı desteği, cleaxane 0,6 2x1 sc ve geniş
spektumlu Piperasilin tazobaktam 3x4,5 gr i.v ve Covid 19 a yönelik tedavileri
başlandı. Splenektomi açısından yapılan genel cerrahi değerlendirilmesinde hastanın mevcut tedavisinin devamı ve takipte dalak enfarktüsü progresyon durumuna göre cerrahi açısından değerlendirilmesi önerildi. Hastanın i.v sıvı desteği,geniş
spektrumlu antibioterapi, antikoagulan ve Covid 19 a yönelik tedavileri ile takiplerde dalak enfarktüsünde progresyon saptanmadı. Hasta 10 günlük yatışı sonrası
akut fazlarında gerileme olan ve genel durumu düzelen hasta oral Coumadin tedavisi almak üzere ve ayaktan takip edilmek üzere taburcu edildi.
Sonuç: COVID-19 a bağlı şiddetli hastalıkta hiperkoagulasyon durumu iyi belinmektedir (7). COVID-19'da abdominal radyolojik görüntüleme için en yaygın
endikasyonlar karın ağrısı ve sepsis durumudur (8). Yakın zamanda yapılan bir
çalışmada, Sztajnbok ve ark. COVID-19 bağlamında 7 dalak enfarktüsü vakası bildirmiş ve bunlardan 5'inin karın ağrısı şikayeti olduğunu tespit etmiştir (9).
Özellikle karın ağrısı belirgin olan Covid 19 olgularında karın içi organ enfarktüsü
olasılığını dikkatle değerlendirmelidir. Olgumuzda olduğu gibi karın ağrısı ile başvuran tüm COVID-19 hastaları için GİS organ trombozlarına bağlı organ enfarktüsleri ve özellikle dalak enfarktüsü ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmelidir
Anahtar kelimeler: COVID-19,Dalak Enfarktüsü

Resim 1. Başvuru anındaki BT (rüptür öncesi)
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R202Q) (6). Çölyak hastalığı ise genetik olarak duyarlı kişilerde, gluten içeren
besinler aldıklarında ortaya çıkan bir emilim bozukluğudur (7). HLADQ2 ve
HLADQ8 ile yakın ilişkilidir (3,7). AAA ve Çölyak hastalığı karın ağrısı, artralji
ve artrit gibi bazı ortak klinik bulgulara sahiptir. Çoğunlukla klinik bulguların birincil hastalığa ait olduğu düşünülmekte ve bu durum tanı gecikmesine neden
olmaktadır (1). Şahin Y ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada 303 AAA tanılı
çocuk arasında sadece 1 çocukta Çölyak hastalığı tespit edilmiş ve AAA ile Çölyak
hastalığı arasında anlamlı bir klinik ilişki tespit edilemediği bildirilmiştir (8). Benzer
şekilde AAA hastalığına eşlik eden hastalıkların araştırıldığı ve 400 AAA hastasının
değerlendirildiği başka bir çalışmada sadece bir hastada AAA hastasında eşlik
eden Çölyak hastalığı olduğu görülmüş, bu iki hastalığın birlikte bulunabilmesine
rağmen aralarındaki ilişkinin halen net olarak ortaya konamadığı bildirilmiştir (6).
Sonuç olarak; hem AAA hem de Çölyak hastalığı benzer semptomlarla seyredebilen ve toplumumuzda da sık görülen hastalıklardır (1). Bizim olgumuzda olduğu
gibi birliktelikleri yıpratıcı olmakla birlikte, akla geldiğinde yüz güldürücü sonuçlar
alınabilmektedir. Bu nedenle tekrarlı incelemelere rağmen tanı konamayan hastalarda AAA ve Çölyak hastalığı birlikteliği akılda tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: Ailesel Akdeniz Ateşi, Çölyak
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YIPRATICI BİRLİKTELİK: AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ VE ÇÖLYAK
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Rıza Burak Öz1, Rabia Öz2
1Isparta Şehir Hastanesi

2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş: Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA); tekrarlayan ateş, ciddi karın ağrısı, poliserozit ve artrit atakları görülen, otozomal resesif geçişli, kronik otoinflamatuar bir
hastalıktır (1). Özellikle Türk, Musevi, Arap, Ermeni ve İtalyanlar gibi Akdeniz
kökenli halklarda sık görülür (2). Çölyak hastalığı; genetik olarak duyarlı kişilerde, gluten intoleransına bağlı olarak intestinal villus kaybı ve emilim bozukluğuna yol açan inflamatuar bir süreçle karakterize otoimmün bir enteropatidir (3).
Çölyak hastalığı genellikle gastrointestinal bulgularla kendini gösterse de bazen
boy kısalığı, osteopeni, dental bozukluklar, laktoz intoleransı, nonspesifik karın
ağrısı gibi tek bir semptom ya da bulgu ile de görülebilmektedir (4). Olgumuzda
AAA ve Çölyak hastalığı birlikteliğinin akılda tutulması gerektiğini ve yıpratıcı
sonuçları olabileceğini vurgulamak istedik.
Olgu: 19 yaş kadın hasta; kilo alamama ve 2 ayda 4-5 kg kilo kaybı ile
başvurdu. Kilo kaybı dışındaki alarm bulguları ve B semptomları (ateş ve gece
terlemesi) yoktu. Hastanın özgeçmişinden 3 yıldır ara ara karın ağrıları ve iştahsızlık şikayetleri olduğu ve bu nedenle Çocuk Gastroenteroloji kliniğinde yatarak
tedavi gördüğü, hatta birkaç kez bu nedenle endoskopi yapıldığı öğrenildi. Soygeçmişinden kuzenlerinden birinde AAA hastalığı olduğu öğrenildi. Romatolojik
sorgusunda tekrarlayan karın ağrısı dışında özellik yoktu. Hastanın düzenli kullandığı bir ilaç tedavisi yoktu.
Fiziki incelemede boy 159 cm, vücut ağırlığı 41 kg, vücut kitle indeksi (BMI):
16.21 kg/m2 idi. Batında hafif hassasiyet dışında patolojik bulgu yoktu. Laboratuar
analizinde; Wbc: 6540/mm3, Hb: 10.7 gr/dL, MCV: 79.4, Plt: 190 000/mm3 idi.
Karaciğer ve böbrek fonksiyonları, elektrolitler ve amilaz normaldi. Akut faz belirteçleri negatif (CRP: 3.13 mg/L, eritrosit sedimentasyon hızı (ESH): 9 mm/saat) idi.
Tekrarlayan karın ağrısı olan hastadan AAA için genetik analiz testi ile serum
amiloid A, bağ doku hastalıklarına yönelik anti nükleer antikor (ANA) testi, solid
organ malignitelerine yönelik CA15-3, CA19-9, CEA ile kontrastlı Toraks, Üst
Abdomen ve Pelvis bilgisayarlı tomografileri (BT), çölyak hastalığı ve inflamatuar barsak hastalıklarına yönelik serolojik testler ile üst gastrointestinal endoskopi
ve kolonoskopi, kronik mesenter iskemiye yönelik Abdominal Renkli Doppler
Ultrason (USG) istendi.
Anti Gliadin IgA pozitif (45.7 U/mL; referans aralığı 0-20 U/mL) bulundu. Genetik analiz testinde heterozigot M694V ve heterozigot A744S mutasyonları tespit
edildi. Diğer laboratuar parametreleri normaldi. Kontrastlı Toraks BT de sağ akciğer
üst lobda azigos lob ve fissür varyasyonu dışında bulgu yoktu, kontrastlı Üst Abdomen ve Pelvis BT ile Abdominal Renkli Doppler USG normaldi. Üst Gastrointestinal
Endoskopi’de antral gastrit tespit edildi, bulbus ve duodenum 2. segment normaldi
ancak antrum ve duodenum 2. segmentten biyopsiler alındı. Kolonoskopi normaldi, rektumdan biyopsi alındı. Patolojilerinde midede kronik inflamasyon, duodenumda aktif duodenit ve rektumda düzenli rektum mukozası tespit edildi.
Mevcut bulgularla hastada AAA ve Çölyak hastalığı birlikteliği düşünüldü.
Glutensiz diyet ve kolşisin 3x0.5 mg tablet tedavi başlandı. 1 ay sonraki kontrolünde hastanın şikayetlerinin gerilediği ve kilo almaya başladığı görüldü.
Tartışma ve Sonuç: AAA tekrarlayan ateş, karın ağrısı, artrit ve serozit atakları ile seyreden monogenik otoinflamatuar bir hastalıktır (1,5). Hastalığın ortaya
çıkmasında 16. kromozomun kısa kolunda bulunan MEFV genindeki mutasyonlar sorumlu tutulmaktadır ve tanımlanmış birçok mutasyon bulunmaktadır. En
sık görülen mutasyonlar M694V (%36), E148Q (%22), V726A (%17), M680I
(%1), M694I (%0.07) ve diğer mutasyonlardır (R761H, P369S, A744S, M694L,
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Tablo 1. Ailesel Akdeniz Ateşi'nde sık görülen MEFV gen mutasyonları ve görülme sıklıkları (6)
Mutasyon

Sıklık (%)

M694V

36

E148Q

22

V726A

17

M680I

1

M694I

0.07

Tablo 2. Olgumuzdaki Çölyak Serolojisi
Anti Doku Transglutaminaz IgA

Negatif

Anti Doku Transglutaminaz IgG

Negatif

Anti Gliadin IgA

Pozitif

Anti Gliadin IgG

Negatif

Anti Endomisyum IgA

Negatif

Anti Endomisyum IgG

Negatif

Tablo 3. Olgumuzdaki AAA genetik analizi
Mutasyon Yeri/Mutasyon Türü

Sonuç

M680I 10. Ekzon (G ->C)

Normal

M694V 10. Ekzon (A ->G)

Heterozigot

M694I 10. Ekzon (G ->A)

Normal

K695R 10. Ekzon (A ->G)

Normal

V726A 10. Ekzon (C ->T)

Normal

A744S 10. Ekzon (G ->T)

Heterozigot

R761H 10. Ekzon (G ->A)

Normal

P369S 3. Ekzon (C ->T)

Normal

F479L 5. Ekzon (C ->G)

Normal

E148Q 2. Ekzon (G ->C)

Normal
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KOLANJİYOKARSİNOMANIN KOLEDOKOLİTHİAZİS VE
KARACİĞER ABSESİ İLE BİRLİKTELİĞİ: NADİR BİR OLGU
SUNUMU
Gizem Oral, Melek Bodur, Fatih Borlu, Aslıhan Çalım
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Kolanjiokarsinoma (KK), safra yollarının (intrahepatik, hiler ve ekstrahepatik) epitelyum hücrelerinden orijin alan, adenokanseryapısındamalign
birtümörüdür. Prevalans 0.5-1.2/100.000 kişi olup, erkek>kadın dahasık görülmektedir. KK insidansı özellikle intrahepatik kolanjiokarsinoma vakalarında,
giderek artmaktadır. 5 yıllık sağ kalım oranı, erken tanı konan vakalar dahil,
%5-10 civarındadır, potansiyel cerrahi sonrası 5 yıllık yaşam şansı, %25-30 düzeyindedir. Kolanjiyokarsinoma geç tanı alan bir kanser türüdür ve çoğunlukla
son evreye kadar semptom vermeden sessiz ilerlemektedir. Biz bu olgumuzda
nadir bir olgu olarak koledokolithiyazis ve karaciğer absesi ile eş zamanlı kolanjiyokarsinoma birlikteliğini sunacağız. (1)
Olgu: 83 yaşında kadın, bilinen ht, svo öyküleri olan hasta acil servise karın
ağrısı, bulantı-kusma, ateş şikayetleri ile başvurmuş. Acil serviste bakılan tetkiklerinde t.bil:4,47 d.bil:4,29 crp:297 wbc:12260 neu:11600 olarak saptanıyor.
Sorgulamakla alkol, herbal, madde kullanım öyküsü tariflemiyor. Acil servis
takibinde çekilen batın bt “ intra ve ekstrahepatik sy özellikle sol lobda belirgin olmak üzere dilate görünümdedir. Koledok çapı en geniş yerde yaklaşık 11
mm olarak ölçülmüş olup koledok alt uçta büyüğü 9 mm çaplı taş ile uyumlu
olabilecek dansite artımları mevcut. kc s-4 düzeyinde yaklaşık 5 cm çaplı hipodens lezyon (biliyoma?) “ olarak raporlanan hasta koledokolitiazis ön tanısı ile
servisimize interne edildi.
Hastanın karaciğerindeki mevcut lezyonu için mrcp çekildi. “Karaciğer normal şekil ve büyüklüktedir. Konturları muntazamdır. Karaciğer segment 8 ve
4a'da yaklaşık boyutu 54x50 mm ölçülen, içerisinde sıvı-sıvı seviyelenmelerinin
izlendiği kistik lezyon izlenmektedir. Tarif edilen kist hafif lobüle konturlu seyir
göstermektedir. Porta hepatis düzeyinde vasküler yapılara ve safra yollarında
ekstrensek bası oluşturmakta ve sol lobda daha belirgin olmak üzere intrahepatik safra yollarında dilatasyona neden olmaktadır. Tarif edilen kist hepatik
abse olarak değerlendirildi. “ şeklinde raporlanan hastaya girişimsel radyoloji
tarafından apse drenajı için katater ve mevcut tablosu ile ercp işlemine uygun
olmayan hastaya ptk takıldı. (2)
Hastanın gönderile abse kültüründe Klebsiella oxytoca üremesi üzerine hastaya piperasilin-tazobaktam antibiyoterapisi başlandı. Takiplerinde bilirubin,
kolestaz enzimleri, crp ve prokalsitonin değerleri geriledi. (crp:40 prokal:0,147
düzeyine geriledi.t.bilirübin:0.80 geriledi. alp, ggt gerilemesi oldu.)
Mevcut durumu stabil hale gelen hasta gastroenterolojiye danışıldı. Hastanın
koledokta yaklaşık 1cm dolma defekti gösterene taşı için ercp önerildi. Ercp
''Sfinkterotomi yapılarak koledok basket ve balon ile temizlendi. Büyük taş basket ile yakalanıp kırıldıktan sonra temizlendi. Siyah renkli taşlar çıktığı görüldü.
Kontrol grafide dolma defekti görülmedi. Proksimale göre daha dar olan intrapankreatik koledoktan fırça sitolojisi yapıldı. Daha sonra koledoğa 10f 10cm
plastik stent takıldı.''olarak sonuçlandı. Takiplerinde bilirubin ve afr seviyesi normale gerileyen, çekilen kontrol bt sinde absesi gerilemiş olan hastanın ptk ve
abse dreni girişimsel radyoloji tarafından çekildi.
Sitoloji sonucu kolanjiyosellüler adenoca ile uyumlu olan hastaya pet-ct çekildi. Pet-ct de “ Koledok içerisinde, hepatik hilus düzeyinde izlenen kateterin
distal ve proksimal uçlarında ve segment 4a düzeyi medialinde dilate safra yolları etrafında geç görüntüde intensitesi artan ön planda malignite lehine değerlendirilen artmış fdg tutulumu “ olarak raporlanan hasta onkoloji ve genel cerrahi kliniklerine ileri takip ve tedavi amacı ile yönlendirilmek üzere taburcu edildi.
Tartışma: Kolanjiokarsinomlar intrahepatik ve ekstrahepatik safra kanallarının epitel hücrelerinden kaynaklanan kanserlerdir. Çoğu prezente olduğunda lokal olarak ilerlemiş lezyonlardır. Kolanjiokarsinomlar tüm gastrointestinal
malignitelerin yaklaşık %3’ünü oluştururlar. İnsidansı ABD’de 1-2/100000’dir.
Kolanjiokarsinom insidansı yaşla artar. Hastalar tipik olarak 50-70 yaşlarındadır.(3) Hastalık ile PSK ve koledok kisti ile güçlü ilişki bulunmakta iken Koledokolithiazis ile zayıf ilişkisi mevcuttur. Karaciğer kisti birlikte prezentasyonu ise
oldukça nadirdir. Bu olgumuzda ise nadir bir vaka olarak koledokolithiyazis,
karaciğer kisti ile kolanjiyokarsinom birlikteliğini sizlere sunduk.
Anahtar kelimeler: Kolanjiyokarsinoma, koledokolithiazis, karaciğer absesi
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Karaciğer segment 8 ve 4a'da yaklaşık boyutu 54x50 mm abse formasyonu

MRCP de karaciğer absesi (yeşil ok) ve safra yollarındaki dilatasyonun (mavi ok)
görünümü
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TEKRARLAYAN İLEUS ATAKLARI İLE GELEN AİLESEL AKDENİZ
ATEŞİ ‘NE SEKONDER BİR SKLEROZAN ENKAPSÜLE PERİTONİT
VAKASI
Emine Selin Uzun, Hatun Kaboğlu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Özet: Sklerozan enkapsüle peritonit (SEP) bağırsağın fibrokollejenöz koza
benzeri bir kese ile kaplanması sonucu,akut ve/veya subakut bağırsak obstrüksiyonu kliniği ile ortaya çıkan nadir görülen bir durumdur.Çoğunlukla idiyopatik ya da sekonder nedenlere bağlı gelişir.Bu yazıda;6 aydır tekrarlayan ileus
atakları,şiddetli karın ağrısı,bulantı kusma,oral alım kısıtlılığı ve kilo kaybı semptomları ile başvuran SEP tanısı ile birlikte Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) tanısı
alan ve kortikosteroid ve kolşisin tedavisi ile yanıt alınan 41 yaş erkek bir olgu
sunulmaktadır.
Giriş: Abdominal koza veya idiyopatik SEP;ince bağırsağın fibrokollajenöz koza
benzeri bir kese ile tamamen veya kısmen kaplanması ile karakterize, nedeni bilinmeyen nadir bir durumdur(1).SEP,etyopatogeneze ve barsağı çevreleyen zarın pato-
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lojik özelliklerine bağlı olarak birincil (idiyopatik) veya ikincil olarak sınıflandırılmaktadır(1-2).SEP’in idiyopatik formu son derece nadirdir, sekonder formu ise daha
yaygındır(3).Sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD),LeVeen şant varlığı,abdominal
cerrahi,retrograd menstrüasyon,sistemik lupus eritematozus,sarkoidoz,AAA ve beta
blokerler sekonder SEP'e neden olabilir(4).Klinik olarak tekrarlayan akut,subakut
veya kronik ileus ya da subileus ataklarına bağlı gelişen tekrarlayan karın ağrısı,
bulantı,kusma,anoreksi,kilo kaybı,malnütrisyon görülebilir.Bazı hastalarda fizik
muayenede karında yumuşak,hassas olmayan kitle tespit edilebilir.Bazı hastalar
ise asemptomatik olabilir(1).SEP'in klinik tanısı,semptomları spesifik olmadığı için
erken evrelerde zordur.Bu nedenle radyolojik görüntülemeler teşhiste önemli yer
tutar(1-2).Bununla birlikte,semptomlar sıklıkla akut ileus şeklinde ortaya çıkar ve
bu durum sıklıkla sadece intraoperatif olarak teşhis edilir(1-2).Hastalarda erken evrelerde tedavi konservatif yaklaşımken,ileri evrelerde cerrahi müdahale gerekir.Bu
yazıda;tekrarlayan karın ağrısı ve ileus atakları nedeniyle yapılan tetkiklerde SEP
tanısı konan ve SEP nedeni olarak yapılan araştırmada AAA olduğu anlaşılan olgu
sunulmaktadır.
Olgu sunumu:On yıldır tekrarlayan karın ağrıları olan 41 yaşındaki erkek
hasta son 6 aydır 4 kere ileus ön tanısı ile hastaneye yatırılarak konservatif tedavi sonrası taburcu edilmiş.Şikayetleri geçmeyen hasta genel cerrahi kliniğine
başvurmuş.Hastaya ileoçekal valv darlığı ve ileus ön tanılarıyla genel cerrahi
kliniği tarafından tanısal laparoskopi yapılmış.Operasyon sırasında batında bol
miktarda asit sıvısı,multipl yapışıklıklar ve peritonda kalınlaşma görülmüş.Batın
içi anatomi net ayırt edilemediğinden;etyolojiyi aydınlatmak amacıyla asit mayi
örneği ve periton biyopsisi alınarak işlem sonlandırılmış.İntraoperatif çalışılan
frozenda peritonda bağ doku artışı saptanmış.Hasta etyolojinin araştırılması için
gastroenteroloji kliniğimize yatırıldı.Hastanın bilinen bir komorbiditesi yoktu;6
aydır tekrarlayan ileus atakları öyküsü olup,yaşam kalitesini bozan ve uykudan
uyandıran şiddetli karın ağrısı,bulantı,kusma tarifliyordu.İştahsızlığı olmayıp ağrının provake olması nedeniyle oral alımdan kaçınan hastada son 6 ayda 10
kg’dan fazla kilo kaybı mevcuttu.Fizik muayenesinde batında yaygın hassasiyet
ve distansiyon olup,defans ve rebound yoktu.Göbek çevresinde sol alt kadrana
yakın kısımda loküle ele gelen,yumuşak,yaklaşık 15 cm çapında kitle mevcuttu.
Laboratuvar tetkikleri normaldi.Hasta daha detaylı sorgulandığında kardeşlerinde AAA olduğu, kendisinin ise yıllardır zaman zaman karın ağrısı ataklarının
ve ateşinin olduğu,korktuğu için hiç doktora gitmediği anlaşıldı.Crohn hastalığı
şüphesiyle kolonoskopi yapıldı.Kolonoskopide sigmoid kolonun proksimaline
muhtemel intraabdominal fibrotik değişikliklere bağlı değişen anatomi nedeniyle geçilemedi.Rektum ve sigmoid kolon mukozası normaldi.Ancak fekal kalprotektin değeri 894mcg/gr olarak yüksek geldi.Üst endoskopisi normaldi.Yatışı boyunca hiç ateşi olmayan ve yatış kanlarında CRP si 17.9 mg\L ve prokalsitonin
0.04 ng/ml olan hastada olası enfektif süreçler dışlandı.Malignite ve diğer ayırıcı
tanılar için bakılan tümör belirteçleri normaldi. Abdomen-Pelvik BT’sinde yaygın intraperitoneal serbest sıvı,peritoneal yüzeylerde kalınlaşma,distal jejenum
ve ileal barsak anslarında diffüz duvar kalınlaşması ve genişleme saptandı.Cerrahi operasyon sırasında alınan asit mai sitolojisi malignite yönünden negatifti.
Sitolojik incelemede nonspesifik inflamasyon ve mezotelyal proliferasyonunu
düşündürür bulgular saptandı.Periton biyopsi patolojisinde ise malignite ve enfeksiyon açısından bulgu saptanmayıp,fibrozis ve kronik inflamasyonu düşündürür bulgular saptandı.Amiloid boyaması negatif geldi.Hastaya MR enterografi
çekildi.MR’da enkapsüle olma eğiliminde yaygın assit, peritonda diffüz kalınlaşma ve kontrastlanma,terminal ileum düzeyinde terminal ileuma bası yapan
peritoneal bant,bu düzeyin proksimalinde bağırsak anslarında 5 cm’ye varan
genişleme,ince barsak anslarında diffüz duvar kalınlaşması ve sklerozan enkapsüle peritonit ile uyumlu görünüm tespit edildi(şekil 1).AAA tanısı alan kardeşlerinin olması,risk altındaki bir etnik gruba dahil olması ve yıllardır tekrarlayan
karın ağrısı atakları tariflemesi nedeniyle SEP nedeninin AAA’ya bağlı olabileceği düşünüldü.AAA gen mutasyonu çalışıldı.AAA gen mutasyonunda M680I,
V726A gen heterozigot pozitifliği de saptandı.Hastamızda AAA majör kritelerinden peritonit,minör kriterlerinden karın ağrısı,destekleyici kriterlerden aile
öyküsü,yatak istirahati gerektiren şiddetli ağrı,spontan atak remisyonu,ataklar
arasında belirtisiz aralık,negatif laporatomi,akraba evliliği mevcuttu.Hasta tüm
bu klinik ve laboratuvar bulgular ışığında AAA olarak değerlendirildi ve hastaya
tanıda gecikmiş,tedavisiz AAA’ne sekonder SEP tanısı kondu.Hastaya kolşisin
tedavisi başlandı.Hastada subileusa bağlı karın ağrısı,bulantı,kusma şikayetleri
olup oral beslenmeyi tolere edemedi.Önceki cerrahi girişimde herhangi terapötik işlem yapılamadığı için hastaya yeniden cerrahi tedavi düşünülmedi.İlk 1 ay
40 mg/gün olacak şekilde Metilprednizolon başlandı.Tedavinin ilk haftasında
ileus semptomlarında gerileme ve oral beslenmede tolerasyon başladı.Metilprednizolon dozu her ay 8 mg azaltılması planlanarak steroid tedavisine devam
edildi. Aylık takiplerinde poliklinikte değerlendirilen hastanın karın ağrısı,bulantı
ve kusmasının belirgin düzeyde azaldığı;defekasyon alışkanlığının normale
döndüğü;oral alımında iyileşme ve kilo alımının olduğu kaydedildi.
Sonuç: SEP, nonspesifik semptomlarla giden, ileri dönemlerde bağırsak
pasajında bozulmaya neden olduğunda ortaya çıkan, tanısı güç konan nadir
görülen bir hastalıktır. Bu hastalığın tedavisinde medikal ve cerrahi tedavileri
içeren farklı yaklaşımlar olsa da erken tanı ve doğru hastalık yönetimi ile hastalık
kontrol altına alınabilir. Çalışmamızda AAA’a sekonder SEP tanısı alan hastamıza steroid ve kolşisin tedavisi uygulayarak hastanın semptomlarında gerileme ve
yaşam kalitesinde önemli ölçüde artış sağladık.
Anahtar kelimeler: Sklerozan enkapsüle peritonit, ileus, karın ağrısı, Ailesel Akdeniz Ateşi
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Şekil 1. (A) Koronal T2 ve aksiyal(B, C) T2 ağırlıklı MR görüntüleri, karın boşluğunun
merkezinde peritoneal kapsülleme ile uyumlu kese benzeri bir yapıda toplanmış
genişlemiş ince bağırsak halkalarını göstermektedir (sarı oklar). Tıkanmanın olası
nedeni, terminal ileum seviyesinde daralmaya ve bu seviyenin proksimalindeki ince
bağırsak anslarının genişlemesine neden olan kalınlaşmış periton bandıdır (kırmızı ok).
Asit de mevcuttur.

Gastroenteroloji
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BULANTI İLE BAŞVURAN HASTADA PNÖMOMEDİASTİNUM
TEŞHİSİ, ETYOLOJİDE YENİ TANI ÖZEFAGUS ADENOCA,NADİR
BİR OLGU SUNUMU
Gizem Oral, Yeter Eylül Bayram Eşkan, Mehmet Yavuz Gürler, Fatih Borlu
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Pnömomediastinum, diğer adıyla mediastinal amfizem, travmatik ya
da spontan nedenlerle mediastende hava birikmesidir. Olguların çoğu travmatik
nedenlerle oluşmaktadır. Serbest kalan hava daha sonra komşu servikal deri altı
dokulara, epidural boşluğa, perikardiyuma veya periton boşluğuna diseksiyonla
ilerleyebilir. (1) Özofagus hücrelerinin, özelikle özofagusun alt kısmında, mide
içeriğinden etkilenmesi nedeniyle sindirim sisteminin alt bölgelerindeki organlarındaki hücrelere benzeşip (intestinal metaplazi), kontrolsüz çoğalarak kanserleşmesine ise özofagus adenokanseri adı verilmektedir. Özofagus kanserinin en sık
görülen semptomlarından biri tıkanma hissi ve yutkunma zorluğudur. Özefagus
kanserine bağlı pnömomediastinum gelişimi oldukça nadir olup polikliniğimize
bulantı şikayeti ile başvuran bu vakamızınsize tanıya gidiş ve takip sürecini sunmaya çalıştık. (2)
Olgu: 55 yaşında erkek, bilinen cabg (2010), kag (2010,2021 1 stent), ht
kky öyküleri olan hasta bir senedir olan refrakter ve dirençli bulantı şikayeti ile
polikliniğimize başvuruyor. Sorgulamakla hastanın 1 sene önce alkolü, 10 sene
önce sigarayı bıraktığı öğrenildi. Kullandığı ilaçlar: delix 10 mg 1x1, beloc 50
mg tb 1x1, coraspirin tb 1x1, crestor 20 mg tb 1x1, paxera 30 mg 1x1 şeklindeydi.Şikayetlerinin son 1 aydır arttığını belirten hastaya laboratuar ve batın
akciğer görüntüleme planlandı. Bakılan laboratuar tahlillerinde elektrolit imbalansı yoktu. Karaciğer ve böbrek fonksiyon tahlilleri normal referans aralıkta idi.
Anemi ya da nutrisyon eksikliği bulgusu yoktu. Alkol-sigara kullanımı ve açıklanamayan dirençli bulantı tarifleyen hastamıza malignite ileri tetkik amaçlı CT
görüntüleme planlandı. Çekilen thoraks bt’si bilateral pnömomediastinium ile
uyumlu, özefagus lümeninde distale indikçe daralma şeklinde raporlanan hasta
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iç hastalıkları kliniğimize yatırıldı. (3) Bir müddet orali kapalı ve günlük paag ile
takibi sürdürülen hastanın orali kademli olarak açıldı. Bu süreçte hastaya gastroskopi planlandı. Gastroskopi sırasında özefagus distaldeki şüpheli alanlardan
biyopsi gönderildi. Hastadan tm marker gönderildi. Cea ve ca 19-9 normal
referans aralığın üzerinde saptanması üzerine hastaya pet-ct planlandı. Pet-ct
de özefagus distal kesimde malignite açısından anlamlı fdg tutulumu mevcuttu. Gastroskopi esnasında alınan biyopsi sonucu özefagus adenoca ile uyumlu
olarak raporlanan hasta tedavisinin devamı amacı ile onkoloji ve genel cerrahi
kliniğine yönlendirildi. Hastanın tedavisi halen devam etmektedir.
Tartışma: Pnömomediastinum (PM), nadir karşılaştığımız klinik bir durum
olup, tanım olarak mediastinal bölgede, kendiliğinden veya altta yatan bir nedene bağlı gelişen serbest hava imajlarının oluşmasıdır. Acil polikliniğe, ani başlayan göğüs ağrısı veya nefes darlığı ile başvuran özellikle genç hastalarda yapılan
tetkiklerde ek bulgu saptanmaması durumunda ayırıcı tanıda mutlaka akılda
tutulmalıdır. Tanıda radyolojik olarak çoğunlukla akciğer grafileri yeterli olup,
grafi ile saptanamayan veya altta yatan etyolojiyi değerlendirmek amacıyla akciğer bilgisayarlı tomografisi (BT) altın standart tanı yöntemi olarak kullanılır.
(4) Başvuru anında mutlaka gözlem ve takip amaçlı yatırılmalı. Altta yatan ciddi
bir patolojik hadise olmayan pnömomediastinum olguları çoğunlukla medikal
tedavi yöntemleriyle kendiliğinden geriler. Uzun süreli devam eden olgularda
ileri tetkik ve invaziv işlemlere başvurulmalıdır. Bu vakamızda da size özefagus
kanserine sekonder olarak gelişen ve sadece kronik bulantı ile semptom veren
nadir bir pnömomediastinium vakasını sizlere sunmaya çalıştık.
Anahtar kelimeler: Pnömomediastinum, özefagus adenokanseri, bulantı
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KARACİĞER ENZIM YÜKSEKLİĞİ İLE SEYREDEN DRESS
SENDROMU
Büşra Bülbül, Seda Çoban, Aysel Oğuz, Beyza Doğan
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi

Giriş: Eozinofili ve sistemik semptomların eşlik ettiği ilaç reaksiyonu
(DRESS), ilaç hipersensitivite sendromu olarak da bilinen yaşamı tehdit edebilen oldukça nadir görülen, akut bir ilaç reaksiyonudur. Dress sendromunda,en
sık etkilenen iç organ karaciğerdir.Genellikle mortalite karaciğer tutulumuyla ve
sekonder bakteriyel enfeksiyonlarla ilişkilidir.Vakamızda Karbamezapin kullanımı sonrası kliniğimize karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme mevcut olan
hasta sunulmuştur.
Olgu: Epilepsi tansıyla Karbemezapin kullanmakta olan 29 yaşında kadın,
karın ağrısı, vücutta yaygın hiperemik lezyonlar ve ateş şikayeti ile başvurdu.
Yapılan tetkiklerinde; LDH:502U/L, T.Protein: 59,4g/L, Albumin: 37,g/L,Total
bilirubin:9,43mg/dL, D. Bilirubin: 8,5mg/dL, IBIL:0,93mg/dL, ALP:270U/L,
SGOT 373,4U/L, SGPT 832U/L, GGT 809U/L, CRP: 2,71mg/L, WBC:14,78
10^3/uL, NE# 5,83 10^3/uL, LY# 6,81 10^3/uL, EO# 1 10^3/uL, EO%
6,8,HGB 12g/dL, PLT 296 10^3/uL, PT(INR) 1.31, PTsec 17.4sn, PT% 68,
APTT(sec) 31.1sec, Sedim:28 mg/h saptandı. Hastadan istenilen geniş Hepatit
Paneli negatif ve Torch IgM negatif olarak sonuçlandı. TFT değerleri ve Lipit
paneli normal sınırlarda olan hastanın alkol öyküsü yoktu. Hastaya yapılan Abdomen Usg’de karaciğer dahil herhangi bir patolojik göreünüm saptanmadı.
Vücut kitle indeksi 27 olan, bilinenDM tanısı olmayan ve yapılan tetkiklerde
hiperglisemi saptanmayan, alkol kullanımı olmayan, hastadan otoimmün hepatit açısından istenilen AMA,Anti-LKM, ASMA, ANA negatif olarak sonuçlandı. Hastaya KCFT ve kolestaz enzimleri yükseklliği etyolojisi açısından Kc iğne
biyopsisi yapıldı; periportal mesafelerin çoğunda orta derecede lenfosit (seyrek
nötrofilpolimorflar ve eozinofil dahil) infiltasayon görüldü. Karbemezapin kullanımı mevcut hastaya DRESS sendromu öntanısıyla IVIG 45 MG 2gün, Prednol
40 mg başlandı. T.bil yüksekliği devam eden hastaya hastane yatışında 2 kez
plazmaferez yapıldı. Hastanın takiplerinde KCFT ve Bilirubin değerlerinde düşme görüldü. Ciltteki lezyonlarında gerileme mevcut hasta yatışının 21.gününde
şiifaen taburcu edildi.
Sonuç: DRESS sendromu, eozinofili ve sistemik semptomların eşlik ettiği
ilaç reaksiyonu, ilaç hipersensitivite sendromu olarak da bilinmekle birlikte yaşamı tehdit eden ve nadir görülen bir sendromdur, klinik ve laboratuar uyumunda akla gelmesi ve tedaviye erken dönemde başlanması önemlidir.
Anahtar kelimeler: Karaciğer enzim yüksekliği, Karbamezapin, Dress Sendromu
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Hastamızın BT kesitlerindeki Özefagus distalinde lümeni daraltan şüphelil duvar
kalınlık artışı görüntüsü (kırmızı ok)
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FARKLI BİR KOLESTAZ NEDENİ T HÜCRELİ LENFOMA
Beyza Doğan
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Hastamızın BT kesitlerindeki pnömomediastinum görüntüsü (mavi ok)
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Giriş: Kolestaz, safra sekresyonu ve akışında durgunluk veya en azından
belirgin bir azalma olarak tanımlanmaktadır. Kolestaz, safra sekresyonunda
hepatositlerin fonksiyonel olarak bozulmasına ve / veya hepatositin bazolateral (sinüzoidal) zarındaki hepatik parankimal hücrelerin seviyesinden duodenumdaki Vater ampullasına kadar safra yollarının herhangi bir seviyesindeki
bir tıkanıklığa bağlı olabilmektedir. Kolestatik sarılık, bu nedenle intrahepatik ve
ekstrahepatik kolestaz olarak sınıflandırılabilmektedir. İntrahepatik kolestaz veya
fonksiyonel kolestaz, karaciğer parankimal hücrelerini ve / veya intrahepatik
safra kanallarını tutan bir hastalığa bağlı olabilmektedir. İntrahepatik kolestaz,
intralobüler ve ekstralobüler kolestaz olarak alt sınıflara ayrılabilmektedir. Ekstrahepatik kolestaz veya obstrüktif kolestaz, ekstrahepatik safra kanallarından
kaynaklanmaktadır (1).
Vakalar sarılık, idrar renginde koyulaşma,sağ üst kadranda kolik tarzda ağrı şikayetleri ile kliniğe başvurmaktadırlar.Laboratuvar verilerinden alp,ggt,billuribin
değerlerindeki yükseklik tanıyı desteklemektedir. Radyolojik inceleme ile etyolojiye yönelik değerlendirme yapılmaktadır.Ayrıntılı inceleme ve tedavi planı için
gastroenteroloji kliniklerinde ercp işlemi yapılabilmektedir. Saptanan obstruksiyon durumunu gidermek için malignite ekartasyonu amaçlı biopsi alındıktan
sonra öncelikle plastik stent uygulaması yapılmaktadır. Malignite kaynaklı tablolarda ise metalik stent, solid tümör varlığında uygulanabilmektedir.Hastanın
sağkalım süresine katkı sağlamaktadır(2).
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Olgu: 46 yaşında erkek hasta; karın ağrısı, sarılık ve kilo kaybı şikayetleri ile
gastroenteroloji polikliniğimize başvurdu. Kolestaz ilişkili etyolojileri araştırılmak
üzere servis takibimize alındı. Yatış rutinlerinde total bilirubin:21,direkt bilirubin:17, alp:493, ggt:362, ast:141, alt:233, wbc:10.000, crp:17 olmak üzere kolestaz tablosu ile uyumluydu. Etyolojiyi araştırmak için çekilen MRCP (manyetik
rezonans kolonjiopankreotografi) ‘intrahepatik safra yolları birleşiminin distalinde basıya sebep olan 10*9 cm boyutlarında kitle saptanmıştır. Koledok, pankreas uncinat proçes kitlenin içindedir. Duodenum 4.kesim komşuluğunda 2.5
cm çaplı lenfadenopati saptanmıştır.’ şeklinde yorumlandı. Bulgulara ek olarak
yüzeyel doku ultrasonlarında lenfadenopati saptanmadı. Ön tanı olarak lenfoma düşünülüp girişimsel radyoloji yardımı ile pankreas başındaki kitleden biopsi alındı. Koledoktaki darlığa ise Ercp (endoskopik retrograd kolanjiopankreotografi) ile plastik stent yerleştirildi. Pankreas kitle biopsisi; T Hücreli Lenfoma
infiltrasyonu olarak sonuçlandı. Kemik iliğinde lenfoma tutulumu saptanmadı.
Pet Ct' de anlamlı fdg tutulumu gösteren pankreas başında kitle ve mezenterik
alanda lenfadenopatiler dışında patoloji saptanmadı. Hasta, kolestaz klinik takibi tamamlandıktan sonra lenfomaya yönelik tedavi planlanması için hematoloji
servisine devir edildi.
Tartışma: Kolestaz ve kilo kaybı birlikteliğinde, safra yollarına bası yapan tümoral oluşumlar öncelikle araştırılmalıdır. Solit karakterli cerrahiye uygun olmayan kitlelerde, darlık için ercp ile metalik stent; lenfoma gibi boyutları kemoterapilerle gerileyebilen kitlelerde ise plastik stent uygulanmaktadır.Kitle karakteri
tedavi planını değiştirdiği için önem arzetmektedir.

Gastrik balon mrcp görüntüsü

Gastroenteroloji

Anahtar kelimeler: Kolestaz,stent,lenfoma
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GASTRİK BALON İLİŞKİLİ PANKREATİT
Beyza Doğan
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Akut pankreatit; etkili tedavi ve takip yapılmadığı zaman mortal seyredebilen inflamatuar bir tablodur.Yıllık insidansı 100 binde 5-35 olarak tespit
edilmiştir.%20 olgu mortal seyretmektedir.Hem lokal hem sistemik komplikasyonlara neden olabilmektedir.Bahsi geçen durumlar prognoz üzerinde oldukça
etkilidir.Tanı için en az iki kriter aranmaktadır: yüksek amilaz lipaz değerleri,
tipik görüntüleme bulguları ve üst abdomende ağrı olmak üzere.Etyolojide; ilaçlar, ercp, etnik nedenler, etilik nedenler, safra taşı, otoimmünite, hiperkalsemi,
hipertrigliseridemi gibi birçok etken bulunmaktadır. Patogenezinde, lenfosit aktivitesi ve inflamatuar sitokin artışı yer almaktadır. Akut pankreatit için hidrasyon desteği yanında etyolojiye yönelik tedavi planı yapılması başarılı sonuçlar
alınmasını sağlamaktadır (1).
Olgu: 27 yaşında kronik hastalığı olmayan Haziran 2020’ de kilo verme isteği ile Genel Cerrahi birimimizde gastrik balon dilatasyon işlemi yapılan hasta;
Aralık ayında akut pankreatit nedeni ile genel cerrahi servis takibine alındıktan
sonra Şubat 2021'de de tekrar pankreatit tanısı ile gastroenteroloji servisimizde
takip edildi. Hastanın akut pankreatit etyolojisine yönelik tetkikleri istendi. Sonuçta otoimmünite, ilaç, alkol, safra taşı gibi etyolojide rol alan herhangi bir patoloji bulunamadı. Genel Cerrahi ile görüşüldü. Mevcut pankreatit tablosunun
gastrik balon ilişkili olabileceği düşünülerek endoskopik olarak balon çıkarma
işlemi yapıldı. Hastanın şikayetleri ve laboratuvar değerleri geriledi. Gastroenteroloji poliklinik kontrollerinde pankreatit tablosu tekrarlamadı.
Tartışma: Akut pankreatit,gastroenteroloji pratiğimizde sık karşımıza çıkan
klinik bir tablodur. Hastaların hayati fonksiyonlarında stabilizasyon sağlandıktan
sonra mutlaka etyoloji araştırılmaya başlanmalıdır. Bahsettiğimiz sık nedenler
dışında nadir sebeplerden biri olabilecek olan gastrik balon ilişkili pankreatit
akılda tutulmalıdır. Etyolojiye yönelik tedavi, relaps ve komplikasyon oranlarını
azaltacaktır.
Anahtar kelimeler: akut pankreatit, gastrik balon, endoskopi
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Amaç: Toksik hepatit ilişkili karaciğer hasarı sıklıkla karşılaşılan bir durum
olmamasına rağmen klinisyenler için tanı ve yönetimi zordur. İnsidansının
100.000’de 14-19 vaka olduğu tahmin edilmektedir. İlaç-toksik ilişkili hepatit
tanısı temelde diğer nedenlerin dışlanmasına dayanır. İlgili ajana olan maruziyet
ve karaciğer hasarının başlaması, ajan kesildikten sonra rezolüsyon, maruziyet
sonrası rekürrens, ajanın hepatotoksisite potansiyeli başlıca tanısal özelliklerdir.
Bugüne kadar 1000’den fazla ilaç ve bitkisel ürün karaciğer toksisitesiyle ilişkilendirilmiştir. Biz vakamızda anadoluda sık olarak besin maddesi olarak kullanılan Polygonum cognatum (madımak) (Resim 1) bitkisinin tüketimine bağlı
gelişen bir toksik hepatit ilişkili otoimmün hepatit vakasından bahsedeceğiz.
Olgu: 59 yaş kadın hasta sırta vuran sıkıştırıcı vasıfta karın ağrısı, halsizlik, gözlerde ve yüzde sarılık, bulantı, idrar renginde koyulaşma şikayetleriyle dış merkeze başvurmuş, bakılan tetkiklerinde ALT:492 U/L AST:878 U/L
GGT:236 direkt bilirubin:4.29 mg/dL indirekt bilirubin:3.59 mg/dL LDH:389
U/L INR:1.06, saptanmış ve hepatobiliyer ultrasonografide; karaciğer sağ lob
22 cm, safra kesesinde taş ve polip izlenmiş, İHSY ve EHSY normal olarak saptandı. Hasta kliniğimize akut karaciğer yetmezliği ön tanısı ile yatırıldı. Özgeçmişinde hipertansiyon, astım, psoriasis, hepatosteatoz tanıları vardı. İlaç olarak
valsartan, amlodipin, montelukast, inhaler flutikazon ve salmeterol almaktaydı.
Bitkisel ilaç öyküsünde madımak yemek dışında ilk başvurusunda göze çarpan
toksik madde tüketimi yoktu. Fizik muayenesinde ciltte ve gözde ikter, ağız içinde aft, diz ve dirsekte psoriatik plaklar görüldü. Karaciğer kot altında ele 4 cm
geliyordu. Hastaya yapılan görüntülemelerde, kontrastlı tomografi ve MR; karaciğer parankimi heterojen 20 cm ve konturları lobüle idi, lezyon saptanmadı.
Safra kesesinde 20x10 mm adenomyomatozis, 5x4 mm polip izlendi. Dalak
ve pankreas normal olup, periportal alanda yaklaşık 18x11 mm birkaç adet
LAP, renal hilus ve VCI komşuluğunda, 15x11 mm boyutunda LAP saptandı.
Görüntülemelerde hastanın kliniğini açıklayacak patoloji saptanmadı. Hastanın
karaciğer fonksiyon testlerini etkileyecek ilaçlar kesildi. Serolojik markerları ve
otoimmün markerları gönderildi. Hasta karaciğer testleri açısından yakın takip
edildi (Tablo 1).
Hastanın periportal LAP’leri ile hipergamaglobulinemisi olması ve otoimmün
(ANA, ASMA-LKM-1) panelinin negatif olması üzerine kesin tanı için karaciğer
biyopsisi yapıldı. Hasta serviste takip edildiği süreçte karaciğer enzimleri gerilemesi üzerine biyopsi sonucuyla tekrar başvurmak üzere taburcu edildi.
Acil servise hasta taburcu olduktan iki gün sonra halsizlik şikayetiyle tekrar
başvurdu. Bakılan tetkiklerde t.bilirubin:7,07 mg/dL AST:1250 U/L ALT:660
U/L INR:1,25 saptandı, hasta akut karaciğer yetmezliği ön tanısı ile tekrar kliniğe
yatırıldı. Hastanın evde değerlerinin kötüleşmesi üzerine toksik maruziyet düşünüldü, öykü tekrar sorgulandığında yoğun madımak tüketimi olduğu, geçen
yatışından önce yediği madımağın kalanını da eve gidince tükettiği sonrasında
kliniğin ortaya çıktığı öğrenildi. Hastanın serviste ilaçsız izlendiği dönemde enzimlerde gerileme olması üzerine ön planda toksik hepatit düşünüldü ve biyopsi
sonuçlandı; öncelikle ilaç toksisitesine bağlı bir hepatit düşünülmekle birlikte
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ilacın tetiklediği otoimmün bir hepatit ya da primer otoimmün hepatit ayrımı
tam olarak yapılamamıştır şeklinde raporlandı. Patoloji tekrar incelenmek üzere
ikinci bir merkeze konsülte edildi; ‘porto-portal köprüleşme fibrozisi ile karakterli şiddetli portal ve lobüler inflamasyon bulguları, öncelikle toksik- ilaç hepatitini akla getirmiştir.Tabloda dikkati çeken interfaz aktivitesi nedeniyle toksik
hepatit ilişkili otoimmün hepatiti, ve denovo otoimmün hepatiti kesin olarak
ekarte etmek mümkün olmamıştır şeklinde raporlandı. Naranjo skalası 9 olarak
hesaplanması üzerine toksik hepatit nedeni madımak olarak düşünüldü. toksik
hepatit ilişkili otoimmun hepatit nedeniyle Hastaya 60 mg/gün prednol tedavisi
başlandı, takibinde değerleri total bil:2,59 mg/dL AST:58 U/L ALT:133 U/L INR
1,25 kadar geriledi, prednol tablet ile taburcu edildi.
Tartışma: Hastanın ilk başvuruda madımak dışında bir şey bulunmazken,
hastanın tekrar madımak tüketimi ile kliniğinin tekrarlaması naranjo skalasının
9 olması toksik hepatit desteklemiştir patolojide otoimmün hepatiti düşündüren
bulguların olması toksik hepatit ilişkili otoimmün hepatit tanısı konulmasına sebep olmuştur.
İlaca bağlı karaciğer hasarı belirtileri, karaciğer enzimlerinin hafif yükselmesinden akut karaciğer yetmezliğine kadar değişir. İlaca bağlı karaciğer hasarı
tedavisi, etken maddenin doğru tanımlanması ve derhal durdurulması ile başlar.
İlaca bağlı karaciğer hasarının “bağışıklık aracılı” formları için immünosupresif
tedavi mantıklı bir seçenek gibi görünebilir, bununla birlikte, steroidlerin etkinliği
tartışmalıdır ve çok az kanıta dayalıdır.
Sonuç: Hastaların hikayesi ilk başvuruda detaylıca ele alınmalı, kullandığı
ilaçlar ve bitkisel ürünler etraflıca sorgulanmalıdır, yöresel umulmadık bitkisel
ürünlerin bazı kişilerde toksik hepatite sebep olabileceği akılda tutulmalıdır.

Resim 2. A- Portal alanlarda genişleme ile birlikte lenfosit, polimorfonükleer lökosit
ve arada eozinofil lökosit infiltrasyonu B- Portal alanlardaki infiltrasyon lobül içinede
uzanmakta piecemeal nekrozlar ile lobul içinde özellikle periportal alanda yaygın
hepotosit hasarına neden olmakta yer yerde köprüleşme nekrozları ile birlikte bağ
doku artışı da izlenmektedir.

Resim 3. Hastanım karaciğer testleri, Serolojik ve otoimmün markerları

Anahtar kelimeler: Toksik hepatit, Otoimmün hepatit, Polygonum cognatum
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Resim 1. Polygonum cognatum (MADIMAK/MADIMALAK)
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İNAKTİF KRONİK HEPATİT B TANILI HASTADA AKUT
OTOİMMÜN HEPATİT:OLGU SUNUMU
Nurten Türkel Küçükmetin2, Ecem Bilgehan Erden1
1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim
Dalı,gastroenteroloji Bilim Dalı

Giriş: Otoimmün hepatit (OİH), karaciğerin kronik inflamatuar bir hastalığıdır. Hastalık akut hepatit kliniği ile başlayayabileceği gibi, kronik karaciğer
hastalığı şeklinde seyrederek siroza ilerleyebilir. Hiperglobulinemi, otoantikorlar,
karaciğerde periportal inflamasyon ve ''piece meal'' nekroz ile karakterlidir. Patogenez net olmamakla birlikte, virüsler, bakteriler, ilaçlar, kimyasallar ve çevresel faktörler genetik olarak risk taşıyan bireylerde otoimmuniteyi tetikler. Akut
karaciğer yetmezliği, sarılık ve koagülopati ile de başvuran hastalar vardır, ancak
bu prezentasyonlar çok nadirdir. Biz ilaçlar ile tetiklenen ve akut hepatit kliniği
ile başvuran hastamızı sunmayı amaçladık.
Olgu: İnaktif kronik hepatit B enfeksiyonu ile 3 yıldır takip edilen 54 yaş
erkek hasta 1 haftadır olan sarılık,eğigastrik hassasiyet şikayetleri ile acil servise
başvuruyor.Tetkiklerinde karaciğer fonksiyon testlerinde >10 kat artış gözlenen
hasta anemnezinde bilinen ek hastalık ilaç kullanımı,toksik madde maruziyeti
tariflemiyor olup akut hepatit tanısıyla interne edildi.Hastadan akut hepatit etyolojisi araştırılmak üzere ELISA, seroloji,otoimmün markerlar, seruloplasmin,
CMV/toxoplasma istendi. Hidrasyon ve destek tedavisi sağlandı. Mart 2019
tarihli HbsAg düzeyi 2548 güncel HbsAg:4138-3334-2940 olarak seyretti.
Hastada ön planda HBV reaktivasyonu düşünülmedi. Viral,otoimmün,serolojik
markerları negatif sonuçlanan toksik madde,ilaç,bitkisel ilaç kullanım anamnezi olmayan hasta etyolojiye yönelik karaciğer biyopsisi planlandı.Patoloji
sonucu:portal alanlarda plazma hücrelerden zengin mononükleer iltihabi hücre
infiltrasyonu, interface hepatit, parankimde lobüler inflamasyon, hepatosit rozetleri, asidofil cisimcikler izlendi. PAS (+), d-PAS (-), Mason tikrom (+), Retikülin (+),Demir (-) saptanarak otoimmün hepatitle uyumlu saptandı.Yapılan
MR/MRCP görüntülemelerde Karaciğer uzun aksı 188 mm ölçülüp parankim intensitesi normal;kitle saptanmadı.Hepatik vasküler yapılar ve intrahepatik safra
kanalları diffüz belirginleşmiş ve yer yer heterojen sinyal özelliğinde izlenmekte
olarak yorumlandı. Hastaya steroid+azatiopürin+tenofovir tedavisine başlandı. Karaciğer enzimleri gerileyen şikayetleri azalan hasta otoimmün hepatit
+kronik hepatit B taşıyıcılığı tanıları ile uzun dönem takibe alındı.
Sonuç: Karaciğer enzim yüksekliği ve akut hepatit kliniği ile başvuran hastalarda etyolojiye yönelik serolojik, viral, immünolojik markerlar istenmektedir.
Şüpheli ilaç/bitkisel ajan /suplement kullanımı olmayan inaktif HBV taşıyıcısı
olarak takipteki hastada ön planda HBV reaktivasyonu düşünülse de tetiklenen
OIH tablosu da akılda tutulmalıdır. Otoimmün hepatit; tanısı zor, tanı aldığında
ise tedavi edilmesi komplike olan bir hastalıktır. Otoantikorlar yüksek titrede pozitiftir ve serum immünoglobulin seviyeleri artmıştır. Antinükleer antikor (ANA),
OİH’de en yaygın saptanan otoantikordur. Anti-düz kas antikorları (ASMA) OİH
için ANA’dan daha spesifiktir. Serumda soluble liver antigen’e karşı oluşan antikor (anti-SLA) ve karaciğer pankreas antijenlerine karşı gelişen antikor (antiLP), tip 1 OİH’li erişkin hastaların yaklaşık yüzde 10 ile 30’unda saptanır. Akut
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hepatit formunda ALT ve AST seviyeleri normalin 10-20 katına çıkabilir. Akut
karaciğer yetmezliği ile başvuran hastalar tercihen karaciğer nakli merkezi olan
bir hastaneye yatırılmalıdır. Tedavide kortikosteroid ve azaitopürinle kombine
veya monoterapi uygulanmaktadır, akut KC yetmezliğinde yada ileri evre sirozda KC nakli düşünülmelidir.
Anahtar kelimeler: Otoimmün Hepatit, Hepatit B Virüs Enfeksiyonu

Kaynaklar
Türk Gastroenteroloji Vakfı dergisi güncel gastroenteroloji dergisi 23/3

Tablo 1. Hastaya ait biyokimyasal parametrelerin takibi
15.04.2022

19.04.2022

24.04.2022

13.06.2022

ALT (IU/L)

Parametre

2032

948

348

41

Total Bilirubin (mg/dL)

6,9

9,2

8,2

1,88

Direkt Bilirubin (mg/dL)

5,8

8,4

7,2

0,8

Plt (10^3 uL

197

169

212

210

INR

1,3

1,1

1,2

1,2

mg/dl, D.BİL:0.95 mg/dl olarak sonuçlandı. Hasta 32 mg/gün metilprednizolon
ile taburcu edilerek takibe çağrıldı. Takibinde KCFT değerleri normal seyretti.
Yapılan biyopsi patoloji raporu toksik hepatit lehine raporlanan hastada ilaç
ilişkili otoimmün benzeri hepatit düşünülerek prednizolon doz düşülerek kesildi.
Steroid kesilmesi sonrası KCFT değerlerinde artış olmaması otoimmün benzeri
toksik hepatit lehine düşünüldü.
Sonuç: İlaca bağlı otoimmün benzeri hepatit; ilaç ilişkili toksik hepatitin bir
çeşididir. Toksik hepatitten ayrımı steroid tedavisine yanıt ile değerlendirilebilir
ancak otoimmün hepatitten ayrımı güçtür. Her iki hastalıkta da steroide yanıt
alınır. Fakat ilaca bağlı otoimmün benzeri hepatitte tedavi sonrası nüks görülmez. Olgumuz steroide yanıtlı ve ilaç kesilmesi sonrası nüks olmamasıyla otoimmün benzeri toksik hepatit için güzel bir örnektir.
Anahtar kelimeler: Otoimmünite, Toksik, Hepatit, Karaciğer yetmezliği

Tablo 2. Hastaya ait akut hepatit ayırıcı tanısal parametreler
Parametre

Sonuç

Seruloplazmin (g/L) (0,2-0,6)

0,32

24 saat idrar bakır atılımı (ug/gün) (0-52)

50

ASMA/AMA/LKM

Negatif

ANA

Negatif

Hepatit Markerları (HbsAg,AntiHbs,HCV,Anti-HIV,Anti-HavIgM)
IgA/IgG/IgM (g/L) (0,7-4) /(7-16) /(0,4-2,3)

Negatif
3,1 / 19,6 / 1,9

Hastanın KCFT değerleri

Gastroenteroloji
PS-098

OTOİMMÜN BENZERİ TOKSİK HEPATİT: NADİR BİR OLGU
Selinay Emekli1, Zeynep Karaali1, Şule Poturoğlu2
1Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

2Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği

Giriş: İlaca bağlı karaciğer hasarı ilacı, metabolitlerini ve konakçı bağışıklık
sistemini içeren karmaşık bir süreçtir. Akut hepatit olarak başlayabilir; kronik
karaciğer hastalığı ve siroza ilerleyerek ölüme yol açabilir. Otoimmün hepatit ise
genellikle dolaşımdaki otoantikorların varlığını içeren, etiyolojisi bilinmeyen kronik, inflamatuar bir hastalıktır. Otoimmün hepatit her yaşta ve tüm etnik gruplarda ortaya çıkabilir, ancak ağırlıklı olarak kadınlarda görülür.Tanı, serolojik ve
histolojik bulgulara ve diğer kronik karaciğer hastalığı formlarının dışlanmasına
dayanır.
Bu yazımızda kliniğimizde karaciğer fonksiyon testlerinde yükseklik nedeniyle
değerlendirilen bir hastamızı sunuyoruz.
Olgu: Bilinen hashimato tiroiditi tanısı olan 38 yaş kadın hasta. Halsizlik,
iştahsızlık şikayetleri nedeniyle hastaneye başvurdu. Muayenesinde batında
hassasiyet mevcuttu, traube kapalı ve karaciğer kot altı palpabl idi. Yapılan
tetkiklerinde AST:908 u/L, ALT:842 u/L, T.Bil:3.28mg/dl, D.bil:3.21 mg/dl,
albumin:3.1g/dl, GGT:209 u/L, ALP:238: u/L, LDH:393 u/L, INR:1.29 olarak
sonuçlandı. Günlük levotiroksin 50 mcg dışında ilaç veya toksik madde kullanımı öyküsü yoktu. Alkol ve sigara kullanımı yoktu. Soy geçmişinde annesinde
kriptojenik karaciğer sirozu, erkek kardeşinde konjenital kalp hastalığı öyküsü
mevcuttu. Daha önce karaciğer hastalığı öyküsü olmayan hasta akut hepatit
tanısı ile interne edildi. Viral hepatit nedenlerini dışlamak için bakılan hbsAg,
anti hbc total, anti HAV IgM, anti CMV ıgM, EBV VCA IgM, anti HbE ıgM,
anti HIV, sifiliz antikor, anti HCV, HCV RNA, brucella rose bengal testi negatif
sonuçlandı. Anti hbs, anti HAV IgG, Parvovirüs b19 IgG, anti CMV IgG ve
anti TPO pozitifti. Otoimmün markerlar istendi. Anti LKM, ANA, ASMA, AMA
negatif ve seruloplazmin, alfa 1 antitripsin, IgM, IgA normal, IgG minimal artmış
bulundu. Protein elektroforezi normal sınırlardaydı.Bakılan görüntülemelerinde
abdomen ve portal ven doppler usg: Karaciğer ve dalak kraniokaudal boyutları
artmış. Portal sistem fizyolojiktir. Batında asit izlenmedi. şeklinde raporlandı.
Hastaya intravenöz hidrasyon ve N-asetilsistein infüzyonu başlandı. Takibinde
KCFT artışı devam etti, INR:1.41 oldu ve skleralarda ikter gelişti. Toksik hepatit düşündürecek madde kullanım öyküsü olmayan ve viral paneli negatif
olan hastada ön planda otoimmün hepatit düşünüldü. Kesin tanı için karaciğer
biyopsisi yapıldı. Otoimmün hepatit skorlaması uyumlu hesaplanması üzerine
hastaya 40 mg/gün metilprednizolon başlandı. Metilprednizolon kullanımının
7.gününde ALT:196 u/L, ALT:52 u/L, GGT:175 u/L, ALP:140 u/L, T.Bil:1.25
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MR görüntüleme: Karaciğerde periportal alanlarda ödem izlenmektedir.

Gastroenteroloji
PS-099

AKUT PANKREATİT VE DİYABETİK KETOASİDOZ: NADİR BİR
BİRLİKTELİK
Selinay Emekli1, Zeynep Karaali1, Şule Poturoğlu2
1Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

2Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği

Akut pankreatit, pankreasın akut inflamatuar bir sürecidir.1 Hafif abdominal
ağrıdan, sıvı sekestrasyonu, hipotansiyon, metabolik bozukluklar, sepsis, multiple organ yetmezliği ve ölümle sonuçlanan ağır formlara kadar değişen bir klinik
yelpaze mevcuttur. Mortalite, interstisyel ödematöz pankreatitli hastalarda yüzde 3'ten; pankreas nekrozu gelişen hastalarda yüzde 17'ye kadar değişmektedir.
Bu duruma pankreatitin nekroz, psödokist, kompartman sendromu, hiperglisemi gibi lokal ve sistemik komplikasyonları neden olmaktadır.2
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Giriş: Akut pankreatitte hiperglisemi (>200mg/dl) kötü prognoz belirtecidir.3 Aynı zamanda ileri yaş, enfeksiyon, komorbit hastalıklar, anemi de kötü
prognoz kriterlerindendir.4 Pankreatik endokrin ve ekzokrin yetmezliğinin gelişmesi genellikle uzun yıllar alır. 5 Ancak yapılan çalışmalarda akut pankreatitli
hastalarda da ilk ataktan sonra prediyabet ve diyabet geliştirme riski yaklaşık
%15 saptanmıştır.6
Burada pankreatit tanısı konulan ve ardından hızlı şekilde mortal seyreden
bir olgu sunmaktayız.
Olgu: Bilinen kronik hastalık tanısı olmayan 28 yaş kadın hasta. Yemeklerden sonra başlayan, sırta vuran karın ağrısı şikayetiyle acil servise başvurdu. Yapılan fizik muayenesinde batında yaygın defans ve rebaund bulgusu mevcuttu.
Bakılan kanlarda amilaz:1478 U/L; lipaz:2711 U/L; ALT:190 U/L; AST:211 U/L
CRP:3.8mg/L olarak sonuçlandı. Çekilen abdomen tomografisinde pankreas
çevresi belirgin ödematöz görüldü ve pelviste serbest sıvı saptandı. Kolelitiazis
ilişkili akut pankreatit lehine yorumlandı ve hastanın servise yatışı yapıldı. Servis
takibinde orali kapatılarak intravenöz hidrasyon başlandı. Hastanın yatışı sonrası 1.günde ateş yüksekliği oldu ve karın ağrısı şiddetlendi. CRP:188.6 mg/L
olması üzerine antibiyoterapi başlandı. Takibinde kan şekerleri yüksek seyretmesi üzerine bakılan kan gazında ph:7.22 ve idrarda keton +2 pozitif olması
üzerine pankreatik yetmezlik nedenli diyabetik ketoasidoz geliştiği düşünülerek
insülin infüzyonu başlandı. Tedavi devamı ederken hastanın şiddetli baş ağrısı
sonrası bilinç kaybı gelişti ve hasta arrest oldu. 10 dakika kardiyopulmoner resüsitasyon sonrası ritim alınan hasta yoğun bakıma sevk edildi. Çekilen beyin
tomografi ve MR görüntülemelerinde subaraknoid kanama saptandı. Travma
veya anevrizma öyküsü olmayan hastada bu durumun diyabetik ketoasidozun
komplikasyonu olabileceği düşünüldü. Takibi entübe devam edilen ve refleks
alınamayan hasta yatış sonrası 4.günde eksitus oldu.
Sonuç: Akut pankreatitte geçici hiperglisemi %50 hastada, glukozüri %30
hastada meydana gelmektedir. %2-10 hastada ise hafif fakat devamlı diyabet
meydana gelmektedir. Oldukça nadir görülsede olgumuzda da görüldüğü üzere
diyabetik ketoasidoz ya da nonketotik diyabetik koma meydana gelebilir. Bu
durum pankreatik hasarlanma ya da strese bağlı insülin ve glukagon salınımındaki değişikliklere bağlıdır. 3 Diyabetik ketoasidozda mortalite genellikle hipokalemi, sepsis, dehidratasyon, hiperkloremik asidoz gibi nedenler ile ilişkilidir.
Nadiren de olsa intrakranial kanamalar, pulmoner emboli, subaraknoid kanama, trombozlar gelişebilir. Olgumuz gelişen mortal seyir oldukça nadir komplikasyonların bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bu nedenle örnek bir vakadır.

Parakolik alanlara uzanan serbest sıvı mevcut

Anahtar kelimeler: Pankreatit, diyabetik ketoasidoz, subaraknoid kanama

Kaynaklar
1- Singh VK, Bollen TL, Wu BU, et al. İnterstisyel pankreatitin ciddiyetinin değerlendirilmesi. Clin Gastroenterol Hepatol 2011; 9:1098
2- Wu BU, Bankalar PA. Akut pankreatitli hastaların klinik yönetimi. Gastroenteroloji
2013; 144:1272.
3- VVelimann KF, Volk BW. Pankreatik lizis ve diyabetes mellitus. in: Vvellman KF,
Volk BW, Eds. Diyabetik pankreas, New York, Plenum Press, 299- 318, 1977
4- Ranson, JHC, Rifkind, KM, Roses, DF, et al, Surg Gynecol Obstet 1974; 139:69.
5- Lowenfels AB, Maisonneuve P, Whitcomb DC, et al. Kalıtsal pankreatitli hastalarda
pankreas kanseri için bir risk faktörü olarak sigara içimi. JAMA 2001; 286:169
6- Das S, Singh PP, Phillips A, et al. Akut pankreatit sonrası yeni teşhis edilen diabetes
mellitus: Sistematik bir derleme ve meta-analiz. bağırsak 2014; 63.

SAK ile uyumlu hiperdens görünüm mevcut

Pankreas çevresi belirgin ödematöz görünümde izlendi
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BENİGN REKÜRREN İNTRAHEPATİK KOLESTAZ (BRIC)
FENOMENİ GÖSTEREN PROGRESİF FAMİLYAL İNTRAHEPATİK
KOLESTAZ (PFIC) OLGUSU
Suzan Özer1, Nomingerel Tseveldorj2, Ülkü Dağlı2
1Başkent Üniversitesi Hastanesi- İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

2Başkent Üniversitesi Hastanesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Progresif familyal intrahepatik kolestaz (PFIC), neonatal kolestaz ve
çocuklarda karaciğer yetmezliği ve naklinin yüzde 10 ila 15'inden sorumlu,
otozomal resesif geçiş gösteren nadir bir hastalık grubudur. PFIC-1’de ilk 3-6
ayda kaşıntı ve rekürren ikter atakları görülürken, PFIC-2 daha şiddetli seyreder,
seyrinde karaciğer yetmezliği hızla gelişir, hepatosellüler karsinom ve kolanjiokarsinom ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. PFIC 3 de ise klinik bulgular daha siliktir.
Daha çok PFIC-1 e eşlik eden ekstrahepatik bulgular sensorinöral işitme kaybı,
kolesistit, pankreatit ve büyüme gelişme geriliğidir.
Benign rekürren intrahepatik kolestaz (BRİK), kaşıntı ile birlikte olan tekrarlayan sarılık atakları ile karakterize, nedeni belli olmayan benign natürde bir
sendromdur. BRIC genellikle ikinci dekaddan önce başlar ve en önemli özelliği,
ekstrahepatik safra kanalında obstrüksiyon olmaksızın tekrarlayan kolestaz ataklarının olmasıdır. Benign natürde olup hemen hiç bir zaman siroza ilerlemez.
Hasta sunumu: 22 yaşında erkek hasta gastroenteroloji polikliniğine kaşıntı
ve sarılıkla başvurdu, 1. ayından beri bilinen kronik hepatit ve 10 yaşından beri
karaciğer sirozu tanısıyla takipliydi. 18 yaşındayken genetik testle PFIC TİP 2
tanısı almış, 20 yaşına kadar kolestatik atağı olmamıştı.
Hastanın geçmişi irdelendiğinde 20 yaşındayken benzer şikayetle başvurmuş
olduğu görüldü. Karaciğer biyopsisinde porto-portal köprüleşme fibrozisi, şiddetli derecede kolestaz ve kolestaza ikincil hasar bulguları saptanmış. Plazmaferez ile kliniği düzelerek hastaneden çıkarılmış.
Fizik muayenesinde ikter ve splenomegali saptandı. Atak başında bakılan
total bilirubin (TB) 13,30 mg/dL, direk bilirübin (DB) 9,2 mg/dL, AST 86, ALT
62 ALP 270 U/L, GGT normaldi. USG’de karaciğer sirotik, safra kesesi hidropik
olup multipl taş izlendi. İntrahepatik ve ekstrahepatik safra yolları normaldi. Hepatotoksik, enfektif nedenler ve hemoliz dışlandı, kolestiramine rağmen sarılık
ve kaşıntısı gerilemeyen hastaya plazmaferez yapıldı. Plazmaferez sonrası TB
9’a geriledi. İzlemde ateş olması üzerine MR, MRCP ile safra yolları değerlendirildi. Akut kolesistit tanısı kondu. İzlemde akut kolesistit gelişen hastaya cerrahi kolesistostomi uygulandı. Takibinde TB 4,6, DB 3,3, AST 80 e gerileyen,
ALT, ALP, GGT normal olan, genel durumu iyileşen hasta 18 gün sonra taburcu
edildi.
Sonuç: PFIC hastaları bilirubin yüksekliği ile başvurduğunda ektrahepatik ve intrahepatik kolestaz nedenleri, hepatotoksik, enfeksiyöz nedenler
araştırılmalıdır.
Hastamız 2 yıl arayla herhangi neden saptanmadan kolestaz atağı geçirdi
ve plasmaferez ile düzeldi. Hastanın son atağında kolestaz durumu düzeldikten
sonra akut kolesistit durumu eşlik etse de, mevcut atakları göz önüne alındığında PFIC tanılı hastamızda karaciğer hasarsız geçirilen kolestaz atakları, BRIC
fenomeni görülmektedir.
Anahtar kelimeler: benign, familial, cirrhosis

Kaynaklar
https://www.uptodate.com/contents/causes-of-cholestasis-in-neonates-and-young- infants?search=progresiffamilyalintrahepatikkolestaz&source=search_result&select
edTitle=2~150&usage_
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SERTRALİNİN NEDEN OLDUĞU HEPATOTOKSİSİTE
Kadir İntaş
Ağrı Diyadin İlçe Devlet Hastanesi

Giriş: İlaca bağlı karaciğer hasarı (DILI), tedavi edilen 100.000 hastada
19'luk bir insidans oranıyla nadir görülen bir durumdur [1]. Amerika Birleşik
Devletler'de akut karaciğer yetmezliğinin en sık nedenleri DILI ve asetaminofen
doz aşımı olup, sırasıyla vakaların yüzde 13'ünü ve yüzde 39'unu oluştururken, viral hepatit A ve B'nin birlikte yüzde 12'sini oluşturur [2]. Tipik olarak
dahil edilen ilaçlar, ağrı kesici ilaçlar, çeşitli anti-mikrobiyaller ve merkezi sinir
sistemi ajanlarını içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir [3,4]. Sağlıklı yetişkin bir
kadında nadir görülen bir sertralin kaynaklı hepatotoksisite vakasını sunuyoruz.
Vakamız, sertralin kaynaklı karaciğer hasarı olasılığı konusunda hekimler arasında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Sertralin dozunu başlarken veya
ayarlarken ve sonrasında aralıklı olarak karaciğer fonksiyon testlerini (KFT'ler)
izlemenizi öneririz.
Olgu: 60 yaşında kadın hasta anormal karaciğer fonksiyon testleri (KFT) ile
kliniğimize sevk edildi. Bir hafta önce psikiyatri kliniğinde majör depresyon nedeniyle 100 mg/gün sertralin tedavisi başlanmış. Alkol, uyuşturucu veya bitkisel
ürün alımı yoktu. Klinik muayenesinde özellik yoktu, hepatosplenomegali veya
kronik karaciğer hastalığı kanıtı yoktu. Karaciğer fonksiyon testinde aspartat
transaminaz (AST) 206 IU/L, alanin aminotransferaz (ALT) 75 IU/L, total bilirubin 0,21 mg/dL, direkt bilirubin 0.18 mg/dL, alkalin fosfataz 691 IU/L, gamaglutamil transferaz 549 IU/L, uluslararası normalleştirilmiş oran (INR) 1.00'idi.
Akut hepatit A, B, C ve E için viral seroloji negatifti. Herpes simpleks virüsü
(HSV), Epstein Barr virüsü (EBV), sitomegalovirüs (CMV) veya varicella-zoster
virüsü (VZV) ile mevcut enfeksiyonlar için serolojik bir kanıt yoktu. Otoimmün
belirteç değerlendirmesinde, anti-nükleer antikorları (ANA), anti-mitokondriyal
antikorları (AMA), anti-nötrofil sitoplazmik antikorları (ANCA), düz kas antiko-
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runu (SMA), karaciğer-böbrek mikrozomal antikor tip 1'i (LKM-1) belirteçleri
negatif olduğu belirlendi. Manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi (MRCP)
görüntülemesinde, karaciğer boyutlarının normal sınırlar içinde olduğunu ve
intrahepatik vasküler yapıların doğal bir görünümde olduğu bulundu. Safra kesesi ve ana safra kanalı doğal görünümdeydi. İntrahepatik safra kanalları normal genişlikteydi. Dalak boyutları ve parankim yoğunluğu normaldi. Hasta ilaca
bağlı karaciğer hasarı olarak değerlendirildi ve semptomatik tedavi verildi. Bir
hafta sonra klinik ve laboratuvar bulguları düzelen hastaya majör depresyon
nedeniyle fluoksetin başlandı.
Sonuç: Bu ilacı reçete eden doktorlar, karaciğer hasarı potansiyelinin farkında olmalıdır ve başlangıçta, sertralin dozajının başlatılmasından veya ayarlanmasından sonraki dört ila altı haftalık dönemde ve daha sonra rutin laboratuvarlarda aralıklı olarak KFT'leri izlemeyi düşünebilirler.
Anahtar kelimeler: Sertralin, karaciğer hasarı, karaciğer fonksiyon testleri
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rının yok olduğu saptandı. Tedaviyi takip eden üçüncü günde tüm semptomlar
yok olmuştu ve CRP 11mg/L’ye geriledi. Tüm bu bulguların sonucunda hastaya
eozinofilik jejenit tanısı konuldu ve tedavisine montelukast eklendi. Önemle
hatırlatmak isterim ki, hastaya yapılan kesitsel görüntülemelerde(BT) ve tüm
endoskopik görüntülemelerde(gastroskopi,kolonoskopi,entereskopi) sadece jejenal anslarda hastalık bulgusu saptanmış olmakla birlikte daha önce özofagus,
mide, duedenum,ileum ve kolondan alınan random biopsilerde patolojik olarak
raporlanmış eozinofilik enflamasyon saptanmamıştır.
Sonuç: Eozinofilik gastroenterit nadir görülen bir hastalık olup çeşitli gastrointestinal semptomlar ile seyredebilmektedir. Tanı neredeyse her zaman patolojik incelemeler ile konulmakta olup jejenum gibi rutin endeskopik incelemelerle
ulaşılamayan bir bölgede cift balon entereskopinin önemi ortaya çıkmaktadır.
Tekrarlayan,peritonit muayene bulguları,CRP yüksekliği ile seyreden karın ağrısı olan hastalarda Ailesel Akdeniz Ateşi, Çölyak ve İnflamatuar bağırsak hastalıklarının yanında eozinofilik gastroenteritlerin de ayırıcı tanıda değerlendirilmesi kesin tanıya ulaşmak için önem arz etektedir.
Anahtar kelimeler: Eosinophilic Jejunitis, Karın Ağrısı, Eozinofilik Jejunit
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AKUT BATIN KLİNİĞİ İLE PREZENTE OLAN NADİR BİR
EOZİNOFİLİK JEJUNİT OLGUSU
Hüseyin Döngelli, Eren Yalçın, Mesut Akarsu
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi

Amaç: Jejenum tulumu ile seyreden inflamatuar hastalıklar (Çölyak Hastatalığı, Crohn Hastalığı, Eozinofilik Gastroenterit vb.) literatürde daha önce
tanımlanmış olmakla birlikte yalnızca jejenum tutulumu ile seyreden veya tanı
alan hastalar literatürde cok nadir olarak bildirilmiştir. Biz de size kronik karın
ağrısı olan ve akut batın atakları kliniği ile seyreden bir eozinofilik jejenit vakası
sunacağız.
Olgu: 40 yaşında erkek, 5 yıl önce bulantı ve iştahsızlığın eşlik ettiği karın ağrısı şikayeti ile tetkik edilen hastaya Crohn Hastalığı tanısı konularak, akut hecmede kullanılan metilprednizolon tedavisini takiben meselazin ve azotiopurin ile
izlenmiş. Bu tedaviler altında da akrın atağı olan hastaya sonraki takiplerinde
adalimumab başlanmış mamafih hastanın bu tedavi altında da şiakyetleri gerilememiş. Bunun sonucunda hastanın ayırıcı tanıda FMF düşünülmesi nedniyle
hastaya kolşisin başlanılmış. Kolşin tedavisin de yaklaşık 6 ay kullanan hastanın
kolşisin almakta olduğu dönemde de k benzer karın ağrısı atakları olması üzerine ileri merkeze başvurması önerilmiş. Bu dönemde, yine bir karın ağrısı atağı
sırasında yapılan gastroskopi ve kolonoskopide endeskopik bulgu saptanmaması üzerine hasta merkezimize çift-balon entereskopi için yönlendirilmiş. Tetkik
edilen bu durum dışında hastanın kronik ürtikeri mevcut olup bilinen başka bir
hastalığı,sürekli kullandığı bir ilaç ya da alerjisi yoktu. 10 paket yıl sigara içme
hikayesi mevcut olan hasta alkol kullanmıyordu ve aile hikayesinde önemli bir
özellik yoktu. Karın ağrısına ishal ya da kabızlık eşlik etmiyordu. Fizik muayenede batınta yaygın hassasiyeti bulunmakla birlikte eşlik eden rebound hassasiyet
ve istemsiz defans gibi peritonit bulguları mevcuttu. Diğer sistemleri muayenesinde bir öellik yoktu. Tetkiklerinde CRP 78 mg/L,eritrosit sedimentasyon hızı
10 mm/s, beyaz küre 13,2 10*3/uL(%73 Neutrofil), eozinofil 0,2 10*3/uL ve
COVİD-19 PCR negatif saptandı. Çölyak otoantikorları ve diğer labaratuar bulguları normaldi. Andominal BT Anjiografide, sol üst kadran proksimal jejunal
segmentlerde uzun segment duvar kalınlık artışı, çevre mezenterde kirlenme,
vasküler yapıda belirginleşme, eşlik eden sıvı değerleri ve mezenter içerisinde
en büyüğünün kısa aksı 7-8 mm olan lenf nodları saptandı (Resim 1). Asit’ten
alınan örnek eksüdatif vasıfta gelmiş olup aynı örnekten gönderilen tam hücre
sayımında beyaz küre 2,5 nötrofil 1, lenfosit 0,1 ve eozinofil 0,8 10*3uL saptandı. Yapılan çift balon entereskopide duedenum ve ileum normal ama jejenumda yamasal hipemik,ödemli mukozal alanlar saptandı (Resim 2). Jejenumdan
alınan patoloji sonucu, minimal nötrofil infiltrasyonu ve submukozal eozinofil
lökosit kümeleri içeren ödemli ince bağırsak mukozası olarak raporlandı. Hasta,
metilprednizolon tedavisinin ilk dozunu takip eden ilk birkaç saat içinde ağrısının hafiflediğini belirtti ve muayenesinde daha önce var olan peritonit bulgula-
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GRANÜLOMATÖZ HEPATİT VE İNTRAHEPATİK KOLESTAZA
BAĞLI HİPERLİPİDEMİ İLE SEYREDEN AKCİĞER-DIŞI
SARKOİDOZ OLGUSU
Erdem Bektaş1, Ayşenur Yılmaz1, Ersel Bilgin1, Ümmü Mutlu2, Bilger Çavuş3,
Aslı Çifcibaşı Örmeci3, Filiz Akyüz3, Sabahattin Kaymakoğlu3
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Ve
Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji
Bilim Dalı

Giriş: Sarkoidoz etyolojisi bilinmeyen multisistemik granülomatöz bir hastalıktır. Konstitüsyonel semptomlarla birlikte en sık akciğer tutulumu (%90 dan
fazla) daha sonra cilt, lenf nodu, göz, karaciğer (yaklaşık %10), nörolojik tutulum ve diğer organ tutulumları ile seyrederek non-kazeifiye granülomlara sebep
olur. Akciğer tutulumu olmayan sarkoidoz vakaları nadir görülür. Karaciğerde
granülomlara sebep olarak kolestatik enzim artışına sebep olabilir [1, 2]. Kolestaz zemininde lipid elektroforezinde beta bandında saptanan lipoprotein-X
(LpX) artışına bağlı hiperlipidemi vakaları literatürde bildirilmiştir [3, 4]. Bu olguda akciğer tutulumu olmayan ve karaciğerdeki granülomlara bağlı gelişen
intrahepatik kolestaz sonucu hiperlipidemiye sebep olan nadir bir sarkoidoz
vakasını sunmayı amaçladık.
Olgu: 52 yaş kadın bilinen periferik arter hastalığı, koroner arter hastalığı
ve tip 2 diyabetes mellitus tanılı hasta 3 haftalık bitkisel ilaç kullanımı sonrası
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gelişen 6 aydır devam eden sarılık, gece terlemesi ve kilo kaybı (yaklaşık 10 kg)
nedeniyle tetkik edilirken karaciğer biyopsisinde granülomatöz lezyonlar saptanması üzerine ileri tetkik için kliniğimize yatırıldı. Hastanın TA 135/85 mmHg
KTA 85/dk Ateş 37.2oC oda havasında saturasyonu 98 saptandı. Fizik muayenesinde hepatosplenomegali, sol bacakta döküntü ve bilateral alt ekstremitede kas gücü 4/5 ve his azalması dışında ek patolojik bulgu saptanmadı. Tam
kan sayımında Hb 10.4 g/dL Nötrofil 2100/mm3 Lenfosit 900/mm3 Trombosit
433000/mm3, biyokimyasal tetkiklerinde ön planda kolestatik paternde karaciğer enzim yüksekliği saptandı (ALT 42 U/L AST 52 U/L ALP 1813 U/L GGT 797
U/L total bilirubin 3.34 mg/dL). Akut faz reaktanları CRP 31 mg/L (0-5) ve ESR
61 mm/saat saptandı. Lipid profilinde total kolesterol 856 mg/dL LDL 95 mg/
dL HDL 12 mg/dL VLDL 748 mg/dL olarak yüksek bulundu (Tablo 1). Hastanın
karaciğer biyopsisi tekrar değerlendirilerek parankimde non-nekrotizan granülomlar olduğu, EZN (-) ve ilaç ilişkili olabileceği belirtildi. Üst batın MR-MRCP
de karaciğer boyutu 22 cm dalak boyutu 14.5 cm, periportal ödem ile uyumlu
sinyal artışı saptandı; intra-ekstra hepatik safra yollarında dilatasyon ve karaciğer-safra yollarında kitlesel lezyon saptanmadı. HRCT’ de belirgin patolojik
bulguya rastlanmadı. Malignite ön tanısı ile çekilen PET-BT normal sınırlarda
saptandı. Transtorasik ekokardiyografisi normal sınırlardaydı. Hastanın cilt lezyonlarından alınan biyopside lökositoklastik vaskülit ve dermiste granülomatöz
iltihabi reaksiyon izlendi. Anemi ve lenfopeni nedeniyle yapılan kemik iliği biyopsisinde non-nekrotizan granülom yapısı, multinükleer dev hücreler, T hücre
ağırlıklı yama-interstisyel lenfositoz gösteren hiperselüler kemik iliği görüldü.
Hastaya sarkoidoz ön tanısı ile minör tükrük bezi biyopsisi yapıldı normal olarak saptandı. ACE düzeyi 79 IU/L (normal değer 8-52) saptandı. Takip sırasında
kalsiyum 11.9 mg/dL, D vit 28 ng/mL ve PTH 1.2 pg/mL olarak baskılanmış
saptandı. Alt ekstremitelerde birkaç aydır olan nöropatik şikayetler nedeniyle
yapılan EMG’ de solda daha belirgin olmak üzere bilateral motor-duyusal aksonal tipte polinöropati olarak raporlandı. Lomber ponksiyon yapıldı. BOS hücre
sayımı, biyokimyası, ACE düzeyi, paraneoplastik ve otoimmun panel normal
saptandı. Granülomatöz ve ciltteki vaskülitik lezyonların ayırıcı tanısı açısından
yapılan tetkiklerinde otoimmun seroloji, mikrobiyolojik tetkikleri ve malignite
taraması normal olarak saptandı (Tablo 2). Hastanın VLDL ön planda olan hiperlipidemisi için yapılan lipid elektroforezinde şilomikron %4.5 beta %60 (3258) pre-beta %21 (9-37) alfa %13.9 (10-37) olarak bulundu (Grafik 1B). VLDL,
beta bandı ve takip sırasında gelişen LDL yüksekliğinin kolestaz ilişkili artan
lipoprotein X (LpX) e bağlı olabileceği düşünüldü. Karaciğer, cilt ve kemik iliğinde non-nekrotizan granülomlar saptanan ve diğer granülom sebebi hastalıkların ekarte edildiği hastaya ilaç ilişkili immunreaksiyonun tetiklediği düşünülen
akciğer dışı tutulumlu sarkoidoz tanısı konularak 32 mg/gün metilprednizolon
tedavisi başlandı.
Tartışma: Sarkoidoz genellikle akciğer tutulumu ile seyreder, fakat nadir de
olsa akciğer tutulumu olmadan da seyredebilir [1]. Bu vakada olduğu gibi karaciğer, cilt ve kemik iliğinde non-kazeifiye granülomların ayırıcı tanısında malignite, enfeksiyöz ve romatolojik hastalıklar dışlanarak sarkoidoz tanısı konulmuştur.
Hastanın intrahepatik kolestaz ile birlikte olan hiperlipidemisinin lipid elektroforezinde beta bandında görülen LpX artışı ile ilişkili olabileceği düşünüldü. Dış
merkezde tetkik edildiği sırada GGT 1380 IU/L iken LDL 908 mg/dL olarak
saptanmış; kolestaz olmadığı dönemdeki tetkiklerinde VLDL 57 mg/dL LDL 95
mg/dL olan hastada kolestaz ile birlikte hiperlipidemi gelişmesi, her ne kadar
LpX düzeyi kantitatif olarak gösterilemese de kolestaz-hiperlipidemi-LpX ilişkisini güçlendirmektedir. Hastalık seyrinde metilprednizolon tedavisi sonrası konstitüsyonel semptomlarda düzelme, kolestatik enzim yüksekliğinde gerileme ve
bununla paralel hiperlipidemisinde düzelme meydana geldi (Grafik 1A). Tedavi
sonrası kolestaz bulgularının gerilemesine eşlik eden lipid profilindeki düzelme
kolestaz ile ilişkili hiperlipidemiyi destekler niteliktedir. Bu vakada olduğu gibi
akciğer tutulumu olmasa bile diğer sebepler dışlandıktan sonra granülomatöz
hastalıklar ayrıcı tanısında sarkoidoz göz önünde bulundurulmalıdır ve kolestaza
eşlik eden hiperlipidemi olgularında LpX artışı akla gelmelidir.
Anahtar kelimeler: sarkoidoz, granülomatöz hepatit, lipoprotein-x, hiperlipidemi, intrahepatik kolestaz
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Grafik 1. A. Metilprednizolon tedavisi sonrası kolestatik karaciğer enzimlerinin ve lipid
profilinin değişimi B. Lipid elektroforezi

Tablo 1. Olgunun başvuru anındaki laboratuvar tetkikleri
Lökosit

5500/µl

T. Kolesterol

Nötrofil

2100/µl

LDL

856 mg/dL
95 mg/dL

Lenfosit

900/µl

HDL

12 mg/dL

Hemoglobin

10.4 g/dL

VLDL

748 mg/dL

Trombosit

433000/µl

Trigliserid

232 mg/dL

Kreatinin

0.42 mg/dL

Ferritin

44 ng/ml

Na/K

130/4.27 mmol/L

Demir

57 µg/dL

Ca/P

8.97/3.45 mg/dL

TDBK

384 µg/dL

AST

52 U/L

B12

704 pg/ml

ALT

42 U/L

Folat

3.69 ng/ml

ALP

1813 U/L

TSH

1.89 mIU/L

GGT

797 U/L

Serbest T4

13.17 pmol/L

LDH

156 U/L

PTH

10.97 pg/ml

3.34/3.15 mg/dL

25-OH vit D

28 ng/mL

Albumin

2.75 g/dL

CRP

31 mg/L

Total protein

6.3 g/dL

Sedimentasyon

61 mm/saat

T. Bil/D. Bil

SPEP

M piki yok

Ig G

1413 mg/dL

SİFE

Ig G, kappa

Ig A

282 mg/dL

İİFE

kappa

Ig M

120 mg/dL

Serbest kappa/lambda

1.31

INR

0.99

Tablo 2. Olgunun romatolojik ve mikrobiyolojik tetkikleri
ANA

Negatif

PPD

Anti-dsDNA

Negatif

IGRA

Anerjik
Negatif

ENA

Negatif

Coombslu Wright

Negatif

Anti-CCP

Negatif

VDRL

Negatif

RF

15 IU/ml

Kan kültürü

Üreme yok

C3

243 mg/dL

HBsAg

Negatif

C4

42 mg/dL

Anti-HCV

Negatif

p-ANCA

Negatif

Anti-HIV

Negatif

c-ANCA

Negatif

Anti-HBc IgG

Negatif

1.12

EBV-DNA

22 kopya/ml

LAK
Anti-B2GP IgG/IgM

Negatif/Negatif

CMV-DNA

Saptanmadı

Anti-Kardiyolipin IgG/IgM

Negatif/Negatif

HSV tip 1 IgG/IgM

Pozitif/Negatif

AMA

Negatif

HSV tip 2 IgG/IgM

Negatif/Negatif

AMA-M2

Negatif

İnce/kalın damla yayma

Parazit saptanmadı

ASMA

Negatif

Rickettsia Conorii IgG/IgM

Negatif/Negatif

Anti-LKM

Negatif

Rickettsia spp. PCR

Saptanmadı

0.713 g/L

Coxiella Burnetti PCR

Saptanmadı

Ig G4
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hematokrit seviyeleri ve HAPS skorlama sistemi gibi bazı laboratuvar parametrelerinin İMA ile ilişkili olmadığı gözlemlendi.
Sonuç: Çalışmamız, AP hastalarında IMA ile çoklu prognostik faktörleri karşılaştıran ilk çalışmadır. Çalışmamızda İMA ile AP arasındaki ilişki prognostik
skorlama ve hastalık şiddeti bağlamında değerlendirilmiştir.

PS-105

Anahtar kelimeler: Akut Pankreatit, İskemi Modifiye Albumin

TALASEMİ MAJÖR HASTALARINDA UNUTULAN GERÇEK
HEMOKROMATOZİS
Emine Öztürk, Beyza Doğan, Merve Özge Katı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi

Giriş: Talasemiler yaygın hemoglobinopatilerden biridir[1]. Talasemi majör;
sık kan transfüzyon gereksinimi olan ve komplikasyonlar ile seyredebilen kronik
bir hastalıktır. Başlıca karşılaşabileceğimiz komplikasyonlar; kalp, karaciğer ve
endokrin sistemde karşımıza çıkabilmektedir. Bu sorunların tamamı demir birikimi ile ilişkilidir ve demir şelatörlerinin düzenli kullanımı ile önlenebilir. Organlarda biriken demir fazlalığı başlangıçta hiçbir semptom vermeyebilir. Bu yüzden
hastalarda semptom ve belirti olmasada düzenli taramalar aksatılmamalıdır[2].
Vakamızda talasemi majöre sekonder gelişen hemokromatozis tablosuna dikkat
çekmek amaçlanmıştır.
Olgu: 26 yaş erkek hasta hematoloji kliniğinde talasemi major tanısıyla takip
edilmekteyken; tahlillerde AST ön planda karaciğer enzim yüksekliği saptandı.
Kolestatik enzim yüksekliği de tabloya eşlik ediyordu. Ancak bilirübin ve albümin
düzeyleri normal aralıktaydı. Ayda en az 2 kez kan transfüzyon öyküsü olan ve
demir şelatörü kullanmakta olan hastada labaratuvar verileri geriye yönelik tarandığında ferritin düzeyi yaklaşık 7 yıldır 1000ug/l’nin üzerinde ve 5 yılı aşkın süredir
karaciğer enzim yüksekliğinin olduğu saptandı. Radyolojik incelemede hepatomegali tespit edildi. Etyolojiye yönelik viral, toksik, otoimmün, etilik, kolestatik,
herbal, iskemik nedenler dışlandıktan sonra karaciğer biyopsisi planlandı. Biyopsi
sonucu hemokromatozis ile uyumlu olarak raporlandı. (Evre 5/6, Modifiye İshak
HAİ: 13/18) Hasta sekonder hemokromatozis nedeni ile hepatoloji takibine alındı.
Tartışma: Talasemi majör tanılı hastalarda demir yüklenmesi yaygındır.
Bu durum sık kan transfüzyonuna bağlı ve artan eritropoeze bağlı bağırsaktan
demir emiliminin fazlalığına bağlıdır. Fazla demir depoları karaciğerde, kalpte,
endokrin organlarda ve diğerlerinde toksisiteye neden olabilir. Bu yüzden sık
kan transfüzyonu yapılan hastalarda erken yaşlardan itibaren demir şelasyon
tedavisine başlanmalıdır. Hastaların demir şelatör tedavilerine rağmen hemokromatozis gibi periferik organlarda demir birikimine bağlı patolojilerin erken tespiti açısından yıllık endokrinoloji, hepatoloji, kardiyoloji, nöroloji, kulak burun
boğaz poliklinik kontrollerine yönlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Hastaların hastalık etyolojisine göre sınıflandırılması

Anahtar kelimeler: Talasemi majör, hemokromatozis, demir
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AKUT PANKREATİTLİ HASTALARDA İSKEMİ MODİFİYE
ALBUMİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hastaların hastalık şiddetine göre boxplot ile görünümü

Hakan Yarkıcı1, Gözde Derviş Hakim2, Harun Akar3
1Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği

Gastroenteroloji

2Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği
3Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği

Amaç: Akut pankreatit (AP) hastalarında prognostik bir belirteç olarak İskemi Modifiye Albümin (İMA) düzeylerini değerlendirmeyi, hastalık şiddetini
değerlendirmede etkili olup olmadığını belirlemeyi ve İMA ile klinik pratikte
rutin olarak kullanılan prognostik belirteçler, skorlama sistemleri ve inflamatuar
belirteçler arasındaki korelasyonu tespit etmeyi amaçladık.
Material ve Method: Çalışmaya 1 Nisan 2017 ile 1 Nisan 2018 tarihleri arasında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Anabilim
Dalı'nda AP tanısı ile yatırılarak değerlendirilen 100 erişkin (18 yaş ve üzeri)
hasta alındı. Hastalar hastalık etyolojisine göre kategorize edildi. Hastalık şiddeti Atlanta sınıflandırmasına göre hafif, orta veya şiddetli pankreatit olarak
kategorize edildi. Ranson, Harmless Acute Pancreatitis Score (HAPS), Bedside
Severity Index for Acute Pancreatitis (BISAP) skorları her hasta için hesaplandı.
Atlanta sınıflamasına göre hastalar nekrotizan veya ödemli olarak gruplandırıldı.
Bulgular: Bulgularımıza göre İMA'nın hastalık şiddeti, Ranson ve BİSAP
skorları ve prokalsitonin düzeyleri ile ilişkili olduğu saptandı. Kan üre nitrojen ve
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KOLEDOKOLİTHİAZİS KLİNİĞİ OLAN VE PORTAL VEN
TROMBOZU İLE DEKOMPANSE OLAN KARACİĞER SİROZU
VAKASI
Yazgülü Cansu Özkan1, Hatice Çilem Binicier2, Hale Akpınar2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

Giriş: Portal ven trombozu daha sıklıkla ileri evre karaciğer sirozunda görülen ve hastanın klinik kötüleşmesine sebep olabilen korkulan bir komplikasyonudur (1). Portal ven trombozu sirozu olan hastalarda bir komplikasyon olarak
gelişebileceği gibi daha nadir de olsa karaciğer hastalıklarından bağımsız olarak
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da gözlenebilir (2). Akut semptomatik vakalarda antikoagülan tedavinin en kısa
zamanda başlanması hayati önem taşımaktadır (3). Safra taşları da sirozlu hastalarda çok sık görülür.Kompanse karaciğer hastalığı olanlarda koledokolitiazisli
hastalar en iyi endoskopik olarak tedavi edilir (4).
Olgu: Bilinen hipertansiyon komorbidi olan alkol kullanım öyküsü olmayan 69 yaşında kadın hasta on gündür olan epigastrik ve sağ üst kadran ağrısı
şikayetleriyle tetkik amacıyla Gastroenteroloji servisine yatırıldı. Hastanın yatış
labarotuvarında yeni gelişen iki kat üzeri karaciğer fonksiyon testi yüksekliği
(AST: 81 U/L, ALT: 78 U /L) ve kolestatik enzim yüksekliği (GGT: 624 U/L,
ALP:702 U/L) ve ılımlı bir bilirubin (Total Bilirubin: 1,42 mg/dl, Direk Bilirubin:
0,55 mg/dl) yüksekliği, dış merkezde yapılan abdomen ultrasonografi incelemesinde kolesistit uyumlu bulguları mevcuttu. Hastanın karın ağrısının gerilememesi ve bilirubin değerlerinde artış olması nedeniyle tarafımızca koledokolitiazis
ön tanısıyla yapılan Endoskopik Ultrasonografi incelemesinde koledok normal
sınırlarda ve içerisinde çamur görüldü, sonrasında yapılan acil Endoskopik Retrograd Kolanjiografi incelemesinde; koledoku tamamen çamurla dolu olduğu
görüldü ve sfinkterotomi yapılarak taşları çıkarıldı. Hastanın servis izleminde
karaciğer fonksiyon testlerinin, bilirubin değerlerinin giderek artması ve koagulasyon parametrelerinin giderek uzaması üzerine yapılan abdomen MR ve MR
Kolanjiografi görüntülemesinde daha önceden bilinmeyen karaciğer parankim
hastalığı bulguları olduğu ve karaciğerde muhtemel hepatoselüler karsinom ile
uyumlu olabilecek olan noduler bir görünümün olduğu görüldü. Hastaya etyolojik açıdan yapılan portal dopler ultrasonografide portal ven lümeninin anekoik görünümde olduğu ve portal vende akım izlenmediği görüldü. Hastanın
koagulasyon parametrelerinin uzamış olması nedeniyle düşük molekül ağırlıklı
heparin ve diğer antikoagülanlar verilemedi. Diğer etyolojik tetkiklerinde hepatit
serolojisinde akut enfeksiyonla uyumlu bulgu saptanmadı ve otoimmun hepatit
markerları negatif saptandı. Hastanın servis izleminde melenasının olduğu görüldü. Yapılan endoskopide; başlangıç seviyesinde olan özofagus varisleri görüldü. Kanama odağı saptanmadı. Hastanın sfinkterotomi yerinde forest 2c ülser
görüldü. Hastanın kreatinin değerlerinin artması, bilinç değişikliğinin gelişmesi,
solunum sıkıntısının olması üzerine multiorgan yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma devredildi. Yoğun bakım şartlarında hastanın hemodiyaliz ihtiyacı, pozitif
inotrop ihtiyacı gelişti. Hepatik ensefalopati nedeniyle semptomatik tedavisi
başlandı. Solunum sıkıntısı gelişen hastanın mekanik ventilatör ihtiyacının gelişmesi, ardından bilinç değişikliği de olması nedeniyle hastamız entübe olmuş ve
yoğun bakım şartlarında takip edilen hastamız maalesef ex olmuştur.
Sonuç: Portal ven trombozu nadir görülen ancak pek çok klinik tabloda karşımıza çıkabilen tablodur. Tanı ve tedavisinin erken başlanması hayati önem
taşımaktadır. Hastamız koledokolitiaizis ve sonrasında portal ven trombozu ile
dekompanse olan karaciğer sirozunun beraber görüldüğü bir vaka olup her iki
klinik tablonun bir arada olmasından görülmesinden dolayı literatüre katkı amacıyla sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: portal ven trombozu, karaciğer sirozu
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sirozu,HCC, mukoza ve gözde yeni ortaya çıkan ekimotik lezyonlar ve eş zamanlı tespit edilen MM sunulmuştur.
Olgu: 83 yaşında erkek 2.5 ay önce başlayan karında şişlik, kasık bölgesinde
kaşıntılı büllöz lezyon ve 15 gündür olan travmaya bağlı olmayan periorbital
ekimotik lezyon ile başvurdu.Fizik muayenesinde periorbital ekimoz (racoon eye)(1), genital bölgede eritemli lezyonlar, dilde ve üst dudakta hemorajik
bülleri(2) mevcuttu. Batında grade 2 asit mevcuttu. Üst batın MR da karaciğer
konturları lobüle, 31x28 mm heterojen kontrast tutulumu olan HCC ile uyumlu
lezyon izlendi.Laboratuvarında ALP 236 U/L, GGT 138 U/L, AST 69 U/L, ALT
35 U/L, LDH 266U/L, T.Bil 2.47 mg/dl, D. Bil 1.14 mg/dl, İ.Bil 1.33 mg/dl,
Albumin 2.92 g/dl, AFP 1783, CEA 10, CA 19-9 97, Hbsag -,Anti HIV -, Anti
HCV - saptandı. Asit sıvısında total protein 1.3 g/dl, albumin 0.57 g/dl, glukoz
193, LDH 55 U/L, SAAG: 2.35 saptandı. Portal tipte asit olarak değerlendirildi.
Gastroskopide özofagusta grade 3 özofagus varisleri saptandı. Kriptojenik kc
sirozu olarak tanı alan hastanın racoon eyes bulgusu olduğu için bakılan SPE’de
hipergaması ve m proteini 0,18 g/dl vardı.İdrar İFE: Lambda,Serum İFE:IgG
Kappa+Lambda olarak sonuçlandı.(3)Cilt biyopsisinde kristal viyole boyasında
metakromatik pozitif reaksiyon ve polarize ışık altında incelenen Kongo kırmızısı
boyasında yeşil-sarı birefrenjans özelliği görülüp AL tipi amiloidoz ile uyumlu
bulundu. Mide antrum biyopsisinde Kongo ile polarize ışık mikroskobunda elma
yeşili refle veren çift kırıcılık izlendi ve Amiloid A incelemesinde damar duvarlarında zayıf (+) reaksiyon alındı, Amiloidoz ile uyumlu bulundu. EKO’da sol
atrium geniş, sol ventrikül duvar kalınlıkları septumda artmış ve EF:%70 olarak
görüldü. Kardiyak MR da amiloid birikimi izlenmedi.Kemik iliği biyopsisinde
CD138 (+) plazma hücre oranı %20, Lambda hafif zincir (+), Kappa hafif zincir
(-) olarak görüldü. Lambda hafif zincir monotipili neoplastik plazma hücre infiltrasyonu ile uyumlu bulundu. HCC açısından medikal onkoloji sorafenib tedavisi, hematoloji önerisiyle multiple myelom tedavisi için VCD tedavisi (5) önerildi.
Sonuç: Racoon eyes genellikle kafa travmalarında yaygın olarak görülür.
(4)Eş zamanlı olarak nadir de olsa racoon eyes amiloidozun bir bulgusudur.
Bizde karaciğer sirozu ve HCC ile izlenen vakamızda MM ve bu zeminde gelişen
cilt,intestinal,kemik iliği tutulumlu amiloidoz saptadık.Literatüre bakıldığında
karaciğer sirozu ve hematolojik malignite birlikteliği çok sık görülmemekte olup
amiloidoz, MM, sirozun her 3 üçünün de etkili olduğu koagulasyon kaskadındaki yer alan farklılıklar atipik bölgelerde kanama ile ortaya çıkabileceğini bize
göstermiştir.
Anahtar kelimeler: Multiple Myelom,AL Amiloidozis, Kriptojenik Karaciğer Sirozu, Hepatoselüler Karsinom
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RACOON EYES İLE BAŞVURAN HASTADA NADİR BİR
BİRLİKTELİK;KC SİROZU VE AMİLOİDOZ
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Çiftçibaşı Örmeci2, Fatih Beşışık2
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Giriş: Karaciğer sirozu tüm dünyada sıklıkla görülebilen bir hastalık olup
klinikte kanama ve pıhtılaşma bozuklukları ile gidebilir. Ancak bu hastalarda
ortaya çıkan ekimotik lezyon varlığında eş zamanlı olarak ortaya çıkabilecek
hematolojik hadiseler de göz önünde bulundurulmalıdır. Vakamızda karaciğer
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artış alanında yoğun artmış FDG tutulumları malign process ile ilişkili olarak
değerlendirildi.
Sonuç: Assit, karaciğer sirozunda dekompansasyon bulgularından biridir.
Ancak assit sıvısında glikoz düşüklüğü, LDH yüksekliği ve hücre sayısının arttığı siroz hastalarında malignite başta olmak üzere altta yatan diğer nedenlerin
de gözden kaçırılmaması gerekir. İnce barsak lenfoması ve periton tutulumu
birlikteliği sirotik hastalarda nadir görülse de klinik bulgularda değişim, assit incelemede LDH yüksekliği ve glikozun düşük olması gibi beklenmeyen anormal
değişiklik varlığında ayırıcı tanıya lenfoma da alınmalıdır.
Anahtar kelimeler: ASSİT, DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA
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Giriş: Siroz, sağlıklı karaciğer parankiminin fibrotik doku ile rejeneratif nodüllerle yer değiştirmesiyle sonuçlanan uzun bir inflamasyon döneminden sonra
gelişir. Assit ile dekompansasyon hastalığın seyrinde sık görülen bir bulgudur.
Diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL) non hodgkin lenfomanın en sık görülen formudur. DBBHL’da ince barsak tutulumu seyrektir ve genellikle karın ağrısı, perforasyon ve peritonitle ortaya çıkar. Assit ise nadir görülür. Bilinen assit ve
varis kanaması ile dekompanse kriptojenik karaciğer sirozu tanılı hastada assitle
dekompansasyonun hızla kötüleşmesi sonucu yapılan değerlendirmede assit sitolojisinden lenfoma tanısı alan ince barsak tutulumlu DBBHL vakası sunacağız.
Vaka: Assit ve varis kanama ile dekompanse kriptojenik karaciğer sirozu
(Child:9-b MELD-Na:15) tanılı 65 yaşında erkek hasta bir haftadır olan karın
şişliğinde artış ve halsizlik ile başvurdu. Yapılan tetkiklerde; hemoglobin 12,4
g/dL, trombosit 112 103/µl, lökosit 10.1 103/µl, nötrofil 8.4 103/µl, hsCRP 219
mg/L, prokalsitonin 1.57 ng/mL, total bilirubin 2.59 mg/dL, direkt bilirubin 1.41
mg/dL, INR 1.3, LDH 2483 U/L, total protein 6,77 g/dL, albumin 3.07 g/dL idi.
Assit örneklemesinde lökosit 12.5 103/µl, nötrofil 9.7 103/µl, lenfosit 2.4 103/µl,
glikoz 24 mg/dL, total protein 1.04 g/dL, albumin 0.61 g/dL, LDH 1882 U/L, serum-assit albumin farkı 2.46 idi. Portal venöz doppler ultrasonografide trombüs
saptanmadı. Oral kontrastlı batın bilgisayarlı tomografi (BT)’de terminal ileum
etrafında çok yoğun inflamasyon saptandı, mikroperforasyon ve sekonder bakteriyel peritonit lehine değerlendirildi. Assit kültürü dahil tüm kültürler alınarak
Meropenem 3*1 gr tedavisi başlandı. Serum ve assitteki ciddi LDH yüksekliği ve
asitteki glikoz düzeyinin belirgin düşük olmasından dolayı malignite şüphesi ile
assit sitolojisi istendi. Kolonoskopide terminal ileum ağzında darlık ve kolonda
hiperemik alanlar görüldü. Terminal ileum entübe edilemedi. Terrninal ileum
ağzından alınan biyopsi lenfoid hiperplazi içeren hafif kronik iltihaplı mukoza
şeklinde sonuçlandı. Assit kültüründe üreme olmadı, sitolojisi ise yüksek proliferatif kapasiteye sahip b hücre fenotipli neoplastik lenfoid infiltrasyon şeklinde
sonuçlandı. PET-BT’de batın ve pelviste peritoneal ve serozal yüzeylerde izlenen heterojen dansite artış alanları ile çekum düzeyinde izlenen duvar kalınlık
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BT'de terminal ileum etrafında yoğun inflamasyon görünümü

Pet-bt'de çekum düzeyinde izlenen duvar kalınlık artış alanında yoğun artmış
FDG tutulumları
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NADİR ÜST GASTROİNTESTİNAL KANAMA SEBEPLERİNDEN:
BEZOARLAR
Buket Dağgören Pehlivan1, Erhan Davut Pehlivan2, Onur Akkaya1, Zeynep
Sezgin1, Seda Selin Taş1, Fatih Borlu1
1Şişli Hamidiye Etfal Suam
2Özel Avicenna Hastanesi

Bu olgu sunumunda hastamız 60 yaşında kadın olup kliniğimize siyah dışkılama ve kahve telvesi şeklinde kusma şikayetleri ile başvurmuştur. Bilinen DM
(15 yıl), SVO (temmuz 2021), gastrik cerrahi (2002) öyküleri olan hasta başvurudan iki gün önce siyah renkli dışkılaması ve ertesi gün buna eklenen bir
kez kahve telvesi şeklinde kusması olması üzerine acil servisimize başvurmuştur.
Acil serviste alınan tetkiklerinde Wbc: 8850 neu: 6070 Hb:8.7 Hct: 26.9 Ast: 41
Alt:30 Na:140 K: 4.10 Ca:8.04 saptanmıştır.
Yapılan üst gastrointestinal endoskopisinde özefagus lümen, mukoza ve peristaltik aktiviteleri normal olarak gözlendi. Midede büyük kurvaturun bezoarlaşmış gıda artıkları ile dolu olduğu izlendi. Pilorun total olarak kapalı olduğu görüldü. Gastrik cerrahi öyküsü de olan hastada simple gastroenterostomi
operasyonu yapıldığı ve enterostomi stomasının da bezoarların altında olduğu
düşünüldü. Mide içerisinde kan izlenmedi.
Hasta üst gis kanama ön tanısıyla servisimize interne edildi.
Takiplerinde ön planda fitobezoar olarak düşünülen hastada ananas suyu
tüketimi desteklenerek aralıklı hemogram takiplerine devam edildi.
Hastanın yatışı sırasında takibinde hemoglobin düşüşü devam etmemiş olup
kontrol gastroskopi planlanmıştır. Kontrol gastroskopisinde özefagus lümen,
mukoza ve peristaltik aktivitesi normal olarak izlendi. Retrofleksiyonda kardia
normal oalrak gözlendi. Fundus, korpus ve antrum mukozası hiperemik, ödemli
görüldü. Pilor deforme ve kapalı izlendi. Korpus distalinde, arka duvar ve büyük kurvatur bileşkesinde anastomoz hattı izlendi. Anastomoz hattı hiperemik,
ödemliydi. Afferent ve efferent loopalara girildi ve bir miktar ilerlendi. Bu bölümlerde, lümen ve mukozası normaldi.
Takiplerinde ek sıkıntısı olmayıp hastaneden taburculuğu planlandı.
Bu vakamızda diğer nedenlere göre nispeten nadir olarak gözlenen ve gastrik
cerrahi öyküsü nedeniyle de yatkınlığı söz konusu olan bezoarların üst gastro
intestinal kanama sebepleri arasında gözden kaçmaması gerektiğini gözlemlemiş olduk.
Anahtar kelimeler: bezoar, üst gis kanama, gis kanama, fitobezoar
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YENI TANI ÇÖLYAK HASTASINDA PULMONER EMBOLI
Selma Akdoğan, Parvin Baghirova
İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

37 yaşında kadın hasta bilinen hashimoto tiroiditi tanılı hasta halsizlik, efor
dispnesi, menoraji,saç dökülmesi, kilo kaybı, arada ishal atakları nedeniyle başvurdu. Tetkiklerinde hb:7 gr/ dl mcv:62,9 wbc:2300 neut:1200 lymph:600 fe:15
tdbk:360 tsat:%4 ferritin:6 b12:277 folik asit:18 ddimer:1,78. Hastanın covid
pcr-. Demir eksikliği etiyoloji araştırılması amacıyla yapılan periferik yaymada
hipokrom mikrositer anemi, lenfopenisi mevcut. anizositoz, kalem hücreleri görüldü. Gaitada gizli kan 3 kez negatif. Efor dispnesi açısından transtorasik eko
istendi. Transtorasik eko’da ef %55, sistolik işle normal, hafif orta mitral yetmezlik, orta triküspit yetmezlik görüldü. D-dimer yüksekliği olan hastadan dvt
açısından alt ekstremite doppler usg ve akciğer ventilasyon perfüzyon sintigrafisi
istendi. Hastaya demir eksikliği açısından ıv demir replasmanı başlandı. 1 gr
ferinject 2 hafta arayla replase edildi. Replasmanlar sonrası hgb:11,2 wbc:4100
lymph:900. çölyak açısından gönderilen anti doku transglutamiz ıgA:67,3 anti
dokutransglutaminaz IgG:10,8 anti gliadin IgG:12,8 anti gliadin IgA:2,53 çölyak
gastroduodenoskopisi: Çölyak ile uyumlu çatlamış toprak görüntüsü;duodenal
biyopsi normal ancak bulbus biyopsisinde villuslar normal, kript hiperplazisi,
lenfoplazmositer hücre artışı görüldü. Toksin A-B negatif. gaita kültür ve parazit
kültürü negatif. Çölyak raporu çıkarılarak glutensiz diyet başlandı. Aylık dodex
tedavisi başlandı. D-dimer yüksekliği nedeniyle çekilen doppler alt ekstremite normal. Pulmoner ventilasyon perfüzyon sintigrafisinde:sol akciğer üst lob
süperior linguler segmentte BT karşılığı izlenmeyen subsegmenter perfüzyon
defekti izlendi. Kardiyoloji ile görüşülerek rivaroksaban başlandı. Batın portal
ve hepatik venlerde emboli lehine bulgu görülmedi. Bisitopeni ve akciğerde em-
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bolisi olan hastaya paroksismal nokturnal hemoglobinuri ekartasyonu amacıyla
PNH FLAER periferik kandan gönderildi, klon saptanmadı. Herediter trombofili
açısından trombofili paneli normal. Malignite ekartasyonu açısından batın mr
da dalak alt pol parankiminde 3,5 x3,5 cm boyutunda T2 izointens hemanjiom
ile uyumlu periferik nodüler kontrastlanan ve hemen medialinde 5x5 mm boyutunda flash dolum izlenen lezyon izlendi. Hemanjiom olarak değerlendirildi.
Toraks bt de Sol akciğer üst lob linguler segmentte 5 mm çapında kalsifik subplevral nodül izlenmiştir. Her iki akciğerde 6 mm’den küçük bazıları subplevral
yerleşmli birkaç adet nodül izlenmiştir. Göğüs hastalıkları tarafından izlem önerildi.Hastanın osteoporoz açısından görülen dexa sında lomber vertebralarda
osteopeni olduğu görüldü. Oral calcimax d3 başlandı. Kadın doğum muayenesi
demir eksikliği anemisi nedeniyle yapıldı. Pap smear negatif. Alt batın mr görüldü. Sağ adenksiyal lojda 17 mm çapında T2WI -spontan T1WI hiperintens,
T1WI fs C+ ve T2WI fs sekanslarda sinyal kaybı gösteren dermiod ile uyumlu
oluşum izlenmiştir. Fundusta daha belirgin olma üzere uterusta diffüz adenomyozis ile uyumlu sinyal değişikliği izlenmiştir. Hastanın biyopsisi yapıldı. Patoloji
sonucu takip ediliyor. Hasta şu anda gastroenteroloji polikliniğinde çölyak hastalığı+ çölyak hastalığına bağlı pulmoner tromboemboli nedeniyle takibe alındı.
Sonuç: Çölyak hastalığı erişkin hastalarda demir eksikliği anemisi, osteoporoz, tromboza yatkınlık, osteoartrit, infertilite gibi atipik semtomlarla başvurabilir. Tekrarlayan demir eksikliği anemisi ayırıcı tanıları arasında çölyak hastalığı
da düşünülmelidir
Anahtar kelimeler: çölyak hastalığı, demir eksikliği anemisi, tromboemboli yatkınlık
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KOLEDOKOLİTİAZİS İLE GELEN KOLEDOK VARİS KANAMASI
İLE KRONİK KARACİĞER HASTALIĞI TANISI ALAN OLGU
Berrak Çağla Şenol1, Ahmet Melih Arslan2, Doğukan Akçalıoğlu1, Oğuz
Üsküdar3
1Çukurova Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana

2Dokuz Eylül Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı,tıbbı Onkoloji Bilim Dalı,izmir

3Çukurova Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Adana

Giriş: Sirozlu hastalarda portal ven trombozu (PVT), artmış sistemik inflamatuar belirteç seviyeleri ile ilişkilidir(1). Portal ven trombozu veya portal hipertansiyon öyküsü olan hastalarda olası bir tıkanma sarılığı nedeni olarak koledok
varisleri düşünülmelidir. Koledok varisleri, kronik portal ven trombozu ile ilişkili
hemobilinin nadir bir nedenidir(2). Hemobili, safra yollarındaki kanamadan
oluşan üst gastrointestinal kanamanın nadir bir nedenidir. Hemobili vakalarının
çoğu iyatrojenik nedene, laparoskopik veya açık kolesistektomiye, karın travmasına, safra taşlarına, karaciğer tümörlerine, damar anevrizmasına bağlıdır(3).
Bu olgumuzda farklı klinik tabloyla gelen nadir ve mortal seyredebilen hemobili
ile kronik karaciğer tanısı alan vaka sunulmuştur.
Olgu: Tip -2 diyabetes mellitus tanısı olan 53 yaş kadın hasta 1 yıldır olan
karın ağrısı şikayetinde yemek yemekle artan bulantı kusmanın eşlik ettiği ve sırta vuran bir ağrı olarak karakterinin farklı olması üzerine acil servise başvurmuş.
1 yıldır olan karın ağrısı şikayetleriyle acil başvuruları olan hastaya 6 ay önce
ERCP yapılmış ve stent takılmış takiplerinin 2 ay sonrasında stent revizyonu
yapılmış.Karın ağrıları geçmemesi üzerine 3 hafta önce kolesistektomi yapılmış.
Karın ağrısında şiddetlenme olan hasta acil servise başvurmuş.Hhiperbilirubinemisi olması ALP GGT yüksekliği olması üzerine stent disfonksiyonu düşünülerek ERCP ihtiyacı açısından gastroenteroloji servisine yatırıldı.Yapılan batın
ultrasonda IHSY ve koledok dilate olması üzerine hasta ERCP ‘ye alındı. ERCP
sırasında hemobili olduğu görülen, stent çıkarıldıktan sonra koledoklardaki
varislerden aktif kanama görülen hasta hızlıca girişimsel radyoloji ile iletişime
geçilerek perkütan skleroterapi ve embolizasyon açısından işleme alındı. ES ve
TDP replasmanları ve K vit yapıldı. 1 gece yoğun bakım şartlarında gözlenen
takiplerinde CBC düşüşü olmayan vitalleri stabil olan hasta servise devir alındı.
Koledokta görülen varisleri için araştırılan hastaya hepatomezenterik doppler
ve portal doppler planlandı. Kronik karaciğer hastalığı, portal hipertansiyon
bulguları ve ana portal ven bifürkasyon düzeyinden itibaren lümeni tamamen
dolduran hipoekoik ağırlıklı ekspantil trombüs, splenomegali olarak raporlandı.
Hastanın koledok varis kanaması öyküsü olması üzerine antikoagülasyon yapılmayarak yakın takip edildi. Portal ven trombüs etiyolojisi açısından romatolojik
markerlar ve trombofili paneli gönderildi. Hepatit markerları negatif, ANA (-)
saptandı. Hastaya EUS yapıldı. KC hilusundan dev kollateraller görüldü. Takiplerinde genel durumu düzelen hasta sonuçlarının takibi ile poliklinik takibi
önerilerek taburcu edildi. Hastanın merkezimize takibe devam etmemiş olup
sonuçları incelendiğinde antifosfolipid IgM ve anti kardiyolipin IgM pozitifliği
görüldü. Hasta koledokolitiazis gibi klinik başvurusu olsa da portal ven trombozuna bağlı kronik karaciğer olup nadir ve ölümcül bulgularından olan koledok
varis kanamasına bağlı hemobili olarak değerlendirildi.
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Tartışma: Yapılan çalışmalarda hemobili genel olarak nadir görülen fakat
mortal gidebilen bir durumdur. Literatürde kolesistektomi sonrası hemobili olguları bildirilmiş olup bizim hastamızın kolesistektomi öyküsü 3 hafta öncesinden olduğundan ön planda kolesistektomi ilişkili düşünüldü(4).Sık yapılan bir
operasyon olan kolesistektomi ve nadir görülen hemobilinin operasyona bağlı
olabileceği hastamızdaki mevcut koledok varislerinin travmaya uğramasına
bağlı olabileceği gibi spontan sebeplerle de olmuş olabileceğini düşündürdü.
Hastanın safra yollarına doğru yapılan dış merkez ERCPlerinin komplikasyonsuz olduğu düşünülürse spontan kanama ihtimali de mevcuttur. Genellikle koledokolithiazis ile gelen hastaların ERCP ile yapılıp stent takıldıktan sonra takiplerinde karın ağrılarının devam etmesi, sık ERCP ihtiyacı olması PVT, kronik
karaciğer gibi diğer komorbiditeler açısından ileri tetkik ihtiyacı için vakamızın
farkındalık yaratabileceğini düşünüyoruz.

Tartışma ve Sonuç: Primer biliyer kolanjitte görülen poliklonal gamopati
ve kronik hastalık anemisi, altta yatan hematolojik maligniteleri perdeleyebilir.
PBK olgularında görülen poliklonal gamopatiden genellikle artmış IgM düzeyleri
sorumludur. Yüksek sedimantasyon değeri, anemisi,lenfodenopati,yüksek IgG
düzeyleri ile seyreden PBK hastalarında Lenfoma akla gelmeli ve bu yönden
de incelenmelidir.
Anahtar kelimeler: Primer Biliyer Kolanjit, Lenfoma, LAP

Gastroenteroloji

Anahtar kelimeler: Koledok varisi, hemobili, portal ven trombozu
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PRİMER BİLİYER KOLANJİTLİ BİR HASTADA B HÜCRELİ
LENFOMA
Parvin Baghirova1, Tuğçe Eşkazan2
1İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
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Giriş: Primer biliyer kolanjit kolestaza yol açan interlobüler ve septal safra
kanallarının inflamatuvar destrüksiyonu ile karekterize otoimmun bir karaciğer
hastalığıdır. Tanı klinik, serolojik ve histopatolojik inceleme ile konur. PBK tanılı
olgularda artmış malignite riski söz konusu olup özellikle lenfoproliferatif hastalık sıklığında bir artış saptanmaktadır. Bu yazıda PBk ve Lenfoma birlikteliği
gösteren bir olgu sunulmaktadır.
Olgu: 59 yaşında kadın;bilinen 12 yıldır tip2 DM tanılı olan hastanın 2019 yılında yapılan rutin tetkikleri tablo 1’de özetlenmiştir.12 yıldır metformin tedavisi
alıyormuş.Başvuru anında yapılan fizik muayenede hepatosplenomegali mevcuttu. Diğer sistemik muayenesi normaldi.Yapılan karaciğer iğne biopsi sonucu
primer biliyer kolanjit ile uyumlu gelmiş.PBK tanısı alan hastaya ursodeoksikolik
asit (UDCA)tedavisi başlanmış. 08/2016'da tüm abdomen usg;kronik karaciğer
hastalığı ve splenomegali ile uyumlu saptanmış. 2017'de özofagus varis kanaması nedeniyle band ligasyonu yapılmış.08/2018'de tüm abdomen MRG; ek
olarak periportal,parakaval,peripankreatik kısa aksı 12mm’ye ulaşan LAM’ler
izlenmiştir.Poliklinikten takipli olan hastanın ikterik olması üzerine 2021 marttakı
laboratuvar incelemesi Tablo 2'de özetlenmiştir. 2021 marttakı tüm abdomen
MRG;Karaciğer parankiminde yaygın milimetrik T2A hipointens,T1A izointens
nodüllerde IVKM sonrası kontrast fiksasyonu izlenmemiş olup rejenerasyon
nodülü lehine değerlendirilmiştir. Sağ lob portal ven dallarının kalibrasyonu
azalmıştır(kronik trombotik değişiklikler). Sol lob portaldalı geniş kalibrasyonda
izlenmiş olup portal ven sol dalından paraumblikal alana uzanan dilate tortiyoze kollateral vasküler yapılar izlenmiştir. Portal ven çapı 17 mm olup artmıştır.
Perihepatik,perisplenik ve batın içerisinde serbest effüzyon izlenmiştir..Dalak boyutu 180 mm olup artmıştır. Paraaortakaval lenf nodu istasyonunda büyüğü 15
mm kısa akslı çok sayıda bazıları nekrotik natürde LAP izlenmiştir.Lenfoma ön
tanısıyla çekilen 2021 mayıstakı PET/CT’sinde;Sol retrokrural alandan başlayarak abdomende paraaortik ve aortokaval alanlar boyunca pelvise doğru ilerleyen ve bilateral common iliak, presakral ve solda obturatuar lenfatik istasyonları
dolduran zincir şeklinde dizili en büyüklerinin aksiyal çapı 2.5 cm yi geçen, bazılarının ortası nekrotik görünüm kazanan çok sayıda lenf bezine ait artmış FDG
tutulumları (SUVmax=13.63) saptanmıştır.2021mayısta sağ paraortik alanda
infrarenal düzeydeki LAM'a bilgisayarlı tomografi eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıldı.Biyopsi sonucu;Yüksek Dereceli B Hücreli Lenfoma ile
uyumlu geldi.2021şubat ve mayısta grade 3 özofagus varis kanaması nedeniyle
2kez band ligasyonu yapılmış.Takip amacıyla hematoloji polikliğine gönderildi.
Tedavi almak için tümörün alt tip tayini için lenf nodunun eksizyonu önerildi.
Temmuz 2021de covid enfeksiyonu nedeniyle ex oldu.
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MALNÜTRE HASTADA GELİŞEN HİPOKALEMİ VE OGİLVİE
SENDROMU BİRLİKTELİĞİ
Buket Dağgören Pehlivan1, Sarper Çalışkan1, Özge Yardımcı1, Ali Mert
Habip1, İbrahim Önal1, Erhan Davut Pehlivan2, Fatih Borlu1
1Şişli Hamidiye Etfal Suam
2Özel Avicenna Hastanesi

Bu olgumuzda malnütrisyonu olan 80 yaşında kadın hastamızda gelişen
elektrolit imbalansı tablosu ve buna sekonder oluşan Kolonik Psödo Obstrüksiyonu (Ogilvie Sendromu) inceledik.
Hastamızın öyküsünde hipertansiyon, diyabetes mellitus tanıları mevcut olup
9 ay önce düşme sonrası femur fraktürü nedeniyle opere olmuştu. İmmobil olan
hasta kliniğimize halsizlik,ödem,bulantı,kusma ve ishal şikayetleriyle başvurdu.
Bu şikayetleri 20 günden fazla sürmekteydi. 2 aydır kan ve mukus içermeyen
sulu dışkılaması olduğu öğrenildi. Bakılan tetkiklerinde Mg=1.58 Alb=19.8
CRP=7.09 K:2.80 gelmesi üzerine hipopotasemi etiyolojisini araştırma ve destek tedavi amaçlı hastanın yatışı gerçekleştirildi.
Yapılan Toraks BT görüntülemesinde bilateral 7 cm'e varan plevral effüzyon
gözlendi. Batın BT'de kolonik anslar belirgin derecede distandü görüldü ve hava-sıvı seviyelenmeleri izlendi. Bağırsak obstrüksiyonu açısından anlamlı olabileceği şeklinde raporlandı. Perihepatik,perisplenik serbest sıvı izlendi.
Hasta mevcut bulgularla genel cerrahi ve gastroenteroloji kliniklerine danışıldı. İlk planda Akut Psödo kolonik obstruksiyon(Ogilvie Sendromu) düşünülerek
oral alımının kesilmesi, nazogastrik drenajın sağlanması, sıvı elektrolit dengesinin düzenlenmesi, rektal tüp takılması ve lavman uygulanması önerildi.
Hastaya yatışı süresince potasyum ve magnezyum replasmanları yapıldı, beslenme desteği sağlandı. Kabızlık ve ishal şeklinde dışkılama döngüleri olduğunu
ifade eden hastaya gastroskopi ve kolonoskopi planlandı. Hastanın tablosunu
açıklayabilecek gross patoloji endoskopik görüntülemelerde saptanmadı.
Hastanın bu tablosu femur fraktürü sonrası gelişen immobilizasyon ve yetersiz beslenmeye bağlı olarak gelişen elektrolit imbalansına bağlandı. Bu olgumuzda nadir bir obstruksiyon sebebi olan Ogilvie sendromunun malnütrisyon
ve immobilizasyon ile ilişkisini gözlemlemiş olduk.
Anahtar kelimeler: ogilvie, ileus, hipokalemi, malnütrisyon
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OTOİMMUN HEPATİT HASTALARININ ÖZELLİKLERİ VE YAŞAM
SÜRESİYLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
Büşra Çetinel1, Ulus Salih Akarca2
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Giriş ve Amaç: Otoimmun hepatit (OİH); dolaşımdaki otoantikorlar ve
yüksek serum globulin seviyeleri ile karakterize, karaciğerin (KC) kronik inflamatuar bir hastalığıdır. Ortalama başlangıç yaşı 40’lı yaşlardır. Siroza, hepatoselüler karsinoma, ölüme yol açabilen bir KC hastalığı olmasına rağmen sıklıkla
akut hepatit olarak karşımıza çıkar. Tedavinin amacı immunsupresif tedavi ile
serum trasaminazlar ve IgG seviyelerinde normalleşmenin görülmesi, hastalığın
ilerlemesinin engellenmesidir. Amacımız Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniğinde 1995 yılından beri takip edilen OİH hastalarının yaşam
süresiyle ilişkili parametreleri belirleyip prognostik skor (PS) geliştirmekti.
Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği,
Hepatoloji Polikliniği veritabanında OİH veya OİH+ Primer biliyer kolanjit ve
OİH+Primer sklerozan kolanjit örtüşme sendromu tanısı alan hastalar içinden
yeterli bazal verisi olanlar, ölüm bilgilerine ulaşılabilen hastalar seçilerek 1995-
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2021 yılları arasında OİH tanısı almış olan 299 hasta dahil edilmiştir. Alkol kullanımı, viral hepatitler, konjenital KC hastalıkları gibi başka bir kronik KC hastalığı
olanlar dışlandı. Cinsiyet, tanı yaşı, tedavi, eşlik eden otoimmun hastalıkları,
tanı anındaki biyokimya verileri, tanıdan 3 yıl sonraki biyokimya verileri, otoimmun markerlar, KC biyopsileri, ilaç kullanımı, ultrason bulguları kaydedildi.
Bulgular: 299 hastanın %26’sında PBK, %2’sinde PSK eşlik etmekteydi.
250’si (%83,6) kadın, 49’u (%16,4) erkek olup, kadın erkek oranı 5,1 olarak saptandı. Yaş ortalaması 46.0±14,2 yıl idi. 65’inde 1 otoimmun hastalık,
9’unda 2, 1’inde ise 3 farklı otoimmun hastalık eşlik etmekteydi. Sıklıkla eşlik
eden otoimmun hastalıklar; tiroid hastalığı (%9), romatoid artrit (%3), sjögren sendromu (%5). 27 hastanın (%9) ilaçla indüklenmiş OİH olduğu kabul
edilmiştir. En sık NSAİİ kullanımı (%40) sonrası OİH tetiklendiği görülmüştür.
Hastaların 18’i (%6,0) tanı anında, 25’i (%8,4) takip sırasında siroz tanısı almıştır. Ortalama 7,8 yıl takip sırasında hastaların 34’ü (%11,4) ölmüş, 4’ü (%1,4)
nakil olmuştur. Ortalama yaşam süresi 22 yıl olarak bulundu. 1 yıllık sağ kalım
oranı %99, yıllık sağ kalım oranı %96, 10 yıllık sağ kalım oranı %91, 20 yıllık
sağ kalım oranı %70 olarak bulundu. Tanı anında siroz olmayanların tanıda ve
takipte siroz olan hastalara göre yaşam süreleri anlamlı olarak daha fazla bulunmuştur (p<0,0001). USG de KC yağlanması olanların yaşam süresinin belirgin
ve anlamlı olarak daha kısa olduğu saptanmıştır. Tanı ve 3.yıl takip laboratuvar
verileri ile yaşam süresi arasındaki ilişki, Cox regresyon analizleri ile gösterildi.
Tek değişkenli analizlerde yaş, tanıdaki albümin, tanıdaki total protein, tanıdaki
HDL, 3. Yıl; AST, ALP, GGT, total bilirubin,direk bilirubin, albümin, trombosit,
siroz varlığı, steroid devam etme zorunluluğu, sürekli remisyonda olma gibi bağımsız değişkenler ile yaşam süresi arasında anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır (şekil 1). Anlamlı saptanan parametreler çok değişkenli regresyon analizine
alınmış ve PS geliştirilmiştir. OİH hastalarının takip verileri ve tanı verileri ile
hesaplanan PS; 10 yıl içindeki ölüm olasılığını %100 sensitivite ve %83,2 spesifisite ile göstermektedir.
Sonuç: Hastaların tanı anındaki yaşı, siroz varlığı, steroid devam etme zorunluluğu, total protein değeri ile tedavinin 3.yılında görülen ALP değeri prognostik açıdan yol gösterici olabilir.
Anahtar kelimeler: Otoimmun hepatit, siroz, prognostik skor, sağkalım
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BİR ANTİOBEZİTE İLACI OLAN TOPİRAMATIN KARACİĞER
ÜZERİNDEKİ OKSİDAN ETKİSİ
Sevtap Kılınç1, Pelin Şahin1, Zeynep Yığman2, Onur Can Kılınç3, Ayşe
Meltem Sevgili1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Anabilim Dalı

3Tc Sbü Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

Giriş ve Amaç: Obezite non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH) ve
karaciğerde oluşan oksidatif stres ile yakından ilişkilidir. Karbonik anhidraz inhibisyonu yapan bir antiepileptik olan topiramat (TPM) obezite tedavisinde de
kullanılmaktadır ve bazı çalışmalarda antioksidan diğerlerinde ise oksidan etkileri gösterilmiştir. Ancak TPM’nin sağlıklı ya da NAYKH oluşturulmuş karaciğer
dokusunda oksidan-antioksidan parametreler üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Dolayısı ile bu çalışmada TPM’nin sağlıklı ve yağlı karaciğer üzerindeki
etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: 24 adet Wistar albino sıçan kontrol (K), topiramat (TPM), diyet
(D) ve diyet + topiramat (DT) olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Diyet gruplarına
NAYKH oluşturmak amacıyla 6 hafta sadece yağlı diyet uygulandı. Uygun gruplara TPM, 7. haftadan itibaren 3 hafta boyunca (100 mg/kg/gün; po) verildi.
Haftalık kilo ve kan şekeri takipleri yapıldı; karaciğer dokusunda, malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH) düzeyleri, karbonik anhidraz (CA) ve glutatyon
peroksidaz (GPx) aktivitesi ölçüldü. H&E boyaması ile karaciğer dokusunda
yağlanma, infiltrasyon ve balonlaşma dejenerasyonu değerlendirilerek NAYKH
aktivite skoru (NAS) hesaplandı.
Bulgular: Diyetle artan ağırlık ve kan şekeri TPM uygulaması ile düştü (K
vs D p=0,037; D vs DT p=0,003). Çalışmada TPM tek başına MDA’yı artırırken (K vs TPM p<0,0001); antioksidan parametreleri azalttı (GSH için K
vs T p<0,0001; GPx için K vs T p=0,000). Diyet gruplarında MDA düzeyleri
artarken (K vs D p=0,035); GSH ve GPx düzeyleri azaldı (GSH için K vs D
p<0,0001; GPx K vs D p<0,0001). Diyet + topiramat grubunda da benzer
şekilde MDA artarken (K vs DT p<0,0001); antioksidan parametreleri azalttı
(GSH için K vs DT p<0,0001; GPx için K vs DT p=0,000). CA aktivitesi bakımından TPM ile K grubu karşılaştırıldığında TPM aktiviteyi azalttı (K vs TPM
p=0.021). Histolojik değerlendirmelerde diyetin neden olduğu yağlanma ve
balonlaşma dejenerasyonu (K vs D yağlanma p=0,017; balonlaşma p=0,032)
TPM uygulamasından sonra değişmedi. İnfiltrasyon ise sadece DT grubunda
kontrole göre daha yüksekti (p=0,037).
Sonuç: TPM kilo kaybettirmesine rağmen visseral yağlanmayı azaltamadığı
gibi sağlıklı karaciğer dokusunda oksidan etki göstermiştir. Her iki etkenin bir
arada olduğu DT grubunda oksidan etki tek başına TPM veya diyetin oluşturduğundan daha yüksek olmamasına karşın histolojik hasar daha belirgindir. Dolayısı ile bu çalışmanın verileri TPM kullanımının özellikle ek karaciğer hastalığı
olan kişilerde sakıncalı olabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar kelimeler: Topiramat, Nonalkolik yağlı karaciğere hastalığı, Oksidatif stres,
Obezite
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HİPOTİROİDİYE BAĞLI RABDOMİYOLİZ VE AKUT BÖBREK
HASARI
Gülcan Varol1, Şükriye Karagöl2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Dahiliye Bilim Dalı, Trabzon

Giriş: Hipotiroidiye bağlı miyopati görülebilir1. Rabdomiyoliz ise nadirdir2,3.
Kesin nedeni bilinmemekle birlikte bozulmuş glikojenoliz, trigliserid mekanizması ve mitokondriyal oksidatif mekanizmalarla ilişkili olduğu düşünülmektedir4.
Uzun süreli oksidatif hasar sonucu kas hücreleri zarar görür. Glikojenolizin bozulması nedeniyle tip 1 kas liflerinde atrofi, tip 2 kas liflerinde hipertrofi meydana gelir. Burada hipotiroidi belirtileri olan, başlangıçta böbrek yetmezliği ve
miyopati bulguları ile başvuran bir olgu sunulmaktadır.
Olgu: 38 yaşında bilinen bir hastalığı olmayan erkek hasta kas ağrısı, halsizlik,
25 gündür elde, ayaklarda ve göz altlarında şişlik, ayaklarda yanma, karıncalanma hissi ile dahiliye polikliniğine başvurdu. Hastanın öyküsünde 15 gün önce
NSAİİ kullanımı dışında ilaç kullanımı; bitkisel ürün kullanımı, bilinen bir hastalığı, düşme, kemirgen teması, ilaç kullanımı gibi rabdomiyolize neden olabile-
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cek farklı bir sebep olmadığı öğrenildi. Fizik muayenesinde +2 pretibial ödem
dışında patoloji saptanmadı. Yapılan tetkiklerinde BUN:16 mg/dL, Kr:1.97 mg/
dL, ALT:125 U/L, AST:138 U/L, GGT:28 U/L, ALP:65 U/L, Tbill:0.47 mg/dL,
CK:2526 U/L, LDH:517 U/L, CRP:0,4 mg/L, TSH:>47.900 mIU/L, sT3:1.33
ng/L, sT4: 0.19 ng/L, Anti-TPO: >1039,0 IU/mL, Anti-TG:<0,9 IU/mL idi. TİT’
de dansite:1.008, Ph:6 idi, hematüri, pyüri ve proteinüri yoktu. Hipotiroidi ve
akut böbrek hasarı tanılarıyla hospitalize edildi. Renal ultrasonda özellik yoktu. Toplanan 24 saatlik idrarda kreatinin klirensi: 73 mL/dk, protein atılımı:60
mg/gün olarak hesaplandı. Tedavi olarak levotiroksin 1x50 mcg, IV hidrasyon
başlandı. Miyalji semptomu ve CK yüksekliği için alkali diürez yapıldı. Tiroid
USG’de her iki tiroid lobunda psödonodüler görünüm saptandı. Çekilen EMG
normaldi. Hastada ön planda hipotiroidiye bağlı miyopati ve buna bağlı rabdomiyoliz düşündü. Bir ay sonra bakılan tetkiklerinde TSH:35.07 mIU/L, sT4:1.09
ng/dL olan hastanın Kr:1.09 mg/dL, CK:328 U/L ye gerilediği görüldü. Levotiroksin 1x150 mcg tedavisi ile taburcu edildi. Hastaya tedavi başlandıktan bir ay
sonra böbrek fonksiyon testleri düzeldi, 1,5 ay sonra TFT normale döndü, kas
gücü düzeldi, CK normale döndü.
Tartışma: Lipid düşürücü ilaçların kullanımı, alkol, egzersiz, kronik böbrek
yetmezliği, hiponatremi; hipotiroidide meydana gelen rabdomiyolizi şiddetlendirir5,6. CK artışı klinik belirtilerin şiddetiyle ilişkili değildir ancak TSH seviyesiyle koreledir3. Çoğunlukla EMG normaldir. Bulgular tiroid hormon replasman
tedavisine iyi yanıt verir. Laboratuvar anormallikleri genelde birkaç hafta içinde
düzelir7,8,9. Kas güçsüzlüğü birkaç ay içinde daha yavaş iyileşir10. Şiddetli miyopatisi olan hastalarda tedaviye rağmen kalıcı güçsüzlük görülebilir11. Hipotiroidinin klasik semptomları ile başvuran, kreatinin ve kas enzimlerinde yükselme
saptanan hastalarda hipotiroidi ve hipotiroidiye bağlı rabdomiyoliz mutlaka
akla gelmelidir. TSH bu konudaki en duyarlı tarama testidir.
Anahtar kelimeler: Hipotiroidiye bağlı miyopati, Rabdomiyoliz, Akut böbrek hasarı
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Tablo 1. Hastanın Laboratuvar Parametreleri
16.10.2020
(Geliş)

23.10.2020
(Levotiroksin
tedavisinin 7. günü)

10.11.2020
(Levotiroksin
tedavisinin 1. ayı)

TSH (mIU/L)

>47.900

>49.000

35.07

0.41

T4 (ng/dL)

0.19

0.25

1.09

1.12

Kreatinin (mg/dL)

1.97

1.49

1.09

0.9

BUN (mg/dL)

16

18

14

10

CK (U/L)

2526

1239

328

87

LDH (U/L)

517

413

217

159
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(Levotiroksin
tedavisinin 3. ayı)
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METASTATİK MEME KANSERİ İLİŞKİLİ EKTOPİK ACTH: OLGU
SUNUMU
Selinay Emekli, Başak Can, Esra Deniz Kahvecioğlu, Mehmet Hurşitoğlu,
Zeynep Karaali
Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

Ektopik adrenokortikotropik hormon (ACTH) üreten nonpitüiter nöroendokrin neoplazmlar; Cushing sendromunun yaklaşık %7 nedenini oluşturur.1
İzole lezyonlar veya yaygın metastazlı agresif tümörler neden olabilir.2 Ektopik
lokalizasyonlar arasında en sık akciğer (%55); pankreas (%9); mediasten-timus
(%8); adrenal (%6), gastrointestinal sistem (%5), tiroid (%4) kaynaklıdır. Ektopik ACTH'li hastalarda klinikte şiddetli hipertansiyon, diyabet, enfeksiyonlar,
psikotik reaksiyonlar ve hiperkortizolemi ilişkili dirençli hipokalemi görülebilir. 3
Giriş: Cushing sendromunun semptom ve bulguları doğrudan endojen veya
ekzojen kaynaklı aşırı glukokortikoide kronik maruziyetten kaynaklanır. Tanı
koymak genellikle zordur, çünkü semptom ve bulguların hiçbiri patognomonik
değildir. Obezite, hipertansiyon ve glukoz intoleransı gibi semptomlar adrenal
hiperfonksiyonu olmayan kişilerde de sık görülür. Sonuç olarak, tanının biyokimyasal testler ile doğrulanması gerekir. Aşırı steroid üretiminin süresine ve
yoğunluğuna bağlı olarak, subklinikten aşikar sendroma kadar geniş bir yelpazesi vardır. Cushing sendromu kortikotropin (ACTH) bağımlı veya bağımsız gelişebilir. Cushing sendromu tanısı ile başvuran tüm hastalar arasında en yaygın
neden, ekzojen glukokortikoid uygulamasına bağlı iyatrojenik Cushing'dir. Genel olarak en yaygın ikinci form, ACTH'nin hipofiz tümöral hipersekresyonuna
bağlı gelişen Cushing hastalığıdır.4 Hipofiz dışı tümörün ACTH salınımına bağlı
gelişen cushing sendromu daha nadirdir ve klinik çok daha hızlı ilerler. En sık
akciiğer nöroendokrin tümörlerinde olmakla birlikte tüm nöroendokrin veya endokrin olmayan tümörler ektopik ACTH sendromu ile ilişkili olabilir 5. Yüksek
serum kortizol konsantrasyonları, böbreklerin kortizolü kortizona dönüştürme
yeteneğini bastırır ve bu durum mineralokortikoid reseptörlerinin aktivasyonu
ile sonuçlanır. Hipokalemi, deoksikortikosteron ve kortikosteron gibi mineralokortikoidlerin adrenal hipersekresyonundan da kaynaklanabilir 6.
Olgu: Bilinen hipertansiyonu olan 75 yaş kadın hasta. 6 sene önce memede
duktal karsinoma in situ nedeniyle sol mastektomi ve sentinel lenfadenektomi
operasyonu yapıldı. Kemoterapi uygulanmadı. Kitle patoloji raporu hormon
reseptör pozitif olması nedeniyle letrozol 2.5 mg/gün başlandı. Takibi devam
ederken göğüs ağrısı, terleme şikayetleri olması üzerine çekilen toraks BT’de sol
akciğer üst lobda 2.8 cm çapında satellit nodül ve her iki akciğerde subplevral
milimetrik nodüler lezyonlar izlendi. Kitleden yapılan biyopsi patolojisi küçük
hücreli karsinom ile uyumlu olarak raporlandı. Çekilen PET-CT’de kitle çevresinde; lateral ve inferiorda 3.7x4 cm ve 2 cm boyutlarında artmış FDG tutulumu
saptandı. Mediastinal lenf nodlarında da bilateral artmış FDG tutulumu mevcuttu. Metastatik küçük hücreli akciğer kanseri konularak sisplatin+etoposit kemoterapi rejimi başlandı. İlk kür kemoterapiden 3 hafta sonra senkop, halsizlik,
baş dönmesi şikayetiyle acil servis başvurusu oldu. Bakılan kontrol kanlarında
K:1.55 mEq/L olan hastanın servise yatışı yapıldı. Potasyum replasmanı sonrası
hipopotaseminin düzelmemesi üzerine bakılan sabah saat 06.00 kortizol seviyesi:70.2; aldosteron:3.82ng/dl; ACTH:300 pg/ml; 24 saat idrar kortizol:2188 ug
ve gece tükrük kortizol:15.3 olarak sonuçlandı. 1 mg deksametazon supresyon
testi sonucunda sabah kortizol:56.9’du. Baskılanma olmayan hastaya çekilen
hipofiz MR normal olarak raporlanması üzerine.ektopik ACTH tanısı konuldu.
Kabergolin 0,25 mg/gün ve okreotid 30 mg ayda bir olarak başlandı. Tedavisinin 2. haftasında kortizol:36.8 ve potasyum seviyelerinde yükselme başladı.
Hipopotasemi tablosunun düzelmesi sonrasında kemoterapi planlanan hasta
tedavinin 4. haftasında altta yatan malignite ilişkili sebeplerle kaybedildi.
Sonuç: Hiperkortizolizm tedavisinde ilk seçenek, nedeni ne olursa olsun
(kortikotropin üreten hipofiz tümörü (Cushing hastalığı), hipofiz dışı bir tümörün
ektopik ACTH salgılaması veya bir adrenal adenom veya karsinom tarafından
kortizol salgılanması nedeniyle) cerrahidir. Bununla birlikte, cerrahi kontrendike
veya başarısız olduğu durumlarda medikal tedavide adrenal enzim inhibitörleri
(Ketokonazol, metirapon, osilodrostat ve mitotan), adrenolitikler (Mitotan-bazı
dozlarda), glukokortikoid reseptör antagonistleri(Mifepriston), hipofiz tümörünü (Pasireotiid, kabergolin) veya ektopik tümörü (Okreotid, kabergolin) hedef
alan ilaçlar kullanılabilir.7 Cushing sendromu tedavi edilmediği durumlarda
kardiyak nedenlerle mortalite oranı yüksek bir durumdur. Bunun başlıca nedenleri arasında metabolik sendrom (hiperglisemi, dislipidemi, santral obezite,
hipertansiyon tablosu), koagülopati, ateroskleroz artışı, endotelyal disfonksiyon
ve glukokortikoid fazlalığına bağlı kardiyak yapısal ve fonksiyonel değişiklikler
gösterilebilir. 8 Erken tanı, CS ile ilişkili komplikasyonları ve aşırı mortaliteyi
önlemek için önemlidir.
Hastamızda hiperkortizolizm ektopik tümör ilişkili ve cerrahi yapılamayacak
durumda olduğundan, hastanın yaşı ve komorbiditeleri dikkate alınarak medikal tedavide ilk seçenek oktreotid ve kabergolin olmuştur. Her ne kadar erken
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tanı almış ve etkili tedavi başlanmış olsa dahi hastamızda cushing tablosunun
mortalitesi yüksek bir malignite kaynaklı olduğu unutulmamalıdır.
Anahtar kelimeler: Cushing, hiperkortizolemi, ektopik, ACTH
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Sol hilusda mediastene invaze 6x5 cm boyutunda kitlesel lezyon
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İÇ HASTALIKLARI SERVİSİNDE NADİR BİR VAKA: MALİGN
NÖROLEPTİK SENDROM
Sena Arıcı, Ece Örnek
Sbü Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Nöroleptik malign sendrom (NMS), antipsikotik (nöroleptik) ajanların
kullanımı ile ilişkili ve mental durum değişikliği, rijidite, ateş ve disotonomiden
oluşan belirgin bir klinik sendrom ile karakterize, yaşamı tehdit eden nörolojik bir acil durumdur. Mortalite, doğrudan hastalığın dysautonomik belirtilerinden ve sistemik komplikasyonlardan kaynaklanır.[1,2] NMS en sık olarak,
daha önce nöroleptik ajanlar (örn., haloperidol, flufenazin) olarak adlandırılan
yüksek potensli birinci nesil antipsikotik ajanlarla görülür [3-5]. Bununla birlikte, düşük potensli (örneğin klorpromazin) ve ikinci kuşak antipsikotik ilaçlar
(örneğin klozapin, risperidon, olanzapin) ve ayrıca antiemetik ilaçlar (örneğin
metoklopramid, prometazin ve levosulpirid) dahil olmak üzere her sınıf antipsikotik ilaç suçlanmıştır.) [6-8]. Semptomlar genellikle antipsikotik tedavinin ilk
iki haftasında gelişirken, sendromun ilaç kullanımı ile ilişkisi kendine özgüdür.
NMS, tek bir dozdan sonra veya aynı ajanla aynı dozda uzun yıllar tedaviden
sonra ortaya çıkabilir [9].
Olgu: 26 yaş kadın hasta hareket edememe, bilinç bulanıklığı, terleme ve
çarpıntı şikayetleri ile acil servise getirildi. Acil serviste yapılan tetkiklerinde kreatin kinaz(CK):1086 U/L WBC: 14500 olan fizik muayenesinde yaygın rijiditesi
olan hasta çekilen EKG'sinde sinüs taşikardisi olması ve GKS: 11 olması üzerine Nöroleptik malign sendrom tanısı ile İç hastalıkları yoğun bakım ünitesine
alınarak takip edildi. Hastanın 5 yıldır bipolar bozukluk tanısı mevcut olup bu
nedenle daha önce karbamazepin tedavisi aldığı ve acil başvurusundan 10 gün
önce 5 gün aralıkla 2 sefer paliperidon enjeksiyonu yapıldığı not edildi.Yoğun
bakım takibinde hastaya 24 saat Dantrolen infüzyonu verildi. Genel durumu
düzelmesi ve yoğun bakım ihtiyacı kalmaması üzerine iç hastalıkları kliniğine
alındı. Kliniğe kabulünde alt ve üst ekstremitesini hareket ettiremiyor, yutma
fonksiyonu olmaması nedeni ile feeding tüp ile beslenliyor ve konuşamakta güçlük çekiyordu. Hastaya dantrolene yanıt alınamaması nedeni ile oral amantadin
tedavisi başlandı. Amantadin tedavisine de yanıt alınamayan hasta psikiyatri,
nöroloji ve iç hastalıkları konseyi kararı ile elektro konvulsif tedavi (EKT) için
uygun görüldü. EKT öncesi kontraendike patolojiler açısından tetkikleri tamamlanan hastaya aralıklarla 1 ay içerisinde toplamda 5 seans EKT yapıldıktan sonra yapılan nörolojik değerlendirmesinde hastanın üst eksitremite mobil, hasta
oral yolla beslenebiliyor, alt ekstremite kısmı mobil ve hasta 3-4 kelime ile cümle
kurabiliyor haldeydi.
Tartışma:NMS genellikle yüksek dopaminerjik afiniteye sahip ajanların kullanımı ile ortaya çıkabilir. Klozapin ve atipik antipsikotiklere bağlı olarak kısmi
veya olağan dışı NMS vakaları bildirilmiştir. Sunduğumuz olgu, NMS'nin atipik
ve uzun progresi nedeniyle dikkat çekicidir. Tedavide medikal tedaviye dirençli
olgularda EKT'nin etkin bir tedavi seçeneği olabileceği de akılda tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: Nöroleptik malign sendrom, EKT
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PS-123

PS-124

İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİNDE NADİR BİR HİPONATREMİ
OLGUSU: PSİKOJENİK POLİDİPSİ

UZAMIŞ TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYONLA İLİŞKİLİ
WERNİCKE ENSEFALOPATİSİ

Sena Arıcı, Elif Gülay Öztürk, İlker Taşçı, İbrahim Çırak, Bilal Tekin

Beyza Keleş, Sevil Özkan, Esma Merve Arda, Ezgi Nazlı Göger, Huzeyfe Köklü

Sbü Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Sbü Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Hiponatremi serum sodyum düzeyinin 135 mEq/ L’nin altında olmasıdır ve en sık karşılaşılan elektrolit bozukluğudur (1). Hipervolemiye eğilim yapan hastalıklarda (2,3) ve bazı ilaçlara bağlı daha sık görülür (1). Akut ve derin
hiponatremi önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir (1).Yatan hastaların
%15-30’unda kan sodyum düzeyinin normal aralığın altına düşebildiği bildirilmiştir (4).Hiponatremi, su alımının su atılımından fazla olduğu durumlarda
görülür; fazla su alımından, düşük su atılımından veya bu durumların kombinasyonundan kaynaklanabilir. Susuzluk hissinde artışın belirgin olduğu primer
polidipsi, en sık psikiyatrik hastalığı olan hastalarda görülür(5).Hiponatremi iç
hastalıkları pratiğinde sik görülen ve önemli bir klinik durumdur. Etiyolojiden
bağımsız olarak hiponatremi laboratuar bulgusuna sahip hastalar büyük çoğunlukla iç hastalıkları kliniğine yatmaktadır. Bundan dolayı hiponatremi iç hastalıkları alanında önemli bir öğrenim hedefi ve klinik takip ve tedavi başlığıdır.
Olgu: 56 yaş erkek hasta halsizlik, baş dönmesi ve bulantı şikayetleri ile acil
servise başvurdu. Acil serviste yapılan tetkiklerinde serum sodyum düzeyi 123
mmol/L idrar sodyum düzeyi: 8 mmol/L gelen hasta ciddi hiponatremi nedeni
ile iç hastalıkları kliniğine kabul edildi. Hasta 10 senedir psikoz ile takipli olup
olanzapin 15 mg/gün kullanmaktaydı. Bilinen ek hastalığı yoktu. Sorgusunda
hastanın günde 8-10 litre su tükettiği not edildi. Hasta primer polidipsiye sekonder hiponatremi olarak değerlendirildi. Eşlik eden ekstrarenal kayıba neden
olabilecek bir patoloji tespit edilmedi. Hastanın yapılan psikiyatrik değerlendirmesinde hastanın bedeninde yaşayan sülükleri su içerisinde yüzdürmek istemesi nedeni ile bir süredir çok su tükettiği, tüketmemesi halinde öleceğine inandığı
öğrenilmesi üzerine psikiyatriye konsülte edildi. Hastanın su alımı kısıtlandı ve
diyetle oral tuz alımı 3 gr/gün olarak ayarlandı. Takibinde serum sodyum düzeyi 135 mmol/L'ye yükselen hastanın primer polidipsi sebebi hastalığı ile ilişkili
hezeyanları olması nedeni ile tedavi revizyonu ve takip amacı ile psikiyatri kliniğine devir edildi.
Tartışma: Primer polidipsi (bazen psikojenik polidipsi olarak adlandırılır),
su alımında artış ile karakterizedir. Bu bozukluk en sık orta yaşlı kadınlarda ve
ağız kuruluğu hissine yol açabilen fenotiyazin alanlar da dahil olmak üzere psikiyatrik hastalıkları olan hastalarda görülür(6). Bizim olgumuzda olduğu gibi
orta yaş erkekeklerde de görülebilen ve hemen her zaman ilaç kullanımı ile
ilişkili olmayan bir klinik durum olabileceği de akılda tutulmalıdır. Altta yatan
hastalığın bir klinik parçası olarak da karşımıza çıkabilir. Bu durumda tedavi tek
başına dahiliye uzmanı tarafından yönetilmek yerine multidisipliner bir yaklaşım
gerektirir. Bu olguda da olduğu gibi tek başına hiponatremiye neden olan su
alımını hastane yatışı süresince kısıtlamak çözüm olmayacaktır. Hastanın çok su
tüketmesine neden olan hezeyanlarına yönelik tedavi revizyonu yapmak tedavinin ana bileşenini oluşturmaktadır.

Wernicke ensefalopatisi, tiamin eksikliğine bağlı gelişen akut nörolojik bir durumdur. Klinik olarak ataksi, oftalmopleji ve bilinç bozukluğu ile karakterizedir.
Alkolizm ve ciddi malnutrisyon en sık nedenler arasında olmakla birlikte uzun
süreli parenteral beslenme sonucu da görülebilir. Bu olguda özofagus perforasyonu sonrası dönemde tiamin desteği olmaksızın uzun süreli total parenteral
beslenme alan, taşikardi, horizontal nistagmus, ataksi ve bilinç bulanıklığı gelişen
ve tiamin tedavisine yanıt veren Wernicke ensefalopatili bir vaka sunulmuştur
Anahtar kelimeler: Wernicke Ensefalopatisi,tiamin

Kranial MRG bilateral talamus tutulumu

Genel Dahiliye

Anahtar kelimeler: Primer polidipsi, Psikojenik polidipsi
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BEL VE SIRT AĞRISI İLE BAŞVURAN GENÇ YAŞ KADIN
HASTADA SAPTANAN PERİAORTİT VE IGG4 İLİŞKİLİ HASTALIK
TABLOSU
Melek Özkan
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Amaç: IgG4 (İmmunglobulin G4) ilişkili hastalık çeşitli organ ve sistemleri
etkileyebilen, tipik patolojik bulguları ve serum IgG4 düzeyi yüksekliği ile seyreden sistemik bir hastalıktır.Bazen spontan regresyon görülebilir.Bazense steroid
ve immunsupresif tedavilerle tedavi edilir.Burada bel ve sırt ağrısı ile başvuran
genç yaş kadın hastada saptanan periaortit ve IgG4 ilişkili hastalık olgusunu
sunacağız.
Olgu: 23 yaşında kadın hasta yaklaşık 1 yıldır aralıklı olan, analjezik kullanımı sonrası kısmen rahatlayan bel ve sırt ağrısı şikayetiyle başvurdu.Bilinen
komorbidi, sürekli kullandığı ilaç ve operasyon öyküsü olmayan hastanın soygeçmişinde annesinde romatoid artrit öyküsü mevcuttu.Dökümente edilen ateşi
yoktu.Sistem sorgulamasında ve romatolojik sorgulamasında özellik olmayan
hastanın son 1 yıl içerisinde yaklaşık 10 kg kaybı mevcuttu. Genel durumu orta-iyi, bilinci açık, oryante-koopere idi.Hastanın vital parametrelerinde vücut
sıcaklığı 36 C, nabız:90/dk, kan basıncı:110/75 mmHg, solunum sayısı: 16/dk
idi.Fizik muayenesinde solunum sistemi, kardiyovasküler sistem ve batın muayenesi olağan (organomegali saptanmadı), periferik nabızları açık, baş-boyun,
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aksiller ve inguinal bölgede patolojik boyutta lenf nodu palpe edilmedi.Kas
gücü alt ve üst ekstremitede bilateral 5/5 idi.Hastanın kan tetkikleri Tablo 1’de
sunulmuştur.Rutin kan tetkikleri ile değerlendirilen genç hastada akut faz reaktan yüksekliği nedeniyle lenfoproliferatif hastalık, malignite, romatolojik hastalık
ön tanılarıyla boyun ve torakoabdominal tomografi istendi.Tomografi resmi raporunda akciğerde vaskülit tutulumu olarak değerlendirilen nodüler dansiteler,
buzlu cam alanları ve bilateral minimal plevral efüzyon, batında abdominal aortayı ve visseral arter orjinlerini çepeçevre saran yumuşak doku dansitesinde yoğunluk artımı, buna bağlı SMA ve sağ renal arter orjin düzeylerinde darlık saptandı.Bulgular periaortit lehine değerlendirildi ve hastada ön planda IgG4 ilişkili
hastalık düşünüldü.Hastadan gönderilen IgG4 düzeyi yüksek saptandı.Çekilen
Pet tomografisinde çıkan aortada, arkus aortada ve toraka-abdominal aortada
damar çeperi boyunca diffüz tarzda artmış F-18 FDG tutulumu saptandı.Vücudun diğer kesimlerinde patolojik F-18 FDG tutulumu saptanmadı.Ağır vasküler
yapı tutulumu nedeniyle hasta ivedilikle romatolojiye yönlendirildi.Yüksek doz
metilprednizolon verilen hasta idame azatiopürin ve metilprednizolon tedavisi
ve şikayetlerinde kısmi remisyonla romatoloji takibine devam etmekte.
Sonuç: Romatolojik hastalıklar çevresel ve genetik faktörlerin birleşimi sonucu multifaktöriyel olarak ortaya çıkmaktadır.Genç yaş hastalarda bel ve sırt
ağrısı varlığında, klinik ilişkisiz akut faz reaktan yüksekliği durumunda lenfoproliferatif hastalıklar ve malignite ile birlikte sistemik romatolojik hastalıkların da
akla getirilmesi gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: İmmunglobulin G4, Glukokortikoid, Periaortit

Abdominal Tomografi: Abdominal aortayı ve visseral arter orjinlerini çepeçevre
saran yumuşak doku dansitesinde yoğunluk artımı

Tablo 1. Hastaneye başvuru laboratuar değerleri
C REAKTİF
PROTEİN, MG/L

LÖKOSİT, 10*3 u/L

9,7

KREATİNİN, MG/DL

0,74

NÖTROFİL, 10*3 u/L

6,8

ASPARTAT
AMİNOTRANSFERAZ, U/L

10

SEDİMENTASYON
(TAM KAN)

109
120

LENFOSİT, 10*3 u/L

2

ALANİN
AMİNOTRANSFERAZ, U/L

8

PROKALSİTONİN,
NG/ML

0,04

HEMOGLOBİN, G/DL

9

LAKTAT DEHİDROGENAZ,
U/L

117

BRUCELLA (ROSE
BENGAL)

NEGATİF

ORTALAMA ERİTROSİT
HACMİ (MCV)

64

ANTİ NÜKLEER ANTİKOR
(ANA)

NEGATİF

IgG4, G/DL

2,49

TROMBOSİT, 10*3 u/L

480

P-ANCA

NEGATİF

C-ANCA

NEGATİF
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SIK KULLANILAN AMLODİPİN İLE NADİR GÖRÜLEN YAN ETKİ
GİNGİVAL HİPERPLAZİ: OLGU SUNUMU
Aynur Kamburoğlu
Yenişehir İlçe Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği

Pet/Ct: Çıkan aortada, arkus aortada ve torako-abdominal aortada damar çeperi
boyunca diffüz tarzda artmış F-18 FDG tutulumu

Akciğer Tomografisi: Buzlu cam alanları ve minimal plevral efüzyon

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Giriş ve Amaç: İlaca bağlı gingival büyüme (DIGO), dişeti dokusunun
amaçlanan hedef organ olmadığı bazı ilaçların bir yan etkisidir. Antikonvülzanlar, immünsüpresifler ve kalsiyum kanal blokerleri gingival hiperplaziye neden
olan üç ana ilaç sınıfıdır. Kalsiyum kanal blokerleri içinde en sık nifedipin ile
ilişkilendirilmiştir. Amlodipin ile insidans nadiren bildirilmiştir. Burada hipertansif bir hastada amlodipin kullanımına bağlı gelişen bir gingival hiperplazi vakası
sunulmuştur.
Vaka Sunumu: Esansiyel hipertansiyon nedeniyle 1 yıldır amlodipin 10 mg
tedavisi almakta olan 55 yaşında erkek hasta iç hastalıkları polikliniğine genel
kontrol amaçlı başvurdu. Eş zamanlı başka bir ilaç kullanımı yoktu. Hastanın
sorgusunda dişeti rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Kan basıncı
kontrol altında olduğu için tedavisi değiştirilmemişti. Amlodipin etken maddesinin bilinen ancak sıkça gözden kaçan yan etkilerinden biri olan gingival hiperplazi Resim 1’ de gösterildi. Hastanın antihipertansif tedavisi perindopril 5 mg ve
indapamid 1,25 mg olarak değiştirildi. 1 ay sonra kontrol muayenesine çağırılan
hastanın cerrahi müdahale olmadan gingival hiperplazisinde belirgin gerileme
olduğu görüldü (Resim-2). Tansiyon takipleri normotansifti.
Tartışma ve Sonuç: Amlodipin, dişeti fibroblastlarının aktivasyonu ve hücresel folat alımının azalması, matriks metalloproteinazların sentezinde ve aktivasyonun azalma ile inaktif kollejanazın aktif kollejenaza dönüşememesiyle, aşırı bağ doku birikimine neden olur. Ayrıca inflame dişeti dokusunda IL-1 ve IL-6
gibi proinflamatuar sitokinlerin artmasıyla da fibroblastik proliferasyon görülebilir. Bakteri plağındaki konsantre ilacın direk toksik etkisiyle TGF-β1 seviyesinde
artış olur ve fibroblast proliferasyonu indüklenerek dişeti hiperplazisi gelişebilir.
Bu ilaçla tedavi edilen hastaların yalnızca bir alt grubunda gingival hiperplazi
geliştiğinden, bu kişilerin ilaca anormal duyarlılığı olan fibroblastlara sahip oldu-
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ğu ve genetik bir yatkınlık olduğu da varsayılmıştır. Amlodipin kaynaklı gingival
hiperplazi prevalansının %1.7 ile %3.3 arasında olduğu gösterilmiştir. Erkeklerde kadınlara göre 3,3 kat daha sık görülmüştür. Başlangıçtan sonraki iki ay
içinde günde 10 mg amlodipin alan hastalarda gingival hiperplazi hızlı geliştiği
bildirilmiştir. Poliklinik şartlarında anamnez ve fizik muayane ile saptanabilecek
bu durum antihipertansif ilaç grubunun değiştirilmesi ve ağız hijyeni ile kolayca
düzelebilir ve cerrahi müdahaleye ihtiyacı azaltır.
Anahtar kelimeler: amlodipin, gingival hiperplazi
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SARKOİDOZUN NADİR OLMAYAN BİR TUTULUMU: KEMİK
SARKOİDOZU
Besim Fazıl Ağargün1, Nigar Aghazada1, Yağmur Göksoy Solak2, Mustafa
Altınkaynak2, Timur Selçuk Akpınar2, Bülent Saka2, Nilgün Erten2, Ahmet
Gül3
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
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Giriş: Sarkoidoz, multisistem tutulumlu, granülomatöz bir hastalıktır. En sık
akciğer parankim tutulumu ve bilateral mediastinal lenfadenomegali ile prezente olur [1]. Pulmoner, deri, eklem, göz, kardiyak, nörolojik tutulumun yanı sıra
kemik tutulumu da görülebilir [2]. Cilt lezyonları ile başvuran, lenfopeni ve ALP
yüksekliği saptanan vakamızda sarkoidozun pulmoner, deri, ekstratorasik lenf
nodu, üst solunum yolu ve kemik tutulumlarını sunuyoruz.
Olgu: 47 yaşında, kadın hasta, halsizlik, nefes darlığı, yüz ve üst damağında mor renkli lezyonlar ile başvurdu. 6 ay önce diş muayenesinde damağında
pembe renkli 1 cm çapında bir lezyon fark edilmiş. Eş zamanlı sağ yanağında
ve burun kökünde mor renkli, plak görünümündeki lezyonlarda büyüme olmuş.
Hastanın laboratuvarında Lenfosit: 700/mm³, ALP: 176 U/L, kemik spesifik ALP: 40 U/L 25 OH D vit: 29 ng/mL, Ca: 9,7 mg/dL, ESH: 16 mm/h, CRP:
4 mg/L olduğu görüldü. Periferik yaymasında olgun lenfositler görüldü, patoloji
saptanmadı. Sebat eden lenfopeni nedeniyle yapılan kemik iliği biyopsisinde
normoselüler kemik iliği görüldü. Akciğer grafisindeki bilateral hiler dolgunluk
nedeniyle çekilen Toraks BT’de büyüğü subkarinal alanda 40x23mm olmak
üzere çok sayıda mediastinal lenf nodu izlendi. PPD anerjik saptandı. Quantiferon testi negatifti. ACE düzeyi: 39 mcg/L olarak saptandı. B-ALP yüksekliği nedeniyle yapılan tüm vücut kemik sintigrafisinde osteoblastik aktivite artışı
saptanmadı. Yaygın lenfadenomegali sebebiyle uygun bölgeden biyopsi kararı
açısından PET-BT çekildi. Sol orbita lateralinde, sağ bukkal bölgede, sağ preaurikuler alandaki nodüler lezyonlarda, nazofarenkste, servikal ve supraklaviküler
lenf nodlarında, mediastende hemen hemen tüm lenfatik istasyonlarda ve bilateral inguinal lenf nodlarında yoğun FDG tutulumu saptandı. Aynı zamanda bilateral kalkaneusta (SUVmax:13.9), bilateral humerus diafiz kısımlarında
da artmış FDG tutulumu saptandı (Şekil 1,2,3). Bukkal cilt lezyonu, damak
ve nazofarenks biyopsileri non-nekrotizan granülomatöz inflamasyon olarak
raporlandı.
Biyopsi sonuçları sarkoidoz ile uyumlu olan hasta göğüs hastalıkları tarafından değerlendirildi. Parankim tutulumu olmadığı için akciğer tutulumu açısından tedavi ihtiyacı olmadığına karar verildi, takip planlandı. Kemik tutulumları
sarkoidoz kemik tutulumuna bağlandı. Akut faz yüksekliği, B semptomları, ciddi
organ tutulumu, konglomere LAM olmadığı için steroid tedavisi başlanmadı.
Tedavisi metotreksat 10 mg/hafta ve hidroksiklorokin 200 mg tb 1x1 olarak
düzenlendi.
Tartışma ve Sonuç: Olgumuzda sarkoidozun pulmoner, deri, ekstratorasik
lenf nodu, üst solunum yolu ve kemik tutulumları saptandı. Kemik tutulumu
çoğunlukla asemptomatik olduğu için gerçek insidansının çalışmalarda saptanandan (%1-38) daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir [3,4]. Açıklanamayan kemik lezyonları ve ALP yüksekliği varlığında sarkoidozun aslında nadir
olmayan kemik tutulumu da akla gelmelidir. Yaygın LAM varlığında, biyopsi
lokalizasyonunu belirleme ihtiyacında ve kemik tutulumu dahil çoklu organ
tutulumlarını göstermede PET-BT yardımcı olabilir [5]. Lenfopeni kemik iliği
tutulumuna bağlı olabileceği gibi granülomatöz lezyonlardaki lenfosit sekestrasyonuna bağlı da olabilir.
Anahtar kelimeler: Sarkoidoz, kemik tutulumu, granülomatöz, lenfopeni

Resim 1
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TÜBERKÜLOZ MENENJİTİNE BAĞLI PRİMER ADRENAL
YETMEZLİK VE UYGUNSUZ ADH SENDROMU:BİR OLGU
SUNUMU
Merve Öz, Ali Aslan, Fatma Ece Kocaoğlu, Selçuk Kavak
Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
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Şekil 2

Şekil 3
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Giriş: Primer adrenal yetmezlik adrenal korteksten yeterli miktarda glukokortikoid ve minerolokortikoid üretilememesi olarak tanımlanır. Kronik primer
adrenal yetmezlik ilk kez 1855 yılında Thomas Addison tarafından tarif edilmiştir. Thomas Addison hastalığı tarif ettiğinde en sık neden tüberküloz iken,
günümüzde otoimmünite hastalığın en sık nedenidir. İnfeksiyöz nedenler içinde
tüberküloz hala gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde önemini korumaktadır.
Yaygın tüberküloz saptanan vakaların %10’unda adrenal yetmezlik gelişebilir.
Bu hastaların %50’sinde direk grafilerde, sürrenal bölgede kalsifikasyonlar görülebilir. Tüberküloza bağlı gelişen adrenal yetmezlikte, sürrenal bezler adrenal
BT ve MR’ da büyük ve kalsifiye görülür.
Klinikte normovolemik hiponatreminin en sık sebebi UADHS dur. Hastane
yatışlarında artmış mortalite ve morbidite ile ilişkili olup altta yatan hastalığın
şiddetinin göstergesi olarak kabul edilir. Normal şartlarda ADH hiperozmolaliteye ve hipovolemiye yanıt olarak salgılanır. UADHS’de ise efektif volüm normal
olduğu halde ADH’ın non-ozmolar veya baroreseptörlerle ilgili olmayan mekanizma ile uygunsuz şekilde uyarılması mevcuttur. Tümörler, akciğer hastalıkları,
merkezi sinir sistemi (MSS) hastalıkları ve ilaçlar gibi pek çok sebebe bağlı olarak
gelişebilir.
Olgu: Bilinen tanılı hastalığı olmayan 59 yaşındaki erkek hasta oral alım azlığı, bulantı ve kusma,kilo kaybı şikayeti ile acil servise başvurdu.Hastanın laboratuar tetkiklerinde Üre:157 Cre:3.51(Bazal kreatin değeri:1.1) K:6.06 Na:124
Cl:87 Glukoz:156 Ast:26 Alt:16 Tbil:1.04 Ca:11.6 Alb:3.1 CRP:76 Sedim:61
Inr:1.41 Wbc:11.29 Hgb:12.4 Plt:499000 Ph:7.21 Hco3:13.8 sistemik muayanesinde herhangi bir patoloji saptanmayan dehidrate ve kaşektik görünümde
olan hasta prerenal ABY ön tanısıyla dahiliye kliniğine interne edildi.
Akut Böbrek Yetmezliği tablosu gerilemesine rağmen dirençli hiperpotasemisi,
bulantı ve kusma,cilt renginde koyulaşma,palmar çizgilerde ve ağız mukozasında hiperpigmentasyon ve BT görüntülemesinde bilateral sürrenal kitle saptanan
hastada adrenal yetmezlik düşünülerek iv prednol başlandı.Tanıyı netleştirmek
için hastaya Abdomen MR planlandı ve hormon paneli istendi.İV prednol replesmanı öncesi alınan kan örneklerinde Bazal Kortizol:2.08 ACTH:122 saptandı.Hastada primer adrenal yetmezlik tanısı doğrulandı.
Adrenal yetmezlik tedavisi düzenlenen(deltakortil ve fludrokortizon); malignite ve enfektif hadiseler ön planda dışlanan hasta adrenal yetmezlik etiyolojisinin
aydınlatılması amaçlı polikliniğe yönlendirildi.Takiplerine gelmeyen hasta 3 ay
sonra bilinç bulanıklığı, bacaklarda bilateral güçsüzlük,ateş,idrar inkontinansı
şikayetleri ile acil servise getirildi.Acil servis başvurunda ki laboratuar değerleri Wbc:9.43 Hgb:12.4 Hct:37.5 Plt:304000 Üre:44 Cre:1.17 Ast:19.5 Alt:11.4
CK:83 Ca:8.6 Alb:3.0 Na:132 K:4.07 Ph:7.40 Pco2:39.7 Hco3:23.
Lumbar Ponksiyon Bulguları: Pandy:++ Bos protein:1757 Bos Ldh:43
Bos Cl:111 Bos Glukoz:20.1(Eş zamanlı bakılan parmak ucu kan şekeri:61)
Hücre sayımında 720 lökosit
PCR ile Tbc pozitif saptandı.
Lumbar ponksiyon bulguları Tbc menenjiti ile uyumlu saptanan hastanın
çekilen MR ında sürrenal bezlerde ciddi boyut artışı ve nekroz görüldü.Hasta
enfeksiyon kliniğine yatırılarak 4lü anti-tbc ilaç(Etambutol,İzoniyazid,Rifampisi
n,Pirazinamid) başlandı.Acil servis başvurundaki ılımlı hiponatremisi tedavi süresince derinleşti. Sıvı kısıtlaması ile sodyum değeri 125 e kadar yükseldi,fakat
diyet uyumu olmayan hastanın takiplerinde çok sık hiponatremisi oldu. Hiponatremilerle birlikte bilinç bulanıklığı ve GKSde belirgin düşüş saptanan hasta
pek çok kez yoğun bakım kliniğinde takip edildi.Yaygın nörolojik tutulumu olan
ve sık hiponatremileri olan hasta anti-tbc tedaviye yanıt vermedi ve yoğun bakım kliniğinde ex oldu.
Sonuç: Hiponatreminin öncelikle adrenal yetmezliğe bağlı olduğu düşünülmüş, yüksek doz hidrokortizon ve fludrokortizon tedavisine rağmen sodyum
değerinde yükselme olmamıştır. İdrar sodyum değerinin 80 meq/L saptanması ve sıvı kısıtlamasına cevap vermesi hastamızda UADHS tanısını desteklemektedir. UADHS tanı kriterlerinde normal tiroid ve adrenal fonksiyonların
bulunması, objektif olarak UDHS tanısı koymamızı zorlaştırmakda olup, sıvı
kısıtlamasına cevap vermesi ve idrar sodyum değeri UADHS tanısını güçlendirmektedir. Hiponatreminin UADHS na bağlı olduğunu göstermek için adrenal yetmezlik tedavisinin etkin şekilde verilmesi gerekir. Olgumuzun hipotansif
seyretmemesi,hipoglisemik seyretmemesi,laboratuar tetkiklerinde hipo-hiperpotasemi olmaması ve bulantı,kusma gibi semptomlarının olmaması adrenal
yetmezlik için yeterli tedaviyi aldığının kanıtıdır. Hastamızın takiplerinde sodyum değeri 128 meq/L ve altında saptanması halinde GKS de ki düşüklükler
sodyumun mortalite ve morbidite için önemli olduğunu ve adrenal yetmezlikli
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vakalarda eşik sodyum değerinin daha üst sınırda tutulması gerektiğinin kanıtı olabilir. Olgumuzun klinikte yattığı süreçde GKS düşmesine bağlı birçok kez
yoğun bakım takibi gerekmiş olup, bu durumun sodyum düzeyindeki dalgalanmalara sekonder olabileceği düşünülmüştür.Adrenal yetmezlik ve UADHS ile
takip edilen olgularda hiponatremi daha agresif seyrediyor olabilir.Adrenal yetmezlik yapabilecek çoğu hastalığın aynı zamanda UADHS na da yol açabileceği
unutulmamalıdır.Olgumuz tbcye bağlı hem adrenal yetmezlik hem de UADHS
gelişen literatürdeki nadir vakalardandır.
Anahtar kelimeler: Addison,Menenjit,Tüberküloz,Uygunsuz ADH Sendromu

Sürrenal bezlerde ciddi boyut artışı izlenmiş olup yer yer santralinde milimetrik
hiperintens odaklar(nekrotik görünüm)

yümeler, lokal etkenlerin ortadan kaldırılması, iyi bir oral hijyen ve periodontal
tedavi bile kontrol edilebilir. Bu olgumuzda, dahiliye ve kardiyoloji pratiğinde
sıklıkla kullanılan nifedipine bağlı olarak nadir görülen bir advers etki olan gingival hiperplaziye dikkat çekmek istedik.
Olgu: 47 yaşında kadın hasta dahiliye polikliniğimize başvurduğu diş hekimi tarafından yönlendirildi. Hastanın öyküsünde tip 2 DM(10 yıl) ve hipertansiyon(9 yıl) tanıları mevcuttu. Daha önce farklı antihipertansif tedaviler alan
hastaya, yaklaşık 6 ay önce ACE inhibitörüne (ramipril 10 mg) bağlı öksürük
olması sonucu, ilacı kesilerek nifedipin 30 mg tb 2x1 başlandığı öğrenildi. Daha
sonraki takiplerinde tansiyon ölçümlerinin regüle olmaması sebebiyle ilaç dozu
60 mg 2x1’e yükseltildiği hasta tarafından ifade edildi. Tansiyon ölçümü 130/80
mmHg saptanan hastanın, EKG’si normal sinüs ritminde izlendi. Laboratuar
tetkiklerinde HbA1c: 7,5 ve spot idrarda mikroalbümin/kreatinin: 280 mg/gr
dışında anlamlı patolojik bulgu yoktu. Göz dibi muayenesi, evre 1 hipertansif
retinopati ile uyumlu geldi. Sistemik ve inflamatuar hastalık bulgusu olmayan
hasta, hematolojik açıdan da değerlendirilerek olası lösemi ekarte edildi. Hastamızda, nifedipin kesilerek ARB grubundan kandesartan 32 mg tb 1x1 başlandı.
Ağız hijyeni konusunda hasta bilgilendirildi. 1 hafta sonra elektrolit ve böbrek
fonksiyon testleri normal olan hastanın 1. ay kontrolünde tansiyon takipleri regüle ve diş eti hiperplazisinde gerileme olduğu gözlendi. Hasta, halen diyabetes
mellitus ve hipertansiyon açısından İç Hastalıkları polikliğimizden takiplidir.
Tartışma ve Sonuç: Hipertansiyon, toplumda en sık görülen hastalıklardan olup, kalsiyum kanal blokörü ilaçlar tedavide sıklıkla kullanılırlar. Özellikle
nifedipin ve amlodipine bağlı gingival hiperplazi vakalarına, nadir bir yan etki
olmasına rağmen ilaçların kullanım sıklığı fazla olduğundan rastlanabilmektedir.
Erken dönemde saptandığı takdirde, etken maddenin kesilmesi ve ağız hijyeni
tedavide yeterli olabilirken, geç dönemde müdahale edilen olgularda cerrahi
tedavi gerekebilir. Bu nedenle, bu grup antihipertansif ilaç başlanan hastalara
gerekli bilgilendirilme ve ağız hijyeni bilinci sağlanması, ileride oluşabilecek ciddi komplikasyonların önüne geçmede önemlidir.
Anahtar kelimeler: Gingival hiperplazi, hipertansiyon, kalsiyum, nifedipin.

Gingival hiperplazi
Santralde nekrozu temsil eden BOS ile eş Sİ de alanlar ve postkontrast periferik
kontrast tutuluşu gösteren değişiklikler
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İLACA BAĞLI LÖKOSİTOKLASTİK VASKÜLİT OLGUSU
Eray Erge, Tuba Taslamacıoğlu Duman, Gülali Aktaş, Burçin Meryem Atak Tel,
Satılmış Bilgin, Çağrı Kızıltunç

PS-129

GİNGİVAL HİPERPLAZİ OLGUSU

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hüseyin Çetin1, Umut Karabay2
1İstanbul Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Ankara Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Gingiva hiperplazisi, fibroblastların aşırı çoğalması sonucunda kollajen sentezinin artışıyla karakterizedir. Etyolojisinde; diş eti hastalıkları, crohn ve
sarkoidoz gibi sistemik inflamatuar hastalıklar, hematolojik maligniteler, çeşitli
sendromlar, gebelik ve ilaçlar yer alır. İlaçlardan özellikle fenitoin, siklosporin
A, amlodipin ve nifedipin gibi dihidropiridin grubu kalsiyum kanal blokörleri
sorumlu tutulur. Nifedipine bağlı gingival hiperplazi, nadir görülen yan etkilerinden biridir. Na-K ATPaz aktivitesi blokajı ve kalsiyumun hücre içine girmesini
engelleyerek oksijen gereksinimini azaltır. Koroner ve sistemik arterler genişler
ve bunun sonucunda kan basıncı regülasyonu sağlanır. İlaca bağlı gingival bü-
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Giriş:Lökositoklastik vaskülit, primer deri tutulumu ile seyreden, esas olarak
post kapiller venülleri etkileyen bir küçük damar vaskülit formudur. Etiyolojide
ilaçlar, enfeksiyonlar, maligniteler, sistemik inflamatuvar hastalıklar gibi çeşitli
nedenler yer almakta bazı olgular ise idiyopatik olarak değerlendirilmektedir.
Klinik olarak özellikle alt ekstremitelerde sınırlı palpe edilebilen purpuralar ile
karakterize olup, nadiren yaygın tutulum da gözlenebilmektedir. Bizim olgumuzda da ilaç kullanımı sonrası lökositoklastik vaskülit ile uyumlu döküntüleri olan
hastaya yaklaşımı değerlendirmeyi amaçladık.
Olgu:32 yaş kadın hasta boğaz ağrısı nedeni ile dış merkeze başvurmuş,
hastaya akut üst solunum yolu enfeksiyonu teşhisi ile amoksisilin+klavunik asit
tedavisi başlanmış. Hastanın ilaç kullanımını takip eden 3.gününde her 2 ayak
bileğinden başlayıp dizlere kadar devam eden yoğun cilt lezyonları olması üzerine tarafımıza başvurdu. Hastanın yapılan fizik muayenesinde ateşi; 36,30C,
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kan basıncı; 110/70 mmHg, nabız:76/dk, solunum sayısı:15/dk olup bilateral alt
ekstremitelerinde lokalize cilt döküntülerinin palpe edilebilen basmakla solmayan
purpurik papül-plaklar şeklinde olduğu görüldü. Kronik hastalık öyküsü olmayan
ve daha önce de aynı antibiyoterapiyi birçok kez kullandığını ifade eden hastanın
bu tarz bir hadise yaşamadığı ve daha önce herhangi bir ilaç allerjisi olmadığı
öğrenildi. Laboratuvar değerlendirilmesinde lökosit: 11,7 K/uL, nötrofil: 8,81 K/
Ul,; crp: 23 mg/L, sedimentasyon: 35mm/saat olup diğer biyokimyasal değerleri
de normaldi. Hastanın lezyonunundan alınan biyopsinin patolojisi: ‘Mikroskobik
bulgular açısından; ilgili materyalin çok katlı yassı epitel ile örtülü cilt dokusunda
dermiste yaygın ekstravaze eritrositler izlenmiştir. Vasküler yapılarda fibrin birikintisi nötrofil infiltrasyonu dikkat çekmiştir. Nötrofillerde lökositoklazi sıklıkla mevcuttur. İnflamatuvar hücrelere seyrek olarak eozinofiller de eşlik etmektedir. Direk
immunhistokimyasal boyamada IgG negatif, IgA negatif, IgM negatif, C1q negatif,
C3 negatif, Fibrinojen negatif olarak boyanmıştır. Lökositoklastik Vaskülit / İlaca
bağlı lökositoklastik vaskülit tanılarını destekleyecek bulgular mevcuttur. ‘ şeklinde
raporlandı. Hastaya bu süreçte Lökositoklastik Vaskülit ön tanısı ile 32 mg metilprednizolon başlanmış olup kademeli düşüş ile tedavi süreci başlatılmıştır. Ayrıca
topikal olarak steroid türevi olan mometozon froat verilmiştir.
Sonuç: Lökositoklastik vaskülit sıklıkla deri ve eklem bulguları ile ortaya çıkan
küçük damarların inflamatuvar bir hastalığıdır. Etyolojisine bakıldığında ilaçlar ve
enfeksiyona bağlı sebepler daha çok ön planda iken, malignitelerin, romatolojik
hastalıkların da eşlik edebileceği iyi prognozlu, kendi kendini sınırlayan bir hastalık olup bu hastamızda da antibiyoterapi sonrası başlayan dökütüler yapılan ileri
tetkik ve değerlendirme sonucu lökositoklastik vaskülit ile uyumlu görüldü. İlaç
kullanımına bağlı lökositoklastik vaskülit açısından dikkatli olmalıyız.

H & E, CD38 pozitif plazma hücreleri, IgM ve CD20 ile pozitif lenfoid hücreler, 400x

Anahtar kelimeler: lökositoklastik vaskülit, ilaç reaksiyonu, purpura
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İZOLE KONJENİTAL ASPLENİ
PS-132

Ali Çağatay Bozkına1, Zehra Akşit1, Ender Berat Ellidokuz2

AKUT BÖBREK HASARI İLE BAŞVURAN WALDENSTRÖM
MAKROGLOBULİNEMİSİ OLGUSU

2Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

1Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Demet Kötekoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Waldenström makroglobulinemisi (WM) kemik iliği, dalak ve lenf nodlarının
infiltrasyonu ve IgM monoklonal gamopatisi ile prezente olabilen lenfoplazmositer bir hematolojik malignitedir. Nadiren ekstranodal tutulum göstermekte olup,
tanı lenf nodu ya da kemik iliği biyopsisi ile konulmaktadır. WM’li olgularda
%20 hepatomegali, %15 splenomegali, %15 lenfadenopati görülmektedir.
Nadir olarak periferal nöropatiler, immun kompleks birikimine ikincil vaskülit
ya da renal hasar görülebilmektedir (1). Semptomlar genellikle IgM düzeyi 3
gr/L üzerinde olduğunda baş dönmesi, görme bulanıklığı, burun kanaması veya
konjestif kalp yetmezliği alevlenme bulguları ile karşımıza çıkar. IgM düzeyinin
yüksekliği ve hipervizkosite semptomları tedavi gerektirir(1) Bu vaka sunumunda baş dönmesi ve bulantı ile başvuran ön planda akut böbrek hasari (ABH)
düşünülerek yatirilan 72 yaş kadın hastanın WM tanısı ve tedavi sonrası renal
hasarın gerilemesini ele almaktayız
Anahtar kelimeler: Akur Böbrek Hasarı, Waldenström Makroglobulinemisi

Yaşa göre hipersellüler kemik iliği biyopsisi, H & E, 40x

Giriş: İzole konjenital aspleni, çoğunlukla erken yaşlarda ölümcül sistemik
enfeksiyonlara bağlı olarak saptanan nadir bir durumdur.1 Bu durumdaki bireylerin çoğunda hiç dalak bulunmazken, bir kısmında çok küçük, işlevsiz bir dalak
(hiposplenizm) bulunur. Bu bildiride splenektomi öyküsü olmayan, tesadüfi bir
şekilde asplenik saptanan asemptomatik 52 yaşında bir hastayı sunuyoruz.
Olgu: 52 yaşındaki kadın hasta, sağ üst kadran ve epigastrik bölgede sırta
vuran batıcı tarzda karın ağrısı şikâyeti ile acil servise başvurdu. Hastanın karın
ağrısı dışında ek bir yakınması yok. Hipertansiyon dışında komorbiditesi olmayan hastanın öncesinde aralıklı karın ağrısı şikayeti olduğu ve safra kesesi taşı
tespit edildiği öğrenildi. Hastanın tansiyonu kandesartan sileksetil kullanımı ile
kontrol altında izlenmekte. Ameliyat ve travma öyküsü yok. Sigara, alkol ve
herbal kullanım öyküsü yok.
Hastanın yapılan tetkiklerinde kolestatik enzimlerinde ve karaciğer fonksiyon
testlerinde yükseklik saptandı. Acil serviste çekilen BT’sinde; koledok proksimalde 7 mm ölçüldü, hepatomegali ve aspleni saptandı. Koledokolitiazis ön tanısı
ile servise yatırılan hastanın MRCP’sinde, koledok distalinde lümen içerisinde
dolum defekti oluşturan iki adet milimetrik hipointens görünüm saptandı. ERCP
ile sfinkteretomi ve balonla fishing yapılan hastanın koledoğundan milimetrik
taş gelişi görüldü.
Hasta ERCP sonrası aspleni açısından değerlendirildi. Yapılan görüntülemelerde rezidü dalak dokusu saptanmadı. Tıbbi geçmişinde aspleni tanısına ya da
etiyolojik bir faktöre rastlanmadı. Hastanın sık enfeksiyon ya da ağır enfeksiyon
öyküsü olmadığı öğrenildi. Görüntülemeleri ve fizik muayenesi ile değerlendirilen hastada ek bir gelişim anomalisi saptanmadı. Hasta yeni tanı izole konjenital
aspleni olarak kabul edildi. Hasta bilgilendirildi. Enfeksiyon hastalıkları görüşü
alınarak aşı takvimi belirlendi. Takibe alındı.
Tartışma: Aspleni fonksiyonel, edinilmiş (ameliyat sonrası) veya doğuştan
olabilen nadir görülen bir durumdur. Özellikle kapsüllü bakterilerin neden olduğu hayatı tehdit eden sepsis insidansında artışla ilişkilidir. Konjenital aspleni
sıklıkla diğer malformasyonlarla birlikte iken, izole konjenital aspleni çok nadir
saptanır.2 2011’de yayınlanan bir çalışmada, izole konjenital aspleni prevalansı
Fransa’da milyon doğumda 0,51 olarak saptanmıştır. 3 2017’de yayınlanan bir
derlemeye göre 1956 ile 2016 yılları arasında 73 izole konjenital aspleni vakası
yayınlanmıştır. Bunların %78’i ciddi invaziv bakteriyel enfeksiyon ile tanı almış
ve total mortalite oranı %48 saptanmıştır.4 Bizim olgumuz dışında, tesadüfi tanı
alan 4 olgu bildirilmiştir.
Sonuç: İzole konjenital aspleni sıklıkla ciddi invaziv bakteriyel enfeksiyonlar
sonucu erken yaşta saptanmakla birlikte, literatürde erişkin yaşa kadar asemptomatik olan vakalar da bildirilmiştir. Önleme, bu hastaların hayatta kalmasının
anahtarıdır ve özellikle kapsüllü bakterilere karşı bireysel bir aşı planı belirlenmelidir. Ayrıca bu hastalara olası enfeksiyon durumunda hızlı bir şekilde ampirik
antibiyoterapi başlanması elzemdir.
Anahtar kelimeler: İzole Konjenital Aspleni, Hiposplenizm
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HİPOTİROİDİ NEDENİ İLE GELİŞEN RABDOMİYOLİZ VAKASI
Selen Sağır, Betül Alkan, Mustafa Kemal Kılıç
Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Rabdomiyoliz iskelet kası nekrozu ile gelişen toksik hücre içeriğinin hücre dışına çıkması ile karakterize bir sendromdur. Travmatik ve non-travmatik nedenleri
vardır. Bazı endokrinolojik hastalıklar non-travmatik nedenler arasındadır. Bunlardan hipotiroidi ise miyopatiye neden olarak rabdomiyoliz tablosu oluşturabilmektedir. Bu olgu sunumunda Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi dahiliye
servisinde rabdomiyoliz ön tanısı ile yatmakta olan 27 yaşında erkek hastada
etiyoloji olarak hipotiroidiye bağlı miyopati saptanmıştır. Rabdomiyoliz ayırıcı
tanısında miyopatilere neden olan endokrinolojik hastalıklar atlanmamalıdır.
Giriş: Rabdomiyoliz iskelet kası nekrozu ile beraber sarkolemma membran
geçirgenliğinin artması ve toksik kas içeriğinin dolaşım sistemine katılmasıyla
karakterize klinik ve biyokimyasal bir sendromdur. Bu toksik ürünler sistemik
semptomlara ve özellikle de renal hasara neden olur(1). Bu sendromda kreatin kinaz(CK) belirgin olarak artar. Bu duruma kas ağrısı,miyoglobinüri,halsizlik

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

eşlik edebilir. Rabdomiyoliz etiyolojisinde; ilaç kullanımı(kolşisin, lityum, statin
vb.), herediter kas enzim eksiklikleri, travma, aşırı egzersiz, bazı enfeksiyonlar
ve nadiren endokrinopatiler yer alır(2). Tiroid hormonlarının yetersiz salgılanması ya da hormona karşı direnç hipotiroidi kliniğine yol açar. Hipotiroidinin
yaygın semptomları arasında halsizlik, soğuk intoleransı,saç dökülmesi,kilo
artışı,kabızlık vb. bulunur(3). Hipotiroidiye bağlı miyopati gelişebilir ve reflekslerde azalma, proksimal kas güçsüzlüğü gibi semptomlara neden olabilir.Bu
olguda nadir bir durum olarak hipotiroidiye bağlı miyopati ile gelişen rabdomiyoliz vakası sunulacaktır.
Olgu: Yirmiyedi yaşında erkek hasta acil servisimize bir buçuk aydır yüzde
şişlik şikâyeti olması üzerine başvurdu. Hastanın bilinen bir hastalığı veya kullandığı bir ilaç yoktu. Son 2 haftada ağır egzersiz ve ağır travma öyküsü yoktu.
Sigara ve alkol kullanmıyordu. İdrarında son 1 ay içerisinde renk değişikliği veya
koyulaşma olmadığını belirtti. Fizik muayenede periorbital ödem mevcuttu.Kas
gücü kaybı yoktu. Konuşmada yavaşlama mevcuttu. Karın ağrısı yoktu. Kardiyovasküler sistem ve solunum sistemi muayeneleri doğaldı. Hastanın yatışında
sistolik kan basıncı 90mmHg, diyastolik kan basıncı 50mm/Hg ve kalp atım hızı
55/dk olarak ölçüldü. EKG’de sinüs bradikardisi dışında patolojik bulgu yoktu.
Hastanın mesane sondası ile görülen idrarı berrak ve açık renkli idi. Hastanın
laboratuvar tetkiklerinde; kreatinin 1,52 mg/dL(<1,2), AST 294 U/L(0-37), ALT
183 U/L(0-41), GGT 11 U/L(0-71), Direk bilirubin 0,14 mg/dL(0-0,3), LDH
1111 U/L(0-232), CK 8685 U/L(0-190), CK-MB 89,87 ng/L(0-4,94), elektrolitleri ve tam kan sayımı normaldi. Tam idrar tahlilinde renk normaldi, pH 7,
eritrosit ve protein görülmedi. Hastaya rabdomiyoliz ön tanısıyla günlük 5000cc
intravenöz mayi ve 5 ampul sodyum bikarbonat vererek CK seviyesi takip edildi. Takiplerinde tiroid fonksiyon testlerinde; TSH 185 mIU/ml(0,4-4,2), serbest
T4 0,04 ng/dL(0,93-1,6) olarak saptandı. Ekokardiyografisinde ejeksiyon fraksiyonu %60 olarak saptandı. Sol ve sağ kalp boşlukları normal çap ve fonksiyonlarda olarak değerlendirildi. Renal ultrasonografisinde(USG) herhangi bir
obstrüksiyon bulgusu yoktu. Abdomen USG’de patolojik bulgu saptanmadı.
Toraks BT’de her iki hemitoraksta minimal düzeyde plevral sıvı mevcudiyeti
dışında patolojik bulgu yoktu. Boyun USG’de tiroid bezi normal boyutta, parankimi belirgin heterojen olarak değerlendirildi. Tiroid bezi kanlanmasında
artış gözlenmedi. Hasta hipotiroidiye bağlı rabdomiyoliz olarak değerlendirildi.
Hastaya levotiroksin tedavisi başlandı. Tedavi ile beraber CK ve TSH değerleri geriledi.Hasta dahiliye ve endokrinoloji polikliniklerince takip edilmek üzere
taburcu edildi.
Tartışma: CK yüksekliğine neden olan birçok sebep vardır ve hipotiroidiye
bağlı miyopati bu nedenlerden biridir. Rabdomiyoliz hastalarının sadece yarısında miyoglobinüriye bağlı kırmızımsı-kahverengi idrar mevcuttur. Ancak koyu
idrarın yokluğu tanıyı dışlamaz. Bizim vakamızda da idrar açık renkliydi ve idrar
tahlilinde miyoglobin ve hemoglobin göstergesi olarak eritrosit yoktu.(4)
Hipotiroidinin neden olduğu renal fonksiyon bozukluğunun patofizyolojisi
tam olarak aydınlatılamamakla beraber, hipotiroidiye bağlı miyopatide toksik
kas enzimleri ve miyoglobin hem tübüllere toksik etki ile hem de tübüllerde
tıkaçlara neden olarak akut böbrek yetmezliği(ABY) tablosuna sebep olabilmektedir. ABY tablosundaki hastaların %5-25inde etyolojide rabdomyoliz yer
alırken(5) rabdomiyoliz hastalarının %10-50sinde ABY gelişmektedir.(6) Biz de
vakamızda akut böbrek yetmezliği saptadık. Halverson ve ark. yaptığı çalışmada
(7) takip ettikleri vakanın kreatinin değeri tiroid hormon replasmanı ile 8,5 mg/
dL’den 1,3 mg/dL’ye düşmüş,fakat bizim hastamızın kreatinin değerinde tedavi
ile beraber anlamlı bir düşüş olmadı. Bunun sebebi bizim hastamızdaki renal
hasarın AKIN ve KDIGO kriterlerine göre evre 1 olması ile ilgili olabilir. Çünkü
karşılaştırdığımız çalışmadaki vakanın renal yetmezliği aynı kriterlere göre evre
3’tür ve daha ciddidir.
Yeter ve ark. yaptığı çalışmada statin kullanan ve hipotiroidisi olan bir hastadan (8), Naz ve ark. ise aşırı egzersiz öyküsü olan ve hipotiroidisi olan bir hastadan (9) hipotiroidiye bağlı rabdomiyoliz olarak bahsetmişlerdir. Her iki vakada
da ve literatürde yer alan birçok vakada da hipotiroidi ile beraber bir başlatıcı
faktör varlığı görülmektedir. Fakat bizim vakamızda nadir olarak bu çalışmalarda olduğu gibi tetikleyici bir faktör yoktu. Hastamızda sadece hipotiroidi vardı.
Rabdomiyoliz hastalarında aminotransferaz artışı saptanmaktadır. Weibrecht
ve ark. yaptığı çalışmada AST yüksekliğinin rabdomiyoliz hastalarının büyük
çoğunluğunda(%93,1) saptandığını fakat bununla beraber daha az olmak üzere
(%75) ALT yüksekliğinin eşlik ettiği görülmüştür(10). Bizim vakamızda da AST
7 kat, ALT 4,5 kat artmıştır. Hastamızda AST ve ALT yüksekliğine yönelik yapılan araştırmalarda, abdomen USG normal görüldü, serolojisi negatifti. Kolestaz
enzimleri negatifti. Lim’in yaptığı çalışmada CK düzeyi ile ALT düzeyinin korele
olduğu görülmüştür.(11) Ancak bizim çalışmamızda CK düzeyi ile AST arasında bir korelasyon saptanmıştı.Radke ve ark. yaptığı çalışmada CK/ALT oranı
ile asetaminofen toksisitesinin neden olduğu karaciğer hasarı ile rabdomiyolize
bağlı kas hasarındaki yükseklikler karşılaştırılmıştır.(12) CK/ALT oranının bizim
çalışmamızda da 15 üzerinde görülmesi karaciğer hasarından ziyade kas hasarına bağlı olduğunun gösterildiği bu çalışmayı desteklemektedir. Bu vakada
görüldüğü üzere karaciğer fonksiyon testi anormalliği ile başvuran hastalarda
rabdomiyolize bağlı miyopati göz önünde bulundurulmalıdır.
Sonuç: Anamnezinde kas travması bulunan, CK yüksekliği olan hastalarda
bile rabdomiyoliz tanısı konduktan sonra hastanın rabdomiyoliz tablosuna girmesine sebep olabilecek diğer durumlar göz önünde bulundurulmalıdır, hipotiroidi ve buna bağlı miyopati bu sebeplerden biridir.
Anahtar kelimeler: rabdomiyoliz, hipotiroidi, kreatin kinaz
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İNFLAMATUAR MİYOFİBROBLASTİK TÜMÖR MÜ?
PSÖDOTÜMÖR MÜ?
Pınar Yıldız1, Elif Gündoğdu2, Deniz Arık3
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel Dahiliye Bilim Dalı
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı

Karaciğer gerek kanlanma özelliğinden gerek ise işlevi gereği çok sayıda
benign ve malign yer kaplayan lezyonun gelişimine meyilli bir organdır. Kavernöz hemangiom, fokal nodüler hiperplazi, hepatik adenom, hamartamatöz
lezyonlar gibi benign kitleler sık görülür. Bu lezyonlar sıklıkla asemptomatikken
tesadüfen saptanır. Kitle boyutu arttıkça karın ağrısı, tıkanma sarılığı gelişebilir.
İnflamatuar testlerde yükseklik ve karaciğer fonksiyonlarında bozulma saptanabilir. Burada 59 yaşında erkek hasta, 6 aydır devam eden akut faz reaktanlarında yükseklik ve karın ağrısı şikayetinin araştırılması yapılırken karaciğer
inflamatauar miyofibroblastik tümör saptanması üzerine sunduk. İnflamatuar
miyofibroblastik tümörler, farklı boyutlarda myofibroblastlar, fibroblastlar, kollajen ve mononükleer hücreleri içeren solid bir kitle biçimindedir. En sık akciğerde
görülüken, karaciğerde nadiren saptanır. Antibiyoterapi, steroid ve cerrahi rezeksiyon tedavi seçenekleri arasında sayılmaktadır ve bazen kendiliğinden regrese olabilir. Kronik yakınmaları olan ya da inatçı laboratuvar bozukluğu olan
hastalarda altta yatan sorunun araştırılmalı ancak hemen her zaman invazif yaklaşımlar düşünülmemelidir. Mesleğimizin ‘Önce zarar verme’ prensibine bağlı
kalmalı ve bazen hastayı sadece takip etmemin tedavinin bir parçası olduğunu
bilerek hareket etmeliyiz.
Anahtar kelimeler: Karaciğer kitlesi, Karın ağrısı, İnflamatuar Miyofibroblastik Tümör
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POST-COVİD VAKA TAKİP SÜRESİ NE KADAR OLMALI
Emine Binnetoğlu
Özel Çorlu Vatan Hastanesi

Giriş: Koronovirus-19 (Covid-19), başlangıçta solunum yollarını etkilese
de hastalığın etkilerinin akciğer ile sınırlı olmadığı anlaşılmıştır. Hastalık ile ilgili yapılan çalışmalar ve yayınlanan olgu raporları virüsün sistemik etkilerinin
olduğunu göstermektedir. Baş ağrısı, bilinç değişiklikleri, ensefalit, inme gibi nörolojik komplikasyonların olması Covid- 19 ‘un nörolojik etkisini de gündeme
getirmektedir. Biz de post-covid 3. haftada fasial paralizi ile komplike olmuş bir
vaka sunacağız.
Olgu: 44 yaş kadın ateş, yaygın vücut ağrısı şikayeti nedeniyle dahiliye polikliniğimize başvurdu. Hemogramda lenfopenisi olan hastanın Covıd Antijen
Testi pozitif tespit edildi. Hastaya Covıd-19 tanısı ile parasetamol ve asetilsalisilik asit başlandı. Hasta, genel durumunun iyi olması nedeniyle evde takip
edildi. Sekizinci gün bakılan Covid Antijen Testi tekrar pozitif geldi. Üç gün
daha istırahat verildi. İzolasyonu 10 güne tamamlandı. Hastanın şikayetlerinin
geçmesi ve genel durumu iyi olması nedeniyle tekrar antijen bakılmadı. Covid
tanısı konduktan 3 hafta sonra yüzünde uyuşma ve dudak kenarında karıncalanma şikayeti ile tekrar polikliniğimize başvurdu. Hastanın nörolojik muayenesinde sağ trigeminal sahada hipoestezi, ağız kenarı sola çekiyor, sağ gözü
eforsuz kapatabiliyor ancak göz sıkma sola göre zayıf sağ kaş sola göre daha az
eleve oluyor. Fasiyal paralizi geçiren hasta nöroloji ile konsulte edilerek Kranial
MR çekildi. Hastanın MR sonucunda patoloji saptanmadı. Hastanın ayırıcı tanı
amacıyla viral testleri istendi. Sonuçlar beklenmeden hastaya medikal tedavisi
(1mg/kg /gün metilprednizolon + valasiklovir 1000mg/gün+ B vitamin kompleksi) başlandı. Hastanın bakılan EBV,CMV,HSV-1,HSV-2,VZV Immunglobulin
G’ler pozitif, tüm Immunglobulin M’ler negatif olarak tespit edildi..
Hastanın hipotiroidisi mevcut. Levotiroksin 100 mikrogr/gün dışında başka
ilaç kullanımı yok. Yarım paket /gün sigara ve nadir alkol tüketim alışkanlığı var.
Mevcut bulgularla hastada post-covid fasiyal paralizi düşünüldü.
Sonuç: Literatürde fasiyal paralizi ile komplike olmuş Covid- 19 vakaları
bildirilmektedir. Fakat tüm vakalar hastalık esnasında ya da ilk 10 günde görülmüş. Bizim vakamızda tanıdan 3 hafta sonra fasiyal paralizi gelişti. Covıd-19’a
bağlı komplikasyonların ortaya çıkış zamanları farklı olması nedeniyle hastaların post-covid takiplerinin daha uzun süre yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.
Bu sürenin ne kadar olması gerektiğini vakalar bildirildikçe ve çalışmalar sonuçlandıkça zaman içerisinde belirlenebileceğini düşünmekteyiz.

İğsi hücrelerden oluşan lezyon ve içerisinde plazma hücreleri (ok) ve eozinofil
lökositlerden zengin inflamatuar hücre infiltrasyonu gözlenmektedir (HEx400)

Anahtar kelimeler: covid 19, fasiyal paralizi
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tüm enfeksiyöz, romatolojik, hematolojik ve neoplastik süreçlerin açıklanması
için çok geniş görüntüleme, laboratuvar, patoloji tetkiklerinin elde edilmesi için
yönlendirilmesi planlandı. Hastanın kısa sürede tedaviye yanıt vermesi, klinik
ve laboratuvar düzelmesinin sağlanması nedeniyle ön tanımızın doğru olduğu
görüldü ve ileri araştırma gereksinimi kalmaksızın tedavi sağlandı.
Kısıtlı zamanda fazla sayıda hasta bakmak zorunda kalabilen günümüz iç
hastalıkları hekimleri için zaman tasarrufu; kaynak kıtlığı yaşayan sağlık sistemleri için ise kaynak tasarrufu sağlayabilmesi nedeniyle Occam’ın usturası prensibinin -en azından tanı ve tedavi süreçlerinin başında- uygulanması etkin ve
güvenilir bir problem çözme prensibi olarak karşımıza çıkmaktadır.

PS-137

PANSİTOPENİ İLE BAŞVURAN VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİ
OLGUSUNA OCCAM’IN USTURASI İLE YAKLAŞIM
Alper Tuna Güven1, Berkay Yeşilyurt2
1Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama Ve Araştırma Merkezi, İç
Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Dahiliye Bilim Dalı
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Anahtar kelimeler: Pansitopeni, vitamin B12 eksikliği, klinik karar verme

Giriş: Vitamin B12 insanlarda sentezlenemeyen bir vitamin olup folik asit
ile birlikte metiyonin ve folat sikluslarındaki bazı enzimlerin kofaktörleri olarak
görev yaparak DNA ve RNA sentezinde rol alır. Bu vitaminlerin eksiklikleri DNA
replikasyonunda hatalara ve/veya hücrelerde apoptoza neden olur. Hematopoetik ve gastrointestinal sistem hücrelerinin vücudun hızlı bölünen hücrelerinden
olmaları, bu hücrelerin ilgili vitaminlerin eksikliklerine bağlı anormal DNA sentezine de en duyarlı hücreler olmalarına neden olmaktadır. Vitamin B12 ayrıca
nöronal lipidlerin ve proteinlerin de metilasyonunda rol alır. Dolayısıyla vitamin
B12 eksikliği kendisini klinik pratikte sıklıkla makrositik anemi, glossit ve nöropsikiyatrik değişiklikler olarak gösterir (1, 2). Sunmak istediğimiz hasta, günümüzde sık yapılan tam kan sayımı ve vitamin B12 ölçümleri nedeniyle nadiren
vitamin B12 eksikliğine bağlı görülen ve enfeksiyöz, neoplastik, hematolojik ve
romatolojik çok sayıda hastalığa bağlı olarak da gelişebilen vitamin B12 eksikliğine bağlı pansitopenisi olan bir hastadır. Hastayı sunma amacımız, tanı ve
tedavi süreçlerinin Occam’ın usturası (3) prensibinin esas alınarak yürütülmesi
ve bu süreçte başarı elde edilmesidir.
Vaka: Öncesinde bilinen bir hastalık öyküsü ve ilaç kullanımı olmayan 50
yaşındaki erkek hasta, yakın zamanda başlayan halsizlik, yorgunluk şikâyetleri
ile 2. basamak İç Hastalıkları polikliniğine başvurdu. Hastanın sistem sorgulamasında ve muayenesinde yönlendirici belirgin bir özellik mevcut değildi. Yapılan başlangıç laboratuvar tetkikleri Tablo 1’de gösterildiği şekilde sonuçlandı.
Hastanın başlangıç laboratuvar tetkikleri sonucunda makrositik anemi, trombositopeni ve vitamin B12 eksikliği izlendi. Hastanede periferik yayma bakılamaması nedeniyle istenemedi. Hastanın vitamin B12 düzeyinin ciddi derecede
düşük olması, MCV değerinin 128 olması nedenleriyle mevcut kliniği açıklayabilecek en olası açıklamanın derin B12 eksikliği olabileceği düşünülerek günlük
intramüsküler vitamin B12 enjeksiyonu başlandı ve 2 gün sonra kontrole gelmesi istendi. 2 gün sonraki ilk kontrolde hasta halsizlik, iştahsızlık şikayetlerinde
azalma olduğunu, kendisini çok daha iyi hissettiğini ifade etti, bunun üzerine
B12 tedavisine devam edildi. 3 gün sonra tekrar değerlendirilen hasta şikayetlerinin daha da azaldığını söyledi. Tedavi başlandıktan 10 gün sonra hasta kan
kontrolüne geldi. Hasta IM B12 tedavisi sonrasında semptomlarının çok büyük
oranda gerilediğini söyledi, laboratuvar tetkikleri Tablo 2’de gösterildiği şekilde
sonuçlandı.
Bu sonuçlar üzerine hastaya haftalık vitamin B12 tedavisine devam etmesi
önerildi ve 1 ay sonra tekrar kontrole çağrıldı. 1 ay sonraki kontrolde hasta
halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık şikayetlerinin kaybolduğunu söyledi, laboratuvar
tetkikleri ise Tablo 3’de gösterildiği şekilde sonuçlandı.
Bu sonuçlar üzerine hastaya haftalık vitamin B12 IM enjeksiyonunu tamamladıktan sonra aylık doza geçmesi ve 3 ay sonra kontrole gelmesi önerildi. Ayrıca etiyolojik açıdan değerlendirilmesi için endoskopi yapılması amacıyla yönlendirildi. Hastanın daha sonra kontrole gelmemesi nedeniyle hastanın bundan
sonraki tıbbi süreciyle ilgili bilgi sahibi olunamadı.
Tartışma: Sunduğumuz hasta, halsizlik-yorgunluk-bitkinlik şikâyeti ile 2.
basamak İç Hastalıkları polikliniğine başvurup vitamin B12 eksikliğine bağlı
pansitopenisi olduğu ortaya çıkan bir hastadır. Bu hasta aracılığıyla vurgulamak
istediğimiz nokta, probleme neden olabilecek tüm ihtimallerin tek tek dışlanarak
ilerlenmesi yerine eldeki mevcut verilerin değerlendirilmesinden sonra altta yatan neden olma ihtimali en yüksek olan nedenin etken kabul edilmesi ve takip
sürecinin buna göre yönetilmesinin hem güvenli bir problem çözme yöntemi
olduğu hem de kaynak-etkin bir yöntem olduğudur. Bu problem çözme prensibi, skolastik filozof ve teolog olan İngiliz rahip Ockhamlı William’a isnat edilen
“Occam’ın Usturası” prensibi olup olasılıkların zorunluluk olmadan çoğaltılmasının ek bir fayda sağlamayacağını belirtir ve en az varsayıma sahip çözümün
doğru çözüm olduğunu kabul eder. Occam’ın usturası prensibine karşıt argüman olarak ise John Barber Hickam’a atfedilen “Hickam’ın Sözü”, “Bir kişi, istediği kadar çok hastalığa sahip olabilir” şeklinde bir çözüm önerir. Bu yöntemin
en önemli sorunu, kaynak tüketici bir çözüm yöntemi olmasıdır.
Pansitopeni ayırıcı tanısında vitamin B12 eksikliği dışında çeşitli romatolojik,
enfeksiyöz, hematolojik ve neoplastik etiyolojiler mevcuttur. Hastamızda MCV
düzeyinin 128 gibi çok yüksek bir değerde olması, B12 düzeyinin 110 olması,
hastayı çok yakın periyodlarla kontrole çağırabilme imkanımızın olması nedenleriyle hastamızda problemin çözümüne Occam’ın Usturası prensibine göre
başlanarak mevcut tablonun vitamin B12 eksikliğinden kaynaklandığı kabul
edildi ve B12 replasmanı yapılması, eğer kısa periyotlarda yapılacak takiplerde hastanın tedaviden fayda sağlamadığı görülürse de problemin çözümüne
Hickam’ın sözü prensibine göre yaklaşılarak pansitopeniye neden olabilecek
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Tablo 1. Başvuru anındaki tetkik sonuçları
Tetkik

Sonuç

Birim

Hemoglobin

8.1

g/dL

Eritrosit

1.88

10*9/mL

MCV

128.0

fL

MCHC

33.8

g/dL

RDW

19.3

%

Beyaz Küre

4.5

10*9/L

Nötrofil

1.9

10*9/L

Lenfosit

1.9

10*9/L

Trombosit

105

10*9/L

Vitamin B12

110

pg/mL

Folat

10.7

ng/mL

Ferritin

120

ng/mL

Demir

195

mcg/dL

Demir Bağlama Kapasitesi

85

mcg/dL

Glukoz

116

mg/dL

HbA1c

6.1

%

ALT

48

U/L

Kreatinin
TİT

0.85

mg/dL

Normal

-

Sonuç

Birim

Tablo 2. Başvurudan 10 gün sonraki tetkik sonuçları
Tetkik
Hemoglobin

10.4

g/dL

Eritrosit

3.08

10*9/mL

MCV

108

fL

MCHC

31.2

g/dL

RDW

13.8

%

Beyaz Küre

5.6

10*9/mL

Nötrofil

2.8

10*9/mL

Lenfosit

2.2

10*9/mL

Trombosit

544

10*9/mL

Vitamin B12

1589

pg/mL

Folat

9.1

ng/mL

Ferritin

22.2

ng/mL

Demir

34

mcg/dL

Demir Bağlama Kapasitesi

303

mcg/dL
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Tablo 3. Başvurudan 45 gün sonraki tetkik sonuçları
Tetkik

Sonuç

Birim

Hemoglobin

12.7

g/dL

Eritrosit

4.63

10*9/mL

MCV

87

fL

MCHC

31.5

g/dL

RDW

14

%

Beyaz Küre

5.5

10*9/mL

Nötrofil

2.4

10*9/mL

Lenfosit

2.4

10*9/mL

Trombosit

296

10*9/mL

Vitamin B12

432

pg/mL

Folat

10

ng/mL

Ferritin

7.2

ng/mL

ASİMETRİK POLİNÖROPATİ İLE PREZENTE OLAN EOZİNOFİLİK
GRANÜLOMATÖZ POLİANJİTİS (EGPA) OLGUSU

Demir

31

mcg/dL

Demir Bağlama Kapasitesi

359

mcg/dL

Fazilet Öztürk, Gözde Kurtuluş Erözkan
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HİPONATREMİ İLE TETİKLENEN BİR TRANSİENT GLOBAL
AMNEZİ OLGUSU
İhsan Ayhan
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi

Giriş: Transient global amnezi (TGA) bilinç, farkındalık ve dikkat mevcudiyeti ile anterograd hafızanın geçici kaybı ile ilişkili klinik bir durumdur.Genellikle
1-8 saat sürer ve tedavisiz düzelme izlenir. TGA genellikle tek bir atak şeklinde
gözlenir ve tekrarlama eğiliminde değildir. Yıllık tekrarlama oranı yaklaşık olarak
%6-10 arasında raporlanmıştır. Kişinin zaman ve yer oryantasyonu bozulabilir
ve tekrarlayan sorular sorabilir. Ancak bilinç ve yüksek kortikal aktiviteler (konuşma, araba sürme vb.) etkilenmemiştir.TGA sıklıkla 50 yaş üzerinde kadın ve
erkek popülasyon üzerinde eşit şekilde gözlenmektedir. Bu vakamızda hiponatremi ile tetiklenmiş bir geçici global amnezi hastamızı sunmak istedik.
Olgu: 63 yaşında erkek hasta sabah saatleri ile öğle saatleri arasında yaptıklarını hatırlamama, kendisine hatırlatıldığında tekrar tekrar aynı soruları sorma, şaşkınlık şikayeti ile başvurdu. Hastanın özgeçmişinde bilinen koroner arter
hastalığı ve hipertansiyon mevcuttu. Valsartan+hidroklorotiyazid, metoprolol
ve klopidogrel kullanmaktaydı. Hastanın vital bulgularında parmak ucu satürasyonu %98, tansiyonu 135/80 mmHG, ateşi 36,8 C ve nabzı 90 idi. Fizik muayenesi ve nörolojik muayenesinde özellik yoktu. Beyin tomografisinde bilateral
periventriküler beyaz cevher dansitesi kronik iskemik değişiklere sekonder azalmış ve serebral sulkus-fissürlerin derinlik ve genişlikleri serebral atrofi ile uyumlu
şekilde artmış olarak raporlandı. Yapılan kan tahlillerinde glukoz 104 mg/dL,
kreatinin 0,8 mg/dL, üre 23 mg/dL, ALT 22 U/L, AST 29 U/L, sodyum 128
mmol/L, potasyum 4,3 mmol/L, klor 90,6 mmol/L, kalsiyum 9,2 mg/dL, CRP 2
mg/L, WBC 9,23 109/L, HGB 13,6 g/dL, PLT 294 109/L olarak saptandı. Hasta
transient global amnezi ön tanısı ile takip amaçlı yatışı yapıldı. Almakta olduğu hidroklorotiyazid içerikli anti-hipertansif ilaç kesilerek ramipril ve amlodipin
başlandı. Beyin MR çekildi özellik saptanmadı. EEG çekildi özellik saptanmadı.
Bilateral karotis ve vertebral arter doppler ultrason çekildi, karotis arterlerde
bilateral akıma engel olmayan yumuşak mikst tipte plak saptandı. Hiponatremi
açısından yapılan tetkiklerinde trigliserit 94 mg/dL ve TSH 2,3 mU/L değerleri
ile özellik saptanmadı. Hiponatremi için bir adet %3 NaCl içerikli 150 ml hipertonik solüsyon verilmesi sonrası hastanın şikayetleri geriledi. Tuzlu diyet önerildi. Takiplerinde sodyum değerleri 138 mmol/L değerine ulaşan hasta kontrol
randevusu verilerek evine gönderildi. 10 gün sonra yapılan kontrol tetkiklerinde
sodyum dahil tüm metabolik değerleri normal saptandı.
Tartışma: TGA ilk olarak 1956 yılında tanımlanmasına rağmen kesin bir
patofizyolojik mekanizma ile açıklanamamıştır. İskemik, epileptik, metabolik,
migrenöz ve fizyolojik faktörlerin sorumlu olduğu düşünülmektedir. Hastamızın
yapılan tomografi, MR, EEG ve doppler ultrason tetkikleri ile transient global
amneziyi açıklayacak patoloji saptanmamış olup bu anterograd amnezinin sebebi olarak ön planda hiponatremi düşünülmüştür. Şimdiye kadar literatürde
çok az sayıda mevcut TGA vakaları hiponatremi ile ilişkilendirilmiş olup hiponatremi ve geçici anterograd hafıza kayıplarındaki birlikteliklerde metabolik bir
sebep olarak mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar kelimeler: Hiponatremi, Transient global amnezi, Hafıza kaybı
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Giriş: Eozinofilik granülomatöz polianjitis (EGPA), kronik rinosinüzit, astım ve eozinofili ile karakterize multisistem bir hastalıktır. EGPA, küçük ve orta
büyüklükteki arterlerin vasküliti olarak sınıflandırılır, ancak vaskülit genellikle
hastalığın ilk evrelerinde belirgin değildir. En sık tutulan organ akciğerdir, bunu
deri takip eder. Ancak EGPA kardiyovasküler, gastrointestinal, renal, merkezi ve
periferik sinir sistemleri dahil olmak üzere herhangi bir organ sistemini etkileyebilir. Akciğer dışı organların vasküliti, EGPA ile ilişkili morbidite ve mortaliteden
büyük ölçüde sorumludur. Vaskülitik nöropati birçok küçük-orta-büyük damar
vaskülitleri ve bağ doku hastalıkları seyrinde görülebilmektedir. Burada asimetrik polinöropati ile prezente olan ve eozinofilik granülomatöz polianjitis tanısı
alan vakamızı sunmaktayız.
Vaka: 46 yaşında erkek, 20 senedir astım dışında bilinen kronik hastalığı ve
inhaler tedavi dışında kullandığı ilaç bulunmayan hasta, 2 ay önce ayaklardan
başlayan his ve güç kaybı, basmakla ağrı ve uyuşma, daha sonra aynı şikayetlerinin el ve kollarda da başlaması nedeniyle nöroloji polikliniğe başvuruyor. Yine
2 ay önce başlayan gece üstünü 2-3 kez değiştirecek kadar terleme ve her iki
ayak distal yüzde ve ayak bileklerinde iyileşmeyen yara şikayeti mevcut. Yapılan EMG’de: Asimetrik özellikte, subakut dönemde, ağır düzeyde, sensorimotor
aksonal polinöropati saptanması üzerine tetkik edilmek üzere nöroloji servisine
yatırılıyor. Yatışının 3. gününde kreatinin yüksekliği nedeniyle tarafımıza danışılıyor. Fizik muayenede: Bilinç açık, oryante-koopere, solunum muayenesinde
bilateral yaygın ekspiratuar-inspratuar ronküsler duyuldu. Pretibial ödem sağda
+ solda eser, pedal ödem sağda 2+, solda 1 + izlendi. Periferik lenfadenopati
saptanmadı. Her iki ayak distal yüzde ve ayak bileğinde krutlu siyah renkte
yaralar izlendi. Nörolojik muayenede sağ üst ekstremite proksimal kas gücü 4/5,
distal kas gücü 3/5, sol üst ekstremite proksimal kas gücü 4/5, distal kas gücü
2/5, alt ekstremite proksimal kas güçleri bilateral 4/5, distal kas güçleri bilateral
3/5 saptandı. Her iki alt ekstremitede vibrasyon ve pozisyon hissi belirgin azalmış, yürüyememekteydi.
Laboratuvarda: Crp: 57 mg/L (3 gün önce yatışında Crp: 113 mg/L, ESH:
79 mm, spontan regrese olduğu görüldü.) Üre/Kre: 151/7,3 mg/dL (yatışında
kre:3,5 mg/dL), Albümin/Total protein: 2.56/7.1 gr/dL, Sodyum/Potasyum:
129/4.8 mmol/L, düz. Ca:9,9 mg/dL, Ldh: 261 U/L, Ast/Alt: 76/109 IU/L, venöz
kan gazında Ph:7.35, Hco3:18 mmol/L, Lac:0.9 mmol/L, C3-C4 normal, Ig M
düşük, Ig G artmış, Ig A normal, protein elektroforezinde poliklonal artış izlendi.
Hgb: 9.5 gr/dL, Wbc: 13.700/µL, Neut: 7500/µL, Plt: 286 bin/µL, Eosinofil:
4300/µL izlendi. Tam idrar tetkikinde: eritrosit 3+, protein 2+, sedimentte 15
lökosit, bol eritrosit görüldü. Yatışında idrarının koyu kahverengi renkte olduğunu ifade etti.
Asimetrik polinöropati, astım, eozinofili, kreatinin yüksekliği, idrar bulguları
ile vaskülit ön planda düşünülerek alt extremitedeki lezyonlardan punch bx ve
direkt immun floresan inceleme için de örnek alındı. Kreatinin yüksekliği açısından değerlendirildiğinde acil hemodiyaliz endikasyonu olmayan, dehidrate
izlenen hastaya izotonik sıvı replasmanına başlandı. İdrar çıkışı ve yüklenme
açısından yakın takip edildi. MPO Anca, PR3 Anca, kriyoglobulin, 24 saatlik
idrarda total protein ve mikroalbümin tetkikleri istendi. 24 saatlik idrarda total
protein: 1071 mg/gün, mikroalbümin: 358 mg/gün saptandı. Sıvı replasmanı
ile günlük 5000-6000 cc idrar çıkışı izlendi. Sıvı replasmanının 4. gününde kre:
3,29 mg/dL’e regrese, Crp: 54 mg/L, tam idrar tetkikinde protein negatif, eritrosit
3+ izlendi. Bu sırada sonuçlanan cilt biyopsisinde: küçük çaplı damarları tutan
nekrotizan vaskülit tablosu, direkt immunfloresan (DIF) incelemede dermiste
damar duvarlarında Ig M, C3 ve fibrinojen birikimi izlendi. MPO Anca: 300 IU/
mL (18<pozitif), PR3 Anca: 1 IU/mL (negatif), Kriyoglobulin: negatif saptandı.
Vaskülit açısından yapılan göz ve kulak-burun-boğaz muayenesinde özellik saptanmadı. Thorax BT’ de: Yaygın bronşiektatik değişiklikler, intraluminal mukus
tıkaçları, 6mmden küçük buzlu cam dansitesinde nodüller ve 1 cm’den küçük
birkaç adet lenfadenopati saptandı. Batın BT’de özellik saptanmadı. Paranazal
sinüs BT’de: Her iki tarafta ostiomeatal ünitede ve frontal sinüste mukozal ka-
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lınlaşma görüldü. Tetkikler sonucunda eozinofilik granülomatöz polianjitis tanısı
ile 3 gün 1 gr metilprednizolon intravenöz tedavisi uygulandı. Sonrasında 1 mg/
kg/gün prednizolon devam edildi. Romatoloji poliklinik takibine alınan hastaya
siklofosfamid ve rituksimab tedavileri uygulandı. Tedavinin 4. ayında kre: 0,62
mg/dL, 24 saatlik idrarda total protein: 776 mg/gün, Crp:2 mg/L izlendi. Nörolojik açıdan değerlendirildiğinde koltuk değneği ile yürüyebildiği, polinöropati
açısından sekel kaldığı görüldü.
Sonuç: Üst ve alt solunum yolu semptom ve bulguları, eozinofili, nöropati,
kreatinin yüksekliği, cilt döküntüsü, eşlik eden akut faz yüksekliği gibi multisistem hastalıklarında vaskülitik tutulum akılda tutulmalıdır. EGPA tanısı alan
vakamızda olduğu gibi tedavide ilk basamak steroidler, siklofosfamid ve özellikle
Anca ilişkili vaskülitlerde rituksimab’tır.
Anahtar kelimeler: systemic vasculitis, eosinophilic granulomatous vasculitis, polyneuropathy, proteinuria, asthma, purpura
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kramp benzeri kasılma şikayetlerinin uykudan uyandıracak şiddette olduğunu
belirtti. Fizik muayenesinde TA:135-75mm-hg, Nb:88/dk,ateş:36.7C,SS:16/dk,
sistem muayenesi normaldi. Özgeçmişinde sigara 30 paket/yıl, hipertansiyon
tanısı olup amlodipin kullanmaktaydı. Ailede tanı alan malignite hastası yok.
Tetkiklerinde kreatinin:0,74mg/dL, üre:24,6mg/dl, Ca:12,7mg/dL, P:5,6mg/
dL, albumin:3,2g/dL, ALP:124U/L, LDH:186U/L, Wbc:13400u/L,Hmg:13,4g/
dL, Plt:553000u/L, CRP:7,1, TSH:1,58, Ferritin:612, PTH:41, Sedimantasyon
120. PA-AC bilateral sol hilus komşuluğunda düzensiz sınırlı nodüler görünüm
saptanması üzerine çekilen kontrastsız toraks BT sol akciğer sol lob anterior segmentte 50mm boyutlu düzensiz lobüle kitle ile mediastinal ana vasküler arasında infiltrasyon izlenmiş (akciğer ca?), sol peribronşial alanda sınırları belirsiz
LAP izlenmiş. Yapılan bronkoskopi sonrası sol 50*50mm kitleden alınan biopsi
materyalinin histolojik patolojisi skuamöz hücreli karsinom ile uyumlu olan hasta evreleme ve tedavi amaçlı onkolojiye yönlendirildi.
Tartışma: Akciğer kanseri dünyada olduğu gibi, ülkemizde de en sık görülen
ve en çok ölüme neden olan kanser türüdür. Sigara kullanımı ile paralel olarak,
erkeklerde daha sık görülür, yaşla insidansı artmaktadır. Hiperkalsemi gelişen
hastalarda ilk sırada skuamöz hücreli karsinom, ikinci sırada adenokarsinom ve
üçüncü sırada küçük hücreli akciğer kanseri sorumlu bulunmuştur. Hiperkalsemi genelde ileri evre (evre 3-4) hastalığı olanlarda görülmüştür ve bu hastaların
ortalama yaşam süresi birkaç aydır. Bizim hastamız da tanı aldıktan 3 ay sonra
ex olmuştur.
Anahtar kelimeler: Hiperkalsemi, Tetani, Squamöz Hücreli Karsinom

SİTAGLİPTİNE BAĞLI AKUT PANKREATİT
Ahmet Uludağ, Fikret Duran, Hasan Sabit Sağlıker
Ceyhan Devlet Hastanesi Dahiliye Kliniği

Giriş: Diyabette artmış pankreatit riski vardır.Pankreatit, pankreas kanseri için risk faktörüdür.DPP4 inhibitörleri, ve GLP-1 agonistleri için artmış risk
tanımlanmamıştır. Fakat dikkatli olunması konusunda uyarıları devam etmektedir.Bu olgu amilaz yüksekliği ve karın ağrısı şikayetiyle polikliniğimize basvuran, amilaz yüksekliği yapan diğer nedenler (hipertrigliseridemi,alkol,safra
taşı,hiperkalsemi,kistik fibroz,infeksiyonlar….) dışlandıktan sonra tanısı koyulan
bir akut pankreatit olgusudur.
Olgu: 45 yaşında erkek hasta 2 yıldır tip 2 diabetes mellıtus tanısıyla
Janumet(sitagliptin+metformin) 50/1000 2.1,forziga10 mg 1.1 ve lantus solostar 20 ünite kullanan hasta karın ağrısı şikayetiyle acil polikliniğine başvurdu.
TA:120/75, nabız 80/dk.Fizik muayenesinde batında yaygın hassasiyeti mevcuttu.Diğer sistem muayenelerinde bir özellik yoktu.Tetkiklerinde amilaz 1644 IU/
L,glikoz:285 mg/dl,Hba1c:8.1,ALT:9,AST:14, GGT:18, bilurıbın direct 0.131,indirect biluribin:0.43,kretinin:0.62,Bun:8,trigliserid 183,kolesterol 187,ldl:138,k
alsiyum:8.5,Tsh:1.54, hemogram: Normal, TİT:2pozitif glikoz,elektrolitler: Normal, Abdomen USG:grade 1 hepatosteatoz, Batın Bt:normal olarak geldi.Hasta
da alkol ve Dm ilaçları haricinde ilaç kullanım öyküsü yoktu.Pankreatit tablosu
ön planda kullandığı Janumet ilacına bağlandı. Hastanın oral alımı stoplandı.
Parenteral sıvı replasmanı (laktatlı ringer infuzyonu) başlandı. Hastanın 48 saat
sonra karın ağrısı geriledi.Oral alımı açıldı. Amilaz 184İU/L ve takiplerinde yükselme gözlenmedi.Hastanın diyabet tedavisi tekrar düzenlendi.DPP4-inhibitöru
kullanmaması anlatılarak taburcu edildi.
Sonuç: Bu olgumuzu sunmamızın amacı akut pankreatit etyolojisinde DPP4
inhibitörlerinin sorgulanması, pankreaatit tanısı bu ilaçlara bağlıysa (diğer sebepler dışlandıktan sonra) DPP4 inhibitörlerinin kullanılmaması için hasta
bilgilendirilmelidir.

Toraks BT kontrastsız

Anahtar kelimeler:Akut Pankreatit,DPP4 inhibitörleri,Sitagliptin

Genel Dahiliye
PS-141

Toraks BT kontrastsız

TETANİ İLE PREZENTE OLAN AKCİĞER MALİGNİTESİ
Gamze Yanaş
Balıkesir Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi

Giriş: Hiperkalsemi,en sık olarak primer hiperparatiroidi ve neoplastik hastalıklar nedeniyle gelişmekte olup, D ve A vitamini intoksikasyonu, tiazid diüretikleri, lityum, teofilin vb. ilaçlara bağlı da gelişmektedir. Kas güçsüzlüğü, konsantrasyon bozukluğu, bulantı,kusma, kemik ağrısı,poliüri gibi belirtilere neden
olur. Kardiyovasküler, nörolojik ve renal fonksiyonlarda ciddi bozulmalara yol
açabilen, şiddetli yüksekliğinde yaşamı tehdit edici bir elektrolit bozukluğudur.
Bu vakada halsizlik, yaygın ekstremitelerde tetanik kasılmalar nedeniyle başvuran ve akciğer skuamöz hücreli karsinom tanısı alan olgumuz sunulmuştur.
Olgu: 59 yaş erkek hasta, 1 aydır artarak devam eden halsizlik şikayetine son
10 gündür olan kol ve bacaklarda gelişen kasılma, kramp şikayetleri ile dahiliye
polikliniğine başvurmuş, öksürük yok, balgam yok, ek şikayet yok. Kaslarda
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AŞI UYGULANMASI SONRASI GELİŞEN REFLEKS SEMPATİK
DİSTROFİ SENDROMU
Nazlıcan İğret, Emre Tekgöz, Burcu Kadı, İlker Taşçı, İzzet Onur Öz
Sbü Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Özet: Refleks sempatik distrofi sendromu (RSDS), sıklıkla kırık, yumuşak
doku yaralanması, travma veya ameliyattan sonra gelişen, ağrı, ödem, hareketlerde kısıtlılık, vazomotor bozukluk, cilt değişiklikleri ve kemik demineralizasyonu ile karakterize edilen, genellikle üst ekstremitede görülen bir sendromdur.
İnsidansı 100.000'de 5 ile 26 arasındadır.Kadınlarda daha sık izlenir.Bu vaka
raporunda nadir görülen intramuskuler uygulanan meningokok ACYW135 aşısı
sonrası erkek hastada gelişen rsds vakası sunmak istedik.
Giriş: kozalji veya kompleks bölgesel ağrı sendromu olarak da adlandırılan
refleks sempatik distrofi sendromu (RSDS), ağrı, ödem, hareketlerde kısıtlılık,
vazomotor bozukluk, cilt değişiklikleri ve kemik demineralizasyonu ile karakterize edilen, genellikle distal ekstremitelerde görülen, kısmi olarak hasara uğrayan
sinir tarafından innerve edilen bir alanda gelişen bozukluktur. Genellikle kırık,
yumuşak doku yaralanması, travma veya ameliyattan sonra gelişir. Ağrı,belirli
bir sinir bölgesinde veya dermatomda değil, bölgeseldir(1). RSDS patogenezi
bilinmemektedir(2). Yılda 100.000'de 5 ile 26 arasında bir insidans tahmin edilmektedir. Kadın-erkek 2:1 ila 4:1 oranında kadınlarda daha sık izlenir. Genellikle üst ekstremite etkilenir(3,4). Tanısı, öykü ve fizik muayene ile belirlenen klinik
özelliklere dayanır.Üç fazlı kemik sintigrafisi, aktif kemik rezorpsiyonu olan rsds'li
hastalarda kemik metabolizmasındaki değişiklikleri saptamak için yararlıdır.
RSDS, görüntüleme tetkikleri ile saptanmaz. Klinik bir tanı olmasına rağmen,
semptomların başlamasından sonraki ilk beş ay içinde yapılan kemik sintigrafisi tanıyı destekleyebilir (5,6). Teşhis kriterleri dört semptom/belirti kategorisine
(duyusal, vazomotor, sudomotor/ödem ve motor trofik) dayanır ve hastanın tanı
için dört kategoriden üçünde bir semptomunun/belirtisinin olması gerekir(1).
Vaka: E.G. 21 Yaşında erkek askerliğe başlarken yapılan meningokok
acyw135 aşısı sonrası sağ kolunda dirsekten itibaren tüm el parmakları dahil
ödem olması nedenli dış merkezde yaklaşık 2 ay süresince yatış yapılarak tetkik
ve tedavi edilmiş. Ödeme hiperemi eşlik ederken, kaşıntı ve ısı artışı eşlik etmiyormuş. Hareket kısıtlığı ve özellikler geceleri olan ağrı mevcutmuş. Anjiödem
olabileceği düşünülerek hastaya antihistaminik, prednizolon ve ağrısı için nsaıı
ve tramadol tedavisi verilmiş, ağrılarına kısmi cevap alınmış fakat ödem gerilememiş.Dış merkezde 11.05.2021’de yapılan tetkikleri Tablo 1’de
Crp, sedimantasyon normal saptanmış.Hepatit markerları ve brucella neg
saptanmış. Romatolojik markerlerda (ANA, P-ANCA, C-ANCA, RF, anti-CCP,
anti kardiyolipin IG M-IG G, anti beta-2 glikoprotein IG M-IG G, IG G, IG M, IG
A, C3, C4) patoloji saptanmamış. Çölyak antikorları negatif saptanmış.Serum
ıg e seviyesi normal saptanmış.
Hastaya görüntüleme tetkiklerinde üst ekstremite arteriyel ve venöz sistem
renkli doppler ultrasonografi yapılmış, trombüs saptanmamış, akımlar patent
izlenmiş. Servikal vertebra mr, sağ el ve el bileği mr yapılmış. Distal radioulnar
eklem mesafesinde minimal sıvı artımı izlendi. Karpal eklemlerde hafif sinyal
artımı izlendi. El bilek dorsal ve volar yüzü düzeyinde cilt altı dokularda enflamasyona bağlı sinyal değişikliği saptandı şeklinde raporlanmış. Hastaya emg
yapılmış patoloji saptanmamış.
Takipli olduğu merkezde allerji ve immünoloji bölümü olmaması nedenli ve
hastada idiyopatik rekürren anjiödem ön tanısı düşünüldüğünden hasta tarafımıza sevk edildi.
Hastanın bilinen sistemik hastalığı yok. Son 2 ay içerisinde dış merkezde
koldaki ödeme yönelik başlanan nsaıı, tramadol ve metilprednizolon dışında
düzenli ilaç kullanım öyküsü yok. Soygeçmişinde babasında ht tanısı mevcut.
Bilinen allerji öyküsü yoktu. 10 Paket/yıldır sigara içme öyküsü mevcut. Alkol
kullanım öyküsü yok.
Fizik muayenede baş boyun, dolaşım ve solunum, batın muayenesinde ve
nörolojik muayenesinde özellik yok, patolojik muayene bulgusu saptanmadı.
Lap ve ptö yok. Alt ekstremite ve üst ekstremite nabızları alındı. Sağ el dorsalinde ödem saptandı. Sol el dorsaline göre renk değişikliği mevcut. Sağ el
dorsalinda hiperemi mevcut. Isı artışı, eşlik etmiyor. Hareket kısıtlılığı saptandı.
Motor ve duyu defisit saptanmadı.
Hastadan CBC, geniş rutin biyokimya, tam idrar tetkiki, CRP, sedimantasyon, romatolojik markerlar, hepatit markerlar, TFT tetkikleri istendi. Allerji ve
immunoloji görüşü istendi taraflarınca c1 esteraz inhibitör düzeyi, C1 esteraz
inhibitör fonksiyonu, C3, C4, immunglobulin G, M, A, immünglobulin G alt
grupları, total immunglobulin E, besin spesifik ımmunglobulinler planlandı. Yapılan tetkikleri Tablo 2’de
Geniş rutin biyokimya, D vitamini, CRP, sedimantasyon normal saptandı.
Hepatit markerları ve brucella neg saptandı. Romatolojik markerler (ANA,
P-ANCA, C-ANCA, RF, anti-CCP, anti kardiyolipin IG M-IG G, anti beta-2 glikoprotein IG M-IG G) normal düzeylerde saptandı. C1 esteraz inhibitör fonk-
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siyonu, C3, C4, ımmunglobulin G, M, A, immünglobulin G alt grupları, total
ımmunglobulin e, besin spesifik immunglobulinler normal saptandı.
Üst ekstremite arteriyel ve venöz sistem renkli doppler ultrasonografi tarafımızca tekrarlandı. Trombüs saptanmadı, akımlar patent izlendi.
Romatolojik görüş istendi. Hastada refleks sempatik distrofi olabileceği düşünüldü. 3 Fazlı kemik sintigrafi planlandı. Sintigrafide bulgular rsd destekler
nitelikte saptandı. Fizik tedavi ve rehabilitasyon’a konsülte edildi. Hasta reflesk
sempatik distrofi tanısı ile takibi ve tedavisi amacıyla FTR’ye devir edildi.
Tartışma: rsds, sıklıkla kırık, yumuşak doku yaralanması, travma veya ameliyattan sonra gelişen, ağrı, ödem, hareketlerde kısıtlılık, vazomotor bozukluk,
cilt değişiklikleri ve kemik demineralizasyonu ile karakterize edilen, genellikle
üst ekstremitede görülen bir sendromdur. Patogenezi tam olarak bilinmemekle
birlikte, periferik, santral, nörojenik inflamasyon ve mikrovasküler disfonksiyon
mekanizmalarının etkili olabileceği düşünülmektedir. Veriler sınırlı olmakla birlikte, RSDS’nin patogenezinde genetik faktörler de rol oynayabilir. HLA-DQ1
sıklığının arttığını bildiren çalışmalar mevcuttur. İnsidansı 100.000'de 5 ile 26
arasında olan ve kadınlarda daha sık izlenir. Olgumuzda erkek hastada, intramuskuler uygulanan menengikok ACYW135 aşısı sonrası tek taraflı üst ekstremitede ödem, hiperemi, hareket bozukluğu ve ağrının eşlik ettiği refleks sempatik distrofi sendromu gelişen vakayı sunduk. Aşı uygulaması sonrası gelişen rsds
olgusu oldukça nadirdir. Aşı sonrası gelişen vazomotor değişiklikler gelişmesi
halinde rsds tanısı akla getirilmesi gereklidir. Klinisyenlerin rsds farkındalığının
artması ile hastalığın erken teşhis ile beraber tedavi imkanı olacaktır.
Anahtar kelimeler: RSDS, AŞI
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NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ASENDAN
AORT ENFEKSİYONU
Aysel Oğuz1, Merve Çetin2, Aslı Yümer1, Merve Özge Katı1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2Ilgın Vefa Tanır Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları

Resim1
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İZOLE SOL SUPRAKLAVİKULAR LAP İLE BAŞVURAN BRUCELLA
VAKASI
Aysel Oğuz, Beyza Doğan, Emine Öztürk, Büşra Bülbül
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Bruselloz, Brucella cinsinin gram negatif basillerinin neden olduğu
dünya çapında en yaygın zoonotik enfeksiyonlardan biridir. Enfekte hayvanlarla
veya pastörize edilmemiş süt gibi türetilmiş gıda ürünleriyle temas yoluyla insanlara bulaşır. Brucellanın klinik prezentasyonu, multisistemik tutulumdan asemptomatik enfeksiyona kadar büyük farklılıklar gösterir. En sık görülen semptomlar
ateş, gece terlemesi, eklem ağrısı olmak üzere kalp, akciğer, merkezi sinir sistemi,
böbrek gibi diğer organları da etkileyebilmektedir. Biz olgumuzda izole sol supraklavikular lenfadenopati ile başvuran genç erkek hastayı sunuyoruz.
Olgu: Bilinen kronik bir rahatsızlığı olmayan 29 yaşında erkek hasta 3 ay
önce sol köprücük kemiğinin üstünde şişlik fark etmiş, bu şişliğin büyümesi üzerine dahiliğe polikliniğe başvuran hasta ileri tetkik için servise yatırıldı. 1 aydır
kemik, eklem ağrısı, gece terlemesi, bulantısı olan hasta yaklaşık 3 ay içinde 6 kg
kaybı olmuş. Evde 39 °C ölçtüğü ateşleri olmuş, üşüme-titremesi olmamış. Fizik
muayenesinde sol supraklavikular alanda yaklaşık 1,5 cm çaplı düzgün sınırlı,
mobil lenfadenopati dışında patolojik bulgu saptanmadı. Labarotuvar tetkiklerinde hemoglobin: 14,4 g/dL, WBC: 9650 mm3, PLT: 229.000, sedim:7 mm/h,
LDH:421 U/L, ürik asit:4,5 mg/dL, AST: 80,8 U/L, ALT:110 U/L, CRP:27,52
mg/L, Ferritin 496 mg/L saptandı. Yüzeyel doku ultrasonografide sol supraklavikular alanda 1,5 cm ulaşan birkaç adet lenfadenopati tespit edildi. Akciğer
grafisinde ve batın ultrasonografisinde herhangi bir patolojik bulgu saptanmadı. Lenfadenopati etyolojisine yönelik olarak hasta enfeksiyöz, romatolojik ve
malignite açısından tetkik edildi. Viral hepatit markerları,otoimmün hepatit ve
ANA negatif saptandı. Malignite açısından çekilen toraks ve abdomen CT’de
malignite lehine bir bulgu saptanmadı. Sol supraklavikular lenfadenopati eksizyonu için hazırlık yapılırken anamnezinde hayvancılık işiyle uğraştığı öğrenilen
hastada brusella tüp aglütinasyon testi-coombs antiserumu ile 1/1280 pozitif
olarak saptandı. Hastaya akut bruselloz tanısıyla doksisiklin 2X100 mg, streptomisin 1X1 gr olarak 6 haftalık tedavi düzenlendi.Tedavinin 3.haftasında bel
ağrısı ve ateş yakınmaları gerileyen hastada fizik muayenede supraklavikular
lenfadenopatinin boyutlarında küçülme (4X7 mm), laboratuvarında CRP:0.77
mg/L, sedimentasyon: 2 mm/h, AST:18,5 U/L, ALT:32,3 U/L olarak sonuçlandı
Tartışma: Önemli bir zoonotik enfeksiyon olan brucella, hayvancılığın yaygın olduğu ülkemizde özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde endemik olarak görülmektedir. Brucella için tipik bir semptomu olmamakla beraber her hastalığı taklit edebilir. Lenfadenopatiler, brucella vakalarının sadece %10-20’sinde
bulunur, servikal lenf nodları en sık tutulum yeridir. Endemik bölgelerde, tipik
bir klinik tablonun yokluğunda bile, herhangi bir uzun süreli ateş karşısında bruselloz tanısı her zaman aklımıza gelmelidir.
Anahtar kelimeler: Brucella, supraklavicular lenfadenopati, ateş

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Giriş: Nedeni bilinmeyen ateş (NBA), ilk olarak 1961'de Petersdorf ve Beeson tarafından, en az üç haftadan uzun süre ateşin 38,3°C’nin üzerinde olması
ve bir haftalık hastane araştırmasına rağmen nedenin belirlenememesi olarak
tanımlanır. Kapsamlı bir öykü ve fizik muayene NBA hastalarının tanısında
anahtar rolü oynamaktadır. Ulusal ve uluslararası literatürde NBA’da en sık
nedenler infeksiyonlar, non-infeksiyöz inflamatuar hastalıklar ve malignitelerdir
(1). NBA'nın tanısal çalışması, tam bir tıbbi öykü ve semptom alımı, fizik muayene, kültürler ve standart görüntüleme dahil olmak üzere çeşitli araştırmalara
dayalı olarak belirli bir tanıyı belirlemeye yardımcı olabilecek potansiyel tanısal ipuçlarının araştırılmasını içerir. Bununla birlikte, hastaların %10 ila %50'si
teşhis edilmeden kalmaktadır (2). Bu olgumuzda sebebi bilinmeyen ateş, kilo
kaybı ile prezente olan asendan aort enfeksiyonu saptadığımız hastamızı sunmak istedik.
Olgu: Bilinen DM (15 yıl), HT (15 yıl), KAH, BPH tanıları olan ve yaklaşık
6 ay önce asendan aorta grefti-aort kapak replasmanı (biyolojik protez kapak)
yapılan 68 yaşında erkek hasta operasyondan birkaç hafta sonra başlayan ateş,
iştahsızlık, gece terlemesi ve yaklaşık 6 ayda 18 kg kaybı olması üzerine ileri
tetkik ve tedavi amacıyla Genel Dahiliye Servisi’ne yatırıldı. Bu 6 ay süresince hastamız ateş sebebiyle mükerrer kere dış merkezde yatış hikayesi mevcut
olup bu süreçte farklı dönemlerde seftriakson, piperasilin-tazobactam, moksifloksasin tedavisi görmüş. Fizik muayenede genel durumu orta, bilinç açık, ateş
38°C, nabız 94/ dk, TA 100/70 mmHg, dinlemekle kalp sesi ritmik, kardiyak
üfürüm yok ve her iki akciğer sesleri doğal olarak değerlendirildi. Batın rahat
rebound, defans, karaciğer ve dalak palpabl, kostovertebral açı hassasiyeti yok.
Tetkiklerinde WBC:9200 uL, Neu:7700 uL, Hb: 7,2 gr/dl, MCV: 60,8 fl, Platelet: 242,000, Sedimentasyon: 45 mm/h, CRP:111 mg/dl, Prokalsitonin: 1,19
ng/ml, Üre: 53 mg/dl, Kreatinin: 0,96 mg/dl, Ferritin:269 ug/L, Demir:17,6 µg/
dl, TDBK:122,9 µg/dl, TSH:0,485 µIU/ml, Tam idrar tahlilinde lökosit -, nitrit-,
HbsAg (-), Anti HIV (-), Anti HCV (-) idi. Hastanın ateş etyolojisine yönelik kan,
idrar ve gaita kültürleri alındı.Periferik yaymada atipik hücre görülmedi. Akciğer grafisinde bir anormallik saptanmayan hastanın batın ultrasonografisinde
(USG) hepatomegali (170 mm), splenomegali (140 mm) ve safra kesesinde
1,2 cm kalküller saptandı. Yüzeyel doku USG’de herhangi bir lenfadenopati
saptanmadı. Transtorasik ekokardiyografide vejetasyon bulgusu izlenmedi. İntaniye önerisiyle ampirik olarak yatışının 3. gününde vankomisin -gentamisin
başlandı. Tedaviye rağmen ateşinin devam etmesi üzerine ek araştırmalar yapıldı. Brusella immuncapture ve salmonella gruber-widal testi negatifti. PPD negatif saptandı. Malignite taraması kapsamında tüm vücut tomografileri istenen
hastanın tomografilerinde malignite lehine bulgu saptanmadı. Tomografilere ek
olarak yapılan üst endoskopi ve kolonoskopide patoloji saptanmadı. Yatışının 6.
gününde 3 set kan kültüründe Acinetobacter baumani üreyen hasta intaniye danışılarak vankomisin -gentamisin kesilerek kolistin-meroneme geçildi. Hastanın
antibiyotik revizyonuna rağmen ateşleri devam etmesi üzerine yapılan transözefagial ekokardiyografide vejetasyon saptanmadı. Takiplerinde kreatinleri artma
eğiliminde olan hasta yatışının 11. Gününde derin asidozu olması ve idrar miktarının azalması sebebiyle HD alınmaya başlandı. Antibiyoterapisinde kolistin
stoplandı, meronem-bactirim şeklinde devam edildi. Hastanın takiplerinde mükerrer kere HD ihtiyacı oldu. Ateş odağı bulunamayan hastaya Lökosit İşaretli
Sintigrafi çekilmesi planlandı. Çekilen Lökosit İşaretli Sintigrafide asendan aortada, desenden aortada, ana pulmoner ve sağ - sol pulmoner arterlerde Tc-99m
HMPAO işaretli lökositlerin artmış FDG tutulumu izlenmiş olup tanımlanan bu
bulguların özellikle asendan aorta enfeksiyöz süreçler ile uyumlu olduğu tespit
edilmiştir. Meronem (58 gün)- Bactrim (53 gün) tedavisi altında klinik ve laboratuvar parametreleri düzeldi. Sonrasında kalp damar cerrahisine yönlendirildi.
Tartışma: Sebebi bilinmeyen ateşin etyolojisinin araştırılıp tanısının konmasında modern tıbbın gelişmesine rağmen hala zorluklar mevcuttur. Vakaların
%50'sinde tanı konulamaz. NBA tanısını koymada 2. Basamakta yer alan lökosit işaretli sintigrafi ve PET-FDG erken tanıyı kolaylaştırır ve hospitalizasyona
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bağlı hastane masraflarını azaltır. Tanıyı yönlendirmede faydası olup gereksiz
invaziv girişimleri önler. Özellikle NBA ile başvuran hastalar üzerinde yapılan
çalışmalarda PET-FDG ile yüksek sensitivite ve spesifite gösterdiği saptanmıştır.
Vakamız sebebi bilinmeyen ateş ile prezente olan hastamızda nükleer görüntüleme teknikleri ile tanıyı koymadaki önemi gösterilmek istenmiştir.

PS-146

Anahtar kelimeler: Nedeni bilinmeyen ateş, asendan aorta greft enfeksiyonu, lökosit işaretli sintigrafi

YABANCI CİSİM GRANÜLOMUNDAN SARKOİDOZ TANISINA

Kaynaklar
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lökosit işaretli sintigrafide tutulum-2

Lökosit işaretli sintigrafide tutulum
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Özet: Sarkoidoz,çeşitli organlarda ve lenf nodlarında non-kazeifiye granülomatöz reaksiyonla giden ve etiyolojisi bilinmeyen bir multisistem hastalığıdır.
Bilinmeyen bir antijenik uyarıya karşı T lenfositlerinin fonksiyon bozukluğu
(CD4/CD8 oranında artma) ile giden bir immün bozukluk patogenezde en çok
suçlanmaktadır.Tutulan dokularda T-helper birikmesi saptanırken diğer dokularda ve kanda T-helper düzeyi normal veya azalmıştır.Sık kullanılan deri testi
antijenlerine karşı kutanöz anerji vardır.25-45 yaş arası daha sık görülür.Organlar içerisinde en sık akciğerler(%90 oranında) tutulmaktadır.Daha sonra en sık
deri ve gözler tutulmaktadır.Hastalar uzun bir süre tamamen asemptomatik olabilir.Bulgular tutulan organlara göre değişir.Akciğer tutulumda halsizlik ve efor
dispnesi sıktır.Kuru öksürük,göğüs ağrısı ve hemoptizi daha az görülür.Eritema
nodozum görülebilir.Deride lupus pernio görülür.Akciğer grafisinde mediastinel
ve hiler lenfadenopatiyle ile birlikte pulmoner infiltrasyonla kendini gösterir.Akciğer grafisindeki görünüme göre derecelendirilir.Bu vaka raporumuzda 46 yaşında olan kadın hasta kilo kaybı,halsizlik,iştahsızlık ve gece terlemesi şikayetleri
ile dış merkeze başvurmuş.Kilo kaybı olan hastaya endoskopi ve kolonoskopi
yapılmış.Herhangi bir patolojinin olmadığı söylenmiş.Hastanın semptomatik
tedaviyle, egzersizle ve diyetle birkaç ay şikayetleri olmamış.Şikayetlerinin tekrarlaması nedeniyle ileri tetkik ve tedavi amacıyla İTF Acil Dahiliye'ye yönlendirilmiştir. Hastanın çekilen kontrastsız toraks BT'sinde parankiminde milimetrik
nodüller,sağ aksillada 17x26 mm,paraaortik alanda 14x6 mm boyutlu patalojik
LAP mevcut.Bilateral hiler ve mediastinal kısa aksı 1 cm’i geçmeyen LAP saptandı.Daha sonra sarkoidoz ön tanısıyla bronkoskopik biyopsi,BAL ve alt dudak
minör tükürük bezi biyopsisi yapıldı.incelenen olgumuza yapılan alt dudak minör tükürük bezi biyopsisi sonucu non-nekrotizan granülom olarak sonuçlandı.
Giriş: Nonkazefiye granülomlar ile karakterize inflamatuar bir hastalıktır.
Multisistemik tutulum yapar.Klinik prezentasyon asemptomatik klinikten tutulan
organın yetmezliğine kadar değişir.Yaklaşık %30 hasta asemptomatiktir.Rutin
akciğer grafisi değerlendirilmesinde hiler lenf nodlarının görülmesi ile saptanır.
En sık görülen başvuru semptomu yaklaşık 2-4 haftadır devam eden öksürük
ve nefes darlığıdır.Diğer sık görülen semptomlar deri ve göz tutulumu ile ilgilidir.
Non spesifik semptomlar içinde en sık görülen yorgunluktur.Diğerleri ateş,gece
terlemesi ve kilo kaybıdır.Akciğer tutulumunu göstermek için en sık kullanılan radyolojik yöntem akciğer grafisidir.Bilateral hiler lenfadenopati saptanır.
Toraks bt’de adenopatiyle beraber retikülonodüler infiltrasyon görüntülenir.
Adenopati çapının 2 cm’den büyük olması sarkoidozu düşündürür.ACE enzim
düzeyi akut hastalıkta genellikle artmış bulunur fakat kronik hastaların sadece
%20’sinde yükselmiştir.Hafif yükseklikler pek çok hastalıkta görülmekle birlikte 1.5 kat ve üzeri yükseklikler;sarkoidoz,lepra,gaucher hastalığı,hipertiroidi
ve miliyer tbc gibi dissemine granülomatöz hastalıklarda görülür.BAL’da CD4/
CD8 oranı artmıştır.(>3.5).Sarkoidoz tanısı,klinik bulgularla beraber laboratuvar ve patolojik bulguların birlikte gösterilmesiyle konur.Bu vakamızda kilo
kaybı,iştahsızlık,halsizliğe eşlik eden gece terlemeleri ile gelen, sarkoidoz tanısı
alan hastayı ayrıntılarıyla sunmayı amaçladık.
Olgu: Olgumuzda bilinen talasemi minör tanısı olan 46 yaş kadın hastanın
2021 kasım ayında kilo kaybı,halsizlik,iştahsızlık ve gece terlemesi şikayetleri
başlamış.Kilo kaybı olduğu için endoskopi ve kolonoskopi yapılmış.Herhangi
bir patolojinin olmadığı söylenmiş.Hastaya 20 yıl önce estetik amaçlı bilateral
meme protezi takılmış.Konstitüsyonel semptomları ön planda yabancı cisme
bağlanmış.Kendi isteğiyle meme protezleri çıkarılmış.Biyopsi sonucu fibrozis
ve yabancı cisim granülasyon dokusu,materyalde malignite ve atipi yok.Nonkazeifiye granülom olarak rapor edilmiş.Sağ aksillar lap biyopsi sonucu da
granülom olarak gelmiş.Meme protezi çıkarıldıktan sonra hastanın şikayetleri
gerilemiş.Hastaya yapılan tetkiklerde Hb:10.5, trombosit:271 000, wbc:3900,
nötrofil:1700 lenfosit:1100 MCV:60 Ca:12.79(düzeltilmiş ca:12.4) krea:1.49
total protein/albumin:7.7/4.44 PTH:6.19 kortizol:13.8 IgA:161 IgG:1034
IgM:259 spot idrar ca:27 UPRC:0.2 gram/gün olarak saptanmış.İştahsızlık,kilo
kaybı,gece terlemesi,yorgunluk şikayetlerinin tekrarlaması nedeniyle hasta
İTF Acil Dahiliye’ye yönledirilmiştir.Muayenesinde sağ aksiller bölgede mobil
lenfadenomegali dışında patolojik bulgu saptanmadı.Hastanın çekilen kontrastsız toraks BT'sinde parankiminde milimetrik nodüller,sağ aksillada 17x26
mm,paraaortik alanda 14x6 mm boyutlu patalojik LAP mevcut.Bilateral hiler ve mediastinal kısa aksı 1 cm’i geçmeyen LAP saptandı.Konstitüsyonel
bulgular,hiperkalsemi,çekilen toraks bt’de parankiminde milimetrik nodüllerin
olması ve sağ aksiller lap biyopsi sonucunun granülom olarak gelmesi ön planda sarkoidozu düşündürttü.Quantiferon,ppd,ace düzeyi bakıldı.KBB tarafından
hastaya alt dudak minör tükürük bezi biyopsisi yapıldı.Hastaya bronkoskopik
biyopsi ve bal yapıldı.PPD sonucu:0 Göz tutulumu açısından muayenesi yapıldı.Aktif ya da geçirilmiş üveit bulgusu saptanmadı.ACE düzeyi:327 u/l, BAL
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örneğinde CD4/CD8 oranı:2.23 olarak saptandı.Alt dudak minör tükürük bezi
biyopsisi non-nekrotizan granülomatöz siyaloadenit olarak geldi.32 mg metilprednisolon başlanarak 3 hafta sonrasında göğüs hastalıkları polikliniğine gitmek
üzere taburcu edildi.
Anahtar kelimeler: Sarkoidoz, Hiperkalsemi, LAP

Kaynaklar:
1) https://www.uptodate.com/contents/
clinical-manifestations-and-diagnosis-of-pulmonary-sarcoidosis
2) https://www.uptodate.com/contents/pathology-and-pathogenesis-of-sarcoidosis
3) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25007086

Bilateral hiler LAP

Patoloji preparatı

Genel Dahiliye
PS-147

SSRI KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN RABDOMİYOLİZ VAKASI
Büşra Bülbül, Özge Merve Katı, Emine Öztürk, Aysel Oğuz
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi

Giriş: Rabdomiyoliz akut ve yaşamı tehdit edebilen bir sendromdur ve kas
yıkımı sonrası oluşan metabolitlerin sistemik dolaşıma karışması akut tübüler
hasara ve böbrek yetmezliğine neden olabilir. Rabdomiyoliz, kas kompresyonları, kırıklar, savaş yaralanmaları, egzersiz, status epileptikus, nöroleptik malign
sendrom gibi nedenlerle oluşabilir. Kaslarda mekanik hasar olmaksızın oluşan
rabdomiyolize nontravmatik rabdomiyoliz denir ve etyolojisi çeşitlilik gösterir.
Bu sebepler arasında enfeksiyonlar, elektrolit bozuklukları, sıcak çarpması, yanıklar, yılan –akrep sokması, hipotansiyon ve ilaçlar sayılabilir. İlaçlar özellikle
sorgulanması gereken etyolojik faktörlerdir. Bunlardan bazıları Alkol, Ekstazi,
Amfetamin, Fibratlar,Amfoterisin B, HMG-CoA redüktaz inhibitörleri (statinler),
Antimalaryal ilaçlar, Eroin, Karbon monoksit, İsonikotinik asit, hidrazid, MSS
depressanları, Laksatifler, Kokain, Meyan kökü, Kolşisin, Narkotikler, Kortikosteroidler, Fensiklidin, Diüretikler, Zidovudin, Siklosporin-A, trisiklik antidepre-
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sanlar, oximetadon(anabolik steroid), pemetrexet, zolendronat, irinotekan, N
etil pentilon ve kalsiyum klorür olarak sıralanabilir.
Kas yıkımı sonucu kanda artan metabolitlerden miyoglobin hemoglobin nefropatisi veya pigment nefropatisi denilen böbrek yetersizliği tablosuna neden
olur. Bu durumlarda intrarenal vazokonstriksiyon, direkt proksimal tübüler toksisite ve distal nefronda miyoglobulinin Tamm-Horsfall proteini (diğer adıyla
üromodulin) ile presipitasyon oluşturarak tübüllerde çökmesi sonucu böbrek
yetersizliği oluşmaktadır. Sağlıklı kişilerde ağır egzersize bağlı oluşan miyoglobulinemi 1-2 günde ortaya çıkıp, ortalama bir hafta civarında kaybolur. Kas
hasarının miktarı ile doğru orantılı olarak kan miyoglobin seviyeleri artmakta
ve böbrekteki tübüler hasar oranıda artmaktadır. Bu yazıda olgumuzda görülen
Selektif Serotonin Gerialım İnhibitörü (SSRI) (fluoksetin)'e bağlı miyoglobulinemi ve akut böbrek yetmezliği (ABY) sonucu kliniği hızla bozulan hastamıza
uygulanan tedaviler sunuldu. SSRI kullanımının yaşlı hastalardaki risklerine
dikkat çekilmek istendi.
Olgu: Bilinen DM tanısı mevcut olan 65 yaşında bayan hasta bir hafta önce
başlayan yaygın kas ağrısı ve 2 gün önce başlayan ani bulantı kusma şikayeti
ile acile başvurdu. Hastanın bulantı-kusması yemekle ilişkili değildi, kusması
fışkırır tarzda değildi ve hastanın kafa travma öyküsü yoktu. Hastanın anamnezinden, hastanın DM için kendisine reçete edilmiş olan Sitagliptin ve metformini
son 3 aydır kendi isteğiyle kullanmadığı,hastanın 2 haftadır kullanmakta olduğu
SSRI harici ilaç kullanımı olmadığı öğrenildi. Hastanın Acil Servisteki değerlendirilmesinde tansiyonu 150/110 mmHg, bilateral PTÖ +/+, her iki akciğerde
yaş ralleri mevcut, genel durumu orta kötü, idrar çıkışı 650cc/gün olduğu saptandı. Hastanın yapılan tetkiklerde; Glukoz 201 mg/dL, eGFR(MDRD) 17ml/
dk, Kreatinin 5,7 mg/dL, Üre 93 mg/dL, Sodyum 139 mmol/L, Potasyum 4,4
mmol/L, Kalsiyum 7 mg/dL, Fosfor 5 mg/dL Crp:10,6 LDH:1451 U/L Wbc:15
103/uL, Hg:11,8 g/dL, Plt:223 103/uL, TİT’te:idrar danstesi:1011, Eritrosit: 3+,
Lökosit: 3+, Ph:5,5, Protein: 2+, İdrar rengi: koyu çay rengi, Miyoglobin:2655,
Cpk:5132 ug/L, Direkt coombs:(-), İndirekt combs:(-) idi.
Hastada mevcut klinik ve laboratuar değerleri ile rabdomiyoliz düşünüldü,
iv kristaloid ile hidrasyon başlandı, loop diüretik başlandı, idrar alkalizasyonu
sağlamak amacı ile bikarbonatlı sıvı tedavisi verildi. İdrar çıkışı az olan hasta
hemodiyalize alındı.
Hastada rabdomiyoliz etyolojisi sorgulandı. Uzun süre hareketsiz kalma öyküsü, emboli, böcek ısırığı, yılan sokması, travma sorgulandı, hastanın ilaçları
gözden geçirildi. Bilinen DM tanısı mevcut hastanın DM için kendisine reçete
edilen Sitagliptin+Metformin’i kendi isteğiyle son 3Aydır kullanmadığı öğrenildi.2 hafta önce daralma ve mutsuzluk şikayeti olan hastaya psikiyatri tarafından
SSRI (fluoksetin) başlandığı ve hastanın kas ağrılarının da ilaçla birlikte başladığı
öğrenildi. Hastanın kullanmakta olduğu Fluoksetin kesildi. Hastanın takiplerinde genel durumu kötüleşme görüldü, hastada ARDS tablosu gelişti ve hasta
entübe edildi ve hasta mekanik ventilatör desteği sağlandı. İdrar çıkışı olan hasta
miyoglobin yükünü azaltmak için hemodialize alındı. Hasta bu süreçte yoğun
bakımda takip edildi, yatışı boyunca mükerrer hemodializ uygulaması yapıldı.
Genel durumunda düzelme görülen hasta mekanik ventilatörden ayrıldı, sonrasında servise devir edildi.Servis takiplerinde klinik ve laboratuar iyileşme görülen hasta taburcu edildi.Taburculuk sonrası poliklinik kontrolüne gelen hastanın
kas ağrısı ve halsizlik dışında hiçbir şikayeti yoktu. Hastanın kontrol kreatinin ve
kas enzimleri normaldi. Hastaya fizyoterapi alması, SSRI grubu ilaç kulllanmaması ve sık kreatinin-kas enzimi takibi önerildi.
Tartışma: Rabdomiyoliz; kas nekrozu sonucu intraselüler kas içeriğinin kana
karışmasıyla karakterize bir sendromdur. Etyolojisi temelde;travmatik veya kas
kompresyonuna bağlı nedenler (örneğin Crush sendromu veya uzun immobilizasyonlar), non-travmatik egzersize bağlı olanlar (örneğin alışkın olmayan kişilerde ağır egzersiz, hipertermi veya metabolik miyopatiler) ve non-travmatik,
egzersiz dışı nedenler (örneğin ilaç veya toksinler, enfeksiyonlar veya elektrolit
bozuklukları) olarak üçe ayrılır. Klinik tablo asemptomatik kreatin kinaz yükselmesinden, elektrolit dengesizliği, akut böbrek yetersizliği ve dissemine intravasküler koagülasyona kadar değişen bir spektrumda olabilir. Bu sırada yetersiz
sıvı alımı, bulantı, kusma, diyare ve analjezik kullanımı akut böbrek yetersizliği
gelişimini hızlandırır.
Antidepresan ilaçlarda sıklıkla rabdomiyolize sebep olmaktadır. Bu grup ilaçlardan fatal sonlanımı en yüksek olan grup TCAD’lardır. 2. Sırada da SSRI’lar
gelmektedir. SSRI’lardan en sık rabdomiyolize sebep olan ilaç, Citolopram’dır.
Fluoksetin kullanımı sonrası rabdomiyoliz vakaları da bildirilmiştir.SSRI alan ve
yoğun fiziksel egzersiz sonrası bazı hastalarda miyopati ve rabdomiyoliz tablosu
izlenmiştir. Bu durum, travmatik rabdomiyoliz sebepleri ile nontravmatik rabdomiyoliz sebeplerinin aditif etki göstererek kas hasarını oluşturduğunu destekler
niteliktedir.
Sonuç olarak; rabdomiyolizin akut böbrek yetersizliği yapan nedenlerden
biri olduğu hatırlanmalı ve hastalarda mutklaka ilaç ve alışkanlık sorgulaması
yapılmalıdır. Yaşlı ve dehidrate hastalarda her medikasyonun riskleri olabileceği
unutulmamalı, polifarmasi alan hastalar ilaç yan etkileri konusunda aydınlatılmalı ve hastalar sık aralıklarla klinik ve laboratuar olarak değerlendirilmelidir.
Anahtar kelimeler: Rabdomiyoliz, SSRI, Akut böbrek yetmezliği
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AKUT PANKREATİTİN NADİR BİR SEBEBİ OLARAK
LEVETİRASETAM

TANI ALMAMIŞ İLERİ YAŞTA BİR ALKAPTONÜRİ OLGUSU
Bilgeşah Kılıçtaş1, Ahmet Ufuk Kılıçtaş2, Kamil Konur3, Özge Kitapçı4

Hafize Tuğba Karahan1, Mustafa Can Şenoymak1, Murat Yeniçeri1, Süleyman
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2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Abd, Rize
3Şiran Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları, Gümüşhane
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Giriş: Akut pankreatit, pankreasın akut inflamatuar bir sürecidir. Dünya genelinde gastrointestinal sistemle ilgili en sık hastaneye yatış gerektiren hastalıktır.
Akut pankreatitin etiyolojik nedeninin tespit edilmesi, uygun tedavi ve takip açısından önemlidir. Etyolojide en sık biliyer nedenler olmak üzere, alkol, hipertrigliseridemi, ERCP, genetik nedenler, ilaçlar, otoimmun nedenler, hiperkalsemi,
enfeksiyonlar/toksinler, anatomik veya fizyolojik anomaliler yer alır(1). Bu olgu
sunumunda, levetirasetam ilişkili bir akut pankreatit hastasından yola çıkarak
akut pankreatit etyolojisinde ilaçların önemini vurgulamak hedeflenmektedir.
Olgu: 45 yaşında erkek hasta, birkaç gündür devam eden kuşak tarzında karın ağrısı şikayeti ile acil servisimize başvurdu. Özgeçmişinde 10 yıldır hipertansiyon tanısı olduğu, amlodipin 1x10 mg ile kan basıncının kontrol altında olduğu, üç hafta önce SVO geçirdiği ve hastaya levetirasetam 3x500 mg başlandığı,
alkol/sigara kullanımının olmadığı öğrenildi. Fizik muayenede batında yaygın
hassasiyet mevcuttu, defans ve rebound yoktu. Laboratuvar incelemelerinde
Amilaz:528 U/L Lipaz:367 U/L AST:24 U/L ALT:9 U/L ALP:86 U/L GGT:13 U/L
T.Bil:0,3 mg/dL görüldü. Trigliserit, serum kalsiyum ve diğer tetkikler normal
saptandı. Hastanın Ranson Skoru:0 olarak hesaplandı. Yapılan abdomen ultrasonografide, karaciğer boyutu normal, konturları düzgün izlendi. İntrahepatik
safra yollarında dilatasyon izlenmedi. Safra kesesi boyutları, duvar kalınlığı(2.6
mm) ve lümen ekosu normaldi. Koledok çapı 4.8 mm ölçüldü. Pankreas ve
orta hat yapıları gaz distansiyonu nedeniyle değerlendirilemedi. Abdomen
BT’de, peripenakreatik yağ planlarında kirlenme izlendi. Hasta, akut pankreatit tanısı ile servisimize yatırılarak tedavisi başlandı.Etyolojik nedenler gözden
geçirildi. Biliyer nedenler, alkol kullanımı, hipertrigliseridemi, hiperkalsemi, enfeksiyonlar/toksinler dışlandı. Hastaya üç hafta önce başlanan levetirasetamın
literatürde olan olgu sunumlarına dayanarak akut pankreatite neden olabileceği
düşünüldü(2). Hasta nörolojiye konsulte edilerek levetirasetam kesilip, karbamazepin başlandı. Oral beslenme durdurularak, iv hidrasyon sağlandı. Tedavinin üçüncü gününde hastanın ağrısı azaldı, amilaz ve lipaz değerleri geriledi,
oral alımı kademeli olarak yeniden başlatıldı. Bir haftalık servis takibinin ardından taburculuğu yapıldı. Hasta, karbamazepin tedavisi altında üç ay boyunca
izlendi, hastanın takip süresi boyunca akut pankreatit gelişmedi.
Sonuç: İlaçlara bağlı pankreatit %5’den daha az görülmekte olup prognozu
genellikle iyidir ve mortalite düşüktür. Diğer tüm nedenlerin dışlandığı vakalarda, ilaç ilişkili akut pankreatit akla getirilmelidir(3,4). Levetirasetam, sık akut
pankreatit yapan ilaçlar arasında sayılmasa da nadiren akut pankreatit yapabilir.
Anahtar kelimeler: Levetirasetam, akut pankreatit, ilaç ilişkili akut pankreatit
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Giriş: Alkaptonüri homogentisik asit oksidaz enziminin eksikliğine bağlı
olarak homogentisik asidin dokularda aşırı birikimi ve idrarda aşırı atılımı ile
karakterizedir. Bağ dokularda kahverengi-siyah pigment birikiminin olduğu insidansı 1.000.000’da 1 görülen bir hastalıktır. Ortalama tanı alma yaşı 3. ve 4.
dekatlardır. Tanı genellikle dejeneratif artrit, okronozise bağlı pigmentasyon ve
idrar renginin alkalinizasyon sonrası siyaha dönmesi ile konur.
Vaka Sunumu: 74 yaşında erkek hasta 4-5 yıldır süren diz ağrısı, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ve koyu renkli idrar yapma, son 1 yılda şiddeti
artan kulaklarda çınlama şikâyeti ile tarafımıza başvurdu.Özgeçmişinde hipertansiyon, hiperlipidemi öyküsü mevcuttu.Yapılan fizik muayenede eklemlerde
şişlik, kızarıklık, ısı artışı gibi inflamatuar süreci düşündürecek bir patoloji görülmedi, kronik dejeneratif süreçleri göz önünde bulundurularak radyografik tetkik
istendi. Özgeçmişindeki hastalıklar ve idrar yolu enfeksiyonunu düşündürecek
aktif yakınmaları sebebiyle hemogram, biyokimya, RF, CRP, sedim ve tam idrar tetkiki istendi.Tinnitus sebebiyle hasta kulak burun boğaz kliniğine refere
edildi. KBB hastalıkları tarafından yapılan muayenede bilateral aurikulalar ve
dış kulak yolu olağan, bilateral timpanik membranlarda siyah renkli pigment
birikimi olduğu görüldü. (Resim 1) Tinnitus sebebiyle yapılan odyometrik
değerlendirmede mikst tipte işitme kaybı olduğu tespit edildi. (Resim-2) KBB
tarafından timpanik membran pigmentasyonu saptanan hastada sklerada da
benzer şekilde pigmentasyon olduğu görüldü. Göz hastalıkları konsültasyonu
neticesinde görme fonksiyonları yaşla uyumlu olup sklerada osler bulgusu görüldüğü belirtildi.Labaratuvar değerleri incelendiğinde hemogram değerlerinin
olağan, biyokimyada ise hiperlipidemi ve hipertrigiliseridemi dışında patolojik
değer gözlenmedi. İdrar tetkikinde ise eritrosit ve lökosit değerlerinin pozitif
olduğu görüldü. Daha önce yapılmış idrar tetkikleri değerlendirildiğinde hastanın benzer şikayetlerle acil servislere başvurduğu, idrar tetkiklerinde lökosit
ve eritrositin pozitif olduğu ve bu sebeple non-spesifik tedaviler aldığı görüldü.
Klinik tablo ve konsültasyonlar neticesinde konnektif dokuda pigment birikimi
olan, diz eklem ağrısı, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ve koyu renkli idrar
yapma öyküsü hastada ön tanı alkaptonüri hastalığı düşünüldü. Tanıyı kesinleştirmek için idrara NaOH eklendi ve idrar renginin koyu kahverengi-siyah tona
dönüştüğü tespit edildi. (Resim-3) İdrar örneği açık havada bekletildiğinde de
idrar renginde koyulaşma olduğu görüldü.Multisistemik bir hastalık olduğu göz
önüne alınarak kardiyak açıdan refere edilen hastanın fizik muayenesi, EKG ve
EKO değerlendirmesi normal olarak raporlandı. Ekleme yönelik yapılan görüntülemelerin yaşla alakalı dejenaratif eklem değişikleri dışında normal olduğu
görüldü.Harici muayenesinde ise pigmentöz birikimin olduğu başka bir bölge
görülmedi.Hastaya tirozin ve fenil alaninden fakir diyet önerildi, günlük 1gr olacak şekilde C vitamini başlandı ve hastalığın multisistemik tutulumu sebebiyle
hasta takibe alındı.Biz bu yazımızda ileri yaşına rağmen tanı almamış timpanik
membran, sklerada pigmentasyon bulguları ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonunun eşlik ettiği vakamız ile hastalığın etyolojisi, kliniği ile tedavisini literatür
eşliğinde değerlendirmek istedik.
Tartışma: Alkaptonürinin yaşlı ve asemptomatik hastalarda tanı alması oldukça nadirdir.Tanı genellikle dejeneratif artrit, okronozise bağlı pigmentasyon
ve idrar renginin alkalinizasyon sonrası siyaha dönmesi ile konur. Homogentisik
asit ve metabolitleri omurgayı ve periferik eklemleri etkiler. En yaygın olarak
dizler tutulur ve etkilenmiş kişilerde progresif sakatlık, ağrı ve eklem katılığı görülür. Bizim vakamızda ilerleyen yaşına rağmen agresif seyirli olmayan bir klinik
mevcuttu. Diz eklem hareketleri kısıtlı değildi ve eklem katılığı yoktu. Bu sebeple
okronotik artropati ön planda düşünülmedi.Kardiyak okronoz, 250.000 kişiden
1'ini etkilediği tahmin edilen nadir bir hastalıktır.Başta mitral ve aort olmak üzere kalp kapaklarının okronotik pigment birikimi ve kalsifikasyonu klinik olarak
anlamlı bir hastalığa dönüşebilmektedir. Olgumuz kardiyak açıdan olası riskler
sebebiyle Kardiyoloji ile konsülte edilmiş fizik muayene, EKG ve EKO değerlendirmeleri yapılmış olup literatüre katkı sağlayabilecek patoloji görülmemiştir.
Okronozis, çeşitli mukokutanöz bölgeleri ve başta kıkırdaklar olmak üzere bağ
dokunun bulunduğu bölgeleri etkileyebilir.Olgumuzda mukokutan bölgelerde belirgin pigmente lezyon izlenmemiştir. Göz hastalıkları tarafından yapılan
değerlendirmede skleral pigmentasyon tespit edilmiş (osler bulgusu +) görme
fonksiyonları yaş ile uyumlu olarak değerlendirilmiştir. Kulak Burun Boğaz tarafından yapılan değerlendirmede ise timpanik membranlarda yaygın siyah renkli
pigmentöz tutulum olduğu görülmüş ve yapılan odyometrik değerlendirmede
mikst tip işitme kaybı olduğu belirlenmiştir. Alkaptonurili hastalarda koklear siniri tutulumu literatürde tanımlanmış olup tinnitus ve işitme kaybı görülebilmektedir. Olgumuzda var olan mikst tip işitme kaybının timpanik membranda ve
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orta kulak kemikçiklerindeki okronotik değişikliklerden kaynaklandığını düşünmekteyiz.Alkaptonürili hastalarda idrar yolu komplikasyonları da görülmektedir.
Erkeklerde bu komplikasyonlar daha sık görülür. Prostatta var olan alkali salgılar
prostat taşı oluşumunu hızlandırabilir.Öte yandan 64 yaşına kadar alkaptonürili
bireylerin %50'sinde böbrek taşı öyküsü vardır. Bu klinik durumlar tekrarlayan
idrar yolu enfeksiyonuna ve üriner obstrüksiyona neden olabilir.Bizim olgumuzda da literatürdeki verileri destekler şekilde tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu
sebebiyle çoklu başvuru hikayesi mevcuttu. Yapılan tam idrar tetkikinde eritrosit
ve lökosit değerlerinin pozitif olduğu görüldü. Hastaya var olan klinik durumun
etyolojisinin araştırılması açısından üriner ultrasonografi planlandı.
Sonuç: Alkaptonuri yaşlı ve asemptomatiklerde tanı alması oldukça nadir bir
hastalıktır. Literatür verilerine göre çoğu hastada ciddi morbidite oluşturmamaktadır. Hastalar genellikle normal yaşam süresine sahiptir. Etkilenmiş hastalarda
idrar yolu komplikasyonları görüldüğü ve bu komplikasyonların cinsiyet olarak
erkeklerde daha sık olduğu bilinmektedir.Ciddi semptomlu kliniğe sebep olmaması ve insidansının düşük olması sebebiyle bu hastalığa sahip bireylerin tanı
alması gözden kaçabilmektedir. Ancak KVS tutulumu gibi nadir de olsa ciddi
komplikasyonlar görülmesi sebebiyle bu hastaların tanı alıp takiplerinin düzenli
yapılması gerekmektedir.Sonuç olarak ileri yaşta koyu renkli idrar, tinnitus şikayeti; tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ve skleral pigmentasyon gibi bulguları
olan hastalarda alkaptonürinin ayırıcı tanıda akılda tutulması faydalı olabilir.
Tanı konulması sonrası hastalığın multisistemik tutulumu olması sebebiyle olası
komplikasyonların önlenmesi amacıyla düzenli takibinin yapılması önem arz
etmektedir.
Anahtar kelimeler: alkaptonuri, okronozis, tinnitus, asemptomatik

Kaynaklar:
1. Annamalai AK, Gurnell M. Black urine—alkaptonuria. QJM An Int J Med.
2022;115(6):397–398. doi:10.1093/QJMED/HCAC098
2. Tekgöz E, Akıncıoğlu E, Çınar M, Yılmaz S. A case of exogenous ochronosis associated with hydroxychloroquine. Eur J Rheumatol. 2018;5(3):206.
3. Verma S, Hamilton S, Liew SM. Intra-Articular Pigmentation of Synovium: An
Unusual Cause. Clin Orthop Surg. 2016;8(3):330–332.
4. Mannoni A, Selvi E, Lorenzini S, vd. Alkaptonuria, ochronosis, and ochronotic
arthropathy. Semin Arthritis Rheum. 2004;33(4):239–248.
5. Mahdkhah A, Salehpour F, Lotfinia I, Riazi A, Mirzaee F, Kaleibar SA. Asymptomatic alkaptonuria and degenerative disc herniation report of two rare cases. Interdiscip Neurosurg. 2022;28:101471.
6. Gaines JJ, Pai GM. Cardiovascular ochronosis. Arch Pathol Lab Med.
1987;111(10):991–994. Erişim Haziran 12, 2022. https://europepmc.org/article/
med/3632274
7. Cetinus E, Cever I, Kural C, Erturk H, Akyildiz M. Ochronotic arthritis: Case reports
and review of the literature. Rheumatol Int. 2005;25(6):465–468.
8. Cunningham TJ, Roux E, Lagier R, Fallet GH. Rapidly progressive hip
osteoarthrosis--an unusual presentation of ochronosis. Clin Exp Rheumatol.
1989;7(3):315–318. Erişim Haziran 12, 2022. https://europepmc.org/article/
med/2667832
9. Velez AK, Gaughan NA, Thomas RP, Schena S. Ochronotic heart disease leading to severe aortic valve and coronary artery stenosis. J Card Surg.
2021;36(9):3432–3435.
10. Helou J, Masters RG, Keon WJ, Veinot JP. Ochronosis: an unusual finding at
aortic valve replacement. Can J Cardiol. 1999;15(9):1013–1015. Erişim Haziran
12, 2022.
11. Turiansky GW, Levin SW. Bluish patches on the ears and axillae with dark urine:
ochronosis and alkaptonuria. Int J Dermatol. 2001;40(5):333–335.
12. Introne WJ, Perry M, Chen M. Alkaptonuria. GeneReviews®. Published online
10 Haziran 2021. Erişim Haziran 12, 2022.

Genel Dahiliye
PS-154

MALİGNİTE ÖN TANISI İLE TETKİK EDİLİP TÜBERKÜLOZLA
SONUÇLANAN OLGU
Süleyman Sami Güzel1, Uğur Kimyon2, Işıl Bavunoğlu2
1İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Genel Dahiliye Bilim Dalı

Giriş: Tüberkülozun (tbc) başta akciğer olmak üzere her organı tutabilmesi tanı koymayı zorlaştırmaktadır. Bu vakada konstitüsyonel semptomları olan
hastanın karaciğerinde saptanan lezyonları sebebiyle; malignite ön tanısından, yapılan non-diyagnostik biyopsilerinden ve tbc tanısına giden sürecinden
bahsedilecektir.
Olgu: Ek hastalığı olmayan 64 yaşında erkek hasta, üşüme, titreme, ateş
yüksekliği, halsizlik ve kilo kaybı şikayetleri ile değerlendirilmiş. Demir eksikliği
ile ALP/GGT ve akut faz yüksekliği saptanan hasta malignite ön tanısıyla tetkik
edilmeye başlanmış. Gastroskopi ve kolonoskopide anlamlı bulgu saptanmamış. Batın MRG’de ise karaciğerde büyüğü 6*5 cm boyutlu, lobüle konturlu,
düzensiz sınırlı 6-7 adet kitlesel lezyonlar saptanmış. Karaciğer biyopsisi tanısal
gelmemiş. Semptomların artmasıyla farklı bir merkezde çekilen PET/BT’de; İntraabdominal ve mediastinal metastaz düşündüren lenf nodları, karaciğer her iki
lobta yaygın, büyüğü 6,3 cm boyutlu düzensiz sınırlı, malign karakterde (SUVmax: 9.9) kitlesel lezyon saptanmış. Sağ boyun lenf nodundan tru-cut biyopsi
yapılmış. Patoloji beklenirken siprofloksasin, metronidazol ve NSAİ tedavi ile
taburcu edilmiş. Sonrasında artan nefes darlığı ile başvurusunda yaygın plevral
efüzyon saptanmış ve torasentez yapılmış (Şekil-1). Eksuda vasfındaki sıvıda
ARB negatif saptanmış ve kültürde üreme olmamış. Patoloji tanısal gelmemiş.
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4-6 aydır devam eden şikayetleri ile merkezimize başvurusu sonrası tetkiklerinde hafif düzeyde normositer anemi, nötrofilik lökositoz ve trombositoz ile
akut faz yüksekliği mevcuttu. TTE ve göz dibi normal saptandı. Kültürlerinde
üreme olmadı. Viral serolojileri, PPD ile quantiferon negatif saptandı. Tekrarlanan PET/CT’de (Şekil 2-3); LAP’ların (SUVmax: 9) ve karaciğer lezyonlarının
SUVmax değerinde artış (SUVmax:12), plevral FDG tutan efüzyon ve SUVmax
15.5 olan plevral implantlar saptandı. Karaciğer ve plevra biyopsisi yapıldı. Ön
yorumda Plevra biyopsisinde abseleşen nekrotizan granülomatöz iltihap saptandı. Biyopsilerinde malignite bulgusuna rastlanmaması, plevra biyopsisi ön
yorumunda nekrotizan granülom görülmesi ile öncelikli olarak tbc düşünüldü.
Yaklaşık 3 ay boyunca siprofloksasin gibi minör anti-tbc ilacın kullanılması sonrası alınan örneklerde, tbc kanıtının ortaya çıkma ihtimalinin azalması, devam
eden ateş yüksekliğinin etiyolojisinin aydınlatılamaması, kliniğinin olumsuz
yönde ilerlemesi nedeniyle mevcut bulgular ile ekstrapulmoner tbc ön tanısı ile
tedavisi başlandı. 24-48 saat içinde klinik yanıt, ateş ve akut faz yanıtı alındı.
Tartışma: Tüberkülozun sık görüldüğü ve malignite ile karışabildiği, bu
vaka özelinde görülmüştür. İki defa karaciğer biyopsisi ve lenf nodu biyopsisinden sonuç alınamamış olması, plevral sıvı örneklerinde verim alınamaması
tanı koymayı güçleştirmiştir. Plevra biyopsisinin tbc tanısında önemi ve özellikle
ülkemizde, tanıda tbc düşünüldüğünde tanısal anlamda ısrarcı davranılması gerektiği yorumu yapılabilir.
Anahtar kelimeler: ayırıcı tanı, tüberküloz, malignite
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Giriş: Akut insan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonu asemptomatik
seyredebildiği gibi bir çok farklı klinik bulgu ile prezente olabilir.Semptomatik
olduğunda ateş, lenfadenopati, döküntü, miyalji ve ishal gibi non spesifik semptomlarla başvurabilirken diğer taraftan birçok eşlik eden fırsatçı enfeksiyona
bağlı klinik ile karşılaşılabilir. Burada; halsizlik, yaygın kas ağrısı, karın ağrısı ve
1 haftadır olan ciltte döküntü şikayeti ile başvuran, tetkiklerinde kolestatik hasarın ön planda olduğu karaciğer enzim yüksekliği saptanan ve sonuçta ileri tetkik
sonucu sifiliz tanısı konan bir olguyu sunmaktayız. Olgu: HIV nedeniyle biktegravir, emsitrabin,tenofovir kombinasyon tedavi görmekte olan 38 yaşında erkek
hasta dahiliye polikliniğine halsizlik, yaygın kas ağrısı, sağ üst kadran ağrısı ve
1 haftadır olan ciltte döküntü ile başvurdu. Muayenesinde sağ üst kadranda
hassasiyeti ve karında ve üst ve alt ekstremite medial yüzlerinde basmakla solan
ciltten kabarık lezyonlar olan hastanın tetkiklerinde AST 138U/L, ALT 311U/L,
ALP 717U/L, GGT 392U/L, total bilirubin 1.01mg/dl, direkt bilirubin 0.85mg/
dl, albumin 3.7g/dl, CRP 46mg/L olarak saptandı. Sorgulamada bitkisel gıda
takviyesi kullandığı öğrenilen hastanın aldığı herbal ürün kesildi. Toksik hepatit
açısından yapılan sorgulamada aldığı anti retroviral tedavi dışında ilaç kullanmadığı öğrenildi. Kolestatik paternde karaciğer enzim yüksekliği (KCFT) nedeniyle istenen hepatobiliyer ultrasonografide patoloji saptanmadı. İstenen antiHbs pozitif; HbsAg, anti-Hbc IgM, HCV RNA, anti-HAV IgM, HCV RNA, CMV
DNA ve anti-EBV VCA IgM negatif saptandı. Gönderilen HIV RNA ve CD4/
CD8 hücre oranı ve immünyetmezlik takibi tetkikleri negatif saptandı. El ve ayak
içlerinde dominant olan döküntü nedeniyle istenen sifiliz serolojisi treponemal
19,31, nontreponemal 1/8 titrede pozitif olarak saptandı. Kolestatik paternde
karaciğer hasar enzim yükseklikleri takipte progrese oldu. KCFT yüksekliği ve
el ayaklardaki döküntüleri ve sifiliz seroloji sonuçları ile 2. Evre sifiliz hastalığı ile uyumlu olarak düşünülerek penisilin tedavisi verildi. Takiplerinde KCFT
yüksekliği gerileyen hastanın kliniği düzeldi, döküntüleri kayboldu. Sonuç: HIV
hastalarında hepatit C, hepatit B, mikobakteriyel fırsatçı enfeksiyonlar, lenfoma,
kaposi sarkomu gibi neoplastik hastalıklar, ilaçlar, madde kötüye kullanımı, non
alkolik yağlı karaciğer hastalığı KCFT yüksekliğine sebep olabilir. Olgumuzda olduğu gibi HIV tanısı bulunan genç erkek hastada karaciğer enzim yüksekliğinin
sifiliz enfeksiyonuna ikincil bir bulgu olarak saptanabileceği akılda tutulmalıdır.
HIV tanılı hastalarda sifiliz enfeksiyonu ile arasında ilişki bulunduğu unutulmamalı ve döküntü ile başvuran hastalarda gerekli serolojik testler istenmelidir.
Anahtar kelimeler: Akut insan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonu, sifiliz enfeksiyonu, karaciğer hasar enzim yüksekliği
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KARIN AĞRISIYLA BAŞVURAN HASTADA, İNTESTİNAL
ANJİOÖDEM İLE PREZENTE OLAN FARKLILAŞMAMIŞ BAĞ
DOKU HASTALIĞI: OLGU SUNUMU

NADİR BİR VAKA: SİPROFLOKSASİN İLİŞKİLİ CİDDİ BİLİRUBİN
YÜKSEKLİĞİ
Samet Uygun1, Muhammed Fatih Acehan1, Neslihan İnci Zengin2

Oğuz Çelebi1, Sidar Çöpür1, Mustafa Cem Bülbül1, Hilal Kağızmanlı1, Elif Er

1Ankara Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Gülbezer1, 2

2Ankara Şehir Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı

1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ad

Giriş: İlaca bağlı karaciğer hasarı; ilacı kullanan bireylerin az bir kısmında
gelişen ve sıklıkla ani başlangıçlı karaciğer hasarı oluşturan bir durumdur. Bu
durum reçeteli veya reçetesiz ilaçlar, vitaminler, bitkisel veya alternatif ürünler nedeniyle gelişebilir. Biz bu vakamızda sık karşılaşmadığımız siprofloksasine
bağlı gelişen ilaç ilişkili karaciğer hasarını ele alacağız.
Vaka: Bilinen AF, KKY tanılı 64 Yaş kadın hasta 8.12.2022 de kaşıntı ve
sarılık sebebiyle hastaneye başvurdu. Başvuruda; AST/ALT:92/137 ALP/
GGT:1076/296 T. Bilirubin/D. Bilirubin:10,5/8 INR:6,7 idi. İNR yüksekliği
warfarin overdose olarak değerlendirildi ve ilacın kesilmesi sonrası İNR normal değerine geriledi. Kolestatik enzim ve bilirubin yüksekliği için yapılan görüntülemelerde hepatobilier USG, abdomen BT ve MRCP de Safra kesesinde
milimetrik taş ve hepatosplenomegali izlendi.İntrahepatik ve ekstrahepatik safra
yollarında bir patoloji görülmedi.Portal ven doppler USG de bir patoloji saptanmadı.Eliza, viral marker, ve otoimmun markerları negatif geldi.Takiplerinde
AST, ALT, ALP, GGT ve LDH değerleri normal sınırlara gerilerken total bilirubin
değerleri 23 mg/dl‘ye kadar yükseldi.Hastaya 07.01.2022 tarihinde karaciğer
biyopsisi yapıldı. Biyopside belirgin kanaliküler ve hepatoselüler kolestaz, hafif
bilier hasar, hafif hepatoselüler zedelenme izlendi, bu durum toksik karaciğer
hasarı ile uyumlu olarak değerlendirildi. Hastanın anamnezi derinleştirildiğinde 21.10.2021 de siprofloksasin kullandığı öğrenildi. Bize başvurmadan önce
hastanın dış merkezde 29.11.2021 de, ilaç alımından yaklaşık 1 ay sonra, kan
tetkiklerinde T. Bil 3,4 olarak görüldü. Bize başvurusunda 10,5 idi. Hastanın
siprofloksasin dışında herhangi bir ilaç yada herbal kullanımı olmadığı öğrenildi. Klinik takiplerinde bilirubin değerleri düşüş eğilimine girdi. Başvurudan
bir buçuk ay sonra 21.01.2022 de T. Bilirubin 9,05; D. Bilirubin 7,33 mg/dl ye
gerilemesi üzerine hasta taburcu edildi. Bir ay sonra 15.02.2022 de T. Bilirubin
3,70; D. Bilirubin 3,09; 4 ay sonra 25.05.2022 de T. Bilirubin 0,65; D. Bilirubin
0,26 mg/dl idi.
Tartışma: ilaç ilişkili karaciğer hasarı vakalarına bakıldığında antibiyotikler
ve antiepileptikler vakaların %60'ı ile ilişkilidir. Ancak florokinolon ilişkili akut
karaciğer hasarı çok nadirdir, ortalama on milyonda bir rastlanır. İlaç ilişkili karaciğer hasarı intrinsik (doz bağımlı) ve daha nadir idiosenkratik (doz bağımsız)
tipte olmak üzere ikiye ayrılır. İdiosenkratik tipte ilaç alımı ile akut karaciğer
hasarının gelişmesi arasındaki süre 2-60 gün arasında değişir (ortalama süre
8+2). Siprofloksasine bağlı gelişen karaciğer hasarı daha çok idiyosenkratik
tipte değerlendirilir. Mekanizmasına bakıldığında ise süreç tam olarak bilinmez
ama daha çok ilaçlara karşı gelişen alerjik veya immün yanıtın ön planda olduğu düşünülür.İlaç ilişkili karaciğer hasarı vakalarının çoğu asemptomatiktir ve
sadece laboratuvar testlerindeki anormallikler nedeniyle saptanır. Ancak akut
ilaca bağlı karaciğer hasarı klinikte farklı şekillerde de prezente olabilir. Hafif,
asemptomatik karaciğer testi anormallikleri,kaşıntılı kolestaz,viral hepatite benzeyen sarılıklı akut bir hastalık ve akut karaciğer yetmezliği ile başvurabilecekleri
gibi bazı hastalarda süreç siroza ilerleyebilir. Kılavuzlara göre idiyosenkratik dılı
tanısında enfeksiyon, otoimmün hastalık, karaciğer iskemisi, biliyer obstrüksiyon ve malignite gibi karaciğer hastalığının diğer nedenlerinin dikkatli bir şekilde
dışlanması önemlidir. Rucam skalası ilaç ilişkili karaciğer hasarını diğer karaciğer
hasarı yapan sebeplerden ayırmada kullanılan bir skaladır. Baz alınan değerlere
göre yapılan değerlendirmede bu vakadaki skor 8 olarak değerlendirilmiş ki bu
da ilaç ilişkili karaciğer hasarını ön plana çıkarmıştır. Klinik çalışmalarda çok az
spesifik tedavinin faydalı olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle ilk etapta yapılması
gereken ilişkili ilacın kesilmesidir. Takipte akut karaciğer yetmezliği açısından
dikkatli olunmalı ve belli aralıklarla biyokimyasal ölçümler yapılmalıdır. Sonuç
olarak özellikle birçok antibiyotiğin bu duruma sebep olduğu bilinir fakat siprofloksasine bağlı gelişen bu durum nadirdir. İlk etapta bu tabloya en sık sebep
olan reçeteli veya reçetesiz ilaçlar ve bitkisel ürünler araştırılmalı ancak bu vakadaki gibi nadir ilaçlar da göz ardı edilmemelidir.

2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Ad

Giriş: Anjioödem; yüz, ağız içi, larinks, ekstremiteler ve intestinal kanalın etkilenebildiği, subkutan ve/veya submukozal dokuların non-pitting ödemi olarak
tanımlanır.Herediter veya edinsel olabilir.Larinks etkilendiğinde hayatı tehdit
edebilirken,intestinal kanalın etkilendiği durumlarda akut batını taklit edebilir.
Edinsel anjioödem ve kronik ürtiker çok sayıda otoimmün hastalık ile ilişkilendirilmiştir.Bu yazıda, şiddetli karın ağrısı ile başvuran, tomografisinde(BT)
intestinal anjioödem saptanıp, farklılaşmamış bağ doku hastalığı tanısı alan bir
olgu sunulmuştur.
Olgu: Yaklaşık 7 yıl önce raynaud ve küçük eklemlerinde artritle romatoid artrit(RA) tanısı alan ve 5 senedir tedavi kullanmadığı öğrenilen 34 yaşında
kadın hasta acil servise 3 gündür olan şiddetli karın ağrısı ve kusmayla başvurdu. İlk muayenesinde batında yaygın hassasiyet ve kollarında ürtikeryal
plaklar mevcuttu.Vital bulguları normal olan hastada CRP:32,5 mg/L, nötrofilik
lökositoz ve lenfopeni (lökosit/nötrofil/lenfosit:11660/10300/900K/uL) saptandı. Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ile β-hcg normaldi. Abdomen BT’de
yaygın intestinal duvar kalınlaşması ve batın içi serbest sıvı saptandı. İntestinal
anjiödem ön tanısıyla hospitalize edildi. Yüksek doz steroid ve antihistaminik
tedavi başlandı. Etiyolojiye yönelik sorgulamasında tekrarlayıcı ürtiker ve anjioödem atakları; aralıklı inflamatuar eklem ağrıları, raynaud, ağız ve göz kuruluğunun olduğu öğrenildi. Bilinen alerjen madde ve aile hikayesinde özellik
yoktu. Herediter anjioödem için istenen C4, C1q ve C1q inhibitör düzeyleri
normal, çölyak otoantikorları negatifti. Romatolojik testlerinden RF ve antiCCP
negatif, ANA 1/2560, sentromerik pozitif saptandı. AntidsDNA negatif, antiRo
(+), AntiSentromer B (+++), C3-C4 ve CK normal sonuçlandı. Göz kuruluğu
için yapılan Schirmer normal, BUT sınırda düşük saptandı. Tedavi sonrası, cilt
lezyonları, karın ağrısı ve bulantısı geçen hastanın 1 hafta sonra çekilen kontrol BT’sinde intestinal ödem ve batın içi sıvının gerilediği, CRP’nin normale
döndüğü görüldü. Mevcut bulgularla hasta farklılaşmamış bağ doku hastalığıyla
birlikte intestinal anjioödem ve ürtiker olarak değerlendirildi. Tedavisine 400mg/
gün hidroksiklorokin ve azaltılan dozlarda oral steroid ile devam edildi.
Sonuç: Sjögren sendromu(SS), sistemik lupuseritematozus (SLE), sistemik
skleroz, polimiyozit/dermatomiyozit, mikst bağ doku hastalığı ve RA gibi bağ
dokusu hastalıkları ile klinik ve serolojik belirtileri paylaşan, ancak mevcut sınıflandırma kriterlerinden herhangi biri ile sınıflandırılamayan hastalıklar farklılaşmamış bağ doku hastalığı olarak ifade edilir. Kronik ürtikerli kadın hastalarda
RA, SS, çölyak hastalığı, tip I diyabet ve SLE insidansının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Kronik ürtiker ve anjioödemi olan genç yaş kadın hastalarda
etiyolojide diğer sebeplerle birlikte, bağ dokusu hastalıkları da mutlaka akılda
tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: intestinal anjioödem, ürtiker, bağ doku hastalığı

Anahtar kelimeler: siprofloksasin, ilaç ilişkili karaciğer hasarı

Resim 1. Hastanın farklı BT kesitlerinde intestinal anjiyoödem görünümü
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ADALİMUMAB İLİŞKİLİ EKSTRAPULMONER TÜBERKÜLOZ
OLGUSU
Gülin Kavakalan 1, Zeynep Nur Altıntaş1, Harun Akar1, İlker Ödemiş2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tıp Fakültesi, Tepecik Eah, İç Hastalıkları
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Hepatositler arasında kanalikül oluşumu ve kanaliküler kolestaz görünmektedir
(*). Hepatosit sitoplazmaları içinde safra ile uyumlu sarı kahverenkli
pigmentasyon izlenmektedir. (->)

TARİH

AST

ALT

ALP

GGT

LDH

T. BİLİRUBİN

22.10.2021

9

3

234

62

234

0.3
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13
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33
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40

229

15.4
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52
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9
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3.7

3.0

29.03.2022
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83
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0.9

23.05.2022
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KARDİYOVASKÜLER HASTALIK TANISI OLAN DİYABETİK
HASTALARDA İNSÜLİN DİRENCİ VE HBA1C ÖNEMİ
Hakkı Hamid Doğru
Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı, tip 2 diyabetes mellitus hastalarında, farklı insülin direnci sonuçlarının kardiyovasküler hastalıkları üzerindeki etkisini
değerlendirmektir.
Yöntemler: Çalışmaya tip 2 diyabetli 108 hasta (48 kadın ve 50 erkek; yaş
ortalaması ± SD: 49± 7yıl, diyabet süresi 9.2± 2,1yıl, VKİ = 34.1± 1,7kg/m2;
hastaların 96'sı HbA1c 8,8± %0,4ve 12 hasta < %7) dahil edildi Hastalar 12
ay boyunca değerlendirildi.HOMAIR'in değerlendirmesi; 2 grupta topladığımız
birkaç değeri gösterir: 1.4, ve 2.3
Sonuçlar: HOMAIR 1.4 ve HbA1c < %7 olan hastalarda sadece sessiz
iskemik kardiyomiyopati olduğunu göstermektedir. HOMAIR ile aynı değerde
ancak HbA1c = %8,8± %0,4 ile 5 hastada anjina pektoris hikayesi vardı.HOMAIR 2.3 olduğunda, HbA1c < %7 olan 8 hastada anjina pektoris ve HbA1c
= %8.8 ± 0.4 olan 19 hastada anjina pektoris hikayesi vardı.
Tartışma: Çalışma anjina pektoris artışının HOMAIR ile primer, HbA1c değeri ile sekonder arttığını göstermiştir. Yani toplam risk hem HOMAIR hem de
HbA1c arttığında artmıştır.
Anahtar kelimeler: İnsulin direnç, hba1c, kardiyovasküler risk
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Giriş: Tüberküloz (TBC) doku ve organları tutabilen enfeksiyon hastalığı
olup akciğer dışı yerleşimleri ekstrapulmoner tüberküloz olarak adlandırılır. (1).
Ekstrapulmoner TBC tüm dünyada artma eğiliminde olup başvuruların beşte
biri oranına sahiptir(2).TBC için risk faktörleri enfekte kişilerle artmış yakın temas ile konağa bağlı immün sistem zayıflatıcı nedenler olarak sıralanabilir (2).
Adalimumab ülkemizde ruhsatlandırılmış olan TNF -alfa blokörü ilaçlardan olup
psöriazis tedavisinde kullanılan immusupresif ajanlardandır.Tedaviyle aktif TBC
hastalığının gelişmesi infeksiyonunun yaygın olduğu ülkelerde önemli sorundur
(3). Bu vakada, psöriazis tanısıyla adalimumab tedavisi alan ve gastrointestinal
tüberküloz gelişen bir olgu sunulmuştur.
Olgu: 30 yıldır psöriyazis tanılı 53 yaş erkek hasta karında şişkinlik ve nefes
darlığı şikayetiyle başvurdu. Muayenesinde batında yaygın assit olması nedeniyle assit tetkik amacıyla interne edildi.Hasta şikâyetlerinin 15 gün önce oluşmaya başladığını söyledi.Gece terlemesi tarifledi.Son üç aydır 15 er gün arayla
altı kez adalimumab tedavisi aldığını söyledi.Soygeçmişinde annesinde larinks
kanseri dışında özellik yoktu.Adalimumab tedavisi başlanmadan önce hastaya
akciğer grafisi çekildiği ve PPD yapıldığı öğrenildi. Çekilen bilgisayarlı tomografide (BT) akciğer parankiminde infiltrasyon ve masif lezyon saptanmadı.Sağ
hemitoraksta; 4.5 cm plevral mayi, batın BTde karaciğer parankim ekojenitesi
Grade 2 hepatosteatoz görüldü.Karaciğer segment 5 te safra kesesi komşuluğunda 15*11 mm ve 12*8 mm boyutlarında 2 adet düzgün sınırlı hipoekojen
alan barsak ansları arasında serbest sıvı izlendi.Portal ven renkli doppler ultrasonografide karaciğer boyutu midklavikular olarak 143 mm ölçüldü,konturu
düzgün göründü. Portal ven 10 mm kalibrasyonunda olup açıktı. Ekokardiyografide sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %60 görüldü.Triküspit yetmezliği
izlenmedi. Manyetik rezonans görüntülemede(MRG) bilateral plevral aralıkta
sağda daha belirgin derinliği 7 cmye ulaşan plevral efüzyon izlendi. Batın tüm
kadranlarda asit sıvısı izlendi.Omentum belirgin kalın görüldü.En geniş yerinde
kalınlığı 2.5 cmye ulaştığı görüldü.Batındaki masif assit sıvısı ve omentumdaki
bu kalınlaşma ve nodülerite ile birlikte ilk planda malignite ekartasyonu ve romatolojik hastalığı sebebiyle altta yatabilecek tüberküloz araştırılması önerilir
olarak raporlandı.Pozitron emüsyon tomografi ve bilgisayarlı tomografide her
iki akciğerde büyüğü sağ üst lob anteriorda yaklaşık 6 mm akslı, dağınık birkaç
parankimal nodul, sağ hemitoraksta yaklaşık 7.5 cm kalınlığında plevral efüzyon
mevcuttur.Mediastende sol paratrakeal (SUVmax=2.9), anterior mediastinalsağ prevasküler, solda daha belirgin bilateral parasternal multipl sayıda, subkarinal, alt paraözefagial(SUVmax:8.3) sağda yaklaşık 1.5 cm kısa aksa ulaşan
bilateral epifrenik ve preperikardiyak(SUVmac06.8-11.4) lenf nodlarında patolojik FDG tutulumları mevcuttur.Batın sağ alt kadranda çekum lojuna uyan yaklaşık 3.5 cmlik segmentteki lezyonda, rektum distali anal kanala uyan yaklaşık
3 cmlik segmentte izlenen lezyonda fokal patolojik FDG tutulumları mevcuttur.
Sağ hemitoraksta masif plevral efüzyon batın-pelvis malign asitsin eşlik ettiği
peritonitis karsinomatozayı düşündüren bulgular mevcuttur olarak raporlandı.
Laboratuar sonuçların Tablo 1 de gösterilmiştir. PPD anerjik görüldü.Assit mayi
örneklemesi yapıldı (Tablo 2).Balgam, plevral sıvı ve assit mayide asidorezistan
basil görülmedi.Assit mayi kültüründe üreme saptanmadı.Hastanın assit mayi
sitolojik incelemede şiddetli enfeksiyon bulguları görüldü.Omental biyopsi nekrotize granülomatöz inflamasyon PAS ve EZN basil görülmedi.Assit mayiden
tüberküloz PCR tetkiki istendi. Hastaya gastroskopi ve kolonoskopi yapıldı.
Kolonoskopik makroskobik bakıda Crohn ? İntestinal TBC ?olarak raporlandı.
Hastanın Anti-TNF ajan kullanım öyküsü olması, ADA yüksekliği, omental biyopside nekrotize granülomatöz inflamasyon olarak sonuçlanması neticesinde
hastanın klinik yüksek şüpheyle ekstrapulmoner tüberküloz düşünüldü.Hastaya
Anti-TBC tedavi (izoniazid,etambutol, pirazinamid,rifampisin) başlandı.Hastanın anti-TBC tedavi sonrasında izole ürik asit yüksekliği olan hastada allopürinol
75 mg ile ürik asit düzeyi geriledi.Yatışında hiponatremik olan ve transaminaz
yüksekliği olan hastanın mevcut hiponatremisi uygunsuz antidiüretik hormon
salınımına sekonder düşünüldü.Hasta sıvı kısıtlaması ve hafif tuzlu diyet ile
Na:135 e yükseldi. Batın içi serbest sıvı yükünün azalmasıyla birlikte hastanın
transaminaz düzeyleri normal sınırlarda seyretti. İleum biyopsi epitelde polimorf
nüveli lenfositler ve reaktif değişiklikler ile lamina propriada aktif kronik enflamasyon ilenmektedir.Bir alanda CD68 pozitif histiyositlerden oluşan granülom
yapısı dikkat çekmektedir.Assit mayi tüberküloz PCR sonucu pozitif sonuçlandı.
Hasta tedavisinin üçüncü ayında olup assiti gerileme eğilimindedir.İntaniye tarafından ekstrapulmoner tuberküloz takip ve tedavisi devam etmektedir.Kontrollerinde hastanın hiponatremisi gerilediği görüldü. Transaminazları normal
sınırlarda seyretmektedir.Tedavini ikinci ayının sonunda Anti-tbc tedavisi ikili
tedavi olarak devam etmektedir.
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Tartışma: Anti-TNF ilaçların yan etkileri arasında ilk sırada infeksiyonlar gelmektedir. TNF-alfa, Mycobacterium tuberculosis’e(MT) karşı immün sistem yanıtında önemli rol oynar. Makrofajlar tarafından ortama salınan TNF-alfa makrofajlardaki nitrik oksit sentetazı uyarır ve nitrik oksit yapımını arttırır, böylece
makrofajların antibakteriyel etkinliğini arttırır.TNFalfa makrofajların apoptozuna
yol açarak MT’in ortama yayılmadan yok edilmesine yardımcı olur.TNFalfa çok
sayıda sitokin ve kemokinin salınımını arttırarak inflamasyon bölgesine lenfositlerin göçüne ve proliferasyonuna neden olur. Bu sayede granulom formasyonu
oluşur, basiller yok edilmese bile bu yapı içinde hapsedilerek çoğalmaları ve yayılmaları önlenir (6).TBC de granülom, lenfositlerin makrofajları uyararak hücre
içerisindeki Mycobacterium tuberculosis’i yok edebilmesi için mikroçevre sağlar.
İnfeksiyonun kontrolü için granülomun oluşumu ve devamının sağlanması esastır.Granülomların devam edebilmesi TNF-alfa’ya bağlıdır. TNF-alfa aktivitesini
önleyen adalimumab gibi ilaçlar granülomatöz inflamasyonu da baskılar.Mycobacterium tuberculosis aktivitesi ile pulmoner yada ekstrapulmoner tüberküloz
hastalığı gelişir (4, 5). Ülkemizde TBCnin sık görülen bir multisistemik hastalık
olduğu, her türlü semptom ile kendini gösterebileceği akılda tutulmalı, açıklanamayan intestinal veya abdominal bir patoloji varlığında TBC düşünülmelidir.
Tutulum yerine göre tanı yöntemleri farklı olabilmekte ve tanıdaki zorluklar nedeniyle tedavi gecikebilmektedir. Klinik uyumlu ise PCR negatif olsa dahi destekleyici testler yapılmalı, uygun dokulardan biyopsi alınmalı, yeterli kanıt varsa
anti-TBC tedavi başlanmalıdır.
Anahtar kelimeler: Adalimumab, Peritoneum, Tuberculosis,
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Tablo 1.
AST:90 U/L
(0-50 U/L)

ALT: 66 U/L
(0-50 U/L)

Albumin:3.1 g/dl
(3.5-5.2 g/dl)

Na:121 mmol/L
(136-146 mmol/L)

Sedimentasyon:43 mm/h
(0-20 mm/h)

Kreatinin:1.22 mg/dl
(0.8-1.4 mg/dl)

Globulin 4.2 g/dl
(2.3-3.5 g/dl)

Total Protein:7.3 g/dl
(6.6-8.3 g/dl)

Romatoid faktör negatif

Anti CCP negatif

Anti nükleer antikor
(ANA) negatif

Anti SS-A negatid

Anti Scl-70 negatif

Anti-histon negatif

Anti-jo 1 negatif

Anti SS-B negatif

Tablo 2. (Assit Mayi)
Total protein:5.2 g/dl(6.6-8.3 g/dl)
Nötrofil:0.2 K/mm³(0-0.25 K/mm³)
ADA:23.8 U/l (4-20 U/l)

Genel Dahiliye
PS-162

AĞIR COVİD-19 PNÖMONİSİ GEÇİREN HASTALARDA
KARACİĞER FİBROZİSİ GELİŞME RİSKİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Yeter Eylül Bayram Eşkan, Gizem Oral
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Covid-19 akciğerde yaygın fibrozis yapmış olup takiplerde kalıcı akciğer fibrozu geliştirdiği gösterilmiştir. COVID-19 enfeksiyonu esnasında solunum
semptomlarına ek olarak mide bulantısı, kusma ve ishal gibi sindirim sistemi
tutulumuna bağlı şikayetler ile anormal karaciğer fonksiyonu testleri de sık görülür bu da hastalığın seyrinin şiddeti ve mortalitesi ile ilişkilidir. Karaciğer hasarının etiyolojisi, viral immünolojik hasar, ilaca bağlı karaciğer hasarı, sistemik
inflamatuar yanıt, hipoksik hepatit ve önceden var olan karaciğer hastalığının
alevlenmesini içerebilir. SARS-CoV-2, ACE2 pozitif kolanjiyositlere doğrudan
bağlanabilir ve karaciğer hasarına neden olabilir. Hastalarda yapılan otopsi çalışmaları, SARS-CoV-2'nin karaciğer dokusunun %41'inde saptanabilir olduğunu
başka bir çalismada da SARS-CoV-2 hastalarından alınan ve maksimum 1,6 ×
106 kopya/g doku viral yükü saptanan karaciğer biyopsi örneklerinin patolojik
bulguları hepatoselüler nekroz, mitoz, hücresel infiltrasyon ve yağlı dejenerasyon
gösterdi. Karaciğer fibrozu seviyesinin tespiti, tedavi ve hastalık yönetiminin temelidir. Karaciğer fibrozu değerlendirmesi için altın standart olan karaciğer biyopsisi
invazivdir,komplikasyon ve örnekleme hataları riskleri taşır. FIB-4 skoru hepatik
fibrozu temsil eden, laboratuvar ölçümlerin (AST, ALT, platelet ve yaş) invaziv
olmayan bir indexidir. Çalışmalar da karaciğer fibrozunun değerlenderilmesinde
FIB-4 testi kullanılmış olup daha pahalı testler ile benzer güvenirlilik ölçüsünde
karaciğer fibrozunu saptadığını göstermiştir. Hastanede yatış sırasında karaciğer
hasarı gelişen COVID-19 hastalarını incelemek için yüzlerce çalışma yapılmış;
ancak taburcu olduktan sonra hastaların geri dönüş döngüsü hala belirsizdir. Biz
de bu çalışmamız ile ağır seyirli Covid-19 vakalarında hastalığı geçirip taburcu olduktan en az 6 ay sonraki kontrollerini yaparak Covid-19' a bağlı kronik karaciğer
hastalığı gelişim riskini değerlenlendirmeyi amaçladık.
Gereç-Yöntem: Retrospektif vaka kontrollü çalışmaya geçmişlerinde Covid-19
enfeksiyon öyküsü olup uzun dönem takip ve kontrolleri yapılan 18-70 yaş aralığında 30 hasta dahil edildi. Hasta grupları test grubu(Ağır Covid-19 pnömonisi öyküsü
olan) ve kontrol grubu(Ayaktan hafif semptomlar ile geçiren) olarak ikiye ayrıldı.
Her bir gruba 15 hasta dahil edildi. Test grubu: Ağır covid-19 pnömonisi tanısyla yatarak tedavi gören, rezervuarlı maske ile oksijen tedavisi alan(oda havasında
SpO2<%85 altı), Covid-19 PCR testi pozitif ve akciğer BT de(CO-RADS:5) tutulumu olan(Resim 1), Covid-19 tedavisi olarak steroid, DMAH(düşük molekül ağırlıklı
heparin) ve favipiravir ile toplam 10 güne tamamlanmış anti-viral tedavi görmüş
hastalardı. Kontrol grubuna Covid-19 PCR testi pozitif, ayaktan hafif semptomatik
veya asemptomatik geçiren hastalar dahil edildi.
Her iki grubun özgeçmişlerinde herhangi bir kronik hastalık veya ilaç kullanım öyküsü yoktu. Tüm hastaların Covid-19 PCR pozitiflik sonrası uzun dönem(6.ay ve sonrası) laboratuvar sonuçlarına göre karaciger fibrozis duzeyi
FIB-4 skoru(AST/ALT/platelet ve yaş parametrelerini kullananan hesaplayici ile
hesaplandı ve FIB-skoru:<1,3 fibrosis riski düşük, >2.67 fibrozis riski yüksek
olarak kabul edildi.) ile hesaplandı. Test grubunda yatış esnasında 15 hastanın 8' inde (%53) transaminaz yüksekligi olduğu gözlemlendi ve uzun dönem
kontrollerinde 2 hastanın (%13) transaminaz yüksekliği devam ettiği gözlemlendi. Kontrol grubunun hastalığı ayaktan hafif seyirli geçirmiş olduğundan akut
dönemde transaminaz değerleri bilinmiyor. Hastaların demografik özellikleri ve
laboratuvar sonuçları tablo 1 de gösterildi. Test ve Kontrol grupları; uzun dönemde (akut Covid-19 enfeksyon geçirdikten en az 6 ay sonrasında) karaciğer
fibrozis gelişme riski FIB-4 skoru ile değerlendirildi. İstatistik test olarak unpaired
T-student testi kullanıldı.
Bulgular: Yatarak ağır Covid-19 pnömonisi tedavisi gören hastalarin FIB-4
indeksi ort:1.255 iken ayaktan hafifi covid-19 enefksiyonu geciren hastalarin
FIB-4 indeksi ort:0.702 olarak bulunup, iki grup arasında istatistiksel olarak
anlamlı (p <0,05) bir fark bulunmuştur (p = 0.0035)((Resim 2).
Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar analiz edildiğinde; akut dönemde ağır etkilenmiş Covid-19 hastalarında transaminaz yüksekliği gelişme olasılığının yüksek olduğunu (%53) ve akut COVID-19 sırasında artan karaciğer
fibrojenezisin ilerde karaciğer fibrozu geliştirme olasığını artırdığını dolayısıyla
özellikle virüsten ağır etkilenmiş hastalarda Covid-19'a bağlı kronik karaciğer
hastalığı gelişmi riskini göstermiştir.
Anahtar kelimeler: Covid-19, karaciğer, FIB-4 skor,

Kaynaklar
1- HIV/HCV Ko-enfeksiyonunda Karaciğer Fibrozisinin İlerlemesi: İnvaziv Olmayan
Değerlendirme Yöntemleri ile Karaciğer Biyopsisi Karşılaştırması(Patrick Schmid
ve arkadaşları,journal.pone.0138838)
2- COVID-19 hastalarının taburcu olduktan sonra karaciğer fonksiyonlarının iyileşmesi, takip çalışması(Ya-Wen An ve arkadaşları,Int J Med Sci 2021)
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yayması hipokrom mikrositer anemi olarak değerlendirildi. Malignite tetkik edilen hastanın tümör markerları negatif görüldü, gastroskopi kolonoskopide patoloji görülmedi. Çölyak markerları negatif görüldü. Kot kırığı öyküsü olan ve sol
12. kot kavsinde ağrısı olan hastaya akciğer grafisi çekildi, chilaiditi sendromu
ile uyumlu görüldü. B12 eksikliği olan hastaya replasmanı yapıldı. Hastanın
anemisi replasmanlar sonrası düzeldi ve takiplerinde hemoglobin düşüşü olmadı. Bazı önemli hastalıklar ile karışabilmesi nedeni ile ileri araştırılması için
toraks ve abdomen tomografisi çekildi sonrasında arcus aortada trombüs ve
dalakta geniş enfarkt ve subkapsüller efüzyon görüldü. Hastaya tedavi dozunda
oksapar başlandı, kalp damar cerrahisi operasyonsuz takip kararı aldı.Hastadan
trombofili paneli istendi, MTHFR ve PAI- 1 heterozigot mutant saptandı. Hastada immobilite yoktu ve malignite tanısı yoktu. Aktif şikayeti, elektrolit imbalansı
olmayan, hemoglobin düzeyi güvenli düzeye çıkarılan hastanın taburculuğuna
karar verildi.
Acil müdahale gerektiren hastalıkları ayırt etmek çok önemlidir. Özellikle içi
boş iç organların perforasyonu ekarte edilmelidir. Nefes darlığı ve karın ağrısı
nedenleri araştırırken, Chiliaditi sendromu ayırıcı tanı olarak düşünülmelidir.
Aynı zamanda aortik ve dalakta trombüs ile birlikte gözlenen chiliaditi sendromunun ilk vakası olması nedeniyle bir nadir bir özellik taşımaktadır.
Anahtar kelimeler: splenic infarkt, Chilaiditi Sendromu
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DERİN ANEMİ İLE YATIRILAN HASTADA, İNSİDENTAL
SAPTANAN AORT TROMBÜSÜ VE DALAK İNFARKTINA EŞLİK
EDEN CHİLAİDİTİ SENDROMU
Ertunç Şimdi, Seda Şenyurt, Mehmet Uzunlulu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, İç
Hastalıkları Anabilim Dalı

Chilaiditi işareti, ince barsak veya kolonun bir bölümünün diyafram ve karaciğer arasına invaze olduğu nadir bir durumdur. Eğer hasta semptomatik ise
chilaiditi sendromu olarak tanımlanır. Chilaiditi Sendromu çok nadir görülen bir
hastalıktır. Bu olgu sunumunda, iç hastalıkları servisimize eforla nefes darlığı sol
üst kadranda ağrı şikayetleri ile başvuran hemogramında derin anemi nedeni
ile yatırılmış olan ve kot fraktürü anamnezi nedeni ile çekilen akciğer grafisinde
Chilaiditi sendromu tanısı ile uyumlu görülen aynı zamanda ayırıcı tanı açısından ileri araştırma amacı ile çekilen toraks ve abdomen tomografisinde aortta
trombüs ve abdomen tomografisinde dalakta infarkt saptanan olguyu sunuyoruz. Bu anlamdaki ilk vaka olma özelliğini taşımaktadır.
59 yaşında erkek hasta semptomatik anemi tetkik amacı ile servisimize yatırılmıştı. Geliş hemoglobin düzeyi 5,9 mcv düzeyi 57 olan hastaya 4 ünite eritrosit
süspansiyonu replasmanı yapıldı, hemoglobin değeri 9,9 a yükseldi. Periferik
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Pulmoner BT anjiografi

Şekil 3. Aortik trombüs

EKG
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HİPERGLİSEMİK HİPEROZMOLAR DURUMA BAĞLI PULMONER
TROMBOEMBOLİ
Gökçe Gümüşer, Ahmet Havuz, Gizem Yıldırım, Zeynep Karaali
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

Giriş: Hiperglisemik hiperozmolar durum(HHD); kan şekerinin >600 mg /
dl den yüksek, serum osmolalitesinin 320 mOsm/ kg’dan fazla, kan pH >7.3,
serum HC03: 15mEq/l dan büyük olması ve anyon açığı değerinin normal
olması olarak tanımlanır. Çoğu hasta orta yaştır. Kısmi veya göreceli insülin
eksikliği hiperglukagonemiyi indüklerken ve hepatik glukoz çıkışını arttırırken
kas, yağ ve karaciğerin glukoz kullanımını azaltarak sendromu başlatabilir. Beraberinde gelişen dehidratasyon ve düşük idrar çıkışı durumu hastayı miyokard
infarktüsü (MI), inme, pulmoner emboli, mezenterik ven trombozu ve yaygın
damar içi pıhtılaşması gibi durumlara yatkın hale getirebilir. Burada HHD’ a
bağlı nadir görülen pulmoner tromboemboli (PTE) olgusu sunulmuştur.
Olgu: 52 yaş kadın hasta, halsizlik,baş dönmesi, hipo-hipertansiyon ataklarıyla başvurdu. Bilinen hastalık, ilaç kullanım hikayesi, yakın zamanda geçirilen
operasyon öyküsü olmayan hasta son 2 gündür halsizlik nedenli mobilizasyonda azalma olduğu öğrenildi. Hastanın satürasyonu oda havasında 98, tansiyonu
90/60 mm Hg, EKG de sağ yüklenme bulguları, nabız:110, ateş:36,9 olup fizik
muayenesi orta-ciddi seviyede dehidrateydi. Hastanın laboratuvar sonuçlarında WBC:18.81 10^9/L, Hb: 17 g/dL CRP: 26 mg/L Troponin:80 ng/L Glukoz:
696 mg/dL K:6.05 mEq/L D-dimer: 7.48 µgFEU/mL Na: 128 mEq/L pH:7.38
HC03: 24.8 mEq/L şeklindeydi. Hipotansif, taşikardik olan sağ yüklenme bulguları olan, Wells skoru düşük olan hastanın D-dimer pozitif olması nedenli
pulmoner anjiografi çekildi. Her iki ana pulmoner arterde çok sayıda dolum
defekti saptandı. Yapılan ekokardiyografide pulmoner arterden başlayarak sağ
atriumdan sağ ventriküle uzanan yaklaşık 4x10 cm mobil trombüs imajı izlendi.
Pulmoner emboli açısından yüksek riskli olan hastaya yoğun bakım ünitesine
yatırılarak trombolitik tedavisi planlandı, diğer taraftan HHD sebebiyle hidrasyon ve insülin infüzyonu başlandı. Hastaya yapılan kontrol ekokardiyografide
kardiyak trombüs saptanmayıp varfarin ile taburcu edildi.
Tartışma: Diyabetik hastalarda arteriyel ve venöz tromboembolik olayların
normal popülasyona göre sıklığı artmıştır. Diyabette meydana gelen endotel
hasarı, trombositlerin artan aktivasyonu ve agregasyonu, düşük protein c seviyeleri ve fibrinolitik sistem aktivitesindeki azalma tromboembolizm mekanizması
ile ilişkilidir. Hiperglisemik acil durumlarda hiperkoagülasyona bağlı klinik durumlar açısından hasta dikkatice değerlendirilmelidir.
Kaynaklar
Current Medical Diagnosis and Treatmants 2020,59th endition page
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KRONİK İSHALİN NADİR BİR NEDENİ: VIPOMA
Ahmet Taha Özkılıç, Ümmügülsüm Karayıldız, Abidin Gündoğdu
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
İstanbul

Giriş: Pankreatik vazoakif intestinal peptid üreten tümör(VIPoma) nadiren
görülmektedir. Genellikle bu sendrom sulu dışkılama, hipokalemi, hiperkalsemi,
aklorhidri/asidoz ile karakterizedir. Burada 8 aydır kronik ishali olan ve acil servise prerenal ABH tablosunda başvuran bir olguyu paylaşacağız.
Olgu: 52 yaşında kadın hasta, bulantı, kusma, halsizlik ve günde 3-5 defa ishal şikayet ile acil servise getirilmiş. Fizik muayenesinde dehidrate görünümdeydi. Acil serviste yapılan tetkiklerinde pH: 7,24 HCO3: 12,9 mmol/L bun:46 mg/
dL kre:2.48 mg/dL (20 gün önce 0.94 mg/dL), total prot: 9 g/dL alb:5.4 g/dL na:
133 mEq/L k: 4mEq/L ca: 11 mg/dL p: 5.2 mg/dL idi. İshale sekonder prerenal
ABH tablosunda değerlendirilen hasta tetkik ve tedavi edilmek üzere yatırıldı.
Olgu, alınan öyküde 8 aydır 1-2 haftalık diyare atakları ve takiben 4-5 gün
süren kabızlık tarifledi. Ataklar esnasında günde 4-5 defayı bulan, kansız mukussuz, sekretuar karakterde ishal ve buna eşlik eden yüz kızarması şikayetinin olduğu öğrenildi. Olgunun geçmişi incelendiğinde son 8 ayda sık sık acil
başvurusu olduğu görüldü, olgunun bu başvuruları sırasındaki kan tetkikleri
incelendiğinde asidozu(pH:7.27, HCO3:19 mmol/L), hipokalemisi(2,4 mEq/L)
hiperkalsemisi(13,2 mg/dL) olduğu görüldü. Hastada İBH ön tanısıyla panendoskopik inceleme, MR enterografi ve kontrastlı tüm abdomen BT istenmiş.
Yapılan incelemelerde patoloji saptanmamış. Özgeçmişinde de bilinen kronik
hastalık ve ilaç kullanım öyküsü bulunmamaktaydı.
Klinik Seyir: İntravenöz sıvı replasmanı ile prerenal ABH tablosu geriledi.
Takiplerinde hastanın intravenöz ve oral replasmanlara dirençli hipokalemisi
olduğu görüldü. Mevcut hikayesi ile pankreas adacık tümör düşünülen hastadan 24 saatlik idrarda 5-HIAA, VMA, HVA ve serum VIP düzeyi gönderildi. 24
saatlik idrarda 5-HIAA düzeyi: 14 mg/gün, serum VIP>120 pmol/L saptanan
hastadan Ga68-DOTATATE PET-CT istendi. Pankreas gövde / kuyruk kesiminde hipermetabolik aktivite gösteren 43x34 mm boyutlu kitlesel lezyon izlendi.
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Operasyon için Genel Cerrahi servisine devredilen hastaya Distal pankreatektomi/Splenektomi/İnferior mezenterik arter lenf nodu eksizyonu yapıldı. Patolojisi
pT3N1M1, İyi diferansiye nöroendokrin tümör olarak raporlandı. Hasta tedavi
amaçlı onkolojik takibine girmek üzere taburcu edildi.
Sonuç: Kronik ishalin nadir fakat önemli etyolojilerinden olan pankras
adacık tümörlerinin tanısı rutin yapılan tetkiklerle pek mümkün olmamaktadır.
Hastalığın tanısı için neredeyse tüm hastalarda Ga-68 Dotatate PET-CT ile incelemeye gereksinim vardır. Bu tetkikin istenmesinin akla gelebilmesi için detaylı
anamnez ile hastalığın ön tanılar arasına girmesi önemlidir.
Anahtar kelimeler: İshal, VIPoma, Ga-68 DOTATATE

Kaynaklar
Deppen SA, Liu E, Blume JD, et al. Safety and Efficacy of 68Ga-DOTATATE PET/CT
for Diagnosis, Staging, and Treatment Management of Neuroendocrine Tumors. J
Nucl Med 2016; 57:708.
Kirkwood KS, Debas HT. Neuroendocrine tumors: common presentations of uncommon diseases. Compr Ther 1995; 21:719.
Schizas D, Mastoraki A, Bagias G, et al. Clinicopathological data and treatment modalities for pancreatic vipomas: a systematic review. J BUON 2019; 24:415.
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DABİGATRAN KULLANIMINA BAĞLI INR DEĞİŞİKLİĞİ: BİR
OLGU SUNUMU
Ömer Vural Kaya1, Nuri Barış Hasbal2, Emre Osmanbaşoğlu3
1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul

3Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: Dabigatran eteksilat; oral olarak kullanılan, karaciğerde aktif formu
olan dabigatran haline getirilen, aktif bir trombin inhibitörüdür. Normal böbrek
fonksiyonu olan yetişkin bireylerde yarılanma ömrü 12-17 saat olarak değişmektedir. (1) Venöz tromboembolinin önlenmesi ve tedavisinde, atrial fibrilasyon tanılı hastalarda inme profilaksisinde ve iskemik kalp hastalığında kullanılan
bir ajandır. Bu bildiride akut böbrek hasarı nedeniyle takip edilen hastada dabigatran kullanımına ikincil INR uzaması olan vakamızı sunmak amaçlanmıştır.
Olgu: Koroner arter hastalığı, hipertansiyon, paroksismal atrial fibrilasyon,
kronik obstrüktif akciğer hastalığı öyküleri olan 82 yaşındaki kadın hastaya evde
düşme sonrasında kalça kırığı nedeniyle Ortopedi bölümü tarafından operasyon
planlanmış ancak preoperatif değerlendirmede serum kreatinin ve INR değeri
yüksekliği olması nedeniyle İç Hastalıkları ile konsülte edildi. Fizik muayenesinde bilateral solunum seslerinin azaldığı ve pretibial ödeminin olduğu gözlendi.
Tetkiklerinde Hemoglobin: 10.3 g/dL, INR: 9.1, aPTT: 64.9 saniye, kreatinin: 2.4
mg/dL, tahmini glomerüler filtrasyon hızı: 18 ml/dakika, sodyum: 122 mmol/L,
potasyum:4.5 mmol/L görüldü. Üriner ultrasonografide sol böbrek atrofik, sağ
böbrek boyutları normal, postrenal bir hadise görülmedi. Tam idrar tahlilinde ise
protein negatif, spot idrar protein/kreatinin oranı, spot idrar albumin/kreatinin
oranı normal sınırlara yakın olarak gözlendi. Hastada INR uzamasına neden
olabilecek karaciğer hastalığı, aktif yoğun bir kanama, vitamin K eksikliği ve
herhangi bir kanama pıhtılaşma bozukluğu olmayan ancak AF nedeniyle dabigatran kullanan hastada INR uzamasının olası nedeninin dabigatran olduğu
düşünüldü. Dabigatran antagonisti olan idaricuzimab uygulanması, protrombin
kompleks konsantratı ve/veya aFVIIIa konsantresi uygulanması planlandı ancak
bu ajanlar temin edilene kadar taze donmuş plazma (TDP) transfüzyonu yapıldı.
TDP uygulandıktan sonra alınan kontrol INR: 3.58 olarak görüldü.
Tartışma: Dabigatran, 2010 yılında FDA tarafından non-valvüler atriyal fibrilasyonu olan hastalarda inmenin önlenmesi için kullanımına onay verilen bir
direkt trombin inhibitörüdür. Eliminasyonunun böbrek aracılığı ile gerçekleşmesi nedeniyle kronik böbrek hastalığı olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır. Özellikle GFH 30 ml/dakika’nın altında ise kullanılmamalıdır. Dabigatran’ın
P-glikoprotein substratı olmasından dolayı özellikle P-glikoprotein yolağı üzerinden etki ederek inhibisyon ve stimülasyon yapan ilaçlarla kullanımında da yakın
kanama takibi yapılmalıdır. Dabigatran’a bağlı kanama bulgusu saptandığı zaman ise 2015 yılında FDA tarafından onaylanmış olan ve bir monoklonal antikor olan idaricuzimab intravenöz bolus olarak uygulanmalıdır. (2) Idaricuzimab
uygulanamaması durumunda ise faktör 8 inhibitör bypassing aktivatörü (FEIBA) veya 4 faktörlü (bulunmazsa 3 faktörlü) protrombin kompleks konsantratı
uygulanmalıdır. Dabigatran kullanan hastalarda rutin olarak INR, aPTT takibi
önerilmemekte iken laboratuvar tetkiklerinde INR ve/veya aPTT yüksekliği saptanan ve Dabigatran kullanan hastalarda ilacın koagülasyon testlerini etkilediği
unutulmamalıdır.
Anahtar kelimeler: Dabigatran, INR, Akut Böbrek Hasarı

Kaynaklar
1. Hauel NH, Nar H, Priepke H, et al. Structure-based design of novel potent nonpeptide thrombin inhibitors. J Med Chem 2002; 45:1757.
2. http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm467300.
htm?source=govdelivery&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
(Accessed on October 16, 2015).
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Savage, S. A., and E. F. Cook. "Dyskeratosis congenita and telomere biology disorders: Diagnosis and management guidelines." New York, NY: Dyskeratosis Congenita Outreach Inc(2015).
Carulli, Lucia et al. “Synchronous cryptogenic liver cirrhosis and idiopathic pulmonary fibrosis: a clue to telomere involvement.” Hepatology (Baltimore, Md.) vol.
56,5 (2012): 2001-3. doi:10.1002/hep.26089

PS-168

SENKRON İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞI, KARACİĞER
SİROZU VE HİPOSELLÜLER KEMİK İLİĞİ: TELOMEROPATİLERE
BİR İPUCU
Sibel Zaralı1, Mustafa Altınkaynak1, Timur Selçuk Akpınar1, Yağmur
Göksoy1, Sebile Nilgün Erten1, Bülent Saka1, Sevgi Beşışık2, Fatih Beşışık3,
Züleyha Bingöl4
1İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ad, Genel Dahiliye Bd
2İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ad, Hematoloji Bd

3İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ad, Gastroenteroloji Bd
4İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ad

Olgu: 35 yaşında erkek hasta tarafımıza nefes darlığı, ateş, bilateral ayaklarda uyuşma,yanma ve halsizlik şikayetiyle başvurdu. Hastanın yakın dönemde
dış merkezde pulmoner emboli ile yatış öyküsü mevcuttu. Eforla nefes darlığında artış şikayeti ile yatış öncesi İTF Göğüs Hastalıkları başvurusunda özgeçmişinde deri fabrikasında çalışma öyküsü olan hastanın solunum fonksiyon
testinde restriktif patern, görüntülemesinde sağ akciğer alt lob ve orta lobda, sol
akciğer alt lobda düzensiz retiküler dansite artışları görülmüş ve idiyopatik pulmoner fibrozis? nonspesifik interstisyel pnömoni? ön tanıları ile cerrahi biyopsi
planlanmıştı. Hastanın tarafımıza yatışında fizik muayenesinde cildi kuru, gövde
yan yüzlerde poikilodermik alanlar, her iki kolunda ön yüzde ve gövdede yer
yer hipopigmente, yer yer eritemli, skuamlı, kaşıntılı ince plak lezyonlar, ayak
tırnaklarında distrofi, saç renginde 8-9 yaşlarından itibaren beyazlaşma, bilateral çomak parmak ve palmar eritem mevcuttu. Solunum sistemi muayenesinde
SpO2(OH):90-92, dss:15/dk, bilateral bazallerden apekse uzanan ince krepitasyonları vardı. Batın muayenesinde hepatomegalisi yok, Traube kapalıydı.
Yatış tetkiklerinde WBC: 6300 10³/μlHGB: 10.9 g/dl MCV:113 fl PLT: 48.000
10³/μlNEU: 4100 10³/μlKreatinin: 0.8 mg/dlAST: 45 U/LALT: 20 U/LALP:151
U/LGGT: 57 U/LLDH: 216 Albumin: 2.9 g/dlCRP: 11 mg/dlSedimentasyon:
97 INR: 1.36 idi. Periferik yaymasında trombositopenisi gerçek, şistosit yok,
hipersegmente nötfofilleri mevcuttu. Bisitopenisine yönelik viral ve otoimmun
markerlar ve pulmoner emboli etiyolojisine yönelik trombofili paneli negatifti.
Trombositopeni, spontan INR yüksekliği ve hipoalbuminemi etiyolojisi açısından yapılan batın görüntülemesinde karaciğer sirotik görünümde olup perihepatik bölgede, pelviste ve yer yer anslar arasında serbest sıvı imajları görüldü.
Gastroskopisinde grade 1-2 özefagus varisleri, portal hipertansif gastropati saptandı. Siroz etiyolojisine yönelik tetkiklerinde patoloji saptanmadı.
Bisitopenisi sebat eden hastanın yapılan kemik iliği biyopsisinde megakaryositik seride regresyon, granülositik seride sola kayma ile yer yer aplastik düzeyde
hiposellüler görünüm mevcuttu. Açıklanamayan aralıklı ateş olması üzerine çekilen PET-CT normaldi.
Hastanın interstisyel akciğer hastalığı, karaciğer sirozu ve hiposelüler kemik
iliği birlikteliği etiyolojisinde öne çıkan bir spektrum bozukluğu olarak telomeropati düşünüldü. Tıbbi Genetik BD tarafından klinik uyumlu değerlendirildi
ve hasta genetik analiz için yönlendirildi. Telomeropatilerde eşlik edebilecek
patolojiler açısından malignite, endokrinopati, nöropati, osteoporoz taraması
ile KBB, göz ve dental anormallikler açısından muayenesi yapıldı. Kazanılmış
aplastik anemisi olan hastalardan farklı olarak telomeropatisi olan bu hasta grubu immunsupresif tedaviye yanıtsız olup kemik iliği yetersizliği ve diğer MDS
ve lösemi gibi hematolojik komplikasyonlarda tek küratif efektif tedavi olarak
hemapoetik kök hücre transplantasyonu(HCT) veya HCT adayı olamayanlarda
androjenler mevcut tedavi seçenekleri içerisinde değerlendirildi. Telomer ilişkili
pulmoner fibrozis tedavisinde antifibrotik ajanlar etkisiz olup akciğer transplantasyonu yüksek morbidite riski ile ilişkilendirildi. Telomer biyolojisi bozukluğu
olan karaciğer sirozu hastalarında diğer siroz ve portal hipertansiyon etiyolojilerinde uygulanan tedavi seçenekleri dışında spesifik tedaviye ve ileri karaciğer
yetersizliği ve hepatoselüler karsinomda karaciğer transplantasyonuna yönelik
literatür verisi kısıtlı bulundu. Mevcut tedavi seçenekleri ile multidisipliner branşlarca takibe alındı.
Sonuç: Telomeropatiler bir spektrum bozukluğu olarak klinikte daha erken
yaşlarda gelişen idiyopatik pulmoner fibrozis, makrositer anemi veya açıklanamayan sitopeniler, hiposelüler kemik iliği, kronik trombositopeni, familyal myeloid maligniteler ve kriptojenik karaciğer sirozu etiyolojisinde düşünülmelidir.
Genetik analizde %40 oranında mutasyon saptanamayabilir. Komplikasyonlar
multidisipliner branşlarca yönetilmelidir.

Saç renginde beyazlaşma

Gövde yan yüzlerde poikilodermik alanlar

Anahtar kelimeler: siroz, interstisyel akciğer hastalığı, hiposellüler kemik iliği

Kaynaklar
Stella, Giulia M et al. “Telomeropathies: an emerging spectrum of disorders with important implications for patients with interstitial lung disease.” Minerva medica
vol. 107,1 Suppl 1 (2016): 9-14.
Parry, Erin M et al. “Syndrome complex of bone marrow failure and pulmonary fibrosis predicts germline defects in telomerase.” Blood vol. 117,21 (2011): 5607-11.
doi:10.1182/blood-2010-11-322149
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HİPERKALSEMİ VE ABY TABLOSU İLE BAŞVURAN YENİ TANI
MULTİPLE MİYELOM OLGUSU

DOĞU ANADOLU BÖLGESİN’DE COVİD-19 TANISI OLUP
EXİTUS OLAN HASTALARDA MALİGNİTE SIKLIĞI

Burçin Meryem Atak, Çağrı Kızıltunç, Eray Erge, Tuba Taslamacıoğlu Duman,
Satılmış Bilgin, Gülali Aktaş

Büşra Karahan, Zeynep Öztürk, Yücel Alaylar, Doğan Nasır Binici

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim
Dalı

Giriş: Multiple Miyelom (MM), monoklonal gamopatinin eşlik ettiği plazma
hücrelerinin neoplastik profilerasyonu ile karakterize bir hastalıktır. Miyelom
hastalarının % 35’i 65 yaşın altında, %65 i ise 65 yaşın üzerindedir. Hastalarda
sıklıkla anemi, böbrek fonksiyon testlerinde bozulma, halsizlik, kemik ağrıları,
kalsiyum yüksekliği ve kilo kaybı gibi semptom ve bulgulara rastlanmaktadır.
Miyelom kemiklerde tipik olarak litik lezyonlara, osteopeniye ve patolojik kırıklara yol açar. Miyelomlu olguların %75’inde kemik lezyonları görülür. Dolayısı
ile polikliniğe kemik ağrısı yakınması ile başvuran orta-ileri yaş hastalarda MM
mutlaka akla gelmesi gerekli bir ayırıcı tanıdır. Biz de halsizlik ve yaygın kasiskelet sistemi ağrıları nedeni ile farklı tedavi kurumlarını gezmek durumunda
kalan ancak şikayetlerinde hiçbir şekilde azalma görülmeyen, bu nedenle de tarafımıza yönlendirilen, yaptığımız ileri tanı ve tetkik yöntemleri ile MM ön tanısı
koyduğumuz olguyu sunmayı hedefledik.
Olgu: 4 yıldır tip-2 diyabetes mellitus ve hipertansiyon tanıları olan 63 yaşında erkek hasta, 1 aydır süren halsizlik, sırt ve bel ağrısı yakınmaları ile farklı dış
merkezlere başvurmuş. İlk başvurulan dış merkez laboratuvar bulguları normal
olan hasta semptomatik tedavilerle evine gönderilmiş fakat hastanın benzer şikayetlerinin devam etmesi üzerine tekrarlanan laboratuvar bulgularında böbrek
fonksiyon testlerinde bozulma ve hafif hiperkalsemisi olması üzerine tarafımıza
yönlendirilmiş. Polikliniğimize yaygın kemik ağrısı, idrar yapmada güçlük şikayetleri ile başvuran hasta ayaktan yapılan tetkiklerinde hafif hiperkalsemi ve
ABY ile uyumlu bulguların saptanması üzerine ileri tetkik ve tedavi için servisimize interne edildi. Aile öyküsünde hipertansiyon dışında bir bulgu olmayan
vakamızın özgeçmişinde böbrek hastalığı varlığı, kronik bir organ hastalığı (kalp
hastalığı gibi) ve kontrolsüz kan şekeri, enfeksiyon, sigara, alkol, ilaç (bitkisel
ilaç) ve toksin kullanımı gibi durumlar dışlandı.
Fizik muayenesi; TA: 120/70 mm/Hg, nabız: 77/dk, ateş: 36,7 C, sp02:
97 (Oksijen desteksiz). Bilinç açık, koopere. Sırt bölgesinde kolları yukarı kaldırmaya çalışırken ağrı ve bu nedenle hareket kısıtlılığı mevcut olup aynı zamanda
şiddetli bel ağrısı mevcut olan hastanın her iki bacağında +1 ödemi mevcuttu.
Diğer fizik muayenesi normaldi.
Kan tetkiklerinde hgb:6,7 g/L, hct: %20,7, sedimentasyon:140 mm/h,
albümin:25 g/L, total protein:9,3 g/L, P: 5 mg/dL, Ca: 11,2 mg/dL, 25-OHVitamin D3: 54,7 mg/L, PTH: 15,8 ng/L, kreatinin: 4,59 mg/dL, GFR: 19 mL/
dk/1,73 m2, Ferritin: 615 µg/L, B 12:116 ng/L. K, Na, INR, CRP, Glukoz, TSH
değerleri normal aralıkta. Albümin/Globulin gradienti < 1 olan hastanın periferik yaymasında plazma hücreleri görülmesi üzerine hastadan olası plazma
hücre hastalıklarını araştırmaya yönelik serum protein elektroferezi, serum ve
idrar immunelektroforez istendi. Protein elektroferezinde M piki görüldü. Serum
ve idrar immunelektroforezde IgG kappa hafif zincir monoklonal bant saptandı. IgG: 3825 mg/dL, IgA: 7,27 mg/dL, IgM: 25 mg/dL, serum serbest kappa/
lambda oranı >110.
Hastanın yatışında çekilen torakal mr rapor sonucu; T8 vertebra korpusunda
orta ve anterior kesimde yaklaşık %35 yükseklik kaybına, T12 vertebra korpusunda ise orta ve anterior kesimde yaklaşık %25 yükseklik kaybına neden olan
eşlik eden kemik iliği ödemi izlenen akut kompresyon fraktürü mevcuttur.
Hastamız bu süreçte yoğun hidrasyon ve diürez tedavisine rağmen aby ve
hiperkalsemi tablosundaki progresyon nedeni ile renal replasman tedavi amaçlı
birkaç seans hemodiyaliz programına alındı. Klinik ve laboratuvar bulguları ile
multiple miyelom ön tanısı ile hematolojiye devredilen vakamızın daha sonra
ilgili branş tarafından yapılan kemik iliği biyopsisi sonucu ile hafif zincir miyelom
tanısı aldığı ve tedavisinin başlandığı öğrenildi.
Tartışma: Multiple miyelom tüm kanser türlerinin %1 ini oluşturmaktadır.
Özellikle de orta ve ileri yaş bireyler, yaygın kemik ağrısı ve halsizlik şikayetleri ile polikliniğe başvurduğunda mutlaka hatırlanması gereken, yönetimi zor,
agresif bir hematolojik malignite türüdür. Hastalığın seyri çok hızlı değişkenlik
gösterebildiğinden erken tanı çok mühimdir.
Anahtar kelimeler: Multiple miyelom, plazma hücre diskrazileri, yaygın kemik ağrısı
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Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

Giriş: Aralık 2019'da,Çin'in Wuhan kentinde, daha sonra Dünya Sağlık Örgütü tarafından koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) olarak bilinen bilinmeyen bir nedenin pnömonisi tespit edildi. Bu salgına neden olan virüse şiddetli
akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) adı verildi. Şimdiye kadar 191 milyondan fazla insanı etkiledi ve bugüne kadar 6,3 milyondan fazla
ölüme neden oldu.
COVID-19 doğrulanmış vakalar arasında daha düşük mortaliteye sahiptir.
Bununla birlikte, diyabet, hipertansiyon ve koroner kalp hastalığı,malignite gibi
altta yatan komorbiditesi olan hastalar kötü sonuçlar açısından daha büyük risk
altındadır.COVID-19'un klinik ve epidemiyolojik özellikleri son birkaç ay içinde
art arda yayınlanmıştır. İlginç bir şekilde, artan enfeksiyon riski ile ilişkili spesifik
komorbiditeler ve artan akciğer hasarı ve mortalite şiddetinin gelişmesiyle birlikte daha kötü sonuçlar bildirilmiştir.
Kanser,dünya çapında en yaygın hastalıklardan biridir. Kanser bağışıklık sisteminin tümör hücrelerinin büyümesini kontrol edememesi ve otoreaktif tepkileri düzenleyememesi nedeniyle çeşitli organları etkiler ve bağışıklık sistemini
zayıflatabilir.Kanserli hastalarda genellikle immünosupresif ilaçların (örn. sitotoksik ilaçlar, kortikosteroidler) kullanımı, kötü beslenme durumu veya tümörün bağışıklık sisteminin uygunluğu üzerindeki doğrudan etkileri nedeniyle bir
immün fonksiyon bozukluğu vardır.Bu nedenle kanserli hastalar şiddetli COVID-19 enfeksiyonuna karşı duyarlı hale gelebilir.
Bu çalışmamız Doğu Anadolu Bölgesin’de Erzurum ilinde 2020 yılı Mart
ayından itibaren 11 aylık süreçte covid 19 nedeniyle hastanede yatan ve exitus
olan 726 hastanın malignite sıklığınının COVİD-19 ile arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır.
Çalışma: Hastanemiz’de COVİD 19 tanısı klinik, laboratuvar ve görüntüleme ile kesin konulmuş yatan hastalarda exitus olan 726 hastanın 42 tanesinde (%5,7) malignite tanısı vardı.Alt grup olarak GİS malignitesi %33,3,ürogenital sistem malignitesi %28,5,hemotolojik malignite %19,3,akciğer kanseri
%14,2,meme kanseri %4,7 olarak saptanmıştır.
Toplam exitus olan hastaların %35 ü kadın, % 65 i erkekti. Çalışmaya dahil
edilen 726 exitus olan hastanın yaş ortalaması 73,7 yıl olarak görüldü.Kanser
tanısı olan hastaların %24 ü kadın,%76 sı erkekti.Kanser tanısı olan hastaların
yaş ortalaması 70 yıldır.
Kanser tanısı mevcut olan hastaların %84,7 sinin en az 1 komorbit hastalığı
mevcuttu.
Tartışma: SARS-CoV-2, vücuda girdikten sonra bağışıklık sistemini aktive
eder ve esas olarak tip I interferonlar ve doğal öldürücü hücreler aracılığıyla sitolitik bağışıklık tepkileriyle sonuçlanır. Ayrıca, virüse karşı hareket eden antikorlar
üreten T hücrelerinin ve B hücrelerinin üretimi ile bağışıklık uyarılır.COVID-19
ile ciddi şekilde hasta olan hastalar, CD4 + T hücreleri, CD8 + T hücreleri ve
doğal öldürücü hücreler gibi bazı savunma hücrelerinde ve diğer yandan IL-17
üreten T hücrelerinin ve sitotoksik proinflamatuar hücrelerinde azalma gösterir.
Bu da akciğerlerde ciddi bağışıklık hasarına neden olabilir.Kalıcı bağışıklık tepkisi, yüksek inflamatuar sitokin üretimine ve ayrıca konakçı dokulara zarar verebilir. Bu sitokin fırtınası, COVID-19'un ilerlemesinin ve ölüm oranının önemli
bir nedenidir.
COVID-19, bağışıklık sistemi zayıflamış bir hastadan yararlanan fırsatçı bir
hastalıktır.Tedavi gören veya görmeyen kanser hastası, hastalığın özelliklerinden
dolayı bağışıklık sistemine zarar verebilir ve COVID-19 enfeksiyonlarına karşı
daha duyarlı olabilir.Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin, enfeksiyonla savaşamadıkları için hastaneye kaldırılmaları, mekanik ventilatörlere bağlanmaları ve
hatta ölmeleri daha olasıdır.
Bizim çalışmamızda hastanemiz enfeksiyon kliniğinde yatan ve kanser tanısı
olup exitus olan hastalarda COVİD-19 ile arasındaki ilişki araştırılmıştır.Exitus
olan 726 hastadan 42 kişinin malignite tanısı mevcut olup bu oran %5,7 idi.
Exitus olan hastalar içinde komorbid hastalıklardan kanser tanısı mevcut olan
hastaların yaş ortalamalarında belirgin bir farklılık saptanmamıştır.Erkek cinsiyet daha fazla etkilenmiştir. Alt grup olarak incelendiğinde GİS malignitesi
%33,3,ürogenital sistem malignitesi %28,5,hemotolojik malignite %19,3,akciğer kanseri %14,2,meme kanseri %4,7 olarak saptanmıştır.
Dünyada yapılan çalışmalarda kanser hastaları için COVID-19 ile ilişkili ölüm
oranı farklı çalışmalarda %13 ile %33,6 arasında değişmektedir. Kanserli ve
SARS-CoV-2 enfeksiyonlu 33.879 hastayı içeren sistematik bir inceleme ve meta-analizde, genel vaka ölüm oranı %25.17 çalışmanın başka bir sistematik incelemesinde ve meta-analizinde, hastaneye yatırılan 904 COVID-19 ve kanser
hastası için hastane içi ölüm oranı %14,1 idi.
Spesifik kansere bağlı enfeksiyon riskine ilişkin daha fazla veriye ihtiyaç vardır. Kuderer ve meslektaşları tarafından yapılan bir kohort çalışması, aktif veya
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daha önce malignitesi olan ve COVID-19'u doğrulayan 928 hastayı içeriyordu
ve kanser türü veya antikanser tedavisi ile mortalite arasında anlamlı bir korelasyon göstermedi.Çok merkezli bir çalışma, Çin'de 105 kanser hastasını, yaş
uyumlu 536 kanser olmayan COVID-19 hastası ile karşılaştırdı. Hematolojik
kanser, akciğer veya evre IV metastatik kanseri olan hastalar belirgin mortalite
sıklığına sahiptir.
Bu oransal farklılığın nedeni Doğu Anadolu Bölgesin ‘deki popülasyonun
heterojenliğine,malignite prevalansının düşük olması ve çalışmaya dahil edilen
hasta sayısının az olmasına bağlı olabilir
Kanserli bazı hastaların, ağırlıklı olarak ileri yaş, sigara ve aktif hastalık varlığı ve ilişkili risk faktörlerinin neden olduğu COVID-19'dan etkilenmeleri durumunda prognoz ve mortaliteyi etkilediğini varsayıyoruz.Aksi takdirde sağlıklı
olan ve tedavi edilebilir maligniteleri olan hastalar, genel popülasyona benzer
COVID-19 ile ilişkili ölüm oranlarına sahiptir.Yaşlılık grubunda enfeksiyonun
ciddiyeti ve mortalitesi daha yüksektir.
Sonuç olarak kanserli hastalarda COVID-19 sonrası ölüm, genel popülasyonun sonuçlarını da etkileyen prognostik faktörlerden etkilenir. SARS ‐ CoV ‐ 2
enfeksiyonu veya COVID ‐ 19 şiddetinin büyük bölümünü maligniteler dahil
olmak üzere herhangi bir risk faktörüne bağlamak uygun olmayabilir.
Ancak malignitenin yaşla güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu ve COVİD-19
hastalığının şiddetine ve mortalitesine olumsuz katkısı ile güçlü bir bağlantısının
olduğunu varsayıyoruz.
Anahtar kelimeler: Covid-19,Exitus,Malignite
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NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ, TOMOGRAFİ, HEKİMİN DİKKATİ:
TAKAYASU ARTERİTİ
Elif Demir1, Buse Hacıoğlu1, Neslihan Kayahan Satış2, İlker Taşçı1
1Sbü Gülhane Tıp Fakültesi Ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği,
Ankara
2Sbü Gülhane Tıp Fakültesi Ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Geriatri Kliniği,
Ankara

Giriş: Nadir hastalıklardan olan Takayasu arteriti büyük damarları tutan kronik bir vaskülittir (1). Tanı anında, tipik vakalarda genellikle etkilenen damarlarda iskemik semptom mevcuttur (2). Takayasu arterinde nedeni bilinmeyen
ateş ilk başvuru olarak nadirdir ve durumu teşhis etmeyi zorlaştırır (3). Kollajen
vasküler hastalıklar tüm nedeni bilinmeye ateş olgularında %30 sıklığa ulaşabilir
(1,2). Nedeni bilinmeyen ateş ve nonspesifik semptomlar nedeniyle incelenen
bireylerde öykü, fizik muayene, laboratuar ve görüntüleme bulgularına detaylı
ve daha şüpheci yaklaşmak nadir hastalıkların tanısını kolaylaştırabilir. Bu olgu
sunumunun amacı hekimin sıra dışı dikkati ile tanısı konan nadir bir büyük
damar vasküliti olgusunun tanısal ve klinik özelliklerini paylaşmaktır.
Olgu: A.Ö. 48 yaşında, kadın, yaklaşık bir aydır ateş, öksürük, gözlerde kızarıklık ve kilo kaybı yakınmaları nedeniyle 3. basamak sağlık kuruluşu iç hastalıkları servisine yatırıldı. Gün içinde 3-4 kez, 39°C’ye ulaşan ateş, beraberinde üşüme ve titreme olduğunu ifade etti. Son iki ayda yaklaşık 6 kilogram zayıflama
öyküsü vardı. Sistem sorgusu, özgeçmişi ve soy geçmişinde özellik bulunmadı.
Bilinen hastalık olarak sadece hipertansiyon mevcuttu. Enalapril maleat 10 mg/
gün, nifedipin ve metoprolol 25 mg kullandığını bildirdi. Fizik muayenede vital
belirteçler, orofarenks, akciğer ve sistem bulguları doğaldı. Laboratuar tetkiklerinde beyaz küre 8.400/mm³, hemoglobin 10,7 g/dl, platelet sayısı 537 bin /
mm³, sedimentasyon 104 mm/saat, CRP 153 mg/L, glukoz 111 mg/dl, üre 17
mg/dl, kreatinin 0,83 mg/dl, AST 10 u/L, ALT 6 u/L, ALP 75 u/L, GGT 12 u/L,
total bilirubin 0,3 mg/dl, albumin 3,5 mg/dl, total protein 6,6 g/dl, vitamin ve
mineral değerleri normal sınırlarda, HbsAg negatif, Anti-HCV negatif, Anti-HIV
negatif, TORCH içeriği, Salmonella, Brusella, p-ANCA ve c-ANCA testleri negatif, ANA zayıf pozitif, Anti-Ss-a, Antiribozomal-p, Antinukleozom, Anti Sm D1,
Antihiston, Anti Jo-1, Anti dsDNA negatif, koplemanlar sınırda yüksek bulundu.
İdrar incelemesi normaldi. Kan ve idrar kültürlerinde üreme saptanmadı.
Akciğer grafisi ve karın ultrasonografisi normaldi. Transtorasik ekokardiyografi normal rapor edildi, vejetasyon saptanmadı. Temel tetkiklerinden sonra geniş spektrumlu ampirik antibiyotik tedavisi başlandı buna rağmen ateş devam
etti ve akut faz belirteçlerinde gerileme saptanmadı. Kontrastlı toraks, karın ve
pelvik tomografide torakal inen aortada damar duvar kalınlığının 3-4 mm arasında olduğu bildirildi. Antibiyotiğe yanıtsız ateş devam ettiğinden, başlangıç
laboratuar ve görüntüleme yöntemleriyle net bir bulguya ulaşılamadığından
positron emisyon tomografisinde (PET) planlandı ve bilateral subklavian arter,
bilateral ana karotis arter, torakal ve abdominal aorta ve bilateral iliak arter
duvarları boyunca diffüz, lineer F-18 fluoro-2-deoksi-glikoz (FDG) tutulum artışı
izlendi. Bu bulgular büyük arter duvarlarını tutan vaskülit ile uyumlu olarak
yorumlandı.
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Takayasu arteriti tanısı konuldu ve metilprednizolon 48 mg/gün, metotreksat
15 mg/hafta ve folik asit 5mg/hafta şeklinde tedavi başlandı. Bu raporun hazırlandığı tarihe kadar hasta 8 ay tedavi aldı. Halsizlik, nefes darlığı yakınmaları
devam etti, steroide bağlı bufalo hörgücü görünümü gelişti ve metilprednizolon
tedavisi sonlandırıldı. Tedaviye tosilizumab 162 mg/hafta eklendi bu tedaviyle
önce ateş kayboldu, iki ay sonra akut faz belirteçleri normal seviyeye geriledi.
Sonuç: Romatolojik/inflamatuar hastalıklar nedeni bilinmeyen ateş etiyolojisinde enfeksiyonlardan sonra en sık neden olarak ortaya çıkar (3). Başlangıç semptomları halsizlik, istemsiz kilo kaybı, kas ve eklem ağrısı, hafif ateş
(<37,8°C) ve gece terlemesi, ileri evrelerde ise ekstremitelerin kullanımı esnasında kuvvetsizlik ve ağrı, nabız kuvvetinde azalma, ekstremiteler arasında kan
basıncı farklılığı, sersemlik hissi, baş ağrısı, görme bozukluğu, bellek problemleri
ve anormal düşünceler, göğüs ağrısı, nefes darlığı, kan basıncı yüksekliği, diyare,
dışkıda kan ve anemi görülebilir (4–6). Bizim hastamızda bu semptomların çoğu
bulunmuyordu ve ateş hafif değildi. Akciğer semptomu olarak öksürük vardı ve
bunun altında yatan bir neden bulunamadı. Gözlerde kızarıklık yakınması da
Takayasu arteriti için bilinen semptomlardan değildi ve görme bozukluğu yoktu.
Hastamızda semptomların belirgin olmaması hastalığın başlangıcından sonra
yeterli zaman geçmemiş olması ile ilişkili olabilir.
Takayasu arteri tanısın genellikle 40 yaşından önce konuyor olması (7,8) ve
hastamızın 48 yaşında olması göreceli geç tanı konan bir hastayı sunmamızı
sağlamıştır. Gecikmiş tanı konması durumunun olması da muhtemel değildir
çünkü tanı anında hastamızda ileri hastalık belirtileri mevcut değildi. Takayasu
arteritinin uzun yıllar yavaş seyirli kalması ve erken belirtilerin dahi geç yaşlarda
ancak ortaya çıkması olasıdır, bununla birlikte, bu konuda klasik bilgi ve güncel
literatür desteğine ulaşılamamıştır.
Nadir hastalıklarda semptomların görülme sıklığını belirlemek güçtür. Takayasu arterinde ateş sıklığına yönelik vaka raporları dışında Çin kaynaklı 566
olgunun incelendi bir derleme mevcuttur (9). Bu derlemede ateş sıklığı %9,2
olarak verilmiştir. Ulaşılabilir literatürde ateş bulgusunun adölesan ve genç erişkin yaşlarda sık rapor edildiği, daha ileri yaşlarda ateş tespit edilen Takayasu
arteriti olgularında ateş nedeni olabilecek eşlik eden başka durumların olduğu
gözlenmektedir (10,11). Ek olarak, Takayasu arteriti sebebi bilinmeyen ateş nedenleri arasında sık karşılaşılan romatolojik hastalıklardan değildir (1,2).
PET çalışmasının Takayasu arteriti tanısı koymadaki olumlu katkısı hatta tanı
koymadaki en önemli adımı oluşturması son yıllarda artan vaka raporlarıyla
desteklenmektedir (12,13). FDG PET-BT, vaskülitin yaygınlığını belirleyebilir
ve tutulumunun skorlanması, hastalık aktivasyonu ile ilişkilidir. Özellikle büyük
damar vasküliti olan hastalarda daha fazla inflamatuar lezyonu tanımlar ve immünosupresif tedavi sırasında hastalık aktivitesini değerlendirmek için kullanıldığında daha güvenilirdir (14).
Steroidler, Takayasu arteriti’nin aktif dönem hastalık tedavisinin temelidir.
Takayasu arteriti tanılı çoğu hastanın biyolojik ajan kullanmadan remisyonda
olabileceği gösterilmiştir (9). Bizim hastamız bu bilgiye uyumlu seyretmemiştir.
Temel yakınmalar azalsa da tam klinik ve laboratuar iyileşme sağlanamamıştır.
Biyolojik ajan kullanımından sonra remisyona giren bir Takayasu hastalığı olgusu olarak literatüre kazandırılmıştır.
Özet olarak, nedeni bilinmeyen ateş algoritması izlediğimiz ve PET görüntüleme yöntemi ile Takayasu arteriti tanısı koyduğumuz hasta, göreceli geç başlangıçlı, tipik semptomları olmayan, beklenenden yüksek ateş tespit edilen, eşlik
eden anlamlı bir hastalığı olmayan kinik özelliklere sahipti. Metilprednizolon
tedavisine yanıt alınamamış olması ve biyolojik ajan kullanımına yanıt vermiş
olması da güncel literatüre anlamlı katkı sağlar özelliktedir.
Anahtar kelimeler: Anahtar kelimeler: Nedeni bilinmeyen ateş, büyük damar vasküliti,
tanı, bilgisayarlı tomografi
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YEME BOZUKLUKLARINDA BESLENME TEDAVİSİ BAŞARISININ
RETROSPEKTİF ANALİZİ: LİTERATÜR ÖZETİ EŞLİĞİNDE TEK
MERKEZ DENEYİMİ
Yağmur Göksoy Solak1, Mustafa Altınkaynak1, Yasemin Öztürk3, Timur
Selçuk Akpınar1, Nilgün Erten1, Başak Yücel2, Bülent Saka1
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Giriş ve Amaç: Yeme bozuklukları genel olarak kiloyu kontrol etme çabası
ve anormal yeme davranışları ile seyreden ciddi, ilerleyici ve tedavi gerektiren psikiyatrik bozukluklardır. Cinsiyete göre değişkenlik gösteren vücut imajına dair kaygılar; erkeklerde kaslı olmaya, kadınlarda ise kilo vermeye yönelik
olabilmektedir [1,2]. Genellikle yeme bozuklukların başlangıç yaşı gelişimsel
olarak hassas bir dönem olan 15-25 yaş arasındadır. Ortalama hastalık süresi
yaklaşık 6 yıldır [2]. Anoreksiya nevroza, tüm psikiyatrik bozukluklar içerisinde
en yüksek ölüm oranına sahiptir bunun sebebi hayatı tehdit eden birçok tıbbi
komplikasyonun (elektrolit imbalansı, ciddi aritmiler, suisid girişimi, sarkopeni,
mortalite) görülebilmesidir[3]. Yeme bozukluklarının temel tedavileri ve yönetimi ise; psikolojik müdahaleler, bakıcı müdahaleleri, beslenme müdahaleleri,
farmokolojik müdahaleler, fiziksel müdahaleler, kısa ve uzun süreli komplikasyonların önlenmesi ve yönetimi, komorbiditelerin önlenmesi ve yönetimidir.
Tedavi hekim-hasta işbirliği içinde multidispliner bir ekip ile yakın takip altında
planlanmalıdır[4,5]. Çalışmamızda Klinik Nütrisyon polikliniğimizde takip ettiğimiz yeme bozukluğu tanılı hastalarımızın retrospektif analiz verilerini ve tedavi
modalitelerini sunmayı amaçladık.
Materyal ve Metod: Çalışmaya katılacak populasyon, 2010-2020 yıllan
arasında İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Yeme Bozuklukları Polikliniğine başvuran ve/veya servisinde yatan eş zamanlı olarak İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Nütrisyon Ekibi tarafından değerlendirilip Genel Dahiliye Bilim
Dalı bünyesindeki Klinik Nütrisyon polikliniğimizde takip edilen hastalar olarak
belirlenmiştir. Tanımlayıcı, tek merkezli ve retrospektif bir çalışmadır. Tüm yeme
bozukluğu tanılı hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Kanıtlanmış yeme bozukluğu tanısı olmayanlar, başlangıçta yeme bozukluğu olarak değerlendirilip takipte
farklı bir tıbbi tanı alanlar çalışma dışı bırakılmıştır. Hastaların bilgilerine poliklinik kartları ve yatış dosyalarındaki kayıtlı veriler ile ulaşılmıştır. Hastaların
değerlendirme vizitleri tarafımıza başvurularından sonra 0-2-4-6. aylarda yapılmış olup poliklinikte görülme sıklığı her haftadır. Çalışma protokolü İstanbul
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından
onaylanmıştır (Onay No: 218425).
Bulgular: Çalışmamıza 32 Anoreksiya Nervoza (AN) kısıtlayıcı tip, 57 AN
tıkınma-kusma tipi, 35 Bulimiya Nervoza (BN), 48 diğer yeme bozuklukları
hastaları olmak üzere toplam 172 hasta (160 kadın, 12 erkek) alınmıştır. Hastaların yaş ortalaması 23,65±6,86 (kadınlar için 23,74±6,62 ve erkekler için
22,50±9,84) olarak tespit edilmiştir. Çalışmamızda da ortalama hastalık süresi
ise 4,75±4,27 yıl olarak tespit edilmiş olup genel literatür ile uyumludur [2,6].
Doksan (%52,5) hastanın ek psikiyatrik rahatsızlığı mevcuttur. Hastalık şiddetine
göre 62 (%35,9) hasta hafif, 30 (%17,5) hasta orta, 8 (%4,7) hasta şiddetli ve
72 (%41,9) hasta aşırı şiddetli hastalık olarak sınıflanmıştır. Hastalar tarafımıza
ilk başvurduğunda 149 (%86,6) hastada plansız oral gıda alımı tespit edilmiştir.
Hastaların oral alımı sorgulandığında sadece 20 (%11,6) hastanın oral alımının günlük enerji ihtiyacının tamamını karşılayacak kadar olduğu görülmüştür.
Hastalara vizitler boyunca önerilen beslenme tedavisi planları, önerilen beslenme tedavisindeki enerji ve protein miktarları Harris Benedict formülüne ve
hesaplanan kilo hedefine göre belirlenmiştir. İlk vizitte hastaların %3,5’ine tüple
besleme, %2,3’üne parenteral nütrisyon ve %2,3’üne de enteral ve parenteral
nütrisyon birlikte önerilmiştir. Son vizitte ise hastaların %2,2’sine tüple besleme, %1,1’ine parenteral beslenme ve %2,2’sine enteral ve parenteral beslenme
birlikte önerilmiştir. Düzenli vizitlerle hastaların oral beslenmeye uyumu sağlanmıştır. Bizim takibimizdeki hastaların temel tedavi ilkesi kademeli kalori artışıdır.
Hastaların ilk vizit ve son vizit antropometrik ölçümleri karşılaştırıldığında
tüm yeme bozukluğu hastalarında ağırlık, vücut kütle indeksi, kas kütlesi ve yağ
yüzdesinde istatiksel açıdan anlamlı derecede fark bulunmuştur. AN ve diğer
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yeme bozukları hastalarının vücut ağırlıkları (p˂0,001), vücut kütle indeksleri
(p˂0,001) önemli düzeyde artmıştır. Diğer yeme bozukluklarından farklı olarak
AN hastalarının yağ yüzdeleri (p˂0,005) ve kas kütleleri (p˂0,005) artmıştır. BN
hastalarının ise vücut ağırlıkları (p=0,005), vücut kütle indeksleri (p˂0,05) ve
yağ yüzdeleri (p˂0,05) anlamlı şekilde azalmıştır. Hastaların ilk gelişinden itibaren ağırlık değişimleri incelendiğinde ortalama 1,9±2,1 kg değişiklik olduğu bulunmuştur. Tedavi seyri boyunca 45 (%26,2) hastanın hastane yatışı yapılmış, 7
hastada (bradikardi, elektrolit bozukluğu vb.) çeşitli komplikasyonlar gelişmiştir.
Tartışma: Yeme bozuklukları tüm organları ve sistemleri etkileyebilir ve kronik komplikasyonlara sebep olabilir. Tedavi seyri boyunca 172 hastanın sadece
7’sinde yeme bozukluğu ile ilişkili komplikasyon görülmüştür. Bu komplikasyonlar; hastaların %1,2’sinde bradikardi, %1,2’sinde elektrolit bozuklukları ve
%1,7’sinde kusmayla ilişkili parotis bezi büyümesidir. Çalışmamızdaki düşük
komplikasyon oranı, hastalık seyrinin sıkı takip edilmesi ve multidisipliner yaklaşımla izah edilebilir. Çalışmaya alınan hastalarda ek psikiyatrik hastalık oranı
%62,5 olarak tespit edilmiştir. Yeme bozukluklarının sıklıkla diğer psikiyatrik bozukluklarla seyredebileceği ve ciddi psikopatolojiler oluşturabileceği konusunda önemli bir sonuç oluşturmaktadır[7] Brown ve ark. (2013), pozitif terapötik
ittifakın (hasta-klinisyen ittifakı) gelişmesiyle sonuçlanan durumun davranışsal
değişim süreci olduğunu öne sürmektedir. Nütrisyonel restorasyon, hastaların
fiziksel sağlığı veya psikoterapi sonuçlarına (örneğin, aile yemekleri; kilo restorasyonu; aşırı yemenin kesilmesi ve tasfiye) bakılmaksızın, gıdaya yönelik çoğu
etkili yaklaşımın kilit parçasıdır. Tedavinin biyolojik etkileri (örneğin, adetin yeniden başlaması ve kemik yapısının onarımı), bilişsel etkileri (örneğin, düşünce
esnekliği), duygusal etkileri (örneğin, ruh halinin dengelenmesi) ve kişisel etkileri (örneğin, sosyal becerilerin restorasyonu) olmaktadır[9]. En etkin tedavinin
deneyimli multidisipliner bir ekiple olabileceği birçok araştırmada vurgulanmıştır. Önerilen tedavi yaklaşımları genellikle iki ya da üç birimin ortaklığı (psikiyatri, beslenme ve dahiliye biriminden kontroller) şeklindedir.
Sonuç: Yeme Bozukluklarında basamaklı beslenme tedavisi, beslenme eğitimi ile yeme davranışının yapılandırılması, psikiyatrik destek, multidisipliner bir
ekip yaklaşımı birçok çalışmaya göre daha hızlı, etkili ve uzun süreli sonuçlar
vermiştir. Tüm bu sonuçlar, morbidite ve mortalitesi yüksek yeme bozukluğu
hastalıklarında, bireyselleştirilmiş basamaklı beslenme tedavisinin ve komplikasyonların yönetiminin etkin olduğunu göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Klinik Nütrisyon, Yeme Bozuklukları, Kaşeksi, Anoreksiya Nervoza,
Bulimiya Nervoza
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İş stres ölçeğinin değerlendirilmesi

PS-173

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIK
RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Rabia Ezber, Merve Erol Gülseven, Adem Koyuncu, Gülden Sarı, Gülşen Sarı,
Ceprail Şimşek
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Kardiyovasküler hastalıklar(KVH); ilerleyene kadar uzun bir dönem
asemptomatik seyredebilen kronik hastalıklardır ve ilk semptom ani ölüm olabilmektedir. Dünya sağlık örgütü (DSÖ), KVH’ların dünya çapında önde gelen
ölüm nedeni olduğunu açıklamıştır. KVH için değiştirilebilir ve değiştirilemez risk
faktörleri vardır. Risk faktörlerinin kontrolüyle azaltılması son derece önemlidir.
Yaşadığımız yüzyılda insan ömrünün uzamasıyla birlikte nüfus ve kentleşme
artmış, sanayi, inşaat, hizmet ve tarım gibi iş kollarında istihdam oranları artış göstermiştir. Çalışan nüfusun artışı, çalışan sağlığı kavramını doğurmuştur.
Bu çalışma çalışan nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan sağlık çalışanlarının
hem bireysel hem de mesleki kardiyovasküler risk faktörlerinin sıklığına dikkat çekmek ve önlenebilir risk faktörleri hakkında uyarıcı olması planlanarak
tasarlanmıştır.
Materyal metod: Çalışmaya 160 katılımcı dahil edilmiştir. Katılımcılara
sosyodemografik verilerin sorgulandığı anket formu, uluslararası fiziksel aktivite
anketi(kısa) formu ve iş stres ölçeği formu yöneltilmiştir. Çalışanların kan basıncı, boy, kilo, bel çevresi ölçümleri yapılmış ve SCORE(Systematic coronary
risk evaluation) 2 kardiyovasküler risk tahmin algoritması kullanılarak riskleri
hesaplanmıştır.
Bulgular: KVH riski erkek cinsiyette anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur
(p<0,001), medeni durum(p=0,007), çocuk sahibi olmak (p<0,001), ekonomik durum(p=0,036), kronik hastalık öyküsü(p=0,005), ailede KVH öyküsü olması (p=0,002), meslek (p<0,001), vardiyalı çalışma durumu (p=0,033), sigara kullanımı (p<0,001), kan basıncı (p<0,001), vücut kitle indeksi (p<0,001),
bel çevresi(p<0,001), açlık kan şekeri (p<0,001), kreatinin (p<0,001) ve lipid
profili (p<0,001) KVH riski ile anlamlı şekilde ilişkili bulunmuştur. Fiziksel aktivite düzeyi ve iş stresi ise KVH riski ile dolaylı yoldan ilişkili bulunmuştur.
Sonuç: Bu çalışmada bireysel KVH risklerinin yanında iş ilişkili risklerin de
hatırlanması gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Doğrudan iş ile ilişkili nedenlerin
KVH görülme riskini artırdığı gösterilemese de dolaylı yollardan riski artırdığı
görülmektedir.

İş stres ölçeği ile laboratuvar parametrelerinin ilişkisi

Anahtar kelimeler: kardiyovasküler hastalık, iş stresi, vardiyalı çalışma, fiziksel aktivite
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Kardiyovasküler hastalık gelişme riskinin değerlendirilmesi
Kardiyovasküler hastalık riski
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Orta risk
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Yüksek risk
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6,2

Çok yüksek risk

4

2,5

Verilerine ulaşılamayan

5

3,1

Vücut kitle indeksi gruplarının dağılımı
n

%

Zayıf

7

4,4

Normal kilolu
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53,8

Fazla kilolu
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Hafif obez
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Orta derecede obez

2

1,2

Morbid obez

1

0,6

Vücut Kitle İndeksi

Kan basıncı ölçümlerinin dağılımı
Kan basıncı
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n
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Tablo 2. Crp/albumın Oranının diğer parametrelerle karşılaştırılması(Regression test; Amilaz (28-100
U/L), Lipaz (13-60 U/L), ALT (0-33 U/L), AST (0-32 U/L), CRP (0-5 mg/L), Alb (35-52 g/L))

PS-174

AKUT PANKREATİTDE PROGNOSTİK BİR BELİRTEÇ OLARAK
C-REAKTİF PROTEİN ALBUMİN ORANI
Perihan Özkan Gümüşkaya, Neslihan Özsoy
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi

Amaç: Akut Pankreatitli hastaların prognostik değerlendirmesinde C-reaktif
protein / Albumin oranı (CRP / Alb) gibi basit ve ekonomik bir biyokimyasal
inflamatuvar belirteçin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını araştırmaktır.
Gereç-yöntem: Hastanemiz iç hastalıkları servislerinde akut pankreatit (AP)
tanısı alan 50 hasta çalışmaya dahil edildi. AP’ in tanısı laboratuvar, görüntüleme yöntemleri ve klinik bulgular ile konulmuştur. Hastaların yaş ve cinsiyet gibi
demografik verileri ile laboratuvar verileri hastane kayıtlarından elde edilmiş,
hastalar Ranson kriterlerine göre hafif ve şiddetli pankreatit vakaları olarak iki
gruba ayrılmıştır; sonrasında CRP/Alb oranları hesaplanmıştır. Akut pankreatit
dışında akut veya kronik enfeksiyonu olanlar, steroid kullananlar, kronik hastalık öyküsü, malignitesi olan ya da kaşektik olan hastalar ile 18 yaş altı hastalar
çalışmaya alınmamıştır.
İstatiksel yöntem: Demografik ve laboratuvar verilerinin istatiksel olarak
değerlendirilmesinde Ki-Kare testi ve Mann Whitney U testi, diğer parametrelerin değerlendirilmesinde ise Student T test kullanıldı. Verilerin analizi IBM SPSS
21 paket programında yapıldı ve p değerinin <0.05 altı anlamlı olarak kabul
edildi.
Bulgular: Hafif ve şiddetli pankreatit gruplarının sonuçları karşılaştırıldığında, hafif pankreatit ve şiddetli pankreatit gruplarında kadın ve erkek sayıları benzerdi. Şiddetli pankreatitde yaş oranı daha yüksekti (p=0.07). CRP/Alb
oranı şiddetli pankreatit hastalarında hafif pankreatit hastalarına göre istatiksel
olarak anlamlı bir şekilde yüksek saptandı (p<0.01) (Tablo 1). Yine CRP/Alb
oranının amilaz, lipaz, ALT, AST gibi diğer parametrelerle anlamlı bir ilişkisi saptanmamıştır. CRP/Alb oranının şiddetli pankreatitde görülme oranı diğer parametrelere göre daha yüksektir (OD 1.620) (Tablo 2).
Tartışma: Bilindiği üzere CRP ve Albumin, sırasıyla birer pozitif ve negatif
akut faz proteinleridir (1). İlker K ve arkadaşları da çalışmamıza benzer şekilde
hastalık ciddiyetinin saptanmasında bu oranın anlamlı bir prediktif değeri olduğunu belirtmişlerdir (2). Yine Zhiyao Fan ve arkadaşlarının çalışmasında da
CRP/Alb oranı güçlü bir prognostik indikatör olarak saptanmıştır (3). Mustafa
Kaplan ve arkadaşları da çalışmamızla benzer şekilde sonuçlar elde etmiştir (4).
Bizim çalışmamızda CRP/Alb oranının diğer parametrelerle ilişkisi saptanmamış
sadece ciddi pankreatit grubunda yüksek bulunmuştur.
Sonuç: CRP/Alb oranı, akut pankreatit hastalarının takibinde, inflamasyonun ve nekrozun erken tespitinde uygun maliyetli, invazif olmayan ve kolayca
hesaplanabilen bir biyokimyasal prognostik belirteç olarak güvenle kullanılır.
Anahtar kelimeler: akut pankreatit, C-reaktif protein, albumin, prognosis
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Tablo 1. Pankreatit Demografık ve Laboratuvar verilerinin karşılaştırılması (a: ki-kare testi b:mann
witney U testi, diğer parameterler student t testi ile yapılmıştır.)
yaş
cinsiyet(kadın/erkek)

hafif pankreatit

ciddi pankreatit

p

52.6

62.9

0.07

14 (%46) /16(%54)

12 (%60) /8 (%40)

0,119a

amilaz

700±

1208±

0,078

lipaz

1006±

1928±

0,013

lökosit sayısı

12518±

16349±

0,004

1,64 (0,34-2,4)

3,4(2,2-4,2)

<0.001b

Crp-alb median (25th-75th)

B (OD)

Std. Error

beta

t

p

95,0% güven aralığı

iyi kötü pankreatit

1,620

0,646

0,431

2,506

0,016

, 316,2,923

yaş

-0,001

0,020

-0,009

-0,060

0,953

-,042,039

amilaz

0,005

0,001

0,052

0,178

0,859

-,001,001

lipaz

0,000

0,000

0,087

0,295

0,770

-,001,001

AST

0,003

0,005

0,159

0,724

0,473

-,006,012

ALT

-0,004

0,006

-0,157

-0,681

0,500

-,017,008
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İSHAL SONRASI GASTROİNTESTİNAL LENFOİD NODÜLER
HİPERPLAZİ TESPİTİ İLE TANI ALAN YAYGIN DEĞİŞKEN İMMÜN
YETMEZLİK OLGUSU
Ahmet Demirel1, Sidar Çöpür1, Emre Balık2, Bengi Gürses3, Orhun Çığ
Taşkın4, Cihan Yurdaydın5, Genco Gençdal5, Murat Akyıldız5, Müjdat
Zeybel5
1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ad
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ad
3Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ad
4Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ad

5Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Ve Hepatoloji Bd

Giriş: Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik (CVID) hipogamaglobulinemi ile
karakterize prevalansının 1/25000 olduğu tahmin edilen, primer immün yetersizliklerin en sık rastlanan tipini temsil eden heterojen bir hastalık grubudur.
Hastaların çoğunluğu 20 ila 45 yaşları arasında tanı alır. Çoğu hastada normal
sayıda matür B hücre olmasına rağmen, plazma hücreleri yoktur; buna uygun
olarak lenfoid dokuların B hücre alanları (lenf nodları, dalak ve bağırsaktaki
lenfoid foliküller) hiperplastik olma eğilimindedir. Hastalarda tipik olarak sinopulmoner bakteriyel enfeksiyonlara yatkınlık, giardia gibi enfeksiyonlara sekonder diyare sık izlenmektedir. Bu hastalarda romatoid artrit dahil olmak üzere
otoimmün hastalık sıklığı (yaklaşık %20) yüksektir. Lenfoid malignite riski de
artmaktayken, mide kanserinde artış da bildirilmiştir.
Olgu Sunumu: Bilinen sistemik hastalığı olmayan 39 yaş erkek hasta son
6 aydır aralıklı olarak sebat eden karın ağrılarına günde 8-10 kezi bulan kansız, mukussuz ishal şikayeti eklenmesi üzerine kliniğimize başvurdu. Öyküde
appendektomi geçirmiş olması ve 6 ay önce karın ağrılarına yönelik yapılmış
endoskopide lenfoid hiperplazi tanımlanmış olması dışında özellik yoktu. Hastanın sistemik sorgulamasında dikkat çeken bir özellik yoktu; kilo kaybı, ateş,
konstitüsyonel semptom tariflemiyordu. Fizik muayene doğaldı. Kan tetkiklerinde sitopenisi ve elektrolit imbalansı olmayan hastanın böbrek ve karaciğer
fonksiyon testleri normal aralıktaydı. Albumin ve toplam protein normal aralıklarda idi. Yapılan dışkı mikroskopisinde hücre veya parazit saptanmadı. Çekilen
oral ve intravenöz kontrastlı abdomen bilgisyarlı tomografide (BT) duodenum
2, 3 ve 4’üncü kısım komşuluğunda duvar ile ayırt edilemeyen büyüğünün boyutu 8 mm olan nodüler imajlar dikkati çekmekteydi, endoskopi ile korelasyon
önerildi (Resim 1). Yapılan endoskopide duodenum birinci kıtadan başlayarak
ikinci kıtanın distaline kadar görüntülenen ve de daha distalde de devamlılık
gösteren yaygın polipoid yapılardan biyopsiler alındı (Resim 2-3). Gastrointestinal Lenfoid Nodüler Hiperplazi düşünülerek etyoloji araştırılan hastada ayırıcı
tanıda intestinal lenfomalar, polipozis sendromları ve immün yetmezlik tabloları
değerlendirildi. Biyopsi sonucunda hastanın lezyonlarına yönelik duodenal tipte
folliküler lenfoma şüphesi olsa da immünhistokimyasal bulgular bu tanıyı desteklemedi; hastada reaktif lenfoid hiperplazi saptandı. İmmün yetmezlik tablolarına yönelik istenen serum immunglobulin düzeyleri IgG: 6,65 g/L (7,68-16,32)
IgM:0,54 g/L (0,60-2,63) IgA:0,27 g/L (0,68-3,78) IgD: <13,0 mg/L (7,7-132,1)
olarak ölçüldü, hastada hipogamaglobulinemi saptandı. İntestinal lenfoma (IPSID, DBBHL, MALT lenfoma) ve polipozis sendromları ekarte edilen hastaya
CVID tanısı kondu. Lenfomaya dönüşme riski sebebiyle takip önerildi.
Tartışma: Duodenal polipoid lezyonların ayırıcı tanısında bulunan Gastrointestinal Lenfoid Nodüler Hiperplazi nadir bir durum olup nedeni tetkik
edilmelidir. Primer immün yetmezlik tablosu olarak CVID değişik durumlarla
prezente olabileceği bu olgu özelinde görülmüştür. Lenfoid hiperplazi gözlenen
hastalarda bu immün yetmezlik tablosu akla gelmeli ve lenfomaya dönüşme
riski sebebiyle yakından takip edilmelidir.
Anahtar kelimeler: Karın ağrısı, İshal, Polipozis, Lenfoid hiperplazi, İmmün Yetmezlik
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Resim 2

Maligniteler ve özellikle de lenfoproliferatif hastalıklar, ateş, kilo kaybı, gece
terlemesi gibi sık başvuru nedeni olan B semptomlarının yanında özellikle de
hızlı ve agresif seyirli lenfomalarda farklı semptom ve bulgular ve daha kötü
seyirle karşımıza çıkabilmektedir. Klinik pratikte tanı aşamasında çok çeşitli paraneoplastik semptom ve bulgu saptanabilmektedir. Palmoplantar keratoderma
anormal keratinizasyon sonucu el içi ve ayak tabanında ortaya çıkan deri kalınlaşmasıdır. Palmoplantar keratoderma maligniteler ile birlikte sık görülen bir
klinik durum değildir. Ancak başka bir nedenle açıklanamayan edinsel hiperkeratoz nadir de olsa malignite ilişkili olabilir. Sizlere hastanemize başvurmadan iki
ay önce ateş ve palmoplantar hiperkeratoz nedeniyle dermatoloji ve enfeksiyon
hastalıkları polikliniğine başvurusu olan tedaviye yanıt vermeyen ve araştırılması için üst merkeze yönlendirilen bir olgu sunacağız. 41 yaşında erkek hasta 2 ay
içinde gelişen el avuç içleri ve ayak tabanlarında deride kalınlaşma, ateş ve kilo
kaybı ile başvurmuş, yatışının 12. Gününde tanıya ulaşılmasına rağmen tedavi
başlanamadan kaybedilmiştir. Hastanın kısa bir hastalık seyri oluşu, klasik dışı
semptom ve bulguları tanı sürecini zorlaştırmıştır. Özellikle agresif seyirli lenfomalar atipik semptomlarla hızlı progresyon gösterebilmekte ve hastaya tedavi
verileme şansı olamamaktadır. Burada klinisyenin görevi alışılagelmişin dışında
kalan tüm semptom ve bulguları dikkatlice değerlendirmek ve hastalıkların çok
farklı yüzlerle ortaya çıkabileceğini unutmamaktır.
Anahtar kelimeler: Paraneoplastik Semptom, Hiperkeratoz, Malignite, Lenfoma

Kaynaklar
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2. Karaduman, A. (2011). Kalıtsal Keratinizasyon Bozuklukları. Archives of the Turkish Dermatology & Venerology/Turkderm, 45.
3. Ekinci, Algün Polat, Tuğba Atcı, and Can Baykal. "Keratinizasyon bozukluklarının
paraneoplastik önemi." TÜRKDERM-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 47.Supp:
2: 99-102.
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Resim 1. Plantar hiperkeratoz
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Resim 2. Avuç içi ve el sırtında hiperkeratoz bulguları (Tripe Palm)

Tablo 1. Vakanın laboratuvar özellikleri
Acil servis ve ilk yatış anında
Laboratuvar Testi

Vaka

Normal
Referans

Hemoglobin (Hb)

10,3

(13.5-16.9 G/Dl)

Mcv

90,9

(81,2-94,0 Fl)

Lökosit Sayısı (WBC)

11860

(3910-10900)

Trombosit Sayısı (PLT)

573.000

(166000-308000)

Sodyum

132

(135-150meq/L)

Potasyum

5,42

(3,5-5,1meq/L)

Kalsiyum

8,48

(8,6-10,2 Mg/Dl)

Albümin

3,1

(3,5-5,2 G/Dl)

Serum Kreatinin Seviyesi

0.61

(0.7-1.20 Mg/Dl)

Glukoz

124

(70-110 Mg/Dl)

Amilaz

26

(28-100 U/L)

Lipaz

33

(0-60 U/L)

Ast

58

(0-37 U/L)

Alt

57

(0-41 U/L)

C-Reactive Protein (Süreç İçerisinde)

115, 8 (--> 175,4)

(0-5 Mg/Dl)

Prokalsitonin (Süreç İçerisinde)

0,17 (--> 18,26)

(0-0,5 Ng/Ml)

97

(0-10 Mm/H)

Eritrosit Sedimentasyon Hızı (ESH)

İLERİ TETKİKLER
Viral Hepatit Markerları

Negatif

Negatif

Quantiferon

Negatif

Negatif

ENA Paneli

Negatif

Negatif

742

(30-400 Ng/Ml)

Folat

1,5

(4,6-18,7 Ng/Ml)

Vitamin B12

124

(191-663 Pg/Ml)

Cea

2,54

(0-5 Ng/Ml)

2

(0-27 U/Ml))

0,13

(0-2 Ng/Ml)

Ferritin

Ca-19
Psa
Brucella IG M

Negatif

Negatif

Salmonella IG M

Negatif

Negatif

Negatif

Negatif

Ebv
Mikobakteri Kültürü (plevra sıvısı)

Üreme olmadı

Plevra Sıvısında ARB

Negatif

Negatif

Gaitada Gizli Kan

Negatif

Negatif
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Giriş: Akut pankreatit (AP), gastrointestinal sistem kaynaklı hastaneye yatışların önde gelen nedenlerindendir. Etyolojisinde en çok koledokolitiazis, hipertrigliseridemi, kronik alkol kullanımı, daha az oranda çeşitli ilaçlar ve ilaç
etkileşimi de yer alır. Son yıllarda endikasyon alan antidiyabetik ilaçlar (dipeptidil peptidaz-4 inhibitörleri, glukagon benzeri peptid-1 analogları) önemli örneklerdir. İlaç ilişkili pankreatitin mortalitesi oldukça düşük ve prognozu iyidir.
Santral sinir sistemi üzerinden etki eden veya santral sistemi yan tesirleri olduğu bilinen bazı ilaçların (klozapin, risperidon, valproik asit, olanzapin vb.) AP
ile ilişkilendirildiği nadir vaka raporları yayınlanmıştır (1,2). İlaçların istenmeyen
etkilerinin ortaya çıkmasını kolaylaştıran etmenlerden birisi yüksek doz alımdır.
Yüksek doz ilaca maruz kalmanın altta yatan nedenleri ise çok çeşitlidir. Bu
olgu sunumunun amacı atipik antipsikotik ile ilişkilendirilen bir AP olgusunu
paylaşmaktır.
Olgu: H.Ö., 51 yaşında, erkek, 11 yıldan beri şizofreni tanısı ile tedavi almaktayken Ketiapin 400 mg tablet formunda ilacın 30 tanesini bir arada oral
yoldan alması sonrasında yakınları tarafından 3. basamak sağlık kuruluşu acil
servisine getirildi. Aile yakınlarından alınan bilgiye göre yüksek dozda ilaç alımı
bilinçli ve intihar amaçlıydı. Ketiapin 400 mg/gün düzenli kullanmakta olduğu
ilaçlardandı ve beraberinde Risperidon 8 mg/gün ve Sulpirid 600mg/gün kullanıyordu. Özgeçmişinde alkol kullanımı, önceden geçirilmiş AP, kronik pankreatit tanısı, kolelithiazis, geçirilmiş cerrahi ve yakın zamanda geçirilmiş viral
enfeksiyon öyküsü yoktu. Acil servise kabülde letarjikti ve Glasgow koma skoru
(g3k5s3) 11 hesaplandı. Arteryel kan basıncı 100/60 mmHg, nabız 73/dk, oksijen satürasyonu 6 lt nazal kanül ile %92 idi. Karında hassasiyet saptanmadı.
Nörolojik muayene bulguları doğaldı (ilaç etkisi altında yapıldı). Kanda etanol
saptanmadı. Letarjik olması, oksijen desteğine ihtiyaç duyuyor olması, sağlıklı
olduğu dönemde bireysel kan basıncının nasıl olduğunun bilinmemesi temel
alınarak yoğun bakım kliniğinde takip edildi. Altı gece yoğun bakımda kaldıktan sonra letarjik durumun kaybolmasıyla iç hastalıkları servisine alındı. Servise
alındığında karın ağrısı veya başka yakınması yoktu. Acil servise kabulüde beyaz küre 14.500/mm3, hemoglobin 11 g/dL, trombosit 212.000/mm3, C-reaktif
protein 13.1 mg/L, glukoz 91 mg/dL, üre 44 mg/dL, kreatinin 1.66 mg/dL, aspartat aminotransferaz 20 U/L, alanin aminotransferaz 16 U/L, alkalen fosfataz
64 U/L, gama glutamil transpeptidaz 29 U/L, direkt bilirubin 0.48 mg/dl, indirekt
bilirubin 1.42 mg/dl, amilaz 127 U/L, lipaz 20 U/L total kolesterol 136 mg/dL,
LDL-kolesterol 99 mg/dL, HDL- kolesterol 20 mg/dL, trigliserid 83 mg/dL bulundu. Ultrasonografide safra kesesi ve safra yolları doğal rapor edildi ancak
pankreas hacmi artmış, parankimi heterojen, konturları lobüle görünümdeydi.
Bulgular ışığında AP tanısı oluşturuldu. Oral alım durduruldu ve etkin hidrasyon yapıldı. Amilaz değeri yatışının 8. gününde 420 U/L’ye kadar yükseldi
ve ardından azalmaya başladı. Lipaz değeri yatışının 6. gününde 763 U/L’ye
kadar yükseldi ve ardından azalmaya başladı. Yatış sürecinde şizofreni tedavisi
için psikiyatri kliniğinin önerileri ile antipsikotik dozları azaltıldı ve Ketiapin 100
mg/gün, Risperidon 4 mg/gün, Sülpirid 2 mg/gün şeklinde düzenlendi. Taburcu edildikten sonraki takipte, lipaz değerinin yükselmeye başlamasından 9 gün
sonra değerlendirildi ve şikayetinin olmadığı ve laboratuar değerleri normale
döndüğü gözlendi.
Sonuç: AP olgularında mortalite ödematöz tipte yaklaşık %3, nekrotizan
tipte ise yaklaşık %20’dir (3). Rapor ettiğimiz olguda yaygın AP nedenlerinden
hiçbirisi yoktu. Bu bağlamda ilaç kaynaklı pankreatit düşünüldü (4). Diğer yandan kullanmakta olduğu ilaçların herhangi birisi güncel literatür temelinde kuvvetli şüphe oluşturmadı. Literatürde Rrisperidon ile ilişkilendirilen AP tablosu
oldukça nadirdir ve altı aydan beri 2 mg/gün risperidon kullanan tek bir hastada
tanımlanmıştır (5). Sülpirid etken maddesinin hayvan deneylerinde ekzokrin
pankreas salgısını artırdığı gösterilmiş olsa da (6), klinik olarak pankreatit ile ilişkilendirilebileceğine yönelik veri güncel literatürde bulunmamaktadır. Hastanın
kullanmakta olduğu ilaçlardan göreceli olarak daha fazla şüphe uyandıran Ketiapin olmuştur. Yeni başlanan Ketiapin sonrasında AP tablosunun geliştiği dört
(7,8,9,10), bizim hastamızda olduğu gibi devam eden Ketiapin tedavisi ile ilişkilendirilen AP tablosu gelişen sadece bir olgu rapor edilmiştir (11). Ketiapinin
trigliserid yüksekliğine neden olarak pankreatit gelişimini indükleyebileceğine
yönelik önermeler de yayınlanmıştır (12,13).
Robert boden ve arkadaşları ‘’antidopaminerjik ilaçlar’’ sınıflaması altında
antiemetik/anksiyolitik ilaçları ve diğer antipsikotik ilaçların (Haloperidol, Risperidon, Ketiapin vb.) AP ile ilişkisini incelemek için 6161 akut pakreatit olgusu ve
61638 kontrolü inceledikleri bir analizde (14) antidopaminerjik ilaç kullanımının
pankreatit ile ilişkisinin bağımsız olmadığını, daha çok diğer faktörlerin bulunmasıyla (alkol, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, koroner kalp hastalığı, obezite,
diyabetes mellitus, opioid kullanımı, safra taşı hastalığı, eğitim, evlilik durumu
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ve eşlik eden ilaç kullanımı) ilişkili olabileceğini öne sürmüştür. Bizim olgumuzda sıralananlardan herhangi birinin bulunmaması antipsikotik ilişkili pankreatit
olasılığını daha çok düşündürmüştür.
Hastamızda hem yüksek doz Ketiapinin yarılanma ömrünü tamamlaması
için süre kazanma, hem de şoka ilerlemesi olasılığı nedeniyle antipsikotiklerin
dozu azaltıldı. Bu yaklaşım AP tablosunun daha hızlı düzelmesine katkı sağlayabilecek ''altta yatan hastalığın veya kolaylaştırıcı nedenin ortadan kaldırılması'' stratejisi olarak kabul edilebilir. Ayrıca, Ketiapin kullanımıyla ilişkilendirilen
AP genel olarak iyi seyirli olsa da trigliserid yüksekliği ve ketoasidozun eşlik
ettiği Ketiapinle ilişkilendirilen AP olgusu genç bir hastanın hızla kaybedildiği
bildirilmiştir (10). Bizim hastamız yüksek doz Ketiapine bağlı letarji ve oksijen
ihtiyacı nedeniyle yoğun bakıma alındı ancak asidoz, trigliserid yüksekliği gibi ek
olumsuz durumlar yoktu. Hipertansiyon dışında komorbid durum olmamsı ve
pankreatitin komplike olmaması klinik seyri olumlu etkilemiş olabilir.
Sonuç olarak, diğer antipsikotik ilaçlar sınıfında olan ketiapinle ilişkilendirilen
AP tablosu nadirdir ve ilaç başlandıktan kısa süre sonra gelişmesi beklenmektedir. Mevcut olguda uzun süreli Ketiapin kullanımı vardı ve bu temelde ilişkilendirilebilen AP literatürde nadirdir. Ayrıca, intihar amaçlı yüksek doz ketiapin
(oral yaklaşık 12 gram, tek doz) alımıyla ilişkilendirilebilen AP güncel literatürde
bulunamadığından mevcut olgu sunumu önemli bir katkı kabul edilebilir. Literatürle uyumlu olarak sunulan vaka konvansiyonel tedavi yaklaşımıyla hasta hızla
iyileşmiş ve en az 6 ay devam eden takipte rekürrens görülmemiştir.
Anahtar kelimeler: Akut pankreatit, ketiapin, diğer antipsikotikler
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ise kontrol altında mı?, koroner arter hastalığınız var mı?, kolestrol ilacı kullanıyor musunuz? ‘’ sorularından oluşuyordu.Anket verilerini Microsoft Excel
programı ile analiz ettik.
Sonuçlar: Diyabet polikliniğine başvuran 183 kişiden 48’i diyabet hastası
iken 135’i diyabet hastası değildi. Hastaların %54’ü düzenli kontrole geldiğini
belirtti. Hastaların %75’i diyabetin kötü komplikasyonlarını biliyordu. Hastalarda en sık görülen komplikasyon, nörolojik komplikasyondu. Hastaların 11’inde
göz,26’sında nörolojik komplikasyon vardı. Hastaların %89’u göz kontrolüne
(n=39),%21’İ nörolojik muayeneye (n=10) gitmişti. 33 kişide hipertansiyon diyabete eşlik ederken, 20 kişi kolestrol ilacı kullanıyordu. Koroner arter hastalığı
ise 15 kişide bulunmaktaydı.
Tartışma: Diyabet polikliniklerinde, hastalarının kontrollerinin aksamaması, rahatça randevu alabilmeleri amaçlanmıştır. Ancak bu polikliniklere MHRS
sistemi üzerinden tüm hastaların –diyabet hastası olup olmadığına bakılmaksızın- randevu alabilmesi, polikliniklerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı
sorusunu akıllara getirmektedir. Yaptığımız araştırmada polikliniğimize gelen
hastaların sadece %24’ü diyabet hastası olduğunu gördük. Hastaların poliklinik ismine dikkat etmemeleri, doktor adına göre randevu almaları bu duruma
neden oluyor olabilir.Bunun yanında hastalar diyabetin komplikasyonlarının
farkındalardı. Diyabetin kardiyak yan etkilerinden korunmak için hastaların kolestrol ilacı kullanmaları gerekmektedir hastaların çoğu ilacı da kullanıyordu.
Diyabet düzenli takip edilmezse morbid sonuçları olabilen bir hastalık olması
nedeniyle diyabet hastalarının rahatça randevu alabilmeleri gerekmekte olup
sadece diyabet tanılı hastaların bu polikliniğe başvurması sağlanmalıdır.
Anahtar kelimeler: diyabet, poliklinik, randevu, kolesterol, diyabet komplikasyonları,
mhrs
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HASTALAR DİYABET POLİKLİNİĞİNE ULAŞABİLİYOR MU?
Fatıma Yıldız1, Muhammet Mikdat Akbaş2, Banu Mesci2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir
Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Giriş: Diyabet poliklinikleri diyabet hastalarının düzenli takip ve tedavisinin sağlamayı amaçlayan özelleştirilmiş polikliniklerdir. Araştırmamızda diyabet
polikliniğimize gelen hastaların kaçının diyabet hastası olduğunu, bu hastaların
bize ne kolaylıkla, sıklıkla ulaştıklarını, diyabetin komplikasyonları hakkındaki
farkındalıklarını yaptığımız anket ile sorguladık.
Gereç ve yöntem: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman YALÇIN Şehir Hastanesi diyabet polikliniğine 20.12.2021-23.12.2021
tarihleri arası (3gün) gelen hastalara tarafımızca hazırlanan anket uyguladık.
Anketimiz: ‘’Polikliniğe düzenli geliyor musunuz?, kolayca randevu alabiliyor
musunuz?, Kontrol randevusunda sıkıntı yaşıyor musunuz?, diyabetin komplikasyonları hakkında bilgi sahibi misiniz?, diyabetin nörolojik, göz ve diyabetik
ayak komplikasyonlarından birine sahip misiniz?, hipertansiyonunuz var mı,var
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de bulunur. Bunlara ek olarak likoris yalnızca 11-ß-HSD2'yi bloke ederek değil,
aynı zamanda doğrudan MR' ye bağlanarak da mineralokortikoid benzeri bir
etki gösterir. Glisiretik asit ayrıca 5-β redüktaz aktivitesinin baskılanması yoluyla
aldosteronun hepatik metabolizmasını da inhibe eder böylece aldosteronun yıkımı azalır [3]. Uzun süre ve yüksek miktarda meyan kökü tüketiminden dolayı
bu olguda likoris ilişkili psödohiperaldosteronizm düşünüldü ve spironolakton
(aldosteron reseptör antagonisti) başlandı. Kortizolün mineralokortioid etkisini
baskılamak için tedaviye deksametazon eklendi. Meyan kökü tüketiminin engellenmesi ve tedavi ile hastanın semptom ve laboratuvar değerlerinde düzelme
oldu. Sonuç olarak, bu vakada olduğu gibi hiperaldesteronizm ön tanılı hastalarda özellikle ülkemizde meyan kökü benzeri gıda kaynaklı psödohiperaldosteronizme neden olabilecek sebepler akılda tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: meyan kökü, likoris, psödohiperaldosteronizm, hipopotasemi, hipernatremi, hipertansiyon

Kaynaklar
1. Smedegaard SB, Svart MV. Licorice induced pseudohyperaldosteronism, severe
hypertension, and long QT [published online ahead of print, 2019 Dec 12]. Endocrinol Diabetes Metab Case Rep. 2019;2019:19-0109.
2. Foster CA, Church KS, Poddar M, Van Uum SH, Spaic T. Licorice-induced hypertension: a case of pseudohyperaldosteronism due to jelly bean ingestion. Postgrad
Med. 2017;129(3):329-331.
3. Sabbadin C, Bordin L, Donà G, Manso J, Avruscio G, Armanini D. Licorice: From
Pseudohyperaldosteronism to Therapeutic Uses. Front Endocrinol (Lausanne).
2019;10:484. Published 2019 Jul 18.

Poliklinik İstatistikleri
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FAZLA MİKTARDA MEYAN KÖKÜ ŞERBETİ TÜKETİMİ İLİŞKİLİ
PSÖDOHİPERALDOSTERONİZM OLGUSU

WBC

6900/µl

ALT

17 U/L

Nötrofil

4900/µl

AST

29 U/L

Lenfosit

1300/µl

ALP

89 U/L

Hb

12.5 g/dL

GGT

50 U/L

Trombosit

236000/µl

LDH

262 U/L

Glukoz

124 mg/dL

Total protein

6.5 g/dL

Kreatinin

0.9 mg/dL

Albumin

4.3 g/dL

Na

160 mmol/L

pH (serum)

7.50

K

2.24 mmol/L

pCO2

43 mmHg

Ca

8.3 mg/dL

HCO3

35

P

2.96 mg/dL

Aldosteron

31 pg/mL

Mg

0.62 mmol/L

PRA

0.01 ng/mL/sa

CRP

4.15 mg/L

pH (idrar)

8

Damla Altunok1, Okan Çetin1, Erdem Bektaş1, Naci Şenkal1, Halil Yazıcı2,
Murat Köse1, Alpay Medetalibeyoğlu1

Genel Dahiliye

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim
Dalı
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Giriş: Psödohiperaldesteronizm genelikle hipertansiyon, hipokalemi, hipernatremiye neden olan hiperaldosteronizm gibi seyreden fakat aldosteron ve
plazma renin aktivitesinin (PRA) baskılı olduğu bir durumdur. Bazı bitkisel ürünlerde bulunan likorisin, yüksek miktarda tüketildiğinde çeşitli yollarla psödohiperaldosteronizm tablosuna sebep olabileceğini gösteren vakalar literatürde
bildirilmiştir [1, 2]. Biz bu olguda likoris ilişkili psödohiperaldesteronizm tanısı
konulan hastayı sunmayı amaçladık.
Olgu: 72 yaşında hipertansiyon, koroner arter hastalığı tanılı erkek hasta
1 aydır olan halsizlik, baş ağrısı, 1 haftadır olan ellerde ve bacaklarda uyuşma
şikayetiyle tarafımıza başvurdu. Hastanın başvuru sırasında vital bulguları TA
165/87 mmHg KTA 71/dk SpO2 97 ateş 36.8 oC olarak saptandı. Fizik muayenesinde bilateral üst ve alt ekstremitede kas gücü 4/5 olması dışında patolojik
bir bulgu saptanmadı. Tam kan sayımında özellik saptanmadı. Hastanın yapılan
biyokimyasal tetkiklerinde renal fonksiyon testleri ve karaciğer fonksiyon testleri
normal olarak bulundu. Na 160 mmol/L, K 2.24 mmol/L, Mg 0.62 mmol/L, Ca
8.3 mg/dL ve P 2.96 mg/dL bulundu. Hipertansiyon ve elektrolit bozuklukları
açısından ileri tetkik edilen hastada aldosteron 31 pg/mL, PRA 0.01 ng/mL/sa,
idrar pH’sı 8 ve VKG’de ph 7.50, pCO2 43 mmHg ve HCO3 35 saptandı (Tablo
1). PRA’sı baskılı olan aldosteron yüksekliği olmayan hastada hipertansiyon,
hipernatremi, hipokalemi ve metabolik alkaloz ile psödohiperaldosteronizm düşünüldü. Hastanın anamnezinden son 3 aydır günde 3-4 bardak meyan kökü
şerbeti içtiği göz önünde bulundurulduğunda, ön planda meyan kökü (likoris)
ilişkili psödohiperaldosteronizm düşünüldü. Hastaya 100 mg spironolakton ve
2 mg deksametazon tedavisi başlandı. Hastanın tedavi sonrası Na 143 K 4.5
mmol/L, VKG’de ph 7.39 HCO3 24 saptanarak taburcu edildi.
Tartışma: Ülkemizde bazı bölgelerde meyan kökü ile yapılan içecekler sık
tüketilmektedir. Meyan kökünde bulunan likorisin aktif metabolitleri glisirizik asit
ve glisiretik asittir. Bu aktif maddeler 11-ß-HSD enzimini inhibe ederek kortizol
aktivitesinde artışa sebep olur. Kortizol mineralokortikoid reseptörüne (MR) aldosteron kadar güçlü bir şekilde bağlanır. Bu enzimin bir formu olan 11-ß-HSD
tip 2 esas olarak böbreklerde toplayıcı tübüllerdeki aldosterona duyarlı bölgeler-

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

BOYUNDA KİTLEYLE GELEN HASTADA EKSİZYONEL
BİYOPSİNİN TANI KOYMADAKİ ÖNEMİ: BİR VAKA SUNUMU
Mustafa Murat Mıdık1, Hatice Özışık2, İlhan Metehan Karakoç1, Akın
Çinkooğlu3, Nazan Özsan4, Mine Hekimgil4, Mehmet Erdoğan3
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Ad

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Ad, Endokrinoloji Ve Metabolizma
Hastalıkları Bd
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Ad
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Patoloji Ad

Amaç: Boyunda kitleye yaklaşımda ileri yaş (> 45 yaş),hızlı progresyon,
supraklavikular fossa lokasyonlu, 3 cmden büyük olması durumunda malign
neoplazmlar ilk planda düşünülmelidir. Boyunda kitleyle gelip yapılan tetkiklerde nodüler sklerozan klasik tip hodgkin lenfoma (NSHL) tanısı alan olgumuzu
sunmak istedik.
Olgu:61 yaşında bilinen kronik hastalık öyküsü olmayan erkek hasta, 3.5
aydır sol boyun bölgesinde şişlik nedenli başvurdu. Hastanın özgeçmişi ve soy
geçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenesinde kan basıncı 102/ 55 mm hg, nabzı
76 atım / dk, ateşi 36,3 idi. Sol servikallerde ağrısız 1-2 cm çapında ağrısız ele
gelen fikse lenfadenopati, burun ucunda 4 mmlik krut dışında fizik muayenesinde başka bulgu saptanmadı.
Hastanın laboratuvar değerlerinde CRP 18.46 mg/dL (normal değerleri 0-5),
sedimentasyon 1.saat 33 mm (normal değer <20) ferritin 287 µg/L(normal değerleri 30-400) TSH 0.576 mU/L (normal değerleri 0.27-4.2) ft4 1.53 ng/dL
(normal değerleri (0.89-1.76) tespit edildi. Hemogram,karaciğer- böbrek fonksiyon testleri ve kalsitonin olağandı. Hastanın serolojinde HBV aşılı, antihav IgG
pozitif, anti hcv ve anti hiv negatifti.  
Hastanın tiroid ultrasonografisinde (USG) tiroid bezi boyutlarında artış,
parankim ekojenitesi inhomojen ve psödonodüllerdi. İsthmus düzeyinde
20x11.5mm boyutunda izoekoik solid komponenti baskın yer yer kistik alanı
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olan hipoekoik nodül, her iki lobda da en büyükleri sağ orta lobda 7x3.5mm sol
alt lobda 11x7 mm boyutunda mikst tip nodüller tespit edildi.   
Boyun USG’sinde sol taraf servikal zincirde düzey 1B, 2, 3, 4, 5 te olmak
üzere en büyükleri düzey 2-3 te 30x12 mm ve 27x10 mm boyutlarında hipoekoik iç yapıda hiler kanlanması izlenmeyen lenfadenopatiler izlendi.  Hastanın
çekilen boyun ve batın bilgisayarlı tomografisinde sol servikal yarımda düzey
1B-2-3-4-5'te en büyükleri düzey 2-1B bileşke düzeyinde 2.5x1.5 cm boyutlarında olan çok sayıda lenfadenopatiler ve akciğerde 8-9 mmlik nodüller dışında
başka patoloji saptanmadı.  
Hastanın sol servikal lenf nodundan iğne ince aspirasyon biyopsisi (İİAB)
yapıldı. Patolojisi tanısal olmayan sitoloji olarak raporlandı. Hastaya tiroidin sağ
lobundaki nodülden İİAB yapıldı. Patolojisi benign sitoloji geldi. Patolojik lenf
bezinden eksizyonel biyopsi planlandı. Sol servikal lenf nodu eksizyonel biyopsisi nodüler sklerozan klasik tip hodgkin lenfoma (NSHL) olarak raporlandı.
Tartışma: Yetişkinlerde tiroid hastalıkları haricinde boyun kitlerinin %65i
malignite kökenlidir. Tiroid kanserlerini %20-90, lenfomaların da % 50-90 oranında boyun lenf nodu metastazları bulunmaktadır. Malignite tanısı koymada
İİAB önerilmekte ancak lenfomalarda tanı koymada doğruluğu düşük olduğu
için eksizyonel lenf nodu biyopsisi ön plana çıkmaktadır. Bizim olgumuz da eksizyonel lenf nodu biyopsisiyle NSHL tanısı almıştır. Boyunda patolojik lenf bezi
olan hastalarda, eksizyonel biyopsinin, İİAB göre tanı koymadaki üstünlüğünü
vurgulamak istedik .

Tablo 1. Hastaların Demografik Verileri, Laboratuvar Sonuçları ve OKT parametreleri
Kadın (n/%)
Vücut Kitle Endeksi (kg/m2)
Yaş
BUN (mg/dl)
Kreatinin (mg/dl)
Ürik asit (mg/dl)
TSH (ıUI/ml)
HbA1c %
LDL (mg/dl)
SMK (Santral Makuler Kalınlık) (uq/m)
Total Volum-2
RGH (retinal ganglion hücre) Volüm (mm3)
Koroid Kalınlık (uq/m)
RSLT (retinal sinir lif tabakası) Global (uq/m)

HT (+) (n:1212)
684(%56.4)
28,0 ± 5,91
73,1 ± 10,3
22 ± 15
1,08 ± 0,89
5,78 ± 1,63
2,4 ± 6,1
6,69 ± 1,52
125 ± 43
288,8 ± 58,9
8,43 ± 1,04
0,96 ± 0,19
343,5 ± 39,7
94,3 ± 17,7

HT (-) (n:679)
364(%53.6)
26,4 ± 5,15
60,8 ± 13,4
17 ± 11
0,88 ± 0,67
5,08 ± 1,72
1,99 ± 1,78
6,40 ± 1,51
138 ± 44
284,0 ± 51,4
8,56 ± 0,97
1,02 ± 0,18
348,9 ± 42,4
100,1 ± 37,7

p-değeri
UD
0,207
<0,001
<0,001
<0,05
0,658
0,132
0,660
0,709
0,005
0,302
0,182
0,868
0,158

Genel Dahiliye

Anahtar kelimeler: eksizyonel biyopsi, lenfoma, boyun, kitle,
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BRUSELLAYA BAĞLI PROSTETİK KAPAK ENDOKARDİTİ: BİR
OLGU SUNUMU

Genel Dahiliye

Hüseyin Döngelli1, Ahmet Ünal1, Mustafa Oktay Tarhan1, Vildan Avkan
Oğuz2, İsmail Eray Aygün1, Civanmert Bayrak1
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1Dokuz Eylül Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

2Dokuz Eylül Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

HİPERTANSİYONUN MAKULA KALINLIĞI ÜZERİNDEKİ
ETKİSİNİN OKULER KOHERENS TOMOGRAFİ İLE
DEĞERLENDİRİLMESİ
Bahar Tekin Çetin
Koç Üniversitesi Hastanesi

Giriş: Hipertansiyon(HT), insidansı yüksek olan kronik bir hastalıktır. Hipertansiyonun serebrovasküler hastalık, koroner arter hastalığı ve kalp yetmezliği
gibi diğer kardiyovasküler hastalıklar için önemli bir risk faktörü olduğu bildirilmiştir. Hipertansiyon, sistemik arter basıncını ve periferik vasküler direnci yükselterek kalp, beyin ve gözlerde hedef organ hasarına neden olan mikrovasküler
değişiklikleri tetikler. Bu nedenle, retinada hipertansif vasküler değişikliklerin
varlığı ve hipertansif retinopati, hipertansif hastalarda hedef organ hasarı için
yararlı göstergeler olabilir. Oküler koherans tomografi(OKT), retina ve koroid
katmanlarının kesit görüntülerini sağlayan, invazif olmayan bir optik görüntüleme teknolojisidir. Bu çalışmadaki amacımız, hipertansiyonun makula kalınlığı
üzerindeki etkisinin OKT ile değerlendirilmesidir.
Materyal-Metod: Bu çalışmada 2016-2021 yılları arasında Koç Üniversitesi
Hastanesi Göz Hastalıkları polikliniğine başvuran ve OKT yapılan 4000 hastanın takip dosyası retrospektif olarak tarandı. Uygun kriterleri sağlayan 1891
hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların klinik, demografik, laboratuvar ve OKT
verileri değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların demografik, laboratuvar ve OKT verileri Tablo 1’de
gösterilmiştir. Hipertansif olan grupta santral makuler kalınlık(SMK) hipertansif olmayan gruba göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Her iki grupta
retinal sinir lifi tabakası(RSLT) ve koroid kalınlık ölçümünde anlamlı bir fark
bulunmamıştır.
Sonuçlar: Çalışmamızda OKT parametrelerinden sadece santral makuler
kalınlığın hipertansiyondan etkilendiği görülmüştür. Hipertansiyonun makula
kalınlığını etkileyip etkilemediği hala tartışmalı olmakla birlikte literatürde bu
konuda az sayıda çalışma mevcuttur. Hipertansiyonun yarattığı mikrovasküler
hasarda makuler kalınlığın prediktif bir değerinin olup olmadığı çalışmamızın alt
grup analizleri ile gözlemlenecektir.
Anahtar kelimeler: Hipertansiyon, Okuler Koherans Tomografi, Makuler Kalınlık, Retinal
Sinir Lifi Tabakası,Retinopati

Kaynaklar
1. Kong, Mingui, et al. "Association between systemic hypertension and macular
thickness measured by optical coherence tomography." Investigative Ophthalmology & Visual Science 56.4 (2015): 2144-2150.
2. Lee, Han‐Min, et al. "Changes in thickness of central macula and retinal nerve
fibre layer in severe hypertensive retinopathy: a 1‐year longitudinal study." Acta
ophthalmologica 96.3 (2018): e386-e392.
3. Bursali, Özlem, et al. "Optical coherence tomography measurements in patients
with systemic hypertension." Scottish Medical Journal 66.3 (2021): 115-121.
4. Cheung, Carol Y., et al. "Hypertensive eye disease." Nature Reviews Disease Primers 8.1 (2022): 1-18.
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Amaç: Bruselloz, Türkiye’de endemik olarak görülen, farklı klinik bulgularla
ortaya çıkabilen, zoonotik bir hastalıktır. Brusella endokarditi nadir görülen ancak fatal seyreden bir komplikasyonudur. Olguyu sunmaktaki amacımız; endokarditin, brusellozun bir komplikasyonu olabildiğini ve tanı konulamazsa veya
yanlış tanı konulursa yüksek oranda ölümcül seyrettiğini hatırlatmaktır.
Giriş: Brusella bakterileri aerobik, hareketsiz, spor yapmayan, Gram (-)
kokobasillerdir. Katalaz daima pozitiftirler. Ancak üreaz aktiviteleri değişkendir.
Başlangıçta tipik olarak ateş, halsizlik, gece terlemesi ve artralji gibi nonspesifik
semptomlar verir (1). Genellikle hastalık bulguları bulaştan 3-4 hafta sonra başlar. Sistemik bir tutulum yapabileceği için hemen hemen her organda tutulum
yapabilir. Brucella endokarditi ise tüm brusella vakalarının %2’sinde görülmekte
olup, brusellaya bağlı ölümlerin %80’ine sebep olabilir (2). Hem doğal hem yapay kapakta tutulum yapabilir. Olgumuzda yapay mitral kapakta tutulum yapan
brusella endokardit anlatılmıştır.
Olgu: 57 yaşında kırsalda yaşayan erkek hasta, 1 yıla yakın süredir var olan
kilo kaybı, terleme ve öksürük şikayetiyle başvurdu, hastanın daha önceden
çeşitli branşlara başvuru öyküsü olup nonspesifik antibiyotik kullanım öyküsü
mevcuttu. Aynı zamanda daha önceden MVR sebebiyle prostetik kapak öyküsü
mevcuttu. Fizik muayenesinde kulaktan ölçülen ateş 38° C, kalp tepe atımı 96/
dakika ve ritmik, kan basıncı 128/81 mmHg idi. SVO öyküsü olan hastanın
nefes kooperasyon sağlanamaması sebebiyle kardiyak muayenesi efektif yapılamamıştı. Traube alanı kapalı saptanmış olup, karaciğer ve dalak kot altında 4
cm ele geliyordu. Diğer fizik muayene bulguları olağandı.
Laboratuvar tetkiklerinde beyaz küre 5000/mm3, hemoglobin 10.2 g/dl, hematokrit % 30.8, trombosit sayısı 167bin/mm3, sedimentasyon 93 mm/saat,
Total Protein 9.82 g/dL, Albumin 2.56 g/dL, LDH:279 U/L, ALP 272 U/L, GGT
267 U/L şeklinde olup, diğer laboratuvar tetkikleri olağandı. Hasta ileri tetkik
amaçlı Genel Dahiliye servisine interne edildi, alınan seri kan kültürlerinde
Brucella üremesi saptandı. Burusella tüp aglütinasyon testi 1/320 titrede pozitif saptanması üzerine İnfeksiyon Hastalıkları hekimi tarafından değerlendirildi.
Doksisiklin 200 mg/gün, Rifampisin 600 mg/gün, Gentamisin 3mg/kg/gün başlandı. 4.günde tedavisine TMP-SMX ve Seftriakson eklendi. Hastanın iki haftalık
antibiyoterapisine rağmen, klinik iyileşme olmaması, kan kültür negatifliği sağlanamaması ve yapılan bilgisayarlı tomografi görüntülemesinde dalakta septik
emboli ile uyumlu olabilecek görünüm olması üzerine yapılan ekokardiyografide mekanik mitral Kapak üzerinde 13mmlik vegetasyon ile uyumlu olabilecek
görüntü saptandı. Mevcut sonuçlarla medikal tedavisin yanında Kalp Damar
Cerrahisi tarafından MVR revizyonu uygulandı. Bu süreçte benzer şikayetlerde
bulunan MVR öyküsü olan hastanın eşinde de yapılan değerlendirmeler sonrası
bruselloz tanısı kondu, endokardit tespit edilmedi. Hastanın taburculuk sonrası
medikal tedavisine 1.aydan itibaren Rifampisin, Doksisiklin, TMP-SMX ile devam edilmiş olup, 5. Ayda Rifampisin temininde yaşanan sorunlardan dolayı
Rifampisin yerine Siprofloksasin tedavisine geçilmiştir. Tedavi 6 aya sorunsuz
şekilde tamamlanmıştır. Olgu halen iyilik halinde izlenmektedir.
Tartışma: Bruselloz Orta Doğu’da yaygın olan zoonoz olmakla birlikte,
Türkiye’de endemik hastalıktır (3,4). Özellikle pastörize edilmemiş süt ve ürünleri tüketimi Sistemik tutulum yapması, farklı klinik bulgularla ortaya çıkması
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sebebiyle, tanısı zordur. Endokardit, brusellozun nadir görülen ve mortalitesi
yüksek olan bir komplikasyonudur. Ölüm özellikle tanısı gecikmiş hastalarda
kalp yetmezliğine bağlı olarak gelişmektedir. Brusellozda en sık ölüm nedeni
endokardit komplikasyonu ve bunun sonucunda konjestif kalp yetmezliği gelişmesidir (5-6). Brusella endokarditinde kalbin sol yapıları daha sık tutulmaktadır.
Aort kapağı en sık etkilenen kapaktır, mitral kapata daha az sıklıkta tutulmaktadır. Olgumuzda antibiyoterapiye rağmen ateş yanıtının alınmaması, septik
emboli ile uyumlu bulguların olması ve prostetik kapak öyküsü olması Brucella
Endokarditi şüphesini artırmış olup, kan kültürü, serolojik test ve Ekokardiyografi bulgularıyla kesin tanısı konmuştur. Brucella endokarditinde cerrahinin rolü,
zamanı, antimikrobiyal tedavimi seçimi ve süresi ile ilgili görüş birliği yoktur
(7). Ancak çoğu çalışma medikal ve cerrahi tedavinin birlikte uygulanmasını
önermektedir (5,7). Brusella endokarditinde tekli antibiyotik tedavisinden
kaçınmak gerekir. Çünkü, çok çabuk direnç gelişir. Tedavide rifampisin veya
ko-trimaksazole doksisiklin eklenmelidir (8). Farkı medikal tedavi rejimleri ve
cerrahi işlemin eşlik ettiği ve ya etmediği vaka örnekleri Tablo-1’de gösterilmiştir. Bu olgumuzda Rifampisin, Doksisiklin, Gentamisin tedavisi başlanmış olup,
tedavinin 2. Haftasında hastaya prostetik mitral kapak revizyonu yapılmıştır.
Medikal tedavi 6 aya tamamlanmış olup, iyilik hali devam etmiştir.
Sonuç: Brusella infeksiyonuna bağlı endokardit nadir görülen bir komplikasyondur. Ancak bruselloz ülkemizde endemik olarak görüldüğü için, epidemiyolojik veriler dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli, anamnez ve klinik bulguları
dikkate alınarak bruselloz tanısı olan hastada endokardit tanısı mutlaka akla
gelmelidir. Hasta ile birlikte yakınlarında da bruselloz tanısı yönünden dikkatli
olunup, taranması önerilir.
Anahtar kelimeler: Bruselloz, Endokardit

Kaynaklar
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352:2325.
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by Brucella abortus. Scand J Infect Dis. 2001; 33(1): 71-2.
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Tablo 1. Türkiye'de Prostetik Kapaklı Brusella Endokarditli Bazı Vakaların Klinik, Ekokardiyografik,
Terapötik Yaklaşım Örnekleri
Altta yatan
kardiyak
hastalık

Semptomlar ve
bulgular

Yazar ismi

Yılı

Yaş/cinsiyet

Eko bulguları

AKTÜRK S(9)

2015

36/E

Aort Protez
Kapak

Ateş, kas ağrısı, sırt
ağrısı, Akut Koroner
Sendrom

Vegetason

OĞUZHAN
N (10)

2012

50/E

Mitral Protez
Kapak

Ateş, halsizlik eklem
ağrısı, kilo kaybı
hepatosplenomegali,

KEÇİK BOŞNAK
(11)

2011

75/E

Aort Protez
Kapak

Ateş, gece terlemesi

Ameliyat

Vegetasyon
15/2,5MM
NORMAL TTE

Doksisiklin + Rifampisin +
Seftriakson / 3 hafta Doksisiklin
+ Rifampisin / 6 hafta

Hayır

Vegetasyon

Rifampisin + Doksisiklin
+ TMP-SMX sonrasında
Rifampisin + Doksisiklin +
Seftriakson / 2 ay Rifampisin +
TMP-SMX / 4 ay

Hayır

Sasmazel A
(Vaka 1) (12)

2010

45/E

Mekanik Mitral/
Aort Kapak
Protezi

Ateş

Mitral Vegetasyon
(protez dahil)

Rifampisin + Siprofloksasin +
Tetrasiklin + Gentamisin / 1ay
Rifampisin + Siprofloksasin +
Tetrasiklin/10ay

Evet

Sasmazel A
(Vaka 2) (12)

2010

42/K

Mitral Biprotez

Ateş

Vegetasyon Mitral
degenerasyon

Doksisiklin + Rifampisin
+ Streptomisin / 6 hafta
sonrasında Doksisiklin +
Rifampisin / 6 ay

Evet

Karaoğlan, I
(Vaka 1) (13)

2009

42/K

Mitral Protez
Kapak

Başağrısı, Nefes darlığı,
Ateş, Sistolik Üfürüm

Prostetik
mitral kapakta
vegetasyon

Rifampisin + Doksisiklin +
Amikasin sonrasında Rifampisin
+ Doksisiklin + TMP - SMX
/ 12 ay

Hayır

Karaoğlan, I
(Vaka 2) (13)

2009

27/K

Aort Protez
Kapak

Ateş, nefes darlığı,
sistolik üfürüm

Prostetik Aort
Rifampisin + Doksisiklin +
Kapakta 14/9 mm Seftriakson / 1ay sonrasında
vegetasyon
Rifampisin + Doksisiklin / 6 ay

Hayır

Karaoğlan, I
(Vaka 3) (13)

2009

56/E

Aort Protez
Kapak

Ateş

Periannüler abse

Hayır
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PS-184

NEDENSİZ SONUÇ OLMAZ ! YAŞLIDA İMMOBİLİZASYON
NEDENİ OLARAK AMYOTROFİK LATERAL SKLEROZ OLGUSU
Adem Erdoğan, Hüseyin Oruç, Cemre Gönenç Arslan, Pınar Yıldız, Melisa
Şahin Tekin
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Alt ve üst motor nöronların hastalığı olarak bilinen amyotrofik lateral
skleroz (ALS) birinci ve ikinci motor nöronlarda meydana gelen birden fazla
patolojinin bir araya gelmesiyle oluşan, progresif, dejenerasyondan ölüme kadar ilerleyen bir hastalıktır. Okülomotor ve sfinkter fonksiyonları da olmak üzere
bazı beyin fonksiyonları kısmen korunmuştur, ancak bazı hastalarda daha ciddi
etkilenebildiği de görülmüştür. Hastaların %20-50’sinde kognitif işlev bozukluğu
görülür ve %5-15’inde genellikle frontotemporal tip demans gelişir. Klinik olarak
güçsüzlük, fasikülasyonlar, spastisite, hiperrefleksi, patolojik refleksler görülebilir.
Ölüm solunum yetmezliğine bağlı olup hastalığın başlangıcından 2-3 yıl sonra
ortaya çıkar. Ancak hastaların ancak %5-10’u bir dekad veya daha uzun yaşar.
Olgu: 72 yaşında kadın hasta başvurusundan 1 hafta öncesinde gelişen idrar
yolu enfeksiyonu ve devamında oral alım bozukluğu ile başvurdu. Semptomatik
ciddi hiponatremi nedeniyle araştırılmak üzere yatırıldı. Övolemik hiponatremisi
olan hastada uygunsuz ADH sendromu düşünüldü, ilk değerlendirmede santral
ve pulmoner patoloji saptanmadı, ancak hiponatremi tedavil ile düzelmesine
rağmen klinik düzelme olmayışı ve uykuya meyilli oluşu, el intrinsik kaslarında
atrofileri, immobilizasyonu olması nedenli nörolojik olarak detaylı değerlendirildiğinde ALS tanısına ulaşıldı. ALS özellikle ileri yaş hastalarda progresif kas
gücü kaybı, immobilite, beslenme bozuklukları ve solunum bozukluklarıyla kendini gösteren nörolojik bir hastalıktır. Hastamızın hiponatremi nedeniyle tanı ve
tedavi sürecindeki takipleri sırasında kilo kaybı, beslenme bozukluğu, uyku hali
ve immobilizasyon şikayetleri serum sodyum düzelmesinden bağımsız olarak
progresif seyretmiştir.El kaslarında farkedilen atrofi nedeniyle ilgili bölümlerin
değerlendirmesi sonrasında hastaya EMG yapılmış ve ileri derecede yaygın motor etkilenim ve aksonal tipte sensori motor polinöropati gözlenmiştir. Mevcut
EMG bulguları çekilen beyin MR görüntülemesiyle korele bulunmuştur.
Tartışma: Öykü ve fizik muayene ile şüphe duyulan ancak tanısı güç konulabilen bir hastalık olan ALS’ye dikkat çekmek, genel dahiliye polikliniklerinde,
geriyatri polikliniklerinde karşımıza gelen bu tipte semptom ve bulguları olan
hastalarda akılda tutulması gereken bir tanı olmasının önemini vurgulamak
istedik.
Anahtar kelimeler: Anahtar kelimeler: Kas atrofisi, İmmobilizasyon, Geriatri, Amiyotrofik
Lateral Skleroz

Genel Dahiliye
PS-186

Medikal tedavi

Rifampisin + Doksisiklin / 6 ay

Genel Dahiliye

HASTANEYA YATIRILAN İÇ HASTALIKLARI KRONİK
HASTALARINDA AZALMIŞ FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİYLE
BAĞIMSIZ İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
Nurlan Mammadzada, İlker Taşçı
Sbü Gülhane Tıp Fakültesi Ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği,
Ankara

Amaç: Fiziksel inaktivite başta kardiyovasküler hastalıklar olmak üzere birçok kronik hastalık için risk faktörüdür. Fiziksel aktivite düzeyinde azalmanın
kronik hastalıklarla ilişkisi gösterilmiş olmasına rağmen, karşı taraftan bakışla
iç hastalıkları pratiğinde hangi hastalık ve durumlarda fiziksel aktivetinin daha
fazla azalmış veya daha iyi korunmuş bulunabileceği konusunda bir araştırma
sonucuna ulaşılamamıştır. Bu araştırmanın amacı kronik iç hastalıklarında fiziksel aktivite düzeyini belirleyen faktörleri incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Tek merkezli, prospektif hasta kayıtlı ve kesitsel tasarımdaki araştırmaya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Ankara’da yatarak tedavi alan, 50 yaş ve üzeri hastalar dahil edildi.
Yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, alkol kullanımı, boy, vücut ağırlığı, kronik hastalıklar ve bakım gereksinimleri sorgulandı. Fiziksel aktivite düzeyi, Uluslararası
Fiziksel Aktivite Ölçeği (International Physical Activity Questionnaire-IPAQ) ile
değerlendirildi. Hastaların aynı zamanda yaşam kalitesi (EQ-5D3L ölçeği), nütrisyonel durumu (Mini nütrisyonel değerlendirme-Kısa Versiyon), global fiziksel
performans düzeyi ve düşme riski (kalk ve yürü testi), kas kuvveti (el kavrama
testi), kognitif durumu (mini-kog testi) değerlendirildi. Katılımcılar fiziksel akti-
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vite düzeyine göre düşük IPAQ (<600 MET/hafta), orta IPAQ (600-3000 MET/
hafta) ve yüksek IPAQ (>3000 MET/hafta) fiziksel aktivite olarak 3 gruba ayrıldı. Fiziksel aktivite düzeyi ile demografik değişkenler, kronik hastalıklar, mobilite, yaşam kalitesi, muhtemel sarkopeni, malnütrisyon, düşme riski ve demans
arasındaki ilişki tek değişkenli ve ardından lojistik regresyon analiziyle incelendi.
Bulgular: Araştırmaya 240 katılımcı alındı (yaş: 62,7±8,03, kadın: %50).
Fiziksel aktivite alt gruplarında 113 (%47,1) katılımcı sedanter bulundu. Tip
2 Diyabetes Mellitus (%45,1), hipertansiyon (%66,4), koroner arter hastalığı
(%41,6), demans (%8,8), 3 ve üzeri kronik hastalık (%53,1) sedanter grupta
daha fazla bulundu. Bakıcı gereksinimi, baston kullanımı, alt bezi gereksinimi
de sedanter grupta daha sık bulundu. ‘Sadece ev içi mobil olma’ ve ‘evden dışarı çıkmama’ sedanter grupta daha fazlaydı. Yaşam kalitesinde azalma, düşme
riskinde artma, sarkopeni, malnütrisyon riski ve demans tanısı sedanterlikle ilişkili bulundu. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde kronik böbrek hastalığı
(Olasılık oranı-OO: 3,45, %95Güven Aralığı-GA: 1,06-11,19, p=0,039), son
1 ay içinde travma geçirmiş olma (OO: 4,48, %95GA: 1,01-19,8, p=0,048),
haftalık evden dışarı çıkma sayısı (OO: 0,67, %95GA: 0,58-0,78, p<0,001),
1 aydan daha öncesinde operasyon öyküsü (OO: 2,27, %95GA: 1,03-5.00,
p=0,041), ev içi/ev dışı bağımsız olma (OO: 0,31, %95GA: 0,1-1.0, p=0,050)
ve devamlı bakıcı ihtiyacı (OO: 11,36, %95GA:1,71-75,31, p=0,012) sedanter
olmayla bağımsız ilişkili faktörler olarak tespit edildi.
Sonuç: Bu araştırmada iç hastalıkları yatan hastalarının yaklaşık yarısı sedanter bulundu. Kronik böbrek hastalığı, yakın zamanda travma geçirmiş olma,
evden çıkmada azalma, yakın zamanda operasyon öyküsü ve bakım bağımlılığı
sedanter olma ile bağımsız ilişkili faktörler olarak tespit edildi. Çalışılan değişkenler geriatri kliniğinde yatan hastalarda standart olarak incelenmekle birlikte birçok iç hastalıkları kliniğinde rutin olarak kayıt altına alınmamaktadır. Bu
değişkenlerin sedanterlik ana sonlanımıyla kuvvetli ilişki göstermesi, 50 yaş ve
üzeri, kronik hastalıkları bulunan iç hastalıkları yatan hastalarının standart değerlendirmesine dahil edilmesinin tanı, tedavi ve takip kalitesini artırabileceğini
düşündürmektedir. Diğer yandan, bulguların sebep sonuç ilişkisi göstermediği
akılda tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: International Physical Activity Questionnaire, IPAQ, sedanter yaşam,
yatan hasta, kronik iç hastalıkları

furosamid başlandı. Hastanın aldığı çıkardığı takibine göre hastanın furosamid
dozu 160 mg/gün çıkıldı.
Hastaya diüretik tedavisinin eklenmesi sonrası takiplerinde metabolik alkaloz
gelişmesi üzerine, mevcut metabolik asidozun diüretik tedavisine bağlı olduğu
düşünüldü. (pH 7,55, pCO2 31,5 mmHg, HCO3 28,2 mEq/L saptandı.) Bu
nedenle diüretik tedavisi kesilerek IV % 0,9 NaCI infuzyonu başlandı. Fakat izotonik infüzyonuna yanıt alınamayıp metobolik alkalozu derinleşmiştir. (pH 7,59,
pCO2 25,7 mmHg, HCO3 31,9 mEq/L saptandı.) Hastadaki metabolik alkalozun nedenini ve volüm durumunu belirlemek için idrar Cl· düzeylerine bakıldı.
Hastanın idrar Ucı > 40 mEq/L olması üzerine hastada Tuz-Duyarsız metabolik
alkaloz düşünüldü. Diüretiğe bağlı metabolik alkaloz ihtimalinden uzaklaşıldı.
Hasta gelişen güçsüzlük ve hiporefleksi durumunun alkaloza eşlik eden hipopotasemiye bağlı olduğu düşünüldü düşünüldü.. Hasta günlük 40meq l ıntravenöz
potasyum replasmanı başlandı. Hastanın kan potasyum düzeyinin yükselmesiyle hastanın klinik ve laboratuar tablosu düzeldi. Hastanın metabolik alkalozunun ciddi potasyum kaybına bağlı olduğu düşünüldü.
Sonuç: Vakamızda ürosepsise bağlı gelişen akut böbrek hasarı mevcut olup
tedavisi esnasında metabolik alkaloz ve ciddi hipokalemi saptanmış ve bu tabloya bağlı kas güçsüzlüğü ve hiporefleksi tespit edilmiştir. Metabolik alkalozun
tedavisinin temelini altta yatan nedenin düzeltilmesi ile birlikte sıvı ve elektrolit
dengesinin sağlanması oluşturur (2). Bununla birlikte metabolik alkalozun tedavisinde volüm deplesyonu, potasyum deplesyonu ve klorür düşüklüğünün tedavisi önemlidir (3). Vakamızda görüldüğü üzere komplike vakaların takibinde
çeşitli tedaviye bağlı veya hastalıkla ilişkili sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu
durumlara dikkat edilmeli etyolojik nedenler dikkatlice irdelenmelidir.
Anahtar kelimeler: Sepsis, metabolik alkaloz, hiporefleksi

Kaynaklar
1) Papadokis M.A., Mcphee S.J, Rabow M.W (Eds), Current Medical Diagnosis and
Treatment 2020 59th edition, Lange, Mc Graw Hill, USA 2007, pp 903-930
2) Gürsu M, Öztürk S, Aydın Z, Uzun S, Kazancıoğlu R. Ağır Metabolik Alkalozla Seyreden Bir Pseudo-Bartter Olgusu. Turk Neph Dial Transpl 2009; 18 (3): 136-139
3) Rose BD, Treatment of metabolic alkalosis. www.uptodate.com

Genel Dahiliye
Genel Dahiliye
PS-189
PS-187

KORONER ANJİYOGRAFİ SONRASI GEÇ DÖNEMDE GELİŞEN
KOLESTEROL EMBOLİSİ OLGUSU

SEPSİS TANISI İLE TAKİP EDİLEN OLGUDA GELİŞEN
HİPOREFLEKSİNİN ALTINDAKİ NEDEN: OLGU SUNUMU

Betül Saraç1, Sibel Yıldız Kaya2, İlker İnanç Balkan2, Sinem Nihal Esatoğlu3,
Neşe Saltoğlu2

Ertaç Berker1, Türkan Paşalı Kilit 2
1Kütahya Tavşanlı Devlet Hastanesi

2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Sepsis, enfeksiyona düzensiz inflamatuvar yanıtın neden olduğu fizyolojik, biyolojik ve biyokimyasal anormallikleri olan klinik bir sendromdur.
Metabolik alkaloz HCO3 yüksekliği ile karakterize bir tablodur. Metabolik alkalozun nedenlerini tespit etmek için, idrar Cl· düzeyleri kullanılarak tuz duyarlılı
ğına göre iki gruba ayrılır. Tuz-duyarlı metabolik alkaloz ekstrasellüler volüm
kontraksiyonunun bir bulgusuyken, tuz-duyarsız alkaloz ise normovolemi veya
hipervolemi ile birlikte total vücut bikarbonat fazlalığının göstergesidir (1)Sepsis tablosuyla takip edilen hastada metabolik alkolaza bağlı gelişen hiporefleksi
vakası tartışılmıştır.
Olgu: Bilinen Diabetes Mellitus, Bronşiyal Astım tanıları olan 57 yaşında
kadın hasta halsizlik, yorgunluk, ̊ateş şikayetleri ile acil servise getiriliyor. Hasta
ürosepsis ve akut böbrek yetmezliği tanıları ile dahiliye servisine yatırıldı. Hastanın soygeçmişinde özellik yok. Alkol ve sigara öyküsü yok. Yapılan fizik muayenesinde; bilinç açık, oryante, kopeere,kan basıncı 100/70 mmHg, So2:%90
nabız 98 atım/dk, ateş: 37,3 C olarak tespit edildi. Sistem fizik muayenelerinde
patolojik bulgu saptanmadı. Özellikle kas iskelet ve nörolojik muayenesi doğaldı. Hastanın tetkiklerinde kreatinin:2,04 mg/dl, üre:88,5 mg/dl, BUN:41 mg/dl,
AST:74 U/L, ALT:55 U/L, ldh:366 U/L,GGT:63 U/L, total billirubin:1,8 mg/dl, indirekt bil:1 mg/dl, sodyum:130 mmol/L, potasyum:3,7 mmol/l klor:96 mmol/L,
HGB:10,2 g/dl, trombosit:98000, beyaz küre:5840, CRP:372 ve kan gazında
pH 7,33, pCO2 40 mmHg, HCO3 21,3 mEq/L saptandı. İdrar tahlilinde lökosit
esteraz ++, nitrit + olarak saptandı.
Hastanın kan ve idrar kültürü alındıktan sonra, tazobaktam piperasilin 4x4,5
gr tedavisine başlandı. Hastanın takiplerinde sinüs taşikardisi (128 atım/dk)
gelişti. Sinüs taşikardisinin sekonder nedenlere (sepsis, hipoksi) bağlı olduğu
düşünüldü. Hastada gelişen trombositopenin sepsise bağlı olduğu düşünüldü.
Hastanın trombositleri hastanın kliniğinin düzelmesi ile yükselme eğilimine girdi. Hastanın hipoksinin devam etmesi üzerine çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde akciğer ödemi lehine bulgu olması üzerine hastaya intra venöz (iv)
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Giriş: Kolesterol embolisi, yaygın aterosklerozu olan yaşlı,erkeklerde daha
sık görülen,multisistemik bir hastalıktır.Aort ve ana dallarında yer alan aterosklerotik plaklardan,genellikle invaziv girişim sırasında,nadiren de spontan olarak dolaşıma karışan kolesterol kristallerinin,daha küçük damarları tıkaması ile
karakterizedir.Burada femoral arter yolu kullanılarak yapılan koroner anjiografi sonrası gelişen izole deri tutulumuyla seyreden kolesterol emboli olgusu
sunulmuştur.
Olgu: Bilinen ht, dm, kah, geçirilmiş svo, asd, talasemi minör taşıyıcılığı tanıları olan 70 yaşında erkek hasta 3 ayda ilerleyici seyir gösteren tek taraflı alt
ekstremitede livedoid görünüm ve ülsere yara ile servise yatırıldı (Resim). Muayenesinde bilateral dorsalis pedis ve tibialis posterior nabızları alınan hastanın
sol ayakta lateral ayak sırtında ve lateral malleolde nekroze yarası mevcuttu.
Tetkiklerinde mikrositer anemi, nötrofilik lökositozu, akut faz yüksekliği ve 24
saatlik idrarında 1 grama yakın proteinüri dışında özellik yoktu(Tablo).Nabızları palpabl olsa da ateroembolik etyolojiyi dışlamak için yapılan arteryel-venöz
Doppler USG’de patoloji saptanmadı.Alt ekstremite BT anjiyografide abdominal aorta ve dallarında aterosklerotik kontur düzensizlikleri,sol ana iliak arterde yaklaşık %50 daralma izlendi.Vaskülitik etyolojinin dışlanması için bakılan
ANA, ENA profili,ANCA,kriyoglobülin,afas antikorları ve lac negatif, C3 ve C4
düzeyi normal düzeyde saptandı.İnfektif endokardit açısından alınan hemokültürleri negatif sonuçlandı ve transtorasik ile transözefageal EKO’da kalp içi
kitle,vejetasyon veya trombüs izlenmedi.Göz dibi muayenesinde katarakt dışında bulgu saptanmadı.Hastanın anamnezi derinleştirildiğinde alt ekstremitedeki
lezyonların 6 ay önce koroner anjiyografi ile tek damar stent yerleştirildikten 3
ay sonra başladığı ve yine geçmiş tetkiklerinde aralıklı eozinofilisinin de olduğu görüldü.Kolesterol embolisi ön tanısı ile lezyonun olduğu cilt alanlarından
punch biyopsi yapıldı.Histopatolojik incelemede üst ve orta dermiste damar lü-
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menlerinde taze ve organize trombüs saptandı.Kalp damar cerrahisine konsülte edilen hastaya kullandığı asetilsalisilik asit ve silastazol tedavilerinin devamı
önerildi ve ilioprost 30 cc/h infüzyonu başlandı.Ancak hastanın yaralarında ve
livedoid görünümünde ilerleme devam etti.Plastik cerrahi,kalp damar cerrahisi
ve ortopedi konsültasyonu sonucu transtibial ampütasyon yapıldı.Amputasyon
materyalinin histopatolojik incelemesinde dermiste küçük çaplı damar lümenlerinde kolesterol embolisi,orta çaplı damarlarda aterosklerotik değişiklikler ve
fibrin trombüs izlendi.Hasta taburculuk sonrası poliklinik takibine alındı.Ancak
diğer ekstremitede de benzer lezyonların gelişmesi üzerine 1 mg/kg oral prednizolon başlandı.Bu tedavi ile de hastanın yeni lezyonlarında ne yazık ki iyileşme
gözlenmedi.
Sonuç: Kolesterol embolisinde,girişim ile bulguların başlaması arasındaki zaman 1 haftadan 4 haftaya uzayabileceği gibi,bazen bulgular birkaç ay
sonra da ortaya çıkabilir. En sık görülen bulgu cilt lezyonları olmakla beraber
böbrek,gis ve merkezi sinir sistemi gibi diğer organ ve organ sistemleri de etkilenebilmektedir. Bizim olgumuzda sadece cilt bulguları gözlenmiş olup klinik
belirtiler girişimden görece çok sonra ortaya çıkmıştır.
Anahtar kelimeler: kolesterol embolisi
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Nekroze yaraların olduğu livedoid görünümde sol alt ekstremite.

Hastanın laboratuvar değerleri
Biyokimya

Sonuç

Birim

Referans

hemoglobin

10,3

g/dl

13,6-17,2

hematokrit

32.5

%

42-52
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fl
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4,3-10,3
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mm3
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0,2

mm3

0-0,5

üre

48

mg/dl

17-49

kreatinin

0,81

mg/dl

0,7-1,2

sodyum

133

mmol/L

136-145
3,5-5,1

potasyum

4,2

mmol/L

crp

142

mg/L

<5

ast

39

IU/L

<40

alt

33

IU/L

<41

ldh

321

U/L

<250

Sedimentasyon

28

mm

0-15

Hba1c

6,7

gr/dl

4,8-6

ldl

106

mg/dl

<100

Trigliserit

78

mg/dl

<200

Hdl

53

mg/dl
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TÜBERKÜLOZ İLE AYRIMI YAPILAMAYAN BİR GRANÜLOMATÖZ
POLİANJİT OLGUSU
Esmanur Kaplan Tüzün
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim Araştırma Hastanesi

Nekroze yaraların olduğu livedoid görünümde sol alt ekstremite.

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Kan damarlarının inflamasyonu olarak tanımlanan vaskülitlerin spesifik olmayan semptom ve bulguları nedeni ile tanı alması güçtür. Küçük damar vaskülitlerinden biri olan granülomatöz polianjit; ateş, pürülan burun akıntısı, nazal
ülser, sinüslerde ağrı, artrit/artralji, öksürük, hemoptizi, nefes darlığı ve hematüri
kliniği ile gelebilir. Etkilenen dokulardan yapılan biyopsi de nonkazeifiye granülomların eşlik ettiği küçük damar vasküliti saptanır. Renal tutulum sonucunda
rapidly progresif glomerülonefrit gelişebilir(Tip III, pauci-immün). Bu bildiride
tüberküloz ile ayırıcı tanısında zorlanılan ve geç teşhis edilmiş bir granülomatöz
polianjit sunulacaktır.
Bilinen kronik bir hastalığı ve ilaç kullanımı bulunmayan 58 yaş erkek hastanın dış merkeze öksürük, halsizlik, kilo kaybı ile başvurduğu, 2 ay önce covid-19
pnömonisi öyküsü olması sebebiyle antiviral tedavi ve antikoagülan kullanımı
olduğu öğrenilmiştir. Covid enfeksiyonu sonrası eklemlerde yaygın ağrı, halsizlik
ve kilo kaybı olan hasta geçmeyen kuru vasıfta bir öksürük tariflemiştir. Kılo
kaybı istemsiz, son 2 ayda 8 kilogram olarak belirtilmiştir.
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Dıs merkezde paac grafisi sonrası 02/12/2021 toraks bt raporunda "Sol akciğer alt lobda yaklaşık 9x6cm boyutlarında kaviter lezyon izlenmektedir. Sol akciğer alt lob anteriorda büyüğü 8mm çapında olmak üzere birkaç adet, sağ akciğer
alt lob lateralde 17mm çapında, sağ akciğer alt lob medialde 17mm çapında yumuşak doku dansitesinde nodüller izlenmiştir. Sol hemitoraksta belirgin 15mm
kalınlığında plevral effüzyon mevcuttur" şeklinde belirtilmiştir. Kaviter lezyon
tariflenmesinden dolayı 16/12/2021 de pet bt çekilmiş olup "Sol nazal konkada
kısmen fokal artmış metabolik aktivite tutulumu izlenmiştir (SUV max:7.05).
Bilateral hiler lenf nodlarında düşük düzeyde artmış metabolik aktivite tutulumları mevcuttur (sağ SUV max:2.33 sol SUV max:3.00). Sağ akciğer orta lob, alt
lob, sol akciğer lingulada büyüğü yaklaşık 1.8cm boyutlu nodüler dansitelerde
fokal artmış metabolik aktivite tutulumu izlenmiştir (SUV max:4.53). Sol akciğer alt lob posterobazalde plevral tabanlı ve kavitasyonlar barındıran, yaklaşık
9.5x6.2x8.5 cm boyutlu, düzensiz sınırlı yumuşak doku dansitesinde patolojik artmış metabolik aktivite tutulumu izlenmiştir (SUV max:12.29). Bulguların
enfeksiyöz/granülomatöz-tüberküloz, olası malignite-metastaz ayırıcı tanısı açısından klinik ve histopatolojik inceleme önerilmektedir" şeklinde raporlanması
sonucunda hastaya transtorasik biyopsi yapılmış; granülomatöz inflamasyon
olarak saptanmıştır.
Hasta tüberküloz ön tanısı ile Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim Araştırma Hastanesi’ne yönlendirilmiş olup geliş tetkiklerinde BUN: 116 mg/dl, kreatinin: 7,74 mg/dl, GFH:7, Na:133 mmol/L, K:6,37 mmol/L, ÜA:10,3 mg/L,
Wbc:14160 /µL (nötrofil baskın), hemoglobin:9,5 g/dl, ferritin:1625 µg/L,
CRP:157 mg/dl, sedimentasyon:114 saptanmıştır. EKG’de hiperkalemi bulgusu
saptanmamıştır. İdrar tetkikinde proteinüri ve hematüri saptanmıştır. Fizik muayenede vital bulguları stabil, akciğerde solda hafif olmak üzere ince raller olup
bilateral 1 + pretibial ödem saptanmıştır. Abdomen ultrasonografisinde "Sağ
böbrek normal boyutlarda olup konturları düzenlidir. Parankim kalınlığı normaldir. Pelvikaliksiyel dilatasyon izlenmemiştir. Sol böbrek normal boyutlarda olup
konturları düzenlidir. Parankim kalınlığı normaldir. Pelvikaliksiyel dilatasyon
izlenmemiştir. Her iki böbrek parankim ekosu grade 1 düzeyinde artmıştır." şeklinde değerlendirilmiştir. Hastanın ilk etapta tüberküloz öntanısı ile sevk edilmiş
olması sebebiyle mikobakteri paneli, tüberküloz pcr ve mikobakteri sıvı kültürü
gönderilmiştir. Hastaya aldığı önde olacak şekilde sıvı başlanmış, acil olarak
nötralize mayi infüzyonu verilmiştir. Hastaya hızlı bir şekilde dörtlü tüberküloz
tedavisi (İzoniazid, rifampisin, prizinamid, etambutol) başlanmıştır. Hastanın
sıvı tedavisine, nötralize mai infüzyonuna cevap vermemesi, kreatin artışının
devam etmesi, elektrolit bozukluklarının artması, metabolik asidoz başlaması ve
idrar miktarının azalması nedeniyle dahiliye konsultasyonu istenerek acil diyaliz
tedavisine başlanmıştır.
Pulmorenal sendrom düşünülerek istenen ANA -, PR3 ANCA 1:320 pozitif,
MPO ANCA negatif olması üzerine ANCA ilişkili vaskülit olarak değerlendirilen
hasta için tüberküloz tedavisi kesilerek, 7 gün boyunca 1 mg/kg steroid verilmiş
ve sonrasında 500 mg siklofosfomid ile immünsüpresif tedavisine başlanmıştır.
4.kür immunsupresif tedavi sonrasında kontrol toraks bt karşılaştırılmalı değerlendirmesinde "Tarifli nodüller dışındaki önceki BT’de gözlenen kaviter nodüllerin kaybolduğu, effüzyonun kaybolduğu ve konsolidasyon alanının küçüldüğü gözlenmektedir." şeklinde raporlanmıştır. Böbrek fonksiyonları iyileşmeyen
hasta son dönem kronik böbrek yetmezliği tanısı ile haftada 2 gün hemodiyaliz
tedavisi ile takip edilmektedir.
Vaskülitler sinsi başlangıç ve hızlı ilerleme göstermeleri nedeni ile atlanabilen
hastalıklar olup, ilk anda ayırıcı tanıda akla gelmediğinde tanı koymada zorluklar olabilmektedir. Olgumuzda öncesinde geçirilmiş bir covid-19 enfeksiyonu
öyküsü olması, ülkemizde kaviter lezyon ve granülomatöz enfeksiyon ön tanısında ilk aklımıza gelen tanının tüberküloz olması ve akciğer semptomlarının
daha belirgin olması sebebiyle öncelikle granülomatöz polianjit düşünülmemiş
olup rapidly progresif glomerülonefrit bulgularının eklenmesi ve diyaliz tedavisi
sonrasında tanı konulabilmiştir.
Anahtar kelimeler: Pulmorenal Sendrom, Granülomatöz polianjit, PR3-ANCA

Tedavi öncesi PAAG

Tedavi sonrası PAAG
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AİLESEL HİPOKALEMİK ALKALOZ; GİTELMAN SENDROMU
OLGU SUNUMU
Şefa Hüseynova, Özlem Özlem Bozagcı, Şükriye Karagöl Taşçı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.b.d

Gitelman sendromu; hipokalemi ve metabolik alkalozun eşlik ettiği, hipokalsüri, hipomagnezemi ile giden, otozomal resesif geçiş gösteren ailesel bir
sendromdur (1). Genellikle erişkin yaşta teşhis edilir. Böbreklerde distal kıvrımlı
tübülde bulunan tiyazid duyarlı Na/Cl kotransporterini kodlayan SCL12A3 genindeki mutasyon sonucu oluşur. Mutasyon sonucu Na/Cl kotransporter sistemi
inaktive olur (Şekil 1). Bu durum sodyum ve klor kaybına yol açar. Sonuçta
hastada hipovolemi ve metabolik alkaloz gelişir. Hipovolemi sonucu renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi aktive olarak kortikal toplayıcı kanallarda sodyum
yükünü artırır. Aynı zamanda potasyum ve hidrojen atılımını artırarak hipokalemi ve metabolik alkaloza neden olur.
Olgu Sunumu: Bilinen kronik hastalığı olmayan 25 yaş kadın hasta; son 1
aydır baş ağrısı, kaslarda kramp şikayeti ile tarafımıza başvurdu. Hasta sorgulandığında bulantı, kusma, ishal tariflemiyordu. Terlemede artış, sık-sık idrara
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çıkma, aralıklı çarpıntı, sinirlilik şikayetleri olduğunu belirtiyordu. Diüretik ve
laksatif gibi herhangi bir ilaç kullanımı yoktu. Fizik muayenesinde; kan basıncı
90/60 mm Hg, nabız 72/dk, solunum sayısı 20/dk, diğer sistem bulgularında
patoloji yoktu. Elektrokardiyogramda ise normal sinüs ritmi mevcuttu ve QT
mesafesi normaldi. Soygeçmişinde ailede bilinen böbrek hastalığı yoktu. İdrar
tetkikinde; pH 8.5, dansite 1.025, protein 50 mg/Dl, lökosit 75 Leu/µL, eritrosit
ve glukoz negatifti. Spot idrarda; proteinüri 0,17 gr/gün, albuminüri 0,02 gr/
gün, potasyum 196 mmol/L, sodyum189 mmol/L, magnezyum 21.677 mg/dL,
klor 167 mmol/L, kalsiyum 1.81 mg/dL olarak saptandı. Kan biyokimyasında;
kan üre azotu (BUN) 15 mg/dL, kreatinin 0,55 mg/dL, sodyum 139 mmol/L,
potasyum 3,2 mmol/L, klor 98 mmol/L, kalsiyum 9,9 mg/dL, magnezyum 1.42
mg/dl olarak ölçüldü. Kan gazı incelemesinde; pH 7,46, parsiyel oksijen basıncı
(pO2) 101 mmHg, parsiyel karbondioksit basıncı (pCO2) 40 mmHg, bikarbonat (HCO3) 28,6 mmol/L, oksijen satürasyonu 98,2 olarak bulundu. TSH 2.7,
serbest T3 1,75 mIU/L, serbest T4 0.91 pg/mL, serum bazal kortizol 20.7 µg/dL,
plazma renin aktivitesi 13.38 ng/mL/saat, aldosteron düzeyi 51.77pg/mL, adrenokortikotropik hormon (ACTH) 18 pg/mL, parathormon (PTH) 82.5pg/Ml
olarak saptandı. Hastaya elektrolit replasmanı sağlanmasına rağmen elektrolit
imbalansı devam eden, hipokalemi, metabolik alkaloz, hipokalsüri, hipomagnezemisi olan hastaya etiyolojiyi aydınlatmak amacıyla genetik analiz yapılması
planlandı. Yapılan genetik inceleme sonucunda SLC2A3 geninde mutasyon
saptandı. Aile taramasında hastamız ile benzer şikayetleri olan kız kardeşinde de
hipokalemi, hipomagnezemi tespit edildi ve genetik danışmanlığa yönlendirildi.
SONUÇ: Kronik ve tedaviye dirençli hipokaleminin en sık sebepleri Gitelman sendromu, diüretik bağımlılığı ve Bulimia nervosa hastalarında olduğu gibi
gizli kusmalardır (3). Gitelman sendromu, distal kıvrımlı tübülde tiyazide duyarlı
Na/Cl kotransporterini kodlayan SCL12A3 genindeki mutasyonla bu sistemin
inaktive olması sonucu oluşur. (Şekil 1). Hastalarda normal kan basıncı, hipokalemi, metabolik alkaloz, hipomagnezemi ve belirgin şekilde hipokalsüri vardır
(1). Hipokalsüri olmasına rağmen serum kalsiyum, fosfor, PTH ve vitamin D3
düzeylerinde değişiklik saptanmaz. Ayırıcı tanıda diğer bir ailesel hipokalemik
alkaloz nedeni olan Bartter sendromu göz önünde bulundurulmalıdır. Hipokalemi ve metabolik alkaloz diüretik bağımlıları ile gizli kusmaları olan hastalarda
ve laksatif bağımlılarında da görülebilir. İyi bir anamnez ve fizik muayene ile
depresyon veya laksatif bağımlılığı tespit edilebilir. Diüretik bağımlılığında idrarda sodyum, potasyum ve klor atılımı Gitelman sendromlu hastalardan daha
yüksek bulunur. Laksatif bağımlısı olanlarda hipokalemi ile birlikte sıklıkla metabolik asidoz görülür. Gitelman sendromunun tedavisinde potasyum replasmanı,
hipomagnezeminin düzeltilmesinin yanısıra amilorid, triamteren ve spironolakton gibi potasyum tutucu diüretikler kullanılır. Ayrıca anjiyotensin dönüştürücü
enzim inhibitörleri de hipokalemi kontrolünde kullanılabilir. Non-steroid antiinflamatuar ilaçlar, Bartter sendromunun aksine, Gitelman sendromunda prostaglandin düzeyleri normal olduğu için genellikle yararlı değildirler. Sonuç olarak
metabolik alkaloz, hipokalemi ve normal kan basıncı olan erişkin hastalarda
diüretik ve laksatif bağımlılığı ve kronik kusmanın yanısıra ailesel hipokalemik
alkaloz sendromu olan Gitelman sendromu da ayırıcı tanıda düşünülmelidir ve
genetik geçişli bu hastalık yönünden aile bireyleri de taranmalıdır.
Anahtar kelimeler: Hipokalemi, Metabolik alkaloz, Hipokalsüri, Gitelman sendromu
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TİROİDİT TABLOSUNDAN LANGERHANS HÜCRELİ
HİSTİOSİTOZ TANISINA İLERLEME
Fatma Yörük, Burcu Kadı, İlker Taşçı
Sbü Gülhane Tıp Fakültesi Ve Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği

Giriş: Langerhans hücreli histiositoz (LHH) histiyositlerin kemik (%77), deri
(%39), lenf nodları (%19), karaciğer (%16), dalak (%13), mukokutanöz dokular
ve endokrin organlar gibi çeşitli dokularda birikmesi sonucunda multisistemik
tutulum yapan klonal proliferatif bir hastalıktır (1). Çocukluk çağında daha sık
rastlanır ve yetişkin yaşta nadir bir hastalıktır (2). Yıllık insidansı milyonda 1-2
olarak tahmin edilmektedir(3). Diğer yandan, hastalığa farkındalığın yetersiz
olduğu, gerçek insidansın daha yüksek olduğu düşünülmektedir (3). LHH en
sık kemikte litik lezyonların görülmesiyle bulgu verir (1). Bunun yanında endokrinolojik infiltrasyon belirtisi olarak en sık diabetes insipidus görülebilir (1).
Bu olgu sunumunun amacı nadir bir tutulum bölgesine ilişkin klinik özelliklerini
paylaşmaktır.
Olgu: S.K. 37 yaşında kadın hasta, 2 senedir devam eden halsizlik, bulantı,
baş ağrısı şikayetleriyle ağustos 2021’de 3. basamak dahiliye polikliniğine başvurdu. Beş yıldan beri hipotiroidi ve iki yıldan beri hipertansiyon tanısı vardı ve
her iki durum için medikal tedavi alıyordu. Ev hanımı ve lise mezunuolduğunu
ifade etti ve beş yıl önce Riedel tiroiditi nedeni ile opere olduğu bilgisini verdi
ve aynı dönemde başlayan günde 8-10 litre su içme tarifledi. Soygeçmişinde
annede tiroid kanseri, babada hipertansiyon mevcuttu. Sistemlerin gözden geçirilmesinde ateş ve gece terlemesi yoktu ancak bir yılda vücut ağırlığının %15’ini
(8 kg) kaybetmişti.
Fizik muayenede genel durum iyi, vital bulguları doğal bulundu. Tiroidektomi insizyon skarı mevcuttu ve tiroid palpe edilemedi. Her iki servikal zincirde
submandibular - submental bölgede birden fazla, en büyüğü 2x2 cm büyüklüğünde, elastik kıvamlı, fikse lenfadenopati palpe edildi. Sağ göz altında 3x2
cm kahverengi papüler lezyon mevcuttu ve diğer sistemleri muayenesi doğaldı.
Laboratuvar değerleri beyaz küre sayısı 9500/mm3 (%65 nötrofil, %20 lenfosit, %10 monosit, %2 eozinofil), hemoglobin 10,6 mg/dL, ortalama eritrosit
hacmi 81 fL, trombosit sayısı 350.000/mm3, böbrek fonksiyon testleri, karaciğer fonksiyon testleri, elektrolitler normal aralıktaydı. C-reaktif protein (CRP) 85
mg/L, sedimentasyon 105 mm/saat, TSH: 4,6 mIU/ml, T4: 1,2 ng/dl bulundu.
İdrar tetkikinde piyüri, hematüri ve proteinüri saptanmadı. Gaitada gizli kan
bulunmadı. CMV/EBV/BRUCELLA/VDRL/TORCH paneli negatifti. ANA negatifti. Periferik yaymada eritrositler normokrom normositerdi, atipik bulgu yoktu
ancak yer yer aktive monosit formlar mevcuttu. Önceki tetkikleri incelendiğinde
sedimentasyon ve CRP yüksekliğinin dört senedir beri devam ettiği anlaşıldı.
Hasta su kısıtlaması yapamadığından polidipsi net değerlendirilemedi ancak
idrar dansitesi 1001, osmolaritesi 60 mosm/kg hesaplandı. Ön hipofiz paneli
doğaldı. IGF 1 düzeyi düşüktespit edildi.
Akciğer grafisi doğaldı. Yüzeyel doku ultrasonografisinde boyunda her iki
servikal zincirde en büyüğü 29x10 mm olan, hilusları kabalaşmış lenf nodları tespit edildi. Tiroid ultrasonografisinde bilateral total tiroidektomi bulguları
dışında anormallik yoktu. Karın ultrasonografisinde karaciğer 160 mm ve 2.
derece yağlanma, beraberinde 30x20 mm hemanjiom tespit edildi.
Önceki tetkikleri incelendiğinde 2 kez lenf nodu insizyonel biyopsisi yapıldığı,
biyopsi patoloji sonucu metastatik karsinom lehine bulgu olmadığının bildirildiği, multinükleer dev hücre ve küme oluşturan histiyositlerin görüldüğü tespit
edildi. Riedel tiroiditi hikayesi olan hastada IgG4 ilişkili hastalık olabileceği düşüldü. IgG4 normal aralıkta bulunmasıyla pozitron emisyon tomografisi (PET)
çekildi (suv maks en yüksek olan lenf nodunun eksizyonel olarak çıkarılması).
PET-BT’de servikal ve supraklavikular alanda çoklu lenf nodları (suv max 6)
, sol iliak kanat litik lezyon (suv max 13), aksiyel apendiküler iskelet sistemi
kemik iliği aktivitesinin heterojen olduğu ve bulguların malign lenfoproliferatif
hastalık olabileceği bildirildi. Bu noktada daha önce alınmış biyopsi örneklerinin
IgG4 pozitifliği açısında değerlendirilmesi patoloji bölümünden talep edildi. Eş
zamanlı kemik iliği biyopsisi yapıldı ve yoğun fibroz ve yer yer histiyosit infiltrasyonu rapor edildi. Servikal lenf nodu eksizyonel biyopsisi histiyositten zengin
infiltrasyonCD1a (+) ve langerin (+) rapor edildi. Bu yolla hastaya LHH tanısı
konuldu ve halen sistemik tutulumlu LHH tanısıyla takip altındadır.
Tartışma: Sunulan olgunun multisistemik tutulum gösteren bir LHH hastası olması bu raporu özgün kılmaktadır. Ciltteki kahverengi pembe papüler
döküntülerden kemik iliği tutulumuna bağlı sitopeniye, karaciğer tutulumuna
bağlı kitle/kistik lezyondan endokrinolojik tutuluma bağlı diabetes insipidus, direk tiroid bezi infiltrasyonuna ve kemikte litik lezyonuna kadar LHH ile uyumlu
bulgular gösterdi. Hastamızın şikayetleri invaziv seyreden, normal tiroid dokusunun yoğun fibröz konnektif doku ile yer değiştirdiği tiroidit olan riedel tiroiditi
(4) nedeniyle tiroidektomi operasyonu geçirdiği döneme dayanmaktadır. LHH
nadir görülen ancak farkındalığımız arttığında erken tanı ve tedavi imkanı olan
bir hastalıktır.
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PRİMER YERİ BİLİNMEYEN NÖROENDOKRİN KARSİNOMUN İLK
SUNUMU OLARAK ŞİDDETLİ HİPERKALSEMİ: OLGU SUNUMU
Övgü Çetin, Büşra Güllüce, Musa Salmanoğlu, Mustafa Kaplan
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

69 yaşında, tıbbi öyküsü olmayan kadın sırt ağrısı, denge kaybı şikayetleriyle acil servise getirildi. Yaklaşık bir hafta önce ayaktayken kötüleşen ve yatar
pozisyonda düzelen baş dönmesi mevcuttu. Hastanın anamnezinde, bir ayda
kilo kaybı, çarpıntı ve yorgunluk mevcuttu Başvuruda vital bulguları normal
sınırlardaydı. Fizik muayenede normal vücut ağırlığına sahip, uyanık ve oryantasyonu tam, kuru ağız mukozası izlendi.Laboratuvar incelemeleri orta düzeyde
mikrositer anemi, kreatinin 1.3 mg/dL (normal aralık 0.6-1.2 mg/dL), kalsiyum
16.91 mg/dL (normal aralık 8.5-10.5 mg/dL), ldh 1490 U/L (normal aralık)
gösterdi. 135-214 U/L) ve 171 U/L lipazı (normal aralık 5-55 U/L) izlendi. Diğer
incelemeler arasında paratiroid hormonu (PTH) 7,12 pg/mL (normal aralık 1265 pg/L), 25-hihdroksi vitamin D 15,9 ng/mL (normal aralık 30-100 ng/mL) ve
TSH 1,21 uIU/mL (normal aralık 0,34-5,60 uIU/mL) olarak saptandı.Beynin
manyetik rezonans görüntüleme (MRG)&#39;sinde kalvaryumda çok sayıda
hipointens T1A görüntüsü, T2A ve AIR sekanslarında hiperintens görünüm,
kontrast incelemede kontrast tutulumu izlendi.Abdominal ultrason, karaciğerde
hipoekoik özelliklere sahip çok sayıda çok sayıda nodül gösterdi.Hastaya hastalığın birincil nedenini araştırmak ve metastatik organları görselleştirmek için
PET-CT görüntüleme yapıldı. Görüntülemede; Sağ akciğerde patolojik FDG
tutulumu, karaciğerde çoklu lezyonlar, sol adrenal bez tutulumu, her iki skapulada yaygın litik lezyonlar, sağ humerus başı, sağ klavikula, sternum, lateral
kaburgalar, omurlar, sakrumda çoklu odaklar, pelvis kemikleri, ve proksimal her
iki femur gözlendi.Karaciğerin sol lobunda (segment 2) hipoekoik bir lezyonun
A-takip ultrason eşliğinde biyopside kromogranin, sinaptofizin, PanCK, sitokeratin 56, 19 ve CK7 için pozitif boyanma ve CK20 ve TTF için negatif boyanma
ile metastatik nöroendokrin tümör ortaya çıkarıldı Sitolojide veya hücre blok
slaytlarında mitotik figür bulunmadı ve Ki- 67 indeksi %90 idi. Yukarıdakiler, bilinmeyen primer bölgelere sahip iyi farklılaşmış metastatik nöroendokrin tümör
tanısını destekledi. Malign hiperkalsemi ve bası semptomu etkili beyin lezyonu
değerlendirmesi yapıldı ve tedavi için dahiliye birimine yatırıldı. İntravenöz (IV)
sıvı, IV zoledronik asit ve IV prendnizolon tedavisi uygulandı. On günlük tedavide kalsiyumu hızla 16,91'den 7,7 değerine düştü ve hastada klinik iyileşme
izlendi. Hasta sisplatin+etoposid ile kemoterapi almaya başladı.
Anahtar kelimeler: Malign Hiperkalsemi, Nöroendokrin Karsinom, Paraneoplastik
Sendrom
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Giriş: Tirotoksik hipokalemik periyodik paralizi (THPP), erkekleri etkileyen
ve Asya popülasyonunda sık görülen nadir bir hastalıktır. Tirotoksikoza bağlı hipokalemi ile karakterizedir ve klinik bulgular hipokalemi ile ilişkilidir. THPP, potasyumun masif olarak hücre içine kayması nedeniyle hipokalemiye bağlı akut
kas güçsüzlüğü ile karakterize hipertiroidizmin nadir fakat önemli bir komplikasyonudur (1). Hipokalemi ve kas paralizileri tekrarlayıcıdır (2) Etkilenen birçok
hastada belirgin hipertiroidi semptom ve bulguları yoktur. Potasyum takviyesi
ve beta-adrenerjik blokerler ciddi kardiyopulmoner komplikasyonları önleyebilir
ve ayrıca periyodik paralizilerin iyileşmesini sağlayabilir (3) Hipertiroidizmin etkin kontrolü, paralizi tekrarını önlemek için endikedir. Bizde bacaklarda güçsüzlük şikayeti ile acil servise başvuran ve sonrasında da şikayetinin tirotoksikoza
bağlı hipokalemiye sekonder olduğu görülen olguyu sunmayı amaçladık.
Olgu: Otuz beş yaşında erkek hasta özellikle birkaç gün içinde alt ekstremitelerde artan yorgunluk ve bacaklarda belirgin olan kas güçsüzlüğü nedeniyle
acil servisimize başvurdu. Hipertiroidi için antitiroid ilaç kullanıp kutu bitince
kullanmamış ve uzun süredir kontrole gitmemiş. Fizik muayenesinde özellik
yoktu.Vital bulguları tansiyon: 110/70 mmHg, nabız: 72/dk ve ateş:36,50C idi.
Kas güçsüzlüğü için yapılan değerlendirmede akut nörolojik patoloji saptanmadı. Laboratuvar bulguları; TSH: 0 µIU/ml, serbest T3: 14,87 ng/dl, serbest
T4:2,49 ng/dl Üre:20 mg/dl kreatinin: 0,52 mg/dl, ALT:27, AST: 19, potasyum:
2,5 mmol/L, magnezyum:1,17 mg/dl ve kardiyak belirteçler normaldi. Tiroid
ultrasonografisinde: tiroid bezi boyutunda artış ve tiroidde kan akışında belirgin artış olarak raporlandı. Hipokalemi etiyolojisinin araştırılması ve tedavisi
üzerine kliniğimize yatırıldı. Hipokalemi için acil tedavi iv ve oral potasyum replasmanı verildi. Tedavisine hipertiroidisi için metimazol ve propnolol başlandı.
Oral ve iv potasyum replasmanı sonrası laboratuvar bulguları potasyum: 3,6
ve ertesi gün 4,2 mmol/L olarak saptandı. Semptomları düzeldi. Antiroid ilaç
tedavisine devam edilerek taburculuğu yapıldı ve poliklinik kontrolü önerildi.
Sonuç: Hipokalemi etyolojisi olarak nadir görülse de THPP de akılda tutulması gerekir. Hipokalemisi olan hastalarda tiroid fonksiyon testlerinin istenmesi atlanmamalıdır. Anamnez alınırken de hastaların hastalık ve ilaç öyküsü
mutlaka detaylandırılmalıdır. Ayrıca hipertiroidi hastalarının tedavileri düzenli
kullanımları konusunda bilgilendirilmelidir.
Anahtar kelimeler: tirotoksikoz, kas güçsüzlüğü, hipokalemi
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PANKREAS ADENOKARSİNOMUN İLK SUNUMU OLARAK
ŞİDDETLİ HİPOMAGNEZEMİ: OLGU SUNUMU
Ümit Yeşilova, Övgü Çetin, Mustafa Kaplan
Sultan 2.abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

68 yaşında, bilinen hipertansiyon, diyabetes melitus, koroner arter hastalığı
olan kadın hasta, anemi tetkik edilmek üzere elektif olarak yapılan endoskopikolonoskopi işlemi sonrası kanlı kusma şikayetiyle acil servise getirildi. Hastanın
anamnezinde, bir ayda 12 kilo kaybı, çarpıntı ve yorgunluk mevcuttu. Başvuruda vital bulguları normal sınırlardaydı. Fizik muayenede normal vücut ağırlığından düşük, kooperasyon ve oryantasyonu tam, kuru ağız mukozası izlendi.
Laboratuvar incelemeleri Sodyum (Na) - 141 mmol/L, Potasyum - 2,9 mmol/L,
Kalsiyum (Ca) - 6,71 mg/dL, Magnezyum - 0,36 mg/dL, Total Protein - 48 g/L,
Albümin - 31 g/L, Parathormon (PTH) - 26,03 pg/mL, C Peptid - 0,61 ng/mL,
Kreatinin (Spot İdrar) - 140,55 mg/dL, Mikroalbümin (Spot İdrar) - 41,3 mg/L,
Mikroalbümin/Kreatinin - 29,38 mg/gr kreatinin, Protein (Spot İdrar) - 224
mg/L, saptandı. Hasta elektrolit imbalans nedeniyle dahiliye servisine interne
edildi. Hastaya IV tedaviler başlandı. Hastanın IV magnezyum replasmanına
ve oral magnezyum takviyesine rağmen Magnezyum seviyesi düşük seyretmesi
üzerine hastada kolonoskopi hazırlığından bağımsız olarak kayıp düşünüldü.
Hastada renal magnezyum kaybı düşünülerek, 24 saatlik idrarda elektrolitlere
bakılıdı. Sonuçlar; Protein / Kreatinin - 165,69 mg protein/g kreatinin, Magnezyum (24 saatlik idrar) - 1,56 mg/gün, İdrarda Magnezyum - 0,13 mg/dL, Fosfor
(24 saatlik idrar) - 7,25 mg/gün, İdrarda Kalsiyum - 0,28 mg/dL, Protein (24
saatlik idrar) - 79,2 mg/gün, İdrarda Protein - 66 mg/L, İdrarda Kreatinin - 45,24
mg/dL, Kreatinin (24 saatlik İdrar) - 542,88 mg/gün, Klor (24 saatlik idrar) 78,72 mEq/gün, İdrarda Klor - 65,6 mEq/L, İdrarda Glukoz - &lt;2 mg/dL olarak saptandı. Hastanın sonuçlarıyla renal kayıp desteklenmedi. Hastanın aktif
GIS kaybı olmaması, ek semptomu olmaması, EKG anormalliği bulunmaması
üzerine pankreatit gibi patolojileri ekarte etmek amacıyla hastaya görüntüleme
yapılmasına karar verildi. Yapılan Manyetik Rezonans(MR) görüntülemesinde;
Pankreas baş kesim hizasında pankreatik kanal ve koledoka bası yapmış T2Ada
hiperintens 13x20mm boyutlu belli-belirsiz ince kontrastlanmaları olan komplike kistik görünüm izlendi. Hasta merkezimizde EUS işlemi yapılmaması nedeniyle dış merkeze yönlendirilerek pankreas adenokarsinomu tanısı konulmuş
olup hastanın onkolojik tedavisine başlanmıştır.

normositer anemi (Hb: 10,2g/dl), d-dimer (14610ug/L) ve fibrinojen yüksekliği
(4,59g/L) saptandı. Görüntüleme testlerinde safra yolları normal, sol akciğer alt
lobda enfarkt ile uyumlu opasite, pulmoner emboli, vena cava superior, sol internal iliak ven ve sağ femoralden popliteale kadar uzanan trombüsler saptandı.
Sorgulamasında son 1 yıldır başlayan belirgin kilo kaybı, nöropsikiyatrik semptomları, jeneralize nöbet nedeniyle yoğun bakımda yatış hikayesi, baş dönmesi,
denge kaybı, ani düşmeler, sağ gözde görme kaybı ve sol kulakta işitme kaybı
olduğu öğrenildi. Romatolojik sorgulamasında antifosfolipid antikor sendromu,
bağ doku ya da Behçet hastalığı açısından ek bulgu saptanmadı. Antifosfolipid
antikor testleri, ANA, antidsDNA, ENA profil, ANCA paneli, RF, HLA B5 negatif
sonuçlandı. Transtorasik ve transözafageal ekokardiografisinde infektif endokardit lehine bulgu izlenmedi. Otoimmün ensefalit ve paraneoplastik hastalık
paneli negatif saptandı. Yapılan PET-BT sonucunda bilateral supraklavikuler arterlerde aortadan çıkışından itibaren artmış FDG tutulumu izlendi. Cogan sendromu ön tanısıyla değerlendirilen hastanın kulak-burun-boğaz ve oftalmolojik
muayeneleri de Cogan sendromu ile uyumlu bulundu ve hastaya yüksek doz
kortikosteroid ve siklofosfamid tedavisi başlandı. İmmunsupresif tedavi altında
akut faz yanıtlarında gerileme izlenen hastanın takibine devam edilmektedir.
Tartışma: Cogan sendromu genel popülasyonda oldukça nadir görülmekle beraber erken tanının ve farkındalığın önemli olduğu, prognozun değişken
olduğu bir sistemik vaskülit tablosudur. Klinik bulguların çeşitliliği nedeniyle
benzeri bulgulara sahip bir çok sistemik hastalıkla karıştırılabilir. Tedavi açısından klinik çalışmalar kısıtlı olmakla beraber yüksek doz kortikosteroid ile birlikte
metotreksat, siklofosfamid ve biyolojik ajanlar tedavide değişen başarı oranları
ile kullanılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Vaskülit, Cogan Sendromu

Tablo 1. Cogan sendromunda sık rastlanan klinik bulgular
Oküler Bulgular

• Interstisyel keratit • Konjunktivit • Episklerit • Retinal vaskülit • Anterior/Posterior
sklerit • Kalıcı görme kaybı

İç Kulak Bulguları • Meniere-benzeri ataklar (vertigo, ataksi, bulantı-kusma, çınlama) • İşitme kaybı
• Kohlear hidrops
Sistemik Vaskülit

• Aortit • Küçük-orta damar vasküliti

Diğer

• Ateş • Kilo kaybı • Yorgunluk • Lenfadenopati • Hepatomegali-Splenomegali
• Perikardit • Karın ağrısı • Artralji-Artrit • Myalji • Pulmoner nodül
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NADİR BİR SİSTEMİK VASKÜLİT; COGAN SENDROMU: OLGU
SUNUMU
Sidar Çöpür1, Oğuz Çelebi1, Mustafa Cem Bülbül1, Mehmet Gökhan
Gönenli1, Elif Er Gülbezer2, Nilüfer Alpay Kanıtez2
1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ad
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Ad

Giriş: Cogan sendromu altta yatan patofizyolojik mekanizmaların ve epidemiyolojik verilerin kısıtlı olduğu nadir görülen kronik inflamatuar bir hastalık
olup ön planda interstisyel keratit, vestibulokohlear fonksiyonlarda bozukluk ve
sistemik vaskülit bulguları ile seyretmektedir. İmmünsupresif tedavilerin kullanımı ile birlikte hastalık prognozunda iyileşme görülmekle beraber az sayıda katılımcı ile yapılan retrospektif çalışmalara göre bilateral total işitme kaybı oranları
%50’nin üzerindedir.
Olgu: Bilinen kronik obstruktif akciğer hastalığı ve hipertansiyon tanıları
olan 63 yaşında erkek hasta acil servise sol yan ağrısıyla başvurdu. Yapılan
testler sonucu akut faz yanıtları yükseklik (ESR: 42mm/h, CRP: 58,6mg/L),

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

PS-197

NADİR BİR MONOKLONAL GAMOPATİ TABLOSU: POEMS
SENDROMU
Mustafa Cem Bülbül1, Sidar Çöpür1, Oğuz Çelebi1, Hilal Kağızmanlı1, Emre
Osmanbaşoğlu2
1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ad
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Ad

Giriş: Plazma hücrelerinin proliferatif hastalığına bağlı gelişen paraneoplastik bir tablo olan ve en belirleyici özelliği subakut gelişen demiyelinizan nöropati
tablosu olan POEMS sendromunun altta yatan patofizyolojisi net olarak anlaşılamamıştır ancak klinik tablonun serum vasküler endotelyal büyüme faktörü
(VEGF) düzeyi ile korele olduğu görülmüştür (1, 2).
Vaka Sunumu: Bilinen ek hastalığı olmayan 28 yaş erkek hasta iki senedir
artarak devam eden kalça ağrısı, özellikle alt ekstremitelerde olmak üzere parmak uçlarında karıncalanma hissi, yürüme güçlüğü ve ayak bileklerinde şişlik
şikayetleri ile başvurdu. Fizik muayenesinde hepatosplenomegalisi ve bilateral
pretibial ödemi saptanan hastanın nörolojik muayenesinde Romberg pozitif
izlendi, alt ekstremitede derin duyu ve vibrasyon kaybı olan hastada stepaj
yürüyüşü izlendi. Kan tetkiklerinde serolojik ve romatolojik testleri negatif izlenen hastanın elektromyografisi bilateral alt ekstremitede subakut-kronik dönem
duyusal-motor nöropati ile uyumlu izlendi. Toraks-abdomen tomografisinde
hilar, mediastinal, submandibular ve aortokaval patolojik lenf nodları ile hepatosplenomegali izlenen hastanın pozitron emisyon tomografisinde patolojik
FDG tutulumu izlenmedi (Resim 1). İleri kan tetkiklerinde VEGF düzeyi >700
pg/mg olarak izlendi, hormon ölçümlerinde patolojik düzey izlenmedi. Serum
ve idrar protein elektroforezlerinde saptanan IgA lambda tipi monoclonal band
immünfiksasyon elektroforezi ile doğrulandı. Kemik iliği biyopsisi yapılan hastanın kemik iliğinde başta perivasküler ve intestisyel dağılımlı IgA-lambda fenotipinde artış gösteren plazma hücreleri başta olmak üzere uyumlu bulgular
izlenmesi üzerine hastaya POEMS tanısı konuldu (Tablo 1). Lenalidomid ve
dekzametazon tedavisi başlanan hastaya 4 siklus sonunda otolog kemik iliği
nakli planlanmaktadır. Bortezomib tedavisi hastanın nöropati kliniği sebebiyle
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uygun bulunmadı. Takiplerinde 2 siklus tedavisi tamamlanan hastada klinik olarak tedavi yanıtı izlenmektedir.
Tartışma: Nadir bir klinik tablo olan POEMS sendromunun tedavisi konusunda klinik ve laboratuar takibi, radyoterapi, kortikosteroid tedavi, anti-VEGF
tedavi (Bevasizumab) ve sistemik tedaviler gibi farklı yaklaşımlar mevcuttur (3).
Lenalidomid-Dekzametazon tedavisi ile 75-95% arasında değişen oranlarda
hastalarda klinik iyileşme ve VEGF düzeylerinde düzelme izlenmektedir (1, 3).
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ZOR TANI SARKOİDOZ

Anahtar kelimeler: POEMS sendromu, monoklonal gamopati

Duygu Acer, Selma Karaahmetoğlu, Ali Can Kurtipek
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Ankara Şehir Hastanesi

Resim 1. Hastanın PET-BT sonucu

Tablo 1. POEMS tanı kriterleri
Mutlak Gerekli Kriterler (Her ikisi de bulunmalıdır)
1. Polinöropati
2. Monoklonal plazma proliferatif hastalık bulguları
Major Kriterler (En az bir tanesi bulunmalıdır)
1. Sklerotik kemik lezyonları
2. Artmış plazma veya serum VEGF düzeyi
3. Castleman hastalığı
Minör Kriterler (En az bir tanesi bulunmalıdır)
1. Organomegali varlığı (Splenomegali, Hepatomegali, Lenfadenopati)
2. Ekstravasküler sıvı yükü (Asit, Periferal ödem, Plevral efüzyon)
3. Endokrinopati varlığı
4. Deri bulguları
5. Papilödem
6. Trombositoz veya polisitemi

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Giriş: Sarkoidoz, nedeni bilinmeyen multisistemik granülomatöz bir hastalıktır. Net tanı kriterleri olmaması multisistemik tutulumu olması, birçok hastalığı
taklit edebiliyor olması nedeni ile tanıda zorluklar yaşanabilmektedir. Akciğer
tutulumu en yaygın tablosudur. Akciğer tutulumu olmadan diğer organ tutulumları oldukça nadir görülmektedir. MAS; ciddi ve akut inflamatuar sendromdur. Romatolojik hastalık dışında enfeksiyon hastalıkları ve kansere sekonder de
olabilir. MAS tanısındaki zorluk tedavide gecikmeye neden olarak ölümle sonuçlanabilecek durumdur. Bizim buradaki olgumuzu sunma amacımız akciğer
tutulumu olmayan, kilo kaybı, ondülan ateş, splenomegali, bilateral alt ekstremite ve abdomende makülopapüler döküntü, pansitopeni nedeni ile MAS tanısı
konulan ancak dalak tutulumlu marjinal zon ve granülamatöz hastalık ayırıcı
tanısı PET-CT ile yapılamayan hastada tanısal amaçlı splenektomi endikasyonu
var olabileceğinin vurgulanmasıdır.
Olgu Sunumu: 35 yaşında, ek hastalığı olamayan kadın hasta; dış merkeze
döküntü, istemsiz kilo kaybı ve ateş atakları ile başvurmuş. Anamnezinde özellikli olarak çiğ süt tüketim öyküsü vardı. Hasta ilk dış merkez başvurusunda akut
faz reaktanlarında yükseklik saptanması üzerine antibiyoterapi ile takip edilmiş.
Burada yapılan ilk kan tetkiklerinde pansitopeni mevcut (WBC: 2800, NEU:
1800, HGB: 9,7, PLT: 106.000, LYM: 690, HTC:30,5, MCV: 74,2), böbrek ve
karaciğer fonksiyon testleri ve ferritin normal aralıklarda, CRP:60 mg/L, ESH:14
mm/saat görülmüş. Antibiyoterapiye rağmen şikayetleri devam eden hasta kliniğimize yönlendirilmiş. Hastanın fizik muayenesinde batında asit görünümü, traube kapalı ve splenomegalisi mevcut idi, sırt karın ve bacaklarda yamalı somon
renginde maküler, üstü kepeklenmiş döküntüler mevcuttu. Hastanın döküntülerinden yapılan biyopside yüzeyel dermiste perivasküler kronik hücre iltihabi
hücre infiltrasyonu, dermiste birkaç alanda nekroz içermeyen granülom yapılar
görüldü, pansitopenisi devam ediyordu, akut faz reaktanları yüksekliği halen
devam ediyordu, AST, ALT, GGT normal aralıklarda, ALP: 236 idi. Serum ACE
düzeyi: 299.1 olarak görüldü. Romatolojik panel normal bulundu. Yapılan görüntülemelerde abdomen ultrasonografide karaciğer sağ lob uzunluğu KK 17.5
cm olup artmış, dalak uzun aksı 21 cm olup artmış idi. HRCT’de akciğer tutulumu yoktu. Yüzeyel lenfadenopatilere yönelik yapılan ultrasonografilerde sol
servikal, sağ ve sol submandibular, sol ve sağ ingunal bölgede lenfadenopatileri
saptandı, hepsi reaktif görünümde idi. PET-CT tüm vücut görüntülemede ise
dalak heterojen görünümde, artmış tutulum mevcut idi. (Suvmax: 5.7) Kemik
yapılarda vertebral kolon ve pelvik kemiklerde kemik iliğinde aktivite tutulumu
homojen tarzda belirginleşmiş idi, bu görünüm kemik iliği stimülasyonu olarak
yorumlandı. PET-CT’de dalak hariç diğer organlarda tutulum görülmedi. Hastaya MAS kriterlerini tamamladığı için (HLH-2004 kriterleri) prednizolon tedavisi
başlandı. Hastaya başlanan 40 mg prednizolon altında takiplerinde MAS kliniği
düzeldi ancak ateşleri devam ettiğinden 1 gr pulse steroid verilmesi planlandı.
Cilt, karaciğer ve dalak tutulumlu sarkoidoz/lenfoma ayırıcı tanıları ile hasta için
yapılan konseyde sarkoidoz tanısının yanında PET-CT’deki tutuluma göre ve
pansitopeni tablosu göz önünde bulundurularak dalak tutulumunun izole dalak lenfomasını ekarte ettiremeyeceği, ateşi prednizolon tedavisi ile de devam
eden hasta için tanısal olarak splenektomi yapılması kararı alındı. Operasyon
materyali biyopsi sonucu sarkoidoz uyumlu geldi, hastanın steroid tedavisine ek
olarak, plaquenıl ve azatioprin başlandı.
Tartışma: Sarkoidoz, nedeni bilinmeyen multisistemik granülomatöz bir hastalıktır. Patofizyolojisinde bilinmeyen bir antijenin stem selleri uyararak granulomatöz reaksiyona neden olduğu kabul edilmektedir (1) Net tanı kriterleri olmaması nedeni ile birçok hastalıkla karışabilmektedir. Akciğer tutulumu olmadan
görülen sarkoidoz vakaları nadirdir. Access kohortuna göre hastaların %95’inde
akciğer tutulumu görülür. Ekstrapulmoner sarkoidoz vakaları ise yalnızca %2
sıklıkla görülmektedirler. (2) Sarkoidozun cilt tutulumu spesifik ve nonspesifik
şekillerde görülebilir. Spesifik lezyonlarda cilt biyopsilerinde granülomlar görülür, bunlar kozmetik görünüm dışında genellikle semptoma yol açmayan lezyonlardır. (3, 7) Splenik tutulumlu sarkoidoz genellikle asemptomatiktir, % 3 sıklıkta
görülür. Çok nadir olarak hastalarda masif splenomegali ve buna bağlı olarak
hücre serilerinde azalmaya yol açabilir. (3,4,5,6)MAS romatolojik hastalıklardan
juvenil romatoid artirit ile birlikteliği en eski bilgidir. Fukuta ve ark (9) yaptıkları
çalışmada 1014 romatolojik olgunun 24 dünde SLE ile birlikte MAS’ı göstermişlerdir. Bu çalışmada sarkoidoz ile MAS birlikteliği gösterilmemiştir. Aterino ve
ark ise sarkoidoz ile MAS birlikteliğini %1.2 olarak saptamıştır.(10) MAS’ta klinik
tablo kendini ateş, sitopeni, (bisitopeni/ pansitopeni) ferritin yüksekliği, hipertrigliseridemi, karaciğer fonksiyon testleri bozuklukları, hipofibrinojenemi ve hepatosplenomegali olarak gösterir. MAS tanısı HLH 2004 kriterlerine göre konulmakla beraber bu kriterlerin sensitivite ve spesifitesi düşüktür. MAS tedavisinde
kortikosteroidlerin yeri büyüktür. Sarkoidoza eşlik eden MAS tablosu oldukça
nadir görülür, HLH kriterleri eşliğinde sarkoidoz tanılı hastalarda MAS’tan şüp-
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helenildiğinde vakit kaybedilmeden tedavisine başlanmalıdır. MAS tedavisinde
temel ilaç steroid olmakla beraber bazen tedavi için immunsupresif ajanların
eklenmesi gerekebilir. Ancak olgumuzda steroid tedavisine klinik yanıt alınamayıp lenfoma ayırıcı tanısında klinik ve görüntüleme tetkiklerinde başarılı olunamamış hastaya splenektomi uygulanarak tedavisi düzenlenmiştir(3,11,12,13)
Ciddi hipersplenizm ve buna bağlı şiddetli ağrı, dalak enfarktüsü, dalak rüptürü,
kortikosteroide dirençli pansitopeni varlığında nadiren splenektomi gerekir. (7)
Bazen de splenektomi lenfomalardan ayırt edilemeyen vakalar için yapılabilmektedir. (7,8) Sonuç olarak makrofaj aktivasyon sendromu ile giden sarkoidozis olgularında dalak tulumu varlığında görüntüleme tetkikleri ile ayırıcı tanıya
ulaşılamaz ise tanı için splenektomi yapılması gerekir.
Özet: Ekstrapulmoner tutulumlu sarkoidoz vakaları çok nadirdir. Ateş, döküntü, hepatosplenomegali ve sitopeni saptanan hastalarda lenfoma ile birlikte
ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Makrofaj aktivasyon sendromu ile giden sarkoidoz
tablosu tanı ve tedavinin gecikmesi durumunda ölümcül olabilmektedir. HLH
kriterlerine göre MAS’tan şüphelenilen hastalarda gecikmeden kortikosteroid
tedavisi başlanmalı ve ek tedavi seçenekleri düşünülmelidir. Lenfoma ve sarkoidoz tutulumlu splenin ayırt edilemediği vakalarda tanı amaçlı splenektomi yapılabilmektedir. Splenektomi sarkoidozun doğal klinik seyrini değiştirmez, tedavi
sağlamaz. Hastaların kortikosteroide diğer immunsupresif ilaçlar ile tedavisine
devam etmesi, bu sırada hastalık aktivasyonu açısından yakın takip edilmesi
gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: MAS, HLH, Sarkoidoz, granülomatoz hastalık, splenektomi
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Hastanın ilk gelişindeki mevcut döküntüleri

Hastanın prednizolon tedavisi sonrası döküntülerinin düzelmiş hali
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GERİATRİK YAŞTA TANI ALAN FAKTÖR 8 EKSİKLİĞİ OLGU
SUNUMU: EDİNSEL HEMOFİLİ A
Merve Çağla Korkmaz, Büşra Güzel, Hasan Sözel
Akdeniz Üniversitesi

Giriş: Edinsel hemofili A (EHA) daha önceden hemostaz sistemi normal
olan bireylerde, faktör VIII’e (FVIII) karşı gelişen otoantikor sonucu FVIII’in işlevinin inhibisyonuna bağlı olarak görülen nadir bir kanama bozukluğu olarak
tanımlanır. Sıklığı yaşla birlikte artar. Sıklık sırasına göre; kolajen-vasküler (RA,
SLE) ve diğer otoimmun hastalıklar (yaklaşık %16-18), malign hematolojik hastalıklar (KLL, HDL, MM, Waldenström makroglobulinemisi, MDS, miyelofibroz,
eritrolösemi), solid tümörler (prostat, akciğer, kolon, mide, baş-boyun, serviks,
meme, böbrek tümörleri, melanom), gebelik, özellikle postpartum dönem (yaklaşık %10), ilaç reaksiyonları (penisilin ve türevleri, sülfon grubu antimikrobikler,
fenitoin, metil dopa, kloramfenikol, interferon alfa, fludarabin, levodopa, klopidogrel) (yaklaşık %3), dermatolojik hastalıklar (psoriazis, pemfigus), infeksiyon
ve aşılama (M. pneumoniae, hepatit B, hepatit C, influenza aşılaması), solunum
sistemi hastalıkları (astım, KOAH) yer alır.. Ancak, otoantikor oluşumuna yol
açan neden, hastaların yaklaşık yarısında saptanamamaktadır (idiyopatik).
Vaka: 85 yaş kadın, bilinen KBH, SVH (1 yıl önce, sekelsiz), Astım, DM,
HT’si bulunmakta. Acil servise sol bacakta ağrı ve şişlik şikayeti ile başvurmuş.
10-12 gündür sol diz ön kısmında morluk ve yan kısmında şişlik geliştiğini tariflemekte. Ağrısı NSAİD ile ve pozisyonla değişmemekte olup herhangi bir travma
öyküsü bulunmamakta. Bir aydır olan kollarda morarma ve 10 gündür olan
siyah renkli dışkılama nedenli daha önce değerlendirilmiş, aktif kanama odağı
saptanmamış. Sık kan transfüzyonu ihtiyacı olduğunu belirtmekte. Fizik muayenede ekstremitelerde yaygın ekimozları mevcut, sol bacakta diğerine göre
çap farkı ve palpasyonla ağrı vardı. Ekstremiteleri sıcak olup periferik nabızları
açıktı. Acil serviste bakılan tetkiklerinde hgb:4 g/dL (12-16), MCV:93,4 fL (80102), plt:274 BIN/mm3 (150-450), PT:10,24 sn (9,8 - 12,1), INR:0,95 (0,9 1,2), APTT: 62,46 sn (23-32), kre:2,18 mg/dL (0,5 - 0,9), eGFR:20,01 mL/
dk/1.73m2 (90-150) olarak sonuçlandı. Femur fraktürü açısından acil serviste
çekilen kalça BT; sağda vastus lateraliste ~2 cm derinliğinde, gluteus minimusta
minimal hematom sahası izlendi (kas içi hematom?) olarak raporlandı. Hasta
anemi etiyoloji araştırılmak üzere iç hastalıkları servise interne edildi. Geçirilmiş SVO öyküsü nedenli klopidogrel kullanımı olan hastanın hematom öyküsü
nedenli, ilacına ara verildi. Gerekli kan ürünü replasmanları yapıldı. Periferik
yaymasında; anizositoz, poikilositoz, hipokromi mevcut, şistosit görülmedi. Her
alanda bir adet akantosit mevcuttu. Nötrofil hakimiyeti ve yer yer çomak hücre
görüldü. Bir adet trombosıt kümesi izlendi, trombosit sayısı yeterliydi. Anemi
nedenli bakılan nutrisyonel parametreleri normaldi. APTT uzunluğu etiyolojisine yönelik mixed test yapıldı. 1. ve 2. Saat değerleri yüksek olarak saptandı.
(1. Saat normal değeri: 24,3 hasta değeri:63,9 2. Saat normal değeri:25,5 hasta değeri:66,7) Faktör9:129,8 (70-120), faktör8:0.4 (70-150), faktör 8 inhibitör:14,4 (pozitif), faktör 9 inhibitör:negatif olarak sonuçladı. Hastada Hemofilia
A düşünülmüş olup etiyolojik nedenler açısından tetkikleri planlandı. Serum
ve idrar immunfiksasyon elektroforezinde ve serum protein elektroforezinde
bant görülmedi. Çekilen abdomen ve toraks BT de malignite açısından anlamlı
bulgu saptanmadı. ANA:1/100 homojen granuler, AMA M2 ve Ro-52 pozitif
olarak geldi. Lupus antikoagulan ve anti-kardiyolipin ıgM/ıgG negatif olarak sonuçlandı. Romatolojık sistem sorgusu normaldi. Hastadan Sjögren Sendromu
açısından schirmer but istendi, göz kuruluğu saptanmadı. Sjögren Sendromu
tanı kriterlerine göre hastaya tanı koymak için tükrük bezi biyopsisi yapılması
planlandı, ancak hasta işlemi kabul etmedi. Hastaya Hemofili A için faktör 8
inhibitör tedavisi başlandı. Aktif olarak haftalık tedavisini almakta ve rutin kontrollerine devam edilmektedir.
Sonuç: Hemofili, faktör VIII veya IX eksikliği sonucunda gelişen nadir bir kalıtsal kanama bozukluğu olup, eklem içi (hemartroz) ve kas içi (hematom) kanamalarla kendini gösteren bir grup hastalıktır. Özellikle erken çocukluk döneminde kolay ekimoz oluşumu, özellikle eklem içi ve kas içi spontan hematomların
varlığı ve girişimler/travma sonrası beklenenden uzun süren kanama öyküsünün
varlığı hemofiliyi akla getirmekte olsa da ileri yaş, özellikle kas içi hematom
ve açıklanamayan anemi durumlarında edinsel hemofili gözden kaçmamalıdır.
Anahtar kelimeler: geriatrik, faktör 8 eksikliği, edinsel, hemofili A

Kaynaklar
https://www.thd.org.tr/
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LÖPROLİD ASETAT TEDAVİSİNİN NADİR BİR KOMPLİKASYONU:
ANAFİLAKTİK REAKSİYON
Sidar Çöpür, Oğuz Çelebi, Mustafa Cem Bülbül, Mehmet Gökhan Gönenli
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ad

Giriş: Löprolid asetat başta olmak üzere GnRH analogları prostat ve meme
kanseri, endometriozis, santral puberte prekoks ve uterus leiomyomlarının tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır(1). Yaygın yan etkileri arasında hipogonadism ve lokal deri reaksiyonları yer alır(2).
Vaka Sunumu: Bilinen Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı, hipertansiyon ve kronik hepatit C enfeksiyonu öyküsü olan 74 yaş erkek hasta proksimal
femur kırığı sebebiyle yapılan ortopedik cerrahide alınan patoloji örnekleri sonucu sonrası metastatik prostat kanseri tanısı aldı. Hastaya takiplerinde gelişen
ve Enterobacter cloacae etkenli hastane kökenli pnömoni için meropenem ve
Staphylococcus etkenli septisemi nedeniyle teicoplanin antibiyoterapisi başlandı. Hastanın onkolojik tedavisi günlük 50 mg bikalutamid tablet ve üç ayda bir
löprolid asetat subkütan enjeksiyonu olarak planlandı. Meropenem-teikoplanin
antibiyoterapisinin 10. ve bikalutamid tedavisinin 15. Gününde uygulanan
subkütan löprolid asetat enjeksiyonu sonrası hastada bilateral alt ekstremitede
yaygın kaşıntılı makulopapüler döküntü, dispne, bronkokonstriksiyon ve hipotansiyon gelişmesi sonrası hastaya anafilaktik reaksiyon klinik tanısı koyuldu.
Anafilaktik reaksiyon 8 mg intravenöz dekzametazon, 45.5mg intravenöz feniramin, kristaloid sıvı replasmanı, rezervuarlı maske ile oksijen desteği ve 0.5 mg
intramusküler adrenalin enjeksiyonu ile başarılı şekilde tedavi edildi. Reaksiyon
sonrası monitorize takip edilen hastada ek reaksiyon izlenmedi.
Tartışma: Literatürde löprolid asetat ilişkili anafilaksi hakkında az sayıda
vaka sunumu bulunmakla birlikte vakamız bilinen alerjik hastalık veya reaksiyon öyküsü olmayan bir hastada subkütan enjeksiyon sonrası reaksiyon gelişen
üçüncü vaka olması sebebiyle önemlidir(3, 4).
Anahtar kelimeler: Anafilaktik reaksiyon, löprolid asetat

Kaynaklar
1. Wilson AC, Meethal SV, Bowen RL, Atwood CS. Leuprolide acetate: a drug of
diverse clinical applications. Expert Opin Investig Drugs 2007; 16: 1851-1863.
2. De Sanctis V, Soliman AT, Di Maio S, Soliman N, Elsedfy H. Long-term effects and
significant Adverse Drug Reactions (ADRs) associated with the use of Gonadotropin-Releasing Hormone analogs (GnRHa) for central precocious puberty: a brief
review of literature. Acta Biomed 2019; 90: 345-359.
3. Grant JP, Jr., Levinson AW. Anaphylaxis to leuprolide acetate depot injection during treatment for prostate cancer. Clin Genitourin Cancer 2007; 5: 284-286.
4. Fujisaki A, Kondo Y, Goto K, Morita T. Life-threatening anaphylaxis to leuprorelin
acetate depot: case report and review of the literature. Int J Urol 2012; 19: 81-84.

polikliniğine kontrol amaçlı yaptığı başvurusunda trombosit sayısı 11. 10^3/
mm^3 olarak saptanmıştır. Konfirme etmek amacıyla istenen hemogramda
trombosit sayısı 2. 10^3/mm^3, diğer serileri normal aralıkta görülen hasta tetkik ve tedavi amacıyla yatırıldı. Hastanın poliklinik başvurusu sırasında
aktif kanama bulgusu bulunmamaktadır. Hastanın özgeçmişinde 2 sene önce
katarakt nedeniyle geçirilen operasyon öyküsü dışında özellik bulunmamaktadır. Olası trombositopeni nedenleri açısından hasta tarandı. Geçmişe yönelik
yapılan taramalarda hastanın daha önce trombositopeni öyküsünün olmadığı
saptanmıştır. Hastanın toraks bt ve abdomen usg görüntülemesinde patolojik
görünüm saptanmadı. Periferik yaymada izole trombositopeni tespit edildi.
Blast hücresi görülmedi, Eritrositler normokrom normositer görünümdeydi.
İncelenen viral markerler arasında CMV IG G pozitif, IG M negatif olarak sonuçlanmış, diğer viral markerlar negatif olarak saptamıştır. Diğer trombositopeni nedenleri dışlandıktan sonra hasta Covid-19 ilişkili trombositopenik purpura
kabul edildi. Yatışında trombosit sayısı 2.10^3/mm^3 olan hastaya 2 ünite
ışınlanmış trombosit replasmanı uygulandı. Replasman sonrası kontrol trombosit sayısı 16. 10^3/mm^3 olarak görüldü. Hastaya intravenöz prednol 2x40
mg /gün uygunladı. Hasta tedaviden fayda gördü ve prednol 16 mg tablet 4x1
ile taburcu edildi.
İmmun trombositopenik purpura (İTP) düşük trombosit sayısı ile seyreden
nadir bir otoimmün hastalıktır. İTP bir dışlama tanısıdır. Hastalarda artan kanama riskine neden olmaktadır. COVİD-19 hastalarında da enfeksiyona sekonder
İTP gelişebileceği ve İTP’nin COVID-19 ile ilgili önemli bir komplikasyon olduğu unutulmamalılıdır.
Anahtar kelimeler: COVİD-19, Trombositopeni, Peteşiyal döküntü, Kanama

Kaynaklar
1- Robins Temel Patoloji, Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Jon C. Aster, Onuncu Baskı,
2020
2- İmmün trombositopeni için kılavuzlar, Neunert C, Terrell DR, Arnold DM, et al.
Amerikan Hematoloji Derneği 2019, doi:10.1182
3- COVID-19 ile ilişkili immün trombositopeninin klinik özellikleri, yönetimi ve sonucu: Fransız çok merkezli bir seri, Matthieu Mahévas, 1 Guillaume Moulis, 2, 3, 4
Emmanuel Andres et all., 4 Ağustos 2020 doi: 10.1111
4- COVID-19'a Sekonder İmmün Trombositopeni: Sistematik Bir İnceleme, Sukrita
Bhattacharjee # 1 ve Mainak Banerjee # 2,SN Compr Clin Med. 2020; 2(11):
2048–2058.
Olgunun periferik yayması: İzole trombositopeni
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COVİD-19 İLİŞKİLİ İMMÜN TROMBOSİTOPENİK PURPURA
OLGU SUNUMU
Emine Sınlık, Ece Seçgin Demir, Başak Çakır Güney, Mustafa Kaplan
Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi

İmmun trombositopenik purpura (İTP) antiplatellet antikorların tetiklediği
ve antikor bağlı trombositlerin dalakta makrofajlar tarafından yıkıldığı otoimmün bir durumdur. İmmün trombositopeni genellikle trombositopeninin diğer
olası nedenlerinin dışlanmasına ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesine dayanan geriye dönük bir tanıdır. ITP için çevresel (örneğin enfeksiyon, malignite
ve ilaçlar) ve genetik yatkınlık dahil çeşitli pek çok risk faktörü tanımlanmıştır.
İmmün trombositopenik purpura (ITP) olarak bilinen immün trombositopeni,
COVID-19'un da önemli bir komplikasyonu olarak ortaya çıkmıştır. Klinik seyri
hastalarda değişkenlik göstermektedir. COVİD-19 ile ilişkili İTP olgularının klinik özelliklerinin ve tedavi seçeneklerinin değerlendirildiği çalışmalar her geçen
gün artmaktadır. Bu olgu sunumunda hastanemiz COVİD-19 servisinde yatan
COVİD-19 ilişkili İTP tanılı hastamızı sunuyoruz.
Bilinen kronik hastalığı olmayan 56 yaşındaki erkek hastada COVİD-PCR
pozitifliğinin üçüncü gününe kadar kanlı balgam ve burun kanaması şikayetleri
olup, sonrasında vücutta yaygın peteşiyal döküntüler gelişmiştir. Hasta CovidPCR pozitifliğinin sekizinci gününde bir gündür olan öksürük ve öksürükten
sonra başlayan göğüs ağrısı şikayeti ile Covid polikliniğine başvurmuştur. Covid
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YÜKSEK DOZ METOTREKSAT KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ
PANSİTOPENİ VE STOMATİT OLGU SUNUMU
Dilan Kabaca, Banu Böyük, Hande Erman, Seydahmet Akın, Safa Halil Abacı,
Özcan Keskin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim
Dalı İstanbul

Giriş: Romatoid artrit (RA) etiyolojisi tam olarak bilinmeyen, eklemlerde
sinoviyal hücre proliferasyonu ve inflamasyona bağlı destrüksiyon yapması ile
karakterize sistemik inflamatuar bir hastalıktır. Hastalığın progresyonunu engellemek amacıyla hastalığı modifiye edici ilaçlar kullanılmaktadır. Bu grup ilaçlar
içinde, öncelikli ilk tercih ilaç metotreksattır (MTX). Metotreksat (MTX) yüksek
dozlarda malignitelerde, düşük dozlarda ise RA gibi kronik inflamatuar hastalıkların tedavisinde kullanılan antiproliferatif etkiye sahip bir folik asit antagonistidir. Düşük doz MTX tedavisi alan RA hastalarında miyelosüpresyona bağlı
lökopeni, trombositopeni, anemi gibi sitopeni tabloları oluşabilmektedir. Yüksek
dozda kullanıma bağlı olarak daha ağır sitopeniler ve MTX’ın epitel dokuda
birikmesi sonucu mukozit ile cilt ülserleri meydana gelebilmektedir. Burada, RA
tanısı ile yanlışlıkla yüksek doz MTX alan, bunun sonucunda stomatit, döküntü,
ishal ve pansitopeni gelişen olgumuzu sunduk.
Olgu: Bilinen HT ve RA tanılı 42 yaş kadın hasta son on gün içinde birkaç kez acile ağız içinde yara şikayeti ile başvuruyor. Enfeksiyon hastalıkları ve
kulak burun boğaz hastalıkları hekimi tarafından değerlendirilen hastaya oral
ve intramuskuler antibiyotik tedavileri veriliyor. Ancak ağız içindeki lezyonları
gerilemeyen, ekstremitelerde döküntüleri oluşan ve ishali başlayan hasta tekrar
acile başvuruyor. Tarafımıza danışılan hastanın öyküsünde RA nedenli 2 haftadır metotreksat başlandığı ancak ilacı her gün 15 mg alarak yanlış kullandığı
öğrenildi. Oral mukoziti, döküntüsü, ishali ve pansitopenisi olan hasta metotreksat intoksikasyonu olarak değerlendirilerek servise yatırıldı. Fizik muayenesinde bilateral bukkal mukozada ve alt dudak medial kısımda yaygın mukozit
görünümü mevcuttu. Her dört ekstremitede ve kalça bölgesinde papüler döküntüleri mevcuttu. Solunum ve kardiyak sistem muayeneleri doğaldı. Tetkiklerinde karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri normaldi. Wbc:1090 uL Hgb:7 g/dl
Mcv:71 Plt:4200 uL Ne# 420uL Ly# 540 mm3 Crp:163 mg/L olarak görüldü.
Periferik kan yaymasında, hipokromik normositer anemi, trombosit sayısı sayım
ile uyumlu şekilde düşük, parçalı ve lenfosit sayısında azalma saptandı, atipik
hücre görülmedi. Pansitopeniye yönelik bakılan vitamin B12, folat düzeyi normal, hepatit belirteçleri, ANA, Brusella ve Salmonella testleri negatif bulundu.
Batın ultrasonografisinde de hepatomegali, splenomegali saptanmadı. Hastanın
tedavisinde kalsiyum lökovorin, filgrastim 30 (mü)/gün subkutan ve folik asit tb
1x1 oral tedavisi başlandı. Kan ve idrar kültürleri alınarak seftriakson 1x2 gr ıv
tedavisi başlandı. Oral mukozit tedavisi başlandı. Hastanın takipleri sırasında
kan ürünleri transfüzyonu ihtiyacı olmadı. Takibinde nötropeniden çıkan hastanın filgrastim tedavisi stoplandı. Yedi günlük tedavi sonrası hastanın döküntüleri
ve mukoziti geriledi, ishal şikayeti düzeldi, kan ve idrar kültürlerinde üreme olmadı, akut faz reaktanları geriledi. Hemogramında Wbc:12.540 uL hgb:9,1 g/dl
mcv:78 plt:292.000 uL ne# 8810 uL olarak görüldü. Romatoloji polikliniğine
yönlendirilen hastanın ilaçları düzenlenerek hasta ayaktan takibe alındı.
Sonuç: RA tedavisinde uzun süreli MTX kullanımı etkili ve güvenli kabul
edilmektedir. Ancak nadir de olsa pansitopeni ile seyreden kemik iliği baskılanması, mukozit, cilt ülserleri, toksik hepatit ve böbrek fonksiyon bozuklukları gibi
yan etkilere neden olabilmektedir. Önerilen dozlardan fazla MTX kullanımı hayatı tehdit edebilecek intoksikasyonlara neden olabilir. RA tanısı konulmuş olan
bir hastada bulantı, kusma, ateş, oral ülserler ve cilte döküntüler görüldüğünde
MTX intoksikasyonu akla gelmeli ve ilaç dozu sorgulanmalıdır.
Anahtar kelimeler: methotraxeta, pancytopenia, stomatitis

Resim 1

Resim 2
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AKUT BÖBREK HASARI İLE BAŞVURAN BİR RETROPERİTONEAL
FİBROZİS OLGUSU
Elif Gizem Karanfil, Elif Selin Yenidoğan, Banu Mesçi
Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. Süleyman Yalçın Göztepe Şehir Hastanesi,istanbul Medeniyet
Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş: Retroperitoneal Fibrozis (RPF) normal retroperitoneal dokunun fibrozis ve inflamasyon ile kaplanması ile karakterize, nadir görülen bir hastalıktır.
Doku genellikle abdominal aortun infrarenal kısmı ve iliak arterler çevresinde
lokalizedir ve sıklıkla üreterleri veya diğer abdominal organları kaplar. Daha çok
idiyopatik görülmekle birlikte enfeksiyonlar, malignite, ilaçlar ve retroperitoneal
kanamaya sekonder görülebilir. Kliniği hafif formdan böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara kadar neden olabilir.
Vaka: Kliniğimize akut böbrek hasarı nedeniyle yatırılan 49 yaşındaki hasta polikliniğe yaklaşık 5 aydır mevcut olan bel ağrısı ile başvurduğu öğrenildi.
Hastanın yaklaşık son 5 aydır bel ağrısı nedeniyle günde 3 defa olmak üzere
non-steroid antiinflamatuvar ilaç kullanımı olduğu öğrenildi. Fizik muayenesinde patoloji saptanmadı. Yapılan tetkiklerinde; Üre:94 mg/dl, Kreatinin:4.47
mg/dl, Hemoglobin:10,4 g/dl MCV:84,4 Na:142 meq/L K:4,9 meq/L saptandı. Üriner sistem USG’de ve renal doppler USG’de; her iki böbrekte grade 2-3
pelvikalektazi izlendi, sağ böbrekte RI değeri:0.75 ölçüldü ve renal arter stenozu açısından anlamlı olabileceği düşünülerek ileri tetkik yapılması planlandı.
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Kreatinin yüksekliği nedeniyle BT anjiografi çekilemeyen hastanın çekilen alt
abdomen MR’ında; abdominal aorta distalinde ve her iki iliak arterler komşuluğunda yumuşak doku kitlesel lezyonu izlendi ve retroperitoneal fibrozis lehine
raporlandı (Şekil 1). Umbilikus inferior düzeyinden geçen kesitlerde mezenterik
yağlı doku içerisinde bağırsak ansları deplase eden vasküler yapıların anterior
komşuluğunda 56x46mm boyutunda lenf nodu? mezenterik kaynaklı kalsfiye
kitle lezyonu? Saptandı. Hastaya üroloji önerisiyle girişimsel radyoloji tarafından bilateral nefrostomi katateri takıldı ve retroperitondaki lezyondan biyopsi
alındı. Biyopsi sonucu idiyopatik retroperitoneal fibrozis ile uyumlu gelen hastaya romatoloji kliniği önerisiyle prednol tedavisi başlandı ve kreatinin değerleri
normal seviyeye indi.
Tartışma: Akut böbrek hasarı ile başvuran bu olgumuzda anamnez ve laboratuvar sonuçları bize her ne kadar pre renal ve renal akut böbrek hasarını
düşündürse de akut böbrek hasarı ile yatış düşünülen her hastada öncelikle
postrenal hadiseler ekarte edilmelidir. Akut böbrek hasarı ile başvuran hastalarda özellikle ağrı eşlik ediyorsa nadir sebeplerden biri olan retroperitoneal
fibrozis akla gelmelidir. Retroperitonel fibrozis postrenal akut böbrek hasarının
nadir sebeplerinden biri olmakla birlikte tedavi süreciyle akut böbrek hasarının
gerilediği görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Retroperitoneal fibrozis, Akut böbrek hasarı, Postrenal akut böbrek
hasarı

Ok ile gösterilen alanda retroperitoneal fibrozise ait kitleyi görmekteyiz
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METABOLİZMA CERRAHİSİ SONRASI FEKALOİDE BAĞLI
DİVERTİKÜLER KANAMA, OLGU SUNUMU
Emine Sınlık, Mustafa Kaplan, Nurgül Tükel, Başak Çakır Güney, Betül
Doğantekin
Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi

Metabolik sendrom nedir, nasıl tedavi edilir?
Metabolik sendrom (MetS), insülin direnci ile başlayan abdominal obezite,
glukoz intoleransı veya diabetes mellitus, dislipidemi, hipertansiyon ve koroner
arter hastalığı (KAH) gibi sistemik bozuklukların birbirine eklendiği ölümcül bir
endokrinopatidir. Gelişmekte olan dünyada beslenme ve yaşam biçimindeki
değişikliklere bağlı olarak metabolik sendrom, obezite ve tip 2 diyabet gibi endokrin kökenli ve birbiriyle ilişkili hastalıkların prevalansı dünya genelinde her
geçen gün artarak, günümüzde önemli birer halk sağlığı sorunu haline gelmiştir.
Metabolik sendrom genetik etkenlerin yanı sıra pek çok çevresel faktörün
etkisiyle ortaya çıkan bir sendrom olduğu için tedavi sürecinde öncelik insülin
direncine neden olan risk faktörlerinin ortadan kaldırılması ve yaşam tarzının
düzenlenmesidir. Yaşam şekli değişikliği ile kontrol altına alınamadığı koşullarda
klinik hedeflere ulaşmak amacıyla ilaç tedavisi başlanmalıdır. Son zamanlarda
medikal tedavilerin yanı sıra obezitesi olan diyabet hastalarında metabolizma
cerrahisi de tedavi sürecinde giderek artan oranlarda uygulanmaktadır.
Metabolizma cerrahisi: MetS bileşenlerinin cerrahi yöntemler kullanılarak tedavi edilmesi işlemine, metabolik cerrahi adı verilir. Uygulamanın temeli,
sindirim sisteminde oluşturulan mekaniksel ve fonksiyonel kısıtlamalar üzerine
kuruludur. Bu durum ise hormonal uyarıları etkileyerek kendisini gösterir.
Metabolik cerrahinin temelleri 1954 yıllında şiddetli obezitenin bir hastalık
olarak kabul edilmesi ve tıbbi tedavinin etkisiz kaldığı obez bireylere uygulanan
bariatrik cerrahi yöntemin ortaya çıkması ile atılır. Uygulanan yöntemler Varco
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ve Buchwald tarafından, bir zamanlar bariatrik cerrahi olarak bildiğimiz yöntemin yerini metabolik cerrahinin aldığını “potansiyel sağlık kazancının biyolojik
sonucunu elde etmek için normal organ ya da organ sisiteminin operasyonel
manipülasyonu” şeklinde tanımlanır. Bu tanımdan yola çıkarak metabolik cerrahinin aslında bariatrik cerrahiyi de kapsadığını söyleye biliriz. Bariatrik cerrahinin temeli “mekaniksel kısıtlama” üzerine inşa edilirken metabolik cerrahinin
temeli ise “fonksiyonel kısıtlama” üzerine inşa edilir. Pek çok farklı metabolik
cerrahi prosedürü bulunmaktadır. Her bir prosedürün farklı etki mekanizmaları
ve sonuçları bulunmaktadır.
Metabolik cerrahinin erken ve geç dönem komplikasyonları olabilmektedir.
Erken dönemde kanama, anastomoz kaçağı, atelektazi, venöz tromboemboli
gibi komplikasyonlar görülürken geç dönemde dumping sendromu, marjinal
ülserler, beslenme ve vitamin yetersizlikleri ortaya çıkmaktadır.Bizim olgumuzda
metabolizma cerrahisi sonrası diyabetik ketoasidoz ile yoğun bakım yatışından
sonra divertiküle bağlı gastrointestinal sistem kanaması görülmüştür.
Olgu: Bilinen hipertansiyon, diyabet, koroner arter hastalığı, astım tanıları
olan 79 yaşındaki kadın hasta başvurusundan 3 hafta önce diyabet hastalığının
tedavisi amacıyla dış merkezde sleeve gastrektomi operasyonu geçirmiş. Halsizlik,
kabızlık şikayetleri ile yaptığı acil servis başvurusunda yapılan tetkiklerde diyabetik
ketoasidoz tespit edilmesi üzerine anestezi yoğun bakım ünitesine yatırılmış.
Hasta yoğun bakım ünitesi yatışı süresince kan kültüründeki üreme nedeniyle
antibiyoterapi almış, derin ven trombozu şüphesiyle kalp damar cerrahisi tarafından değerlendirilmiş. Doppler ultrasonda sağ ana femoral, yüzeyel femoral
proksimal kesiminde kompresyona kısmi yanıt alınmıştır. Lümenler içerisinde
trombüs ile uyumlu görünüm izlenmiş olup rekanalize trombüs olarak değerlendirilmiş. Hastaya antikoagülan tedavi başlanmış.
Yoğun bakım yatışı sırasında 2 gün boyunca kanlı dışkılaması olan hasta metabolizma cerrahisi komplikasyonları açısından genel cerrahi tarafından yoğun
bakımda iken değerlendirilmiş olup kontrastlı ve kontrastsız abdomen tomografileri çekilmiş. Bilgisayarlı tomografi görüntülemeleri postoperatif değişiklikler
dışında normal sınırlarda raporlanmış. Raporda belirtilmemesine rağmen hastanın aksiyal kesit tomografi görüntülemesinde rektosigmoid bölgede 99x76 mm
boyutlarında fekaloid görünümü mevcuttu. Genel cerrahi tarafından değerlendirilen hastada ameliyat komplikasyonu olarak değerlendirilmemiş, acil girişim
düşünülmemiş. Rektal tuşesinde fekalom olan hastada tuşe ile fekalom boşaltılıp yüksek lavman yapılmış. Hastaya eritrosit süspansiyonu replasmanı yapılmış.
Hastada devir alındıktan bir gün sonra kanlı dışkılama şikayeti yeniden başladı.
Aktif gastrointestinal sistem kanaması olan hastaya endo-kolonoskopi planlandı.
Sleeve gastrektomili olguda özofagoskopide normal bulgular saptandı. Kolonoskopide yeterli temizlik sağlanamadığı için net değerlendirme yapılamadı. 3 gün
sonra tekrarlanan kolonoskopide ülsere ve yer yer hipertrofik mukozanın eşlik
ettiği, malignite (?), divertiküler kanama, ülseratif kolit remisyonu (?), soliter rektal
ülser (?), sterkoral ülserler (?), sitomegalovirüs (CMV) veya tüberkiloz (TBC) koliti
(?), ameibik kolit (?) v.b ile uyumlu olabilecek ve mukozayı çepeçevre kaplamış
lezyonlar izlendi. Lezyonlar proksimalden rektum orta kesimlerine kadar devam
ediyordu ve halen devam eden kanama bulgusu yoktu. Histopatoloji, CMV ve
TBC doku PCR için biyopsiler alındı. ANTİ-CMV IG G:Pozitif, ANTİ-CMV IG M:
Negatif, CMV Doku:Pozitif, CMV Plazma:Normal, Elisa testleri negatif saptandı.
Patolojik incelemede CMV, TBC saptanmadı. Ülser zemini ile uyumlu dokuda
polimorf nüveli lökosit ve lenfosit infiltrasyonu görüldü.
Fekaloide bağlı divertiküler kanaması olan hastaya yatışı süresince toplamda
16 ünite eritrosit süspansiyonu, 7 adet taze donmuş plazma replase edildi. Kanama stabilizasyonu sağlanan hasta taburcu edildi.
Tartışma: Metabolik sendrom, obezite ve tip 2 diyabet gibi endokrin kökenli
ve birbiriyle ilişkili hastalıkların sıklığı giderek artmakta ve günümüzde önemli
birer halk sağlığı sorunu haline gelmektedirler. Metabolik sendrom genetik ve
çevresel birden fazla faktöre bağlı ortaya çıkabilmektedir. Tedavi aşamasında
yaşam tarzı değişikliği, ilaç tedavisi ve günümüzde giderek artan oranlarda cerrahi tedavi seçenekleri uygulanmaktadır.
Metabolizma cerrahisinin erken ve geç dönem pek çok komplikasyonu olabilmektedir. Tüm bu komplikasyonların yanı sıra uzun süreli hastane yatışlarında
hastanın beslenme düzeninin postoperatif süreçte düzenlenmesi, gaz gaita çıkışının sorgulanması, gastrik pasajın sağlanması unutulmamalıdır.
Anahtar kelimeler: Metabolizma Cerrahisi, Fekaloid, Kanama, Divertikül

Kaynaklar
1- Metabolik Sendrom, Derleme, Fevzi BALKAN Aksaray Devlet Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği, DergiPark, 4 Mart 2013
2- Metabolik Sendrom Kılavuzu, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği •
2009
3- Farklı Metabolik Yöntemlerle Operasyon Geçirmiş Hastaların Operasyon Öncesi
ve Sonrası Hematolojik ve Biyokimyasal Parametrelerin Retrospektif Olarak Fizyolojik Açıdan Değerlendirilmesi, Harun Gencer, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019
4- Biliopankreatik Diversiyon-Duodenal Switch: Sleeve Rezeksiyonu ve Duodenal
Dışlamanın Bağımsız Katkıları.Simon Biron,Simon Marceau,Frederic-Simon Hould et all., Obezite Cerrahisi,24, sayfalar 1843–184
5- Bariatrik Cerrahi Kılavuzu Özeti, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
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6- Bariatrik Cerrahi Komplikasyonları ve Hemşirelik Bakımı, Betül GÜVEN, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2019;16 (2): 139-143 |doi:10.5222
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Resim 2. Kolonoskopi
Resim 3. Kolonoskopi

Tablo 1. Metabolik Sendrom Tanı Kriterleri
WHO (1999)

NCEP ATP III
(2001)

EGIR (1999)

IDF (2005)

TEMD (2005)

Abdominal
obeziteye ek olarak
aşağıdakilerden en
az ikisi

Glikoz
metabolizmasındaki
bozukluğa ek olarak,
diğer kriterlerden
en az ikisi

Tanı kriterleri

Glikoz
İnsülin
metabolizmasındaki
direnci veya
bozukluğa ek olarak, hiperinsülinemiye
diğer kriterlerden
ek olarak,
en az ikisi
aşağıdakilerden
en az ikisi

Aşağıdakilerden
en az üçü

Glikoz
metabolizması

BAG, BGT, diyabet ve/
veya insülin direnci

APG ≥110 mg/
dl (Diyabetikler
hariç)

APG ≥110 mg/dl

Obezite

Bel/kalça oranı
Erkek >0.9 Kadın
>0.85 veya BMI >30
kg/m2

Bel çevresi Erkek
≥ 94 cm Kadın
≥80 cm

Dislipidemi

Trigliserit ≥150 mg/
dl veya HDL Erkek:
<35 mg/dl Kadın:
<39 mg/dl

Trigliserit ≥177
mg/dl veya
HDL <39 mg/dl
veya dislipidemi
tedavisi alanlar

Trigliserit ≥150 mg/
dl veya HDL Erkek:
<40 mg/dl Kadın:
<50 mg/dl

≥140/90 mmHg

≥140/90
mmHg ya da
hipertansiyon
tedavi alanlar

≥130/85 mmHg

≥130/85 mmHg ya da
hipertansiyon tedavi
alanlar
TG ve HDL iki ayrı
bileşen olarak
değerlendirilmektedir

Hipertansyon

Mikroalbuminüri
Albumin atımı: ≥20
µg/dk ya da albumin
kreatinin oranı ≥30
mg/g

TG ve HDL iki ayrı
bileşen olarak
değerlendirilmektedir

Revizyonlar

1998’de ilk açıklanan
tanımda kan basıncı
≥160/90 mmHg
olarak verilmiştir

2004 yılında APG
≥100 mg/dl olarak
değiştirilmiştir

Aşağıdakilerden
en az üçü

APG ≥ 100 mg/dl veya Diabetes mellitus APG ≥100 mg/dl veya
tip 2 diyabetliler
veya BGT veya insülin ilaç tedavisi alanlar
direnci

Bel çevresi Erkek ≥102 Populasyon ve ülkelere
cm Kadın ≥88 cm
göre belirlenen
değerler*

Diğer

Ortak Tanım
(2009)

Bel çevresi Erkek ≥
94 cm Kadın ≥80
cm veya BMI >30
kg/m2

Populasyon ve ülkelere
göre belirlenen
değerler

Trigliserit ≥ 150 mg/ Trigliserit ≥150 mg/ Trigliserit ≥150 mg/dl
dl veya HDL Erkek: <40 dl veya HDL Erkek:
veya HDL Erkek: <40
mg/dl Kadın: <50 mg/ <40 mg/dl Kadın: mg/dl Kadın: <50 mg/
dl veya dislipidemi
dl veya dislipidemi
<50 mg/dl
tedavisi alanlar
tedavisi alanlar
>130/85 mmHg ya
da hipertansiyon
tedavi alanlar

≥130/85 mmHg ya da
hipertansiyon tedavi
alanlar
TG ve HDL iki ayrı
bileşen olarak
değerlendirilmektedir

Genel Dahiliye
PS-207
Resim 1. Abdomen Kontrastlı BT:Raporda yazmayan hastanın aksiyal kesit bt
görüntülemesinde rektosigmoid bölgede 99x76 mm boyutlarında fekaloid görünümü
mevcut

MİTRAL KAPAK REPLASMANI SONRASINDA GELİŞEN
HEMOLİTİK ANEMİ
Korhan Gökçayoğlu1, Hande Erman1, Banu Böyük1, Seydahmet Akın1,
Nurdan Papilla Topal2, Safa Halil Abacı1, Özcan Keskin1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları
Anabilim Dalı İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü

Giriş: Hemolitik anemi mekanik kapak replasmanı sonrasında görülebilen
bir komplikasyondur ve mekanik protez kapak disfonksiyonun klinik göstergesi
olabilir. Bu vaka ile mekanik protez mitral kapak replasmanından 4 ay sonra hemolitik anemi gelişen ve mitral kapak disfonksiyonu saptanan hastayı
sunmaktayız.
Olgu: 55 yaşında kadın hasta, acil servise halsizlik, nefes darlığı, koyu renkli idrar şikayetleri ile başvuruyor. Özgeçmişinde, hipertansiyon, Tip 2 diyabet,
protez mitral kapak operasyonu öyküsü mevcut. Warfarin, amiodaron, spirinolakton, furosemid, asetilsalsilik asit, metformin, metoprolol kullandığı öğrenildi.
Fizik muayanede skleralar ikterik, konjonktivaları soluk. Laboratuvar tetkikle-
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rinde: hgb:7 gr/dl, mcv:111, plt:286bin, wbc:8bin, kre:1.43, üre:74, ast:121,
alt:53, tbil:3.27, ldh:2445, ınr:3.67, Ferritin: 8085 periferik yaymada normokromi her alanda 3-4 şistosit görülmesi üzerine hemolitik anemi öntanısı ile yatışı
yapıldı. Hastanın anemi, LDH yüksekliği ve indirekt hakimiyetinde hiperbilirubinemi görülmesi nedeniyle istenen ek tetkiklerde Direkt ve indirek coombs negatif, mutlak retikülosit sayısı: 0.24 (yüksek), retikülosit yüzdesi %8.41 (artmış),
haptoglobulin <0.1 (düşük) olarak geldi.. Nonimmun sebeplerde herediter
olarak g6pd ekskikliği gibi enzim defektleri, orak hücreli anemi, talesemi gibi
hemoglobinopatiler ve membran defektleri, kazanılmış olarak enfeksiyonlar,
ilaçlar, trombotik mikroanjiopatiler, hipersplenizm, mekanik sebepler yer alır.
Vakamızda aneminin kapak replasmanı sonrasında gelişmiş olması ile herediter
nedenler dışlandı. Hastanın seyahat öyküsü yok, ateşi ve enfeksiyon bulgusu
yoktu. Batın USG de splenomegali saptanmadı ve ön planda intravasküler hemoliz düşünüldü. Hastamızın 4 ay önce mitral kapak replasmanı öyküsü olması
üzerine transtorasik eko yapıldı: ef:%55, fibrotik aort kapak, hafif aort ve mitral
yetersizlik, fonksiyone yapay mitral kapak, sağ boşluklar dilate, pulmoner hipertansiyon (pabs:55mmhg) görüldü. Tetkikleri devam ederken hastanın eritrosit
süspansiyonu replasmanına devam edildi. Replasman sonrası da hemogram
düşüşü devam etti. Bunun üzerine transözofageal ekokardiyografi planlandı ve
sol ventrikül global hafif hipokinetik, ef%50, mitral protez mekanik kapak, 31
mmhg gradient, kapak acılımı iyi, saat 10 ve 5 yönünde iki adet ileri derece
paravalvüler yetersizlik, saat 5 yönündeki kaçağın dehisans görüldü. Hastanın
mevcut klinik ve tetkikleri sonucunda hastaya mekanik kapağa sekonder hemolitik anemi tanısı konuldu. Kalp damar cerrahisine danışıldı ve reoperasyon
endikasyonu olması nedeni ile hasta kalp damar cerrahisine devredildi.
Sonuç: Bu vaka ile ciddi hemolitik anemisi olan kapak replasmanı öyküsü
olan hastalarda, transtorasik ekokardiyografi önemli değişiklikleri göstermede
yetersiz kalabilir ve hemolitik aneminin diğer sebeplerinin dışlanması durumunda transözofageal ekokardiyografi ile değerlendirilmeleri kapak disfonksiyonunu göstermesi açısından önemlidir. Kapak replasmanı yapılan hastaların sayısı
gün geçtikçe artmaktadır ve hemolitik aneminin ayırıcı tanısında kapak ilişkili
hemolizler mutlaka akılda tutulmalıdır.

tanmadı.Hasta genetik danışmanlığa yönlendirildi. Gelecekte oluşabilecek immun yetmezlik açısından dahiliye poliklinik takibi devam etmektedir.
Sonuç: Di-George sendromunun klinik prezentasyonu ve tanı zamanı delesyonun ekspresyonundaki farklılığa bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir.En
sık bebeklik ve çocukluk çağında tanı konulsa da atipik seyirli hastalarda tanı
gecikebilmektedir. Bu vakada erişkin yaşa kadar immun yetmezlik semptomları
görülmemiştir.Erişkin yaşta meydana gelen hipokalsemi sonucu Di-George tanısı konulmuştur.Hastanın çocuklarının etkilenme riski %50 olup birinci derece
yakınlarına aile danışmanlığı verilmiştir.Hipokalsemi saptanan erişkin hastalarda da Di-George sendromu tanısı konulabileceği akılda tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: Di-George Sendromu, Hipokalsemi, Hipoparatiroidi, Erişkin Dönem

Kaynaklar
1. Isgandarova K,Molatta S and Sommer P, Late Diagnosed DiGeorge Syndrome
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Di-George Sendromu

Anahtar kelimeler: hemolytic anemia, mitral valve, anemia

Genel Dahiliye
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ERİŞKİN DÖNEMDE TANI KONULAN Dİ-GEORGE SENDROMU
Ezgi Demir1, Hediye Büşra Ergün1, Eylem Özgün Çil1, Merve Altınel1, Semih
Sağır2, Muhammed Emin Oktay1, Ahmet Tarhan1, Alper Koyuncuoğlu1, Nur
Sena Çoban1, Gulana Muradova1, Duygu Birinci1
1Prof.dr Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi,iç Hastalıkları
2Şavşat Devlet Hastanesi,iç Hastalıkları

Giriş: Di-George sendromu (DGS), nöral krest gelişim ve migrasyon defektine bağlı gelişen bir mikrodelesyon sendromudur.Klasik triadı; konotrunkal kardiyak anomaliler, hipoplastik timus ve hipokalsemidir.22q11.2 kromozomundaki denovo delesyon sonucu meydana gelmektedir.Kardiyovasküler anomaliler,
hipoparatiroidizm,damak defektleri,timus hipoplazisi/aplazisine bağlı immun
yetmezlik, mental reterdasyon, karakteristik yüz görünümü (düşük kulak kepçesi, mikrognati,düşük göz kapağı,uzun filtrum gibi) ile prezente olmaktadır.Bu
vakada ekstremitelerde kasılma şikayetiyle başvuran hastada hipokalsemi etiyolojisinde erişkin dönemde tanı alan Di-George sendromunu bildirmek istedik.
Olgu: Bilinen kronik hastalık öyküsü olmayan 28 yaş kadın kollarında kasılma sıkayetiyle acıl servıse basvurmuş.Tetkiklerinde düzeltilmiş ca:4,94 olması
nedeniyle dahiliye servisine yatırıldı.Kalsiyum replasmanı verildi. Parathormon (PTH)=11.8 ng/L(15-65) Serbest T4 =10.2 ng/L(8,9-17,1), TSH =4.48
mU/L(0,27-4,2), Alkalen fosfataz (ALP)-=79 U/L(35-104), 25-Hidroksi Vitamin
D=5.29 µg/L(>20) saptandı.Hipoparatiroidi saptanması üzerine kalsitriol 0,25
mcg 2*1 başlandı.Tiroidektomi öyküsü olmayan hastada poliglandüler otoimmun sendrom? açısından ön hipofiz hormanları ve çölyak markerları istendi.
Ancak normal saptandı.Büyüme hormonu=0.48 µg/L(0,126- 9,88) FSH=2.96
U/L (folıküler faz:3,5-12,5) Lüteinleştiren hormon (LH) =7.11U/L(foliküler
faz:2,4-12,6) Prolaktin=11.3 µg/L(4,79-23,3) Doku transglutaminaz IgA=<2
NEGATİF(<20),Kortizol=13.9
µg/L(6,02-18,4).Doku
transglutaminaz
IgG=0.01 NEGATİF(<1).Boyun USG’de Sağ tiroid lobunda 8x7 mm boyutunda paratiroid adenomu saptandı.Ancak yapılan paratiroid sintigrafide paratiroid
adenomu lehine patolojik aktivite izlenmedi.Muayenesinde mikrognati, düşük
kulak kepçesi, mikrosefali, küçük ağız,yüksek belirgin alın, düşük göz kapağı
gibi yüz bulguları, kısa boy ve konuşma bozukluğu, anlama güçlüğü gibi diğer
bulgular dikkat çekmekteydi.Hipokalsemi hipoparatiroidi ve tipik görünüm nedeniyle Di-George ön tanısıyla genetik tahlil istendi.Tahlil sonucunda 22q11.2
delesyonu saptanarak Di-George tanısı konuldu. Eko’da kardiyak anomali sap-
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NEFROTİK PROTEİNÜRİ İLE BAŞVURAN AKUT HIV
ENFEKSİYONU
Berfu Yeşilli Kamışlı1, Doğan Can Gavcar1, Ayşe İpek Ergin1, Arzu Nazlı2,
Naciye Sinem Gezer3, Mustafa Oktay Tarhan1
1Dokuz Eylül Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2Dokuz Eylül Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
3Dokuz Eylül Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Giriş: Akut HIV enfeksiyonu, influenza ve mononükleozis benzeri nonspesifik semptomlar ile başvurabilir (1). Ateş, yorgunluk ve miyalji bu hasta
grubunda bildirilen, en yaygın görülen semptomlardır (2). Boğaz enfeksiyonu,
aksiller, servikal ve oksipital lenfadenopatiler ile vücutta izlenen jeneralize döküntüler görülebilir. Bu semptomlara ek olarak hasta başvurduğu andaki hastalık evresi ve CD4 lenfosit sayısına bağlı olarak farklı fırsatçı enfeksiyon klinikleriyle başvurabilmektedir. Laboratuvar bulgularında anemi, trombositopeni ve
karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme eşlik edebilir. Nefrotik düzeyde proteinüri ise akut HIV enfeksiyonunda beklenen bir bulgu değildir. Literatürde bu
klinik ile tanı alan hasta bildirilmemiştir. Kliniğimizde nefrotik düzeyde proteinüri
ile tetkik edilirken akut HIV enfeksiyonu tanısı alan bir hasta sunulmuştur.
Olgu: Daha önce bilinen otoimmun tiroidit tanısı olan ancak ötiroid olarak izlemde olan 59 yaşında erkek hasta halsizlik, iştahsızlık, ateş (38-39 °C),
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ellerde titreme ve baş ağrısı şikayetleriyle hastanemize başvurdu. Hastaya polikliniğimizde yapılan ayrıntılı sorgulamada şikayetlerinin iki hafta önce farklı
bir şehre iş seyahatinde başlayan boğaz enfeksiyonu sonrası başladığı, antibiyotik kullanımı sonrası şikayetlerinde düzelme olmadığı ve dört ayda altı kg kilo
kaybı olduğu öğrenildi. Fizik muayenede hastanın bilinci konfü, oryantasyon
ve kooperasyonu tam olarak değerlendirildi. Ayrıca sol akciğer bazalinde ral,
boğazda pürülan akıntı, vücutta umblikus çevresinde ve bacak iç kısımlarında
basmakla solan döküntüler saptandı. Yapılan tetkiklerde bisitopeni, proteinüri, ferritin yüksekliği, hiponatremi (Tablo 1) saptanan hasta ileri tetkik planıyla
kliniğimize yatırıldı. Takibinde sitopenileri derinleşmesi nedeniyle başvuruda
anemisi ve periferik yaymada şistosit olmaması nedeniyle klinik olarak mikroanjiyopatik hemolitik anemi düşünülmemekle birlikte hematoloji önerisiyle 2
kere plazmafereze alındı. Romatoloji, nefroloji,göğüs hastalıkları ve genel dahiliye ortak görüşüyle vaskülit dışlanamayan hastaya sistemik enfeksiyonların
da dışlanamaması nedeniyle 1 mg/kg metilprednizolon başlandı. Pnömoni nedeniyle antibiyoterapisi başlanan hastanın takipnesi ve oksijen ihtiyacı artması
nedeniyle yapılan toraks görüntülemesinde sol akciğer alt lobda daha belirgin
olan infiltrasyon saptandı ve hastanın yoğun bakım ihtiyacı gelişti. Takiplerinde
hastanın sitopenileri, oksijen ihtiyacı ve nörolojik bulguları geriledi.Yapılan ek
tetkikler Tablo 2’de özetlenmiştir. Bakılan serolojik göstergelerinde HIV Ag/Ab
(Elisa) pozitif, Anti-HIV doğrulama (Western Blot) testi negatif saptanan hastanın HIV-RNA düzeyi 1.308.000 kopya/ml saptandı. HIV RNA pozitifliği nedeniyle Enfeksiyon hastalıklarına devir edilen hastanın kontrol doğrulama testi
pozitif saptanmış, on gün önce bakılan testinin negatif olması ve sonrasında
serokonversiyonun gösterilmesi ile akut HIV enfeksiyonu tanısı konulmuştur.
CD4 lenfosit sayısı 534/mm3 saptanmış ve antiretroviral tedavisi başlanmıştır.
Hasta hala hastanemizde Enfeksiyon hastalıkları kliniği tarafından takip ve tetkik edilmektedir.
Tartışma: Akut HIV enfeksiyonu ile başvuruda yaygın semptomların yanı
sıra görülebilen bazı nadir bulgulara bağlı atipik prezentasyon görülebilir. Hastamızda başvuruda spot idrarda 9.22 gr proteinüri saptanmış olup, kontrol spot
idrarda benzer yükseklik saptanmıştır. Dört gün sonra görülebilen 24 saatlik
idrarda ise proteinüride gerileme gözlenmiştir. Hastanın o dönemde genel durumunun kötü olması, trombositopenik olması ve takiplerinde proteinürisinin
düzelmesi nedeniyle böbrek biyopsi yapılamamıştır.
Vicente Sperb Antonello ve ark. 2015 yılında yaptığı Clinics dergisinde yayınlanan çalışmada 150 mg ve üzeri saptanan patolojik proteinüri, spesifik olarak artmış HIV RNA seviyesi ve 200 hücre/mm3'ün altında CD4 lenfosit sayısı
ile ilişkilendirilmiştir (3). Hastamızda tanı anında CD4 lenfosit sayısının>200
olması nedeniyle, mevcut proteinüri ön planda hastanın viral yükünün fazla
olmasına bağlı olarak değerlendirilmiştir.
Günümüzde HIV enfeksiyonu, oral antiretroviral tedaviler ile normal yaşam
süresi beklenen, yaşam kalitesinin yüksek olduğu, kronik bir hastalıktır. Ülkemizdeki HIV pozitif bireylerin sayısı giderek artmaktadır (4). Ancak vakaların çoğuna tanı konmadığı, üçte ikisine ise geç dönemde tanı konduğu bildirilmiştir(5).
HIV enfeksiyonu olan hastalar iç hastalıkları ve yan dalları polikliniklerine birçok
farklı klinik tablo işe başvurabilmektedir. Hekimlerin HIV enfeksiyonunu ile ilgili
farkındalıklarının artması ile erken tanı alan ve tedaviye ulaşan hasta sayısının
artacağı düşünülmektedir.

Toraks BT

Toraks BT

Anahtar kelimeler: Akut Hiv Enfeksiyonu, Nefrotik Düzeyde Proteinüri, Atipik
Prezentasyon
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Tablo 1
Laboratuvar

Sonuç

Wbc

3400 / µL

Neu

1700 / µL

Lym

700 / µL

Hgb

16.2 g/dL

Plt

73000 / µL

Düzeltilmiş Retikülosit

1.4 %

Kreatinin

1,26 mg/dL

ALT-AST

50-106 U/L

Direkt Bilirubin

0.10 mg/dL

İndirekt Bilirubin

0.36 mg/dL

LDH

508 U/L

Na

128 mmol/L

Ferritin

3624 ng/mL

Crp

6.5 mg/L

Proc

0.11 ng/mL

ESH

33 mm/h

TSH

3.63 m[IU]/L

fT4

0.68 ng/dL

Fibrinojen (plazma)

3.16 g/L

D-dimer

11.27 ug/mL

Spot İdrar Protein

9.22 gr

Protein (24 saat)

1.85 g/24h

Tablo 2
Laboratuvar

Sonuç

Covid Pcr Testi

Negatif

Kan-İdrar Kültürü (tekrarlayan
alım)

Negatif

ANA

Pozitif ++ (>=1/320 - <1/1000 titre);Sitoplazmada benekli benzeri, +
(>1/100 - <1/320 titre);Nükleer membran

C3 - C4

107 - 41.5 mg/dL

p-ANCA / c-ANCA

Negatif / Negatif

ENA
TORCH+EBV Seroloji

Negatif
IgM:Negatif IgG:Pozitif

Brucella Aglütinasyon Testi
(Rose Bengal)

Negatif

Anti ds DNA

3.352 U/ML

ACA - β2GPI IgM ve IgG
ADAMTS-13

Normal
0.63 IU/ml (N:0.40-1.30)

Genel Dahiliye
PS-211

TEK TARAFLI PLEVRAL EFÜZYON, HİPERKALSEMİ İLE
PREZENTE OLAN OLGUNUN LENFOMAYA YOLCULUĞU: BİR
OLGU SUNUMU
Hatice Kübra Kan, Hamza Ekmel Nazlı, Muhammet Esvet Nur, Harun Akar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği

Giriş: Diffüz büyük B-hücreli lenfoma (DBBHL) tüm Hodgkin dışı lenfomaların %30-58’ini oluşturur. Avrupa Birliği’nde yılda 3-4/100.000 yeni olgu görülmekte olup, insidansı yaşla birlikte artış göstermektedir. Erkeklerde kadınlardan
daha sık olarak izlenmektedir. Tanı için eksizyonel lenf düğümü biyopsisi tercih
edilmelidir. (1,3) Lenfomada plevral sıvı, sıklıkla toraks bilgisayarlı tomografide
izlenebilecek lenfadenomegaliler ile birlikte olur. Sıvı eksuda niteliğinde ve lenfositik özelliktedir. Torakoskopik plevral biyopsiler sıklıkla negatiftir, tanı konusunda
şüphe duyuluyorsa diğer nedenlerin dışlanmasında yardımcı olabilir. (6)
Olgu: Ht, dm hastalıkları olan 12 yıl önce total tiroidektomi operasyon
öyküsü olan 69 yaş erkek hasta halsizlik, yorgunluk, bulantı, kusma nedenli
başvurduğu acil servisten hiperkalsemi, hiperlaktatemi, akut böbrek hasarı ve
malignite tetkik amaçlı genel dahiliye servisine yatırıldı. Daha önce sol böbrek-
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te kitle nedenli üroloji başvurusu mevcut. Yeni tanı diyabet olan hasta son 10
gündür metformin kullanıyordu. Vitalleri ateş 36.6, tansiyon 129/84, nabız 103,
saturasyon 92. Fizik muayenede bilinç açık, oryante, koopere idi, akciğerde sol
alt zonda akciğer seslerinde azalma ve orta zona doğu yayılan ral mevcuttu.
Batında sol üst ve orta kadranda ele gelen kitle vardı. Hastada malignite nedenli
ve/veya tiyazid kullanımına bağlı hiperkalsemi düşünüldü. Tiyazid diüretiğe ara
verildi. İv hidrasyon ve steroid tedavisi ile hiperkalsemi kontrol altına alındı. Malignite nedenli ve/veya metformin kullanımına bağlı hiperlaktatemi düşünüldü.
İv hidrasyonla ve force diürez ile geriledi. Derin metabolik asidozu olmayan,
idrar çıkışı olan hastaya acil hemodiyaliz planlanmadı. Yakın elektrolit, böbrek
fonksiyon testi, aldığı çıkardığı takibi ve kan gazı takibiyle hasta serviste izlendi.
Görüntülemede toraks bilgisayarlı tomografisinde(bt) sol akciğer alt lob bazalde
8 cm kalınlığa ulaşan plevral effüzyon ve sol akciğer alt lob bazalde atelektazi
bulguları görüldü. Abdomen bt’de dalak düzeyinden başlayarak sol paraaortik
alanı dolduran ve pankreas kuyruğuna doğru uzanımı izlenen konglemere multiple yumuşak doku kitleleri görüldü. Bulgular lenfoma benzeri tutulum bulgularını temsil ediyor olabilir. Sol böbrek alt polünde solid kistik ayrımı yapılamayan
kitlesel oluşumlar dikkati çekmiştir. Sol üreteroperitoneal fasia kalınlaşmıştır.
Aortun çevresinde çok sayıda boyut ve görünümde lenf nodları mevcuttur. Pelvis bt’sinde prostat bezi boyutları artmıştır.Sol böbrek alt polünde solid kistik
ayrımı yapılamayan kitlesel oluşumların ayırımı için üroloji önerisiyle abdomen
manyetik rezonans(Mr) çekildi. Mr ‘’Her iki böbrekte sağda büyüğü 3 cm çapa
ulaşan birkaç adet basit kortikal kist izlenmiştir. Paraaortik düzeyde infrarenal ve
suprarenal alanda multiple sayıda birleşme eğiliminde en geniş yerinde 88x54
mm boyutunda konglomere görünümde lenfadenomegaliler mevcuttur. Ayrıca
dalakta belirgin invazyon yaratan en geniş yerinde 148x122 mm ölçülen kistik
dejenere alanların izlendiği malign karakterde lenf nodları mevcuttur. Tariflenen lezyonlara yönelik histopatolojik verifikasyon uygun olacaktır.Sol sürrenal
gland kitlelere sekonder seçilememiştir. Prostat boyutları belirgin artmıştır. Santral kesimde Benign prostat hipertrofisine sekonder nodülariteler izlenmiştir.’’
Şeklinde yorumlandı. Hastadan scrotal tümör araştırılması için scrotal doppler
ultrasonografi istendi. Scrotal doppler usg’de patolojik bulgu görülmedi. Prostat spesifik antijen:9, alfafetoprotein ve human caryonik gonadotropin(BHCG)
normal olan ldh artışı tümör yüküne bağlı olan hastada mevcut lenfadenopati
ve kitle lezyonları ön planda ürolojik malignitelere bağlı düşünülmedi. Hastadan
primer prostat ca tanısı açısından prostattan biyopsisi alındı. Hasta hematolojik
açıdan değerlendirildi. Periferik yaymada eritrositler normokrom normositer,
trombositler hemogramla uyumlu ve yeterli, atipik lökosit görülmedi. Hastanın
B semptomları yok. Kapa/lambda yüksekliği görülmeyen hastada myelom düşünülmedi. Abdomen mr’da malign karakterde lenf nodları görülen hasta tru
cut biyopsi ve eksizyon için girişimsel radyoloji ve genel cerrahiye danışıldı.
Hastadan kemik iliği biyopsisi yapıldı. Sol akciğer bazalde plevral efüzyondan
girişimsel radyoloji tarafından torasentez yapıldı. Eksuda vasfında plevral mayisi olan hastaya intravenöz hidrasyona sekonder plevral efüzyonda artış ve
hastanın servis izleminde nefes darlığının artması ve SpO2 değerinin düşmesi
üzerine göğüs cerrahisi tarafından sol toraksa plöroken takıldı. Günlük volüm
durumuna göre boşaltım yapıldı. Hastanın kemik iliği biyopsi sonucu normosellüler olup neoplastik tutulum görülmemiştir, batın içi kitle tru-cut biyopsi sonucu
neoplazm ‘’ABC tipi Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma’’ ile uyumlu görülmüştür,
prostat iğne biyopsi sonucu p63(-), amacr(+) olup olgu adenokarsinom kuşkulu
odak olarak değerlendirilmiştir.Diffüz büyük B hücreli lenfoma tanısı koyulan
hastanın hematoloji bölümüne devri planlanmıştır. Servis izleminde genel durumunda kötüleşme olan, ateşi ve yaygın kas ağrısı olan hastadan alınan COVİD
PCR testi pozitif görülmüştür. İzleminde bilinç durumunda değişiklik, satürasyonda düşme, akut faz reaktanlarında artış, ödem görülen septik tabloda olan
hasta anestezi yoğun bakıma devredilmiş olup burada exitus olmuştur.
Tartışma: Primer splenik Diffüz büyük B hücreli lenfoma, Hodgkin dışı lenfomaların %1'inden azında meydana geldiğinden çok nadirdir (9). En yaygın
olarak kadınlarda ve yaşlı erkeklerde bulunur (10). Semptomlar splenomegali
yanı sıra sol üst kadran ağrısı, ateş ve kilo kaybını içerebilir. Ayrıca insan immün
yetmezlik virüsü (HIV) ile ilişkili olabilir ve hiler ve retroperitoneal lenf nodlarına
metastaz ile ortaya çıkabilir (11). Ayrıca sitopenilere ve yüksek seviyelerde eritrosit sedimantasyon hızına ve B2 mikroglobuline neden olur.
Patognomonik klinik, laboratuvar ve radyolojik belirtilerinin olmaması ve
spesifik olmayan prezentasyon şekilleri nedeniyle tanı histopatolojiye dayanmaktadır.(12)
Bize göre bu olguyu ayrıcalıklı kılan en önemli özellik, patoloji tanısının Diffüz Büyük B hücreli Lenfoma olmasına karşın periferik, intraabdominal ya da
intratorasik lenf nodu, karaciğer, dalak tutulumunun olmaması, kan gazında hiperlaktatemisi ve tek taraflı plevral effüzyon olması ve malign hiperkalsemi ile
prezente olmasıdır. Literatürde nadir görülen bu prezentasyon şeklinin lenfomaya bağlı geliştiği ve gelişen hiperkalseminin de PTH ilişkili peptide (PTHrP) bağlı
olduğu kaynaklarda belirtilmektedir. (13-14). PTH ve 25-OH D vitamin düzeylerinin düşük saptanmasına karşın teknik yetersizliklerden PTHrP düzeyi çalıştırılamamıştır. Ancak eldeki bulgular bu olgunun PTHrP'e bağlı hiperkalsemi ile
prezente olan bir primer splenik B hücreli lenfoma olduğunu işaret etmektedir.
Sonuç: Malign hiperkalsemi ile başvuran hastalarda altta yatan etyoloji araştırılırken primer splenik B hücreli lenfomanın da akılda tutulması gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Diffüz büyük B hücreli lenfoma, Hiperlaktatemi, Hiperkalsemi, Plevral
Efüzyon
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Genel Dahiliye

eksikliğin azaltılması için gelişme sağlanabilir. Benzer şekilde çalışmamızda da
ortaya koyduğumuz üzere ülkemizdeki demir eksikliği anemisi bir halk sağlığı
sorunudur ve tedavisi yine ilaç-replasman tedavisi ile birinci basamak sağlık
kuruluşlarında yapılabilir. Folik Asit eksikliğinin de ülkemiz Sağlık Bakanlığı verileri ile kıyaslandığından göz ardı edilmemesi gereken bir seviyede saptandığı
ve bu eksikliğin sebep olabileceği hastalıkların tedavi maliyetinin ilaç-replasman
tedavisi maliyeti ile kıyaslandığında yüksek olduğu aşikardır. Gerek koruyucu
hekimlik, gerekse de tedavisel tıp uygulamalarında Vitamin-B12, Ferritin ve
Folik Asit düzeylerinin eksikliğinin saptanmasının üzerine yoğunlaşılmasına devam edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Sonuçlarımız, Vitamin-B12 ve Ferritin
eksikliği için risk faktörlerini aydınlatmak üzere daha ileri çalışmalar gerektiren
genetik, diyet ve yaşam tarzı durumu ile ilişkili olabilir.
Anahtar kelimeler: Vitamin B-12, Folik Asit, Ferritin, Demir Eksikliği, Dahiliye, Prevalans
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Tablo 1. Yaş ve Laboratuar Değerlerinin Ortalama ve Median Değerleri

DAHİLİYE POLİKLİNİĞİNE İLK DEFA BAŞVURAN KİŞİLERDE
VİTAMİN-B12, FOLAT VE FERRİTİN DÜZEYLERİNİN
İNCELENMESİ

Mean

±

Median

Percentile 25

Yaş (yıl)

49,23

15,64

49,00

38,00

Percentile 75
60,00

Vitamin-B12 (ng/L)

278,23

212,76

224,00

165,00

325,00

Hatike Hançer1, Hakan Hançer2, Fatih Yiğit2

Folik Asit (µg/L)

9,52

24,21

8,20

6,10

11,00

1İç Hastalıkları Bölümü, Sbü Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,

Ferritin (µg/L)

58,86

121,29

30,30

12,95

66,40

Kartal, İstanbul
2Kalp Ve Damar Cerrahisi Kliniği, Sbü Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma
Hastanesi, Kartal, İstanbul

Tablo 2. Cinsiyete ve Ölçüm Yapılmış Düzeylerin Kategorilere Göre Karşılaştırılması

Amaç: B12 Vitamini, Folik Asit ve Ferritin, sinir sisteminin, eritrosit üretimi ve çeşitli metabolik fonksiyonlar için hayati öneme sahiptir. Vitamin B12
eksikliği prevalansı yaşlı hastalarda artmıştır. Demir eksikliği anemisi de gerek
ülkemizde gerekse de dünyada prevalansı yüksek bir klinik durumdur. Bu çalışmanın amacı, hastanemizin İç Hastalıkları Polikliniği’ne ayaktan başvuran hasta
grubunda Vitamin-B12, Folik Asit ve Ferritin düzeylerini yaş ve cinsiyetlere göre
dağılımını incelemek ve prevalans durumunu saptamaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamız için retrospektif olarak Ocak-2020 ile Haziran-2022 tarihleri arasında üçüncü basamak bir eğitim araştırma hastanesi
olan hastanemizin İç Hastalıkları Polikliniği’ne ayaktan başvuran 57.740 hasta
incelenmiştir. Daha önceden tanı konulmuş Vitamin-B12, Folat, Ferritin eksikliği
olan ve tedavi almış ya da almakta olan hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir.
Bir akut faz reaktanı olarak da değerlendirilen Ferritin için C-Reaktif Protein
düzeyi yüksek olan hastalar da çalışmaya dahil edilmemiştir. Gebelik durumu
ya da isteği nedeniyle Folik Asit tedavisi altında olan hastalar da çalışma dışı
bırakılmıştır. Ayaktan ilk defa İç Hastalıkları Polikliniği başvurusu olan ve bu
başvuruda eş zamanlı olarak parametrelerin (Vitamin-B12, Folat, Ferritin) ölçümü yapılan toplam 6400 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalar cinsiyet,
yaş grupları (20-Yaş Altı / 20-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60-69 / 70 Yaş üzeri),
ve ölçülen laboratuvar değerlerinin düzeyine göre (eksiklik / normal / yüksek)
gruplandırılmış, gruplar arası karşılaştırma için istatistiksel analiz yapılmıştır.
Bulgular: Hastaların %34,9’u (n=2232) kadın, %65,1’i (n=4168) erkektir.
Tüm hastaların yaş ortalaması 49,23±15,64 yıldır. (Tablo.1) Tüm hasta gruplarında Ferritin düzeyi düşük olan hastaların oranı %48,7 Vitamin-B12 düzeyi
düşük olan hastaların oranı %39,4, folik asit düzeyi düşük olan hastaların oranı
ise %10.4 idi. Cinsiyete göre ferritin, Vitamin-B12 ve folik asit düzeyleri incelendiğinde iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır. Ferritin düzeyi
düşük olan hastaların %81,1 kadındır. Vitamin B12 düzeyi düşük olan hastaların %62,3’ü kadın ve folik asit düzeyi düşük olan hastaların %56,2 si kadındır
(p<0,05). (Tablo.2) Yaş grupları içerisinde yaş aralığı 20 ve altı olan hastalarda
Vitamin-B12 oranı daha düşüktür. Yaş arttıkça vitamin b12 düzeyi düşük olan
hastaların oranları azalma eğilimindedir. Tüm yaş gruplarında ferritin düzeyi
düşük olan hastaların oranı yaş arttıkça azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Yaş arttıkça Vitamin-B12 düzeyi düşük olan hastaların oranları azalma
eğilimindedir. Erkeklerde folik asit düzeyi düşük olanların tüm erkek cinsiyete
oranı %13,0, kadınlarda düşük olanların oranı ise %8,9’dur.
Sonuç: Sonuç olarak, Vitamin-B12 Eksikliği ciddi oranda yüksek olarak saptanmıştır. Evrensel veriler ile karşılaştırıldığında tutarlı olarak saptanmış bu oran
başta anemi olmak üzere birçok klinik durum için etnolojik olarak rol oynamakta ve basit ilaç-replasman tedavisi ile yerine konularak gerek maliyet gerekse de
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Kadın

Ferritin

Vitamin-B12

Folik Asit

Erkek

f

%

f

Düşük

2525

%81,1

589

%18,9

P Değeri

Normal

1621

%50,4

1593

%49,6

Yüksek

22

%30,6

50

%69,4

Düşük

1571

%62,3

949

%37,7

Normal

2486

%67,1

1221

%32,9

Yüksek

111

%64,2

62

%35,8

Düşük

373

%56,2

291

%43,8

Normal

3788

%66,2

1930

%33,8

Yüksek

7

%38,9

11

%61,1

0,000

0,001

0,000

Genel Dahiliye
PS-214

KARIN AĞRISI İLE BAŞVURAN UVEAL MALİGN MELANOMUN
KARACİĞER METASTAZI SAPTANAN OLGU: OLGU SUNUMU
Türkan Paşalı Kilit1, Cansu Sert 1, Belgin Kılıç Sevimli 2, Furkan Ertürk Urfalı 3,
Gizem Akkaş Akgün 4
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği

3Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
4Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Giriş: Malign melanom(MM) metastatik seyir gösterebilen agresif bir tümördür. Melanositler ve nevus hücrelerinin malign tümörü olan malign melanomun
(MM) en önemli yerleşim yeri deri (%91) olup, göz ve göz çevresi dokulardan
(%5), mukozalardan (%1) kaynaklanabilir (1). MM tüm deri kanserlerinin yaklaşık %2’sini oluşturmakla beraber deri kanserlerine bağlı ölümlerin önde gelen
nedenidir (2).Lenf nodları, akciğer, karaciğer, santral sinir sistemi gibi yerlere
metastaz yapabilir. Erkeklerde 5, kadınlarda 7. en sık görülen kanser olup toplumda görülme sıklığı %2 dir.(2) Bilinen en ölümcül kanserlerden biridir. Karın
ağrısı, kilo kaybı ile başvuran malignite taraması sırasında karaciğer metastazı
yapan uveal malign melanom (UMM) vakasını sunduk.
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Olgu: Bilinen koroner arter hastalığı,koroner arter baypass greft cerrahisi,
diyabetis mellitus, hipertansiyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, geçirilmiş
miyokard infarktüsü, hipertiroidi tanıları olan 73 yaşında erkek hasta; son bir
yıldır olan ancak son bir ayda giderek artan karın ağrısı, midede şişkinlik şikayetleri ile polikliniğe başvurmuş olup ileri araştırma için servisimize yatırıldı.
Hastanın yatışında sistem sorgulamasında son 1,5 ayda istemsiz yaklaşık 22 kilo
kaybı olduğu öğrenildi. İshal, bulantı, kusma, gece terlemesi tariflemiyor. Hasta
ayrıca son 2-3 gündür sağ omuzda ağrı olduğunu belirtti.Hastanın anamnezinde kızı, 1 yıl önce sol gözünden opere olduğunu ancak operasyon sebebini
bilmediklerini belirtti. Hastanın sol gözde görme kaybı mevcut. Fizik muayenesinde batın rahat,defans- rebound ve hassasiyet izlenmedi, organomegali
saptanmadı. Pretibial ödem eser. Yatışında alınan kanlarında kreatinin:1,13mg/
dL(0,81-1,44) albümin:36g/L(35-52) direkt bilirubin:0,27 mg/dL(<0,2) total bilirubin:0,92 mg/dL (0,3-1,2) indirekt bilirubin:0,65 mg/dL(<0,8) alanin
amino transferaz:25 U/L (<50) aspartat amino transferaz:33U/L(<50) amilaz:25 U/L(22-80) laktat dehidrogenaz:855 U/L(<248) gama glutamil transferaz:173 U/L(<55) alkalen fosfataz:58 U/L (30-120) WBC:11,5 10^3/uL (4,010,0) HGB:13g/dL(11-16) PLT:266 10^3/uL(130-400) INR:1,12(0,8-1,25)
CRP:130mg/L(<5) Anti HBsAg: pozitif, HBsAg, Anti HCV, Anti HIV negatif
geldi. Hastadan tümör markerları; karsinoembriyonik antijen, alfafetoprotein,
prostat spesifik antijen, Ca 19-9 ve Ca 15-3 istendi; normal sınırlarda geldi.
Hastaya çekilen abdomen ultrasonografide(usg): Karaciğerde büyüğü segment
8' de 128x75 mm boyutlu silik düzensiz konturlu hiperevasküler hipoekoik solid
kitle lezyonları izlenmiş olup segment 8 de izlenen kitle lezyonu sol portal ven
ile yakın komşuluk göstermektedir (Hepatoselüler karsinom?). Bunun dışında karaciğerde değişik segmentlerde 17x16 mm boyutlu çok sayıda hiperekoik
nodüler görünüm izlendi. Sol portal ven kalibrasyonu artmış olup lümeni total
trombozedir. (Tümör trombüsü?); yorumu izlenmesi üzerine hastaya portal ven
renkli doppler ultrasonografi istendi. Portal ven renkli doppler ultrasonografi
de abdomen usg'yi destekler şekilde sonuçlandı. Portal vendeki trombüs tümör
trombüsü olarak düşünüldü, düşük molekül ağırlıklı heparin profilaksisi başlandı. Hastada malignite taraması açısından abdomen, toraks ve beyin görüntülemeleri istendi, özefagogastroduodenoskopi ve kolonoskopik inceleme yapılması planlandı. Çekilen toraks bilgisayarlı tomografide(BT) sol hemitoraksta
T10. kostada kosta düzeyinde destrüksiyon yaratan yumuşak doku komponenti
bulunan lezyon izlenmektedir şeklinde yorumlanması üzerine yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi çekilmiştir(HRCT). Çekilen HRCT'de sağ akciğerde
büyüğü alt lob superiorda yaklaşık 8 mm çapta olmak üzere birkaç adet nodüler opasite izlendi. Patolojik lenf nodu taraması için boyun, inguinal ve axiller
yüzeyel ultrasonografi istendi. Boyun, axiller ve inguinal alanda patolojik lenf
nodu saptanmadı. Hasta ve yakını özefagogastroduodenoskopi ve kolonoskopi yapılmasını istemedi, tedavi red formu alındı. Abdomen BT'de: 'Karaciğerde dağınık yerleşimli çok sayıda en büyüğü yaklaşık 7cm boyutunda ölçülen
düzensiz lobüle konturlu heterojen kontrast tutulumu gösteren kitle lezyonları
izlenmektedir (metastatik lezyonlar?).(Resim: 1,Resim:2) Olgunun eski tetkikler
ile yapılan karşılaştırılmada lezyon boyutlarında ve sayısında belirgin artış dikkati çekmektedir 'şeklinde yorumlanması üzerine hastanın abdomen BT'si ile
girişimsel radyoloji bölümünden karaciğerdeki lezyondan biyopsi alınabilirliği
açısından görüş alındı. Karaciğer biyopsisi planlandı. Hastaya pozitron emisyon
tomografisi(PET) planlandı. Hastaya gözündeki geçirilmiş operasyon nedeninin anlaşılması için orbita manyetik rezonans görüntüleme(MRG) çekildi; göz
hastalıklarından görüş alındı; malign melanom olabileceği belirtildi, metastaz
açısından araştırılması önerildi. Hastada karaciğer segment4'ten yapılan tru cut
biyopsi sonucunda; Pankeratin: Negatif (-); MelanA: Pozitif (+); Melanazom:
Pozitif (+); CD38: Negatif (-); CDX2: Negatif (-); Malign melanom metastazı
olarak değerlendirildi. Çekilen PET sonucunda; sol bulbus oküli üst yarısında
patolojik florodeoksiglukoz (FDG) tutulumu malignite açısından şüphelidir (malign melanom?); karaciğer ve kemiklerde metastaz, akciğer nodülleri ve aortakaval lenf nodu metastazı açısından şüphelidir şeklinde yorumlandı. Hastadan
Braf geni V600 mutasyonu gönderildi, mutasyon saptanmadı. Hastaya gen mutasyonu sonucu ile kemoterapi planlanmaktayken hasta servis takibi esnasında
exitus oldu.
Sonuç: Uveal malign melanoma (UMM) yetişkinlerde göz içinde oluşan,
hastaların görme yeteneğini bozarak yaşam kalitesini ciddi anlamda etkileyen
kanser türüdür (3). Amerika Birleşik Devletleri’nde yılda 2000 yeni UMM vakası
bildirilmektedir (4). Kötü prognoza sahip bu tümör, hastalığın erken aşamalarında metastaz yapmakta ve sağkalımı kısaltmaktadır (5). Günümüzdeki tedavi
olanaklarıyla bile hastaların %50’si metastaza bağlı olarak hayatını kaybetmektedir (6). UMM karaciğer metastazı için yüksek potansiyele sahip olan bir
malignitedir. (6) Hepatik rezerve bağlı olarak bu hastalarda karaciğer enzimleri
çoğunlukla normal sınırlarda çıkacağından, sadece karaciğer enzim anomalisi
ile metastazlar ancak %70 oranında tespit edilebilir. Bizim olgumuzda primer tümörün tedavisinden sonra hasta nüksler konusunda bilgilendirilmemiş ve kontrole de çağrılmamıştı. Bu nedenle karaciğer metastazı ileri bir evrede tanınmış
ve hasta tanı aldıktan sonrada vefat etmiştir. UMM tanısı alan hastalar düzenli
aralıklarla karaciğer metastazı açısından abdominal ultrasonografi ve gerekirse
tomografi ile izlenmesi unutulmamalıdır.

Kaynaklar
1) Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C, Parkin DM. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008. Int J Cancer 2010; 127:
2893-917.
2). Siegel R, Ma J, Zou Z, Jemal A. Cancer statistics, 2014. CA Cancer J Clin 2014;
64: 9-29.
3) Krantz BA, Dave N, Komatsubara KM, Marr BP, Carvajal RD. Uveal melanoma: epidemiology, etiology, and treatment of primary disease. Clin Ophthalmol
2017;11:279-89.
4) Materin MA, Faries M, Kluger HM. Molecular alternations in uveal melanoma.
Curr Probl Cancer 2011;35(4):211-24.
5) Shields JA, Shields CL. Management of posterior uveal melanoma: past,
present, and future: the 2014 Charles L. Schepens lecture. Ophthalmology
2015;122(2):414-28.
6) Eskelin S, Pyrhönen S, Summanen P, Hahka-Kemppinen M, Kivelä T. Tumor doubling times in metastatic malignant melanoma of the uvea: tumor progression
before and after treatment. Ophthalmology 2000;107(8):1443-9.

Aksiyel ve koronal BT kesitlerinde, ana ve sol portal ven dallarında tümör
trombüsüne ait dolum kusurları (yıldız) ile karaciğer segmenti 2-3 lokasyonunda
tümör (T) i

Aksiyel ve koronal BT kesitlerinde, ana ve sol portal ven dallarında tümör
trombüsüne ait dolum kusurları (yıldız) ile karaciğer segmenti 2-3 lokasyonunda
tümör (T) i

Anahtar kelimeler: Anahtar kelimeler: Uveal Malign Melanom, karaciğer metastaz, karın
ağrısı, portal ven trombozu

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

198

19-23 Ekim 2022 – ANTALYA

HEKİM

Genel Dahiliye
PS-215

SARS-COV-2 ENFEKSİYONU VE IMMUNTROMBOSİTOPENİ
Mehmet Türkmençalıkoğlu, Gizem Yıldırım, Zeynep Karaali, Mehmet
Hurşitoğlu
Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Giriş: Edinilmiş bir trombositopeni olan immün trombositopeni (İdiopatik
Trombositopenik Purpura), trombosit sayısının <100.000/mL olması olarak tanımlanır ve trombositlerin immünsistem aracılı yıkımından kaynaklanır.
Primer ITP insidansı yılda 100.000 yetişkinde 3.3'tür ve prevalansı 100.000
yetişkinde 9.5'tir. ITP'ye Helicobacter pylori, sitomegalovirüs, varicella-zoster virüsü, hepatit C virüsü ve insan immün yetmezlik virüsü enfeksiyonu neden olabileceği bilinmektedir. Son zamanlarda, koronavirüs enfeksiyonuna sekonder
gelişen basedow graves, subakut tiroidit gibi otoimmun patolojiler bildirilmiştir.
Burada COVID-19 enfeksiyonu ilişkili bir ITP vakasını bildirdik.
Olgu Sunumu: Elli sekiz yaşında, bilinen kronik hastalık ve ilaç kullanım
öyküsü olmayan hasta, 1 gün boyunca devam eden tükürükte kan gelmesi
yakınması ile acil servise başvurdu. Fizik bakısında damak içinde peteşiyel lezyonlar ve bunlara bağlı olduğu düşünülen büllöz lezyonlar; ayrıca Alt ekstremite
ekstansör yüzeyde peteşiyel lezyonları mevcut idi. Son bir gün önce bir defaya
mahsus olmak üzere siyah dışkılama öyküsü olan hastanın rektal muayenesinde
normal gaita bulaşı mevcut idi. Batın muayenesinde hepatosplenomegalisi yoktu.Hikayesinde acil servis başvurusundan yaklaşık 3 hafta önce "Severe Acute
Respiratory Syndrome-Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)" PCR testi pozitifliği sebepli evde izolasyonu mevcut idi. Yenilenen PCR testinde negatif olarak sonuçlandı.Güncel toraks bilgisayarlı tomografide Her iki akciğerde yaygın periferal
yamasal birleşme eğilimi gösteren buzlu cam dansitesinde konsolidasyon alanları, bu zeminde retiküler - retikülonodüler patern öncelikle Covid pnömoniye
sekonder değerlendirildi.Covid-19 enfeksiyonu geçirdiği dönemde Moksifloksasin, asetilsalisilik, Amoksisilin+Klavulanik asit, Salbutamol ve Proton Pompa
İnhibitörü kullanmış olduğu bilgisi edinildi. Acil servis başvurusunda Trombosit
sayımı: 3 10^9/L Sedimentasyon: 73 mm/h ve C-Reaktif Protein: 32.6 mg/L
olması dışında laboratuvar sonuçlarında anlamlı patolojik bulgu yoktu.HbsAg,
Anti-HIV ve Anti-HCV negatif idi. Periferik yayması değerlendirildi. Trombosit
sayımı hemogram formül ile uyumlu olarak azalmış ve eritroid - myeloid serilerde tamamen normal bulgular mevcut idi. İdiopatik Trombositopenik Purpura ön
tanısıyla İç Hastalıkları servisine interne edildi.
4 gün deksametazon 40 mg tedavisi başlandı. Takiplerinde kanama bulgusu
gelişmedi. Deksametazon 3.gününde kemik iliği biyopsisi yapıldı. Kemik iliği
aspirattan COVİD-19 PCR ve IL-6 düzeyi çalışıldı.Eş zamanlı periferden IL-6
düzeyi çalışıldı. IL-6 düzeyleri kemik iliği:367 pg/mL ve periferik kanda:3.69 pg/
mL olarak görüldü. Kemik ilğinden gönderilen COVİD PCR testi negatif olarak
sonuçlandı. Deksametazon tedavisinin 3.gününde Plt:12.000 10^9/L 4.günün
sonunda; Trombosit:27 10^9/L idi. Deksamatazon stoplandı. 1mg/kg dozdan
metilprednizolon tedavisine başlandı. (Trombosit:63 10^9/L) Metilprednizolon
tedavisi 3.günün sonu Trombosit:189 10^9/L Sedimentasyon: 17 mm/h ve
IL-6 düzeyi<1.5 pg/mL olarak görüldü.
Toraks bilgisayarlı tomografide skar olarak değerlendirilen lezyonları ve efor
dispnesi olan hastaya steroid kullanım şemasına göre doz azaltılarak 1 ay daha
metilprednizolon tedavisi devam edildi. Hasta 1.ay sonunda poliklinik kontrolünde periferik kandan çalışılan IL-6 düzeyi <0.5 pg/mL ve trombosit sayımının
270 10^9/L olduğu görüldü. Efor dispnesi yoktu ve çekilen kontrol toraks bilgisayarlı tomografisinde var olan skarların regrese olduğu raporlandı.
Sonuç: Bu olguda COVİD-19 enfeksiyonu sonrası gelişen klinik tabloda Kemik iliğinden çalışılan IL-6 düzeyinin perifere göre yaklaşık 100 kat yüksek saptanması COVİD-19 enfeksiyonunun ITP tetikler vasıfta olduğu düşünülmüştür.
Kemik iliği aspirattan çalışılan IL-6 düzeyinin yüksekliği covid 19 sonrası gelişen
ıtp vakalarında prognozu ve tedavi alternatiflerini değiştirebilecek nitelikte bir
veri olabileceği ve bu bağlamda klinik çalışmalar yapılabileceği düşünülmüştür.

tomografisinde en büyüğü 1.7 cm çapında multipl lenfadenopatiler (paraaortik,
periportal) saptanması üzerine ileri tetkik amacıyla yönlendirildi. Hastanın başvuru sırasındaki tetkiklerinde wbc: 5.24 bin/µL, hgb: 14.7 g/dL, plt: 131bin/µL,
albumin: 3.1 g/dL, total protein: 5.3 g/dL, INR: 1.18, direkt bilirubin: 1.85 mg/
dL, total bilirubin: 2.66 mg/dL, kalsiyum: 15.50 mg/dL (düzeltilmiş ca: 16.3 mg/
dL), 25-hidroksi vitamin D: 25 ng/mL, parathormon: 7.8 ng/L, LDH: 515 U/L,
sedimentasyon 4 mm, hbs ag: negatif, anti hbc ıgM: negatif, anti hcv: negatif
Hasta mevcut tablosu malignite ilişkili assit ve malignite ilişkili hiperkalsemi
olarak değerlendirildi ve başta lenfoma olmak üzere primeri bilinmeyen malignite ön tanısıyla tetkikleri (pet-BT) planlandı. 6 gün sonra hasta yüzünde asimetri,
ağzında kayma ve sağ kaşını oynatamama şikayetleri ile başvurdu. Hastaya çekilen kontrastlı beyin MR’da leptomeningeal tutulum izlendi. Pet-BT’de: beyinde
perikortikal alanlarda artmış aktivite tutulumu (suv max 4.4), paraaortik (suv
max 9.8), periportal (suv-max 8), aksiller (suv-max 5.2), postservikal (suv-max
5.6) hipermetabolik lenf nodları, kemik iliğinde diffüz heterojen hipermetabolizma (aksiyal iskelet, pelvis, sternum, sakrum suv-max 5.2), dalakta metabolik
aktivite artışı (suv-max 10.5) saptandı. Lenfoma ön tanısıyla lenf nodu ve kemik
iliği biyopsisi planlanan hasta karın ağrısı ve assit sıvısında ani artış gözlenmesi
nedeniyle tekrar yapılan tetkiklerinde albumin: 2.5 g/dL, assit sıvısı albumin: 0.9
g/dL (saag: 1.4 g/dL), INR 1.69 saptandı. Malignite ilişkili tromboz ön tanısıyla
yapılan portal venöz doppler USG’de hepatik ven normal fakat portal vende,
splenik vende, süperior mezenterik vende akım izlenmedi.
Kemik iliği biyopsisinde T hücreli non-hodgkin lenfoma infiltrasyonu
saptandı.
Tartışma: Hastadan farklı zamanda alınan assit sıvısı örneklerinin birinde
portal hipertansif assit (SAAG >1.1 g/dL) diğerinde non-portal hipertansif assit
( SAAG <1.1 g/dL) saptanması assitli hastada etyoloji araştırılırken sadece serum assit albumin gradiyentine bağlı kalmamanın önemini ve aynı etyolojinin
her iki şekilde de prezente olabileceğini akla getirmektedir. Buna ek olarak bu
vaka mükerrer assit tetkiklerinde SAAG’nin tekrar değerlendirilmesinin hastanın değişen klinik durumunu ortaya koymak açısından değerli olabileceğini
göstermektedir.
Anahtar kelimeler: portal hipertansiyon, assit, hiperkalsemi, lenfoma

Leptomeningeal tutulum

Pet-CT

Anahtar kelimeler: COVID-19, SARS-COV-2, ITP,

PS-216

ASSİT İLE BAŞVURAN T HÜCRELİ LENFOMA
Yusuf Emre Uzun1, Sedat Irmak1
1Özel Memorial Bahçelievler Hastanesi

Olgu Sunumu: 51 yaşında kadın hasta 45 gün önce başlayan karında şişlik
şikayeti ile dış merkeze başvurmuş. Dış merkezde yapılan tetkiklerinde; albumin: 2.8 g/dL, assit sıvısında albumin: 2.3 g/dL (serum-assit albumin gradiyenti
0.5 g/dL), kalsiyum 7.8 mg/dL(düzeltilmiş ca: 8.84 mg/dL), portal venöz doppler ultrasonograife karaciğer 17.2 cm (hepatomegali), parankim ekojenitesi homojen ve normal, portal venöz sistem ve ana hepatik venler normal, batın
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PS-218

SOĞUK AGLÜTİNASYONA BAĞLI ANEMİ OLGUSU

METOKLOPRAMİDE BAĞLI OLARAK GELİŞEN KOUNİS
SENDROMLU OLGU SUNUMU

Tuba Taslamacıoğlu Duman1, Vuslat Kök1, Didar Beyza Kantarcı1, Burçin

Meryem Atak Tel1, Gülali Aktaş1

Hüseyin Semiz

1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Metoklopramide Bağlı Olarak Gelişen Kounis Sendromlu Olgu Sunumu

Giriş: Soğuk aglütinin hastalığı, düşük ısılarda eritrosit üzerindeki polisakkarit tipi antijenlere karşı oluşan IgM tipi antikorlara bağlı gelişen nadir bir otoimmün hemolitik anemidir. Etyolojisinde mikoplazma enfeksiyonu, lenfoma ya da
otoimmün bir hastalık suçlansa da genellikle idiyopatikdir. Düşük ısıya maruz
kalmaları halinde hemolitik anemi, akrosiyanoz, livedo retikülaris, deri nekrozları gibi periferik damar tıkanıklıkları bulguları verebilmektedirler. Hemogramda
anemi ve oda ısısında yapılan periferik yaymasında eritrositlerin aglütine olduğu görülmektedir. Tedavide esas olan, atakların önüne geçmektir. Hastaya
uygulanacak soğuk uygulamalar da şiddetli hemolize neden olabileceğinden
dikkatli olunmalıdır. İntravenöz sıvıların ve kanın hastaya ısıtılarak verilmesi
önerilmektedir. Bizde soğuk aglütinasyona bağlı hemoglobin düşüklüğü olan
hastayı sunmayı amaçladık.
Olgu: 39 yaşında kadın hasta uterin miyomektomi operasyonu öncesinde
bakılan tetkiklerde numunenin pıhtılaşması nedeniyle hemoglobin değeri ölçülemeyen hasta tarafımıza konsulte edildi. Hasta ileri tetkik ve tedavi amaçlı
servisimize yatırıldı. Halsizlik, yorgunluk tarifleyen hastanın aktif kanama şikayeti yoktu. Genel durumu orta, cilt rengi ve mukozaları soluktu. Vücut ısısı
36,5 C tansiyon 120/70 mm/hg kalp tepe atımı 72/dk solunum sayısı 16/dk
idi. Fizik muayenesinde boyunda tiroidektomi skarı dışında bulgu yoktu. Kendi
kullandığı ilaç tedavisi levotiroksin sodyum. Daha önceki hemogram numuneleri pıhtılaşma nedeni ile reddolduğundan numune tüpü Benmari usulü 370C
de ısıtıldıktan sonraki tam kan sayımının sonuçları: eritrosit sayısı: 2.55 M/μL,
hemoglobin:4.7 g/dL, hematokrit: 18 beyaz küre sayısı: 2.43 K/μL, trombosit
sayısı: 205 K/μL, ortalama eritrosit hemoglobin: 18.4 pg, ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu:26gr/dL. Numune tüpünün ısıtıldıktan sonra pıhtılaşma probleminin ortadan kalkması soğuk aglütinin hastalığını düşündürdü ve
etiyolojiye yönelik inceleme yapıldı. Viral markerları negatifti. Romatolojik hastalıkların dışlanması için istenen Anti nükleer antikor, antidsDNA, RF ve anti-ccp
, MPO anca ve PR3 anca negatif, c3 ve c4 düzeyleri normal aralıktaydı. Diğer
biyokimyasal laboratuvar parametreleri (karaciğer enzimleri, bilirubin değeleri, glukoz,üre, kreatinin, vitamin B12, folat ,demir, demir bağlama kapasitesi,
INR,albümin, CRP) normal aralıktaydı. Hastanın periferik yayması da soğuk
aglütinasyonla uyumluydu ( şekil-1:Hastanın periferik yayma görüntüsü). Hastaya ısıtılarak eritrosit süspansiyonu replasmanı yapıldı. Hastanın hemogramı
düzeldikten sonra soğuk aglütinasyona yönelik önerilerde bulunularak operasyon için kadın-doğum servisine devredildi.
Sonuç: Hemogram analizi sonuçlarında parametreler birbiri ile uyumsuz ise
ve oda ısısındaki tüpte aglütinasyon varlığında soğuk aglütinin anemisi nadir
görülse de olsa ön tanılarımızda akılda tutulmalıdır.

Olgu sunumu: 23 yaşında bilinen herhangi bir kronik hastalığı veya daha
önce geçirilmiş allerjik reaksiyon ya da anaflaktik reaksiyon öyküsü olmayan, 14
haftalık hamile bayan hasta şiddetli bulantı nedeniyle acil servise başvurdu. Fizik
muayenesinde sistemik muayenesi normaldi. Hastanın bulantılarının gebelikten
bu yana var olduğu öğrenildi ve bulantı semptomuna yönelik olarak antiemetik
metoklopramid intravenöz olarak uygulandı. Acil gözlemde beklerken yaklaşık
15 dakika sonra hastanın boğazda tıkanma hissi ve vücuta kızarıkları başladı.
Fizik muayanesinde taşikardik ve hipotansifti. Hastada anaflaktik reaksiyon geliştiği düşünüldü ve acil olarak intra muskular adrenalin yapıldı ve intravenöz
serum fizyolojik infüzyon tedavisi başladı. Hastanın anaflaktik semptomları geçti
ve rahatladı. Sonrasında yaklaşık yarım saat sonra bu sefer hastanın sol göğüs
ağrısı başladı. Tansiyon ve nabzı normal idi. Çekilen EKG sinde inferior derivasyonlarda bifazik T bulguları mevcuttu (Şekil 1). Kardiak enzimleri çalışıldı ve
TNT: 69 ng/L (<14 ng/L) ve CK – MB: 18 U/L (0 – 25 U/L) olarak saptandı. 2
saat sonra bakılan kontrol kardiak enzimlerinde TNT: 199 ng/L (<14 ng/L), CKMB: 29 U/L (0 – 25 U/L) olarak saptandı. Hasta Kounis Sendromu şüphesiyle
takip amaçlı kardiyoloji kliniğine yatırıldı. Ertesi güne kadar geçen sürede takip
edilen kontrol kardiak enzim değerlerinin gerilediği ve normale döndüğü, EKG
bulgularının normal sinüs ritmine döndüğü ve hastanın göğüs ağrısının geçtiği
görüldü. Yapılan ekografisi normal olarak değerlendirildi. Hastada yapılan tetkikler ve muayene sonucu metoklopramide bağlı olarak gelişmiş olabilecek Kounis Sendromu düşünüldü. Daha sonra hastaya metoklopramid kullanımından
kaçınması gerektiği belirtilerek herhangi bir tedavi başlanmadan taburcu edildi.
Bir hafta sonraki kontrolünde yapılan fizik muayene, EKG, kardiak enzimler ve
ekografisi normal olarak değerlendirildi. Hastanın aktif bir şikayeti de yoktu. 6
aylık aralıklarla gelmek üzere rutin poliklinik takibine alındı.
Anahtar kelimeler: Kounis Sendromu, Metoklopramid,Allerjik Reaksiyon.

İnferior derivasyonlarda bifazik T bulguları olan EKG bulgusu

Anahtar kelimeler: soğuk aglütinasyon, anemi, hemolitik anemi
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AGRESİF LENFOMAYI TAKLİT EDEN NADİR BİR ANTİTE
''KİKUCHİ- FUJİMOTO HASTALIĞI'': OLGU SUNUMU
Şekil 1. Periferik yayma görüntüsü

Sibel Hacıoğlu
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kikuchi-Fujimoto hastalığı (histiositik nekrotizan lenfadenit, HNL); ilk kez
1972’de Japonya’da Kikuchi ve Fujimoto tarafından tanımlanmış olup, sıklıkla
genç kadınlarda görülen özellikle servikal bölge lenf nodlarının büyümesi ve
ateş ile karakterize bir hastalıktır. Etiyolojisi net olarak aydınlatılamamakla birlikte, kesin tanı lenf nodu biopsisi ile konabilir. Hastalığın doğru tanı ile değerlendirilmesi, özellikle malign hastalıklarla karıştırılmasının engellenmesi ve hastayı
yan etkisi ve maliyeti yüksek diğer tedavilerden uzak tutmayı sağlayacaktır. Bu
olgu sunumunun amacı İç hastalıkları ve Hematoloji hekimlik pratiğinde sık ola-
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rak karşımıza çıkan lenf adenopati ayırıcı tanısında Kikuchi-Fujimoto hastalığını
hatırlatmak ve histopatolojik tanı sırasında klinisyen ve patologların dikkatini
çekmektir.
25 yaşında kadın hasta halsizlik, ateş, kilo kaybı (2 ayda 8 kilogram), burun
sol yarısında yaklaşık 15 mm çapında ağrısız bir lezyon, boyunda ele gelen şişlik
şikayeti ile hematoloji polikliniğimize başvurdu.Hastanın şikayetlerinin başvurudan 2 ay önce başladığı ve o dönem hastaya antibiyoterapi verildiği; fakat
şikayetlerinde gerileme olmadığı öğrenildi. Hastanın özgeçmişinde herhangi
bir özellik bulunmuyordu. Fizik muayenesinde; Burun sol yarısında 15 mm çapında hiperpigmente lezyon, sağ angulus mandibulada 20x20 mm, bilateral
üst-orta-alt servikalde 10x15 mm boyutlarında mobil, ağrısız kitle palpe edildi.
Hemogramında; Beyaz küre:1,58 /uL, nötrofil:0,87 K/uL, lenfosit 0,53 K/uL,
hemoglobin 10,3 g/Dl, MCV 80,3 Fl,trombosit 117 K/uL, Sedimentasyon (1
saat) 46 mm/sa, Biyokimyasal analizinde; AST 155 IU/L, ALT 86 IU/L, LDH
1484 U/L (üst sınır 215; belirgin yüksek), CRP 0,33 ng/L, vitamin B12 743
ng/L folat 8,20 ug/L, ferritin 917 ug/L, (Resim 1) Tam idrar tetkiki; olağandı.
Periferik Yaymada; %62 Polimorfonükleer lökositler (PMNL), %10 Lenfosit,
%10 Monosit,%3 Atipik Lenfosit izlendi. Periferik yaymada atipik lenfositler
izlenen, pansitopeni, LDH yüksekliği, B semptomları olan hastaya kemik iliği
aspirasyonu ve biyopsisi yapıldı. Hastanın kemik iliği aspirasyonu ve patoloji
sonucu normoselüler kemik iliği olarak değerlendirildi. Atipik lenfoid infiltrasyonu izlenmedi. Flow sitometride klonal hücre popülasyonu izlenmedi. Serolojik
çalışmalarda akut viral enfeksiyonu ve brucellayı düşündürecek bulguya rastlanmadı. Otoimmun hastalıkları dışlamak için (özellikle SLE) ANA-ANA Profilini istendi herhangi bir patolojik bulguya rastlanmadı.C3 ve C4 de olağandı. Boyun
USG’da; Sağda daha belirgin olmak üzere bilateral servikal zincirde multipl LAP.
Yüz sağ tarafta ardışık multipl LAP saptandı. Batın USG’da; Karaciğer midklavikular hatta 140 mm boyutta ölçüldü. Karaciğer parankimi ekojenitesi homojen
olarak izlendi. Fokal lezyon ayırt edilmedi. Dalak vertikal uzunluğu 145 mm ile
normalin hafif üzerindedir. Dalak parankimi homojendir. Periportal alanda en
büyüğü 13 mm kısa eksen çaplı birkaç adet lenf nodu izlendi. Toraks BT’de;
Prevasküler, paratrakeal ve interlober yerleşimli lenf nodları mevcut olup en
büyük lenf nodu sağ paratrakeal bölgede 14x7 mm boyutlarında ölçüldü. Her
iki hilusta kısa eksen çapları 5 mm'yi geçmeyen birkaç adet lenf nodu saptandı.
Bilateral aksiller bölgelerde yaygın çoğunlukla yağlı hilusları silinmiş ve bazıları kalın korteksli multipl lenfadenomegali görünümleri mevcut olup en büyük
lenf nodu sağda 22x17 mm ve solda 20x17 mm boyutlarında ölçüldü. Akciğer parankim alanlarında aktif infiltrasyon, konsolidasyon ya da kitle izlenmedi
şeklinde değerlendirildi. Aktif solunumsal şikayeti olmayan hastada tüberküloz
ayırıcı tanısı için PPD testi yapıldı. PPD: 4 mm (BCG aşılı) >NEGATİF olarak
değerlendirildi. Patolojik boyutta lenfadenopati ve B semptomları olan olguda
ön planda Lenfoma düşünülerek en yüksek FDG tutullumu olan lenf nodundan
biyopsi yapmak amacıyla PET-CT çekildi. Boyunda seviye 1A-B,2A-B,3,4,5A-B
multiple patolojik artmış F-18 FDG tutulumu (sağ derin servicalden ölçülen
SUV max:6,98), Sol axiller bölgede en büyüğü 22 mm multiple lenf nodların
(SUV max:7,09), Sağ axiller bölgede en büyüğü 17,6 mm multiple lenf nodları
(SUV max: 5,90), Sağ üst paratrakeal bölgede en büyüğü 13 mm ‘ye ulaşan
lenf nodlarında (SUV max: 4,95), Sağ hiler bölgede 11,1 mm boyutundaki lenf
nodunda(SUV max:3,89), Subkarinal alanda en büyüğü 9,5 mm boyutundaki
lenf nodlarında (SUV max:4,32) patolojik artmış F-18 FDG tutulumu saptandı.
Lumbal bölgede en büyüğü sol common iliak bölgede izlenen 11,2 mm boyutundaki lenf nodlarında (SUV max:5,23), Sol external iliak 14,3 mm boyutundaki lenf nodunda(SUV max:7,11), Sağ external iliak 16 mm boyutundaki
lenf noduna(SUV max:5,51), Sol inguinalde en büyüğü 10 mm boyutundaki
multiple lenf nodlarında(SUV max:5,30), En büyüğü sağ femoral bölgede 12,8
mm boyutunda olan (SUV max:3,19) bilateral multiple inguinal femoral lenf
nodlarında patolojik artmış F-18 FDG tutulumları izlenmektedir şeklindeyorumlanıp, sonuç olarak; Pet BT ‘de servikal bölgede, mediastende ve batında izlenen multipl hipermetabolik lenf nodları öncelikle ‘Lenfoma İnfiltrasyonu’ lehine
değerlendirildi. Tanı anındaki PET-CT görüntüsündeki FDG tutan lenf nodu
alanları Resim 2’de görülmektedir. Bunun üzerine hastadan servikal lap eksiyonel biyopsisi yapıldı. Yaplan eksizyonel lenf nodu patoloji raporunda; Normal
lenf nodülü yapısını çoğu alanda ortadan kaldıran geniş nekroz alanları ve bu
nekroz alanları içinde yaygın nükleer debriler ile nekroz çevresinde yoğunlaşan
makrofajlar izlenmiştir. Yapılan immünohistokimyasal incelemede CD3 (+) T
lenfositler daha baskın olmak üzere, CD20 ve PAX5 (+) B lenfositlerle mikst
paternde saptanmıştır. Bcl-2 (+) lenfositler olağan dağılımda izlenmiştir (Resim
3). Olgunun öncelikle "Kikuchi Lenfadeniti" başta olmak üzere, "nekrotizan lenfadenit yapan klinik sendromlar" ve "viral enfeksiyonların akut evreleri" yönünden araştırılması, klinik olarak malignite şüphesi devam ettiği takdirde mevcut
başka bir LAP'ın eksize edilerek histopatolojik incelenmesi önerilir şeklinde değerlendirildi. Hastaya agresif seyirli Kikuchi Hastalığı, lap progresyonu nedeni
ile 1 mg/kg (3 hafta) oral steroid tedavisi başlandı takiben 3 günde bir 4 mg doz
azaltılarak kesildi. Tedavi sonrası pansitopenisi, LDH, Karaciğer fonksiyon testi
ve ferritin yüksekliği tamamen normale döndü. Çekilen kontrol PET –BT’de;
başlangıçtaki mevcut tutulumların hepsinin kaybolduğu görüldü (Resim 4).
Sonuç olarak; Kikuchi-Fujimoto hastalığı kendini sınırlayan ve hayatı tehdit oluşturmayan ayırıcı tanısında önemli hastalıkların olması dolayısıyla lenfadenopati ile başvuran hastalarda akılda tutulması gereken bir durumdur. B
semptomları, LDH yüksekliği, Pansitopeni ve PET-CT’de yüksek FDG tutlum-
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ları ile Agresif Lenfoma’yı taklit eden bu hasta farkındalığı arttırmak amacıyla
sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Kikuchi-Fujimoto
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Resim 3. Lenf Nodu Biyopsi Patoloji Görüntüleri ve Raporu

Resim 1. Hmeogram ve Biyokimya Sonuçları

Resim 2. Tanı anındaki Pet-CT tutulum alanları
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HİPERPARATİROİDİNİN/ HİPERKALSEMİNİN NADİR BİR
SEBEBİ: FAMİLİYAL HİPOKALSİÜRİK HİPERKALSEMİ
Işılay Taşkaldıran1, Mustafa Ghazi Abbas2, Cemile Cansu Alperen2, Özlem
Turhan İyidir1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş: Familyal hipokalsiürik hiperkalsemi (FHH) otozomal dominant geçişli nadir bir genetik hastalıktır. Hastalık, kalsiyum duyarlı reseptörleri kodlayan
gende (CASR) inaktive edici mutasyonlar nedeniyle oluşur. Laboratuvarda tipik
olarak hafif hiperkalsemi, hipokalsiüri, hipermagnezemi ve hipofosfatemi olup
paratiroid hormon (PTH) normal veya hafif yüksek ölçülebilir. Primer hiperparatiroidinin ve hiperkalseminin ayırıcı tanısında FHH mutlaka düşünülmelidir.
Polikliniğimize başvuran ve FHH tanısı alan üç vaka burada sunulacaktır.
Vaka 1: 50 yaşında kadın hasta dış merkezde yapılan tetkikler sırasında
hiperparatiroidi saptanması üzerine polikliniğimize yönlendirilmiş. Hastanın
öyküsünden hipotiroidi nedeni ile levotiroksin replasmanı aldığı ve 36 yaşında erken menapoz öyküsü olduğu öğrenildi. Hastanın öyküsünde ve yapılan
sistemik muayenesinde ek bir patoloji saptanmamış olup laboratuvar ve radyolojik görüntüleme tetkikleri Tablo1’de özetlenmiştir. Yapılan tetkikler sonucunda 24 saatlik idrarada kalsiyum düzeyi düşük olması üzerine hastada FHH
düşünülerek aile bireylerinin de taranması önerildi. Taramaya sadece annesini
getiren hastanın annesinde de benzer şekilde hiperkalsemi, hiperparatiroidi ve
24 saatlik idrarda kalsiyum düşük saptandı. Hastada FHH düşünüldü, cerrahi
planlanmadı ve takip önerildi.
Vaka 2: 71 yaşında kadın hasta halsizlik, yorgunluk şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Bilinen tip-2 diyabetes mellitus ve hipertansiyon tanıları olan hastanın laboratuvar incelemelerinde hiperkalsemi saptanması üzerine ileri tetkik
inceleme planlandı. Yapılan sistemik muayenesinde bir patoloji saptanmayan
hastanın laboratuvar ve radyolojik görüntüleme tetkikleri Tablo1’de özetlenmiştir. Yapılan tetkikler sonucunda 24 saatlik idrarada kalsiyum düzeyi düşük saptanan hastada FHH düşünüldü, cerrahi planlanmadı ve takip önerildi.
Vaka 3: 81 yaşında kadın hasta dış merkezde yapılan tetkikler sırasında
hiperparatiroidi saptanması üzerine polikliniğimize yönlendirilmiş. Hiperansiyon tanısı olan hastanın yapılan sistemik muayenesinde patoloji saptanmadı.
Hiperkalsemi etiyolojisine yönelik yapılan incelemeler Tablo1’de özetlenmiştir.
Yapılan tetkikler sonucunda 24 saatlik idrarada kalsiyum düzeyi düşük saptanan
hastada FHH düşünüldü, cerrahi planlanmadı ve takip önerildi.
Sonuç: Familyal hipokalsiürik hiperkalsemi, hiperkalseminin nadir bir nedenidir. FHH ile primer hiperparatiroidi tedavi yaklaşımları birbirinden farklı
olduğu için ayırıcı tanı yapılması önemlidir. Ayırıcı tanı, 24 saatlik idrarda kalsiyum düzeyi ölçümü ile yapılabilir. Primer hiperparatiroidi tedavisinde paratiroid
cerrahisi düşünülebilirken, FHH tedavisinde cerrahinin yeri yoktur. Doğru tanı
gereksiz cerrahi müdahaleyi önlemede büyük önem taşımaktadır.
Anahtar kelimeler: Familiyal hipokalsiürik hiperkalsemi, hiperkalsemi, hipokalsiüri,
hiperparatiroidi
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ENOKSAPARİN İLİŞKİLİ BÜLLÖZ HEMORAJİK DERMATOZ:
NADİR GÖRÜLEN BİR YAN ETKİ
Tevhide Betül İçli Canöz, Yeliz Yağız Özoğul
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
İstanbul

Giriş: Unfraksiyone heparin ve düşük molekül ağırlıklı heparinler yaygın
kullanılan antikoagulanlardandır. Pulmoner tromboembolizm, derin ven trombozu gibi durumlarda terapötik olarak kullanılmasının yanında, COVİD-19
enfeksiyonu nedeniyle tromboz riski artan hastalarda da olası trombozları önleyebilmek amacıyla profilaktik olarak kullanıldığı olmuştur. Büllöz hemorajik
dermatoz heparinlerin nadir görülen, ilaç kesilmesi sonrası genellikle kendini
sınırlayan ve regrese olan, geridöndürülebilir bir yan etkisidir. Antikoagulan tedavi endikasyonu devam ettiği durumlarda varfarin veya diğer düşük molekül
ağırlıklı heparinlere geçilmesi ve daha yakın takibi uygulanmaktadır.
Olgu: 68 yaşında kadın, bilinen tip 2 diyabet,hipertansiyon, kronik böbrek
yetmezliği, seronegatif romatoid artrit tanılı hasta, acil servise bilateral bacaklarda şişlik ve büllöz hemorajik lezyonlar ile başvurdu.
Hikayesinden 25 Haziran 2022’de COVİD-19 pnömonisi geçirdiği, hastanede yatırılarak tedavi gördüğü, bacaklarda şişlik nedeniyle çekilen alt ekstremite
doppler ultrasonografide bilateral posterior tibial arterlerin (PTA) seçilemediği
görülerek 100 mg asetilsalisilik asit ve 100 mg silastazol başlandığı öğrenildi.
Hastanın o dönemki yatışında nefes darlığı nedenli çekilen kontrastsız toraks
bilgisayarlı tomografisinde (BT) pulmoner tromboemboli şüpheli görüntü saptanması ancak akut böbrek hasarı nedeniyle kontrastlı tetkikten kaçınılması ve
aktif COVİD-19 enfeksiyonu geçirmesi nedeniyle hastaya 8000 IU enoksaparin
1x1 şeklinde başlandığı öğrenildi. Hasta enoksaparin tedavisi başlanmasından
13 gün sonra oluşan ve giderek progrese olan büllöz hemorajik lezyonlar ile
acil servise başvurdu. Muayenesinde sağ diz altında yaygın ekimoz alanı, sağ
alt ektremite lateral distalde yaklaşık 11x7 cm büllöz hemorajik lezyon, sol diz
altında orta lateral bölgede 1x1 cm boyutlarında 2 adet ve 2x1cm boyutlarında
1 adet büllöz hemorajik lezyon, pretibial bilateral 2+ ödem saptandı. Solunum
seslerinde bilateral akciğer bazallerinde krepitan raller işitildi. Hastanın trunkal
bölgesinde de ekimotik alanları saptandı. Tahlillerinde normositer anemi (hemoglobin 8,4 g/dl, mcv 81), üre ve kreatininde artış (üre 113 mg/dl, kreatinin
2,67 mg/dl, bazal değeri 1,8 mg/dl), hiponatremi (sodyum 126 mmol/L) akut
faz yüksekliği (c-reaktif protein/crp 83 mg/L, prokalsitonin 1,03 ug/L) mevcuttu.
Plastik ve rekonstrüktif cerrahi tarafından hematom drenajı yapılan hastada
hemoglobinde düşüş(8,3 g/dl’den 4,2 g/dl’ye) saptanması üzerine acil serviste
kar/zarar oranı gözetilerek toraks, batın ve alt extremite bt angiografi çekimi
yapıldı. Angiografilerde ekstravazasyon saptanmadı, bilateral PTA’da trombüs
izlenmedi, vaskuler cidar kalsifikasyonları mevcuttu. Pulmoner tromboemboli
lehine bulgu saptanmadı. Akciğer parankiminde belirgin infiltrasyon saptanmadı, sol taraflı minimal plevral effuzyon, bibazal subsegmenter atelektaziler ve
yer yer mukus tıkaçları görüldü. 4 ünite eritrosit süspansiyonu sonrası hemoglobinde düşüş gözlenmedi. Yapılan hematolojik değerlendirmede hemoliz bulgusu saptanmadı. Hastada hem kanama şüphesi olması hem de antikoagulan
ve antiagregan endikasyonun olmadığı tespit edilmesi üzerine enoksaparin ve
asetilsalisilik asit kesildi. Dermatoloji ile değerlendirilen hastadan enoksaparin
ilişkili büllöz hemorajik dermatoz, nekrotizan fasiit, ektima gangrenosum ön tanılarıyla doku kültürü ve punch biyopsi alındı. Kültürde üremesi olmayan hastanın patolojisi “dermiste seyrek eozinofil, nötrofil infiltrasyonu ve belirgin ekstravaze eritrositler ile karakterize yüzeyel perivasküler dermatit tablosu, klinik ile
uyumlu olduğu takdirde heparin ilişkili nekroz ile bağdaşır” şeklinde raporlandı.
Hastanın takibinde sol üst ektremitede katater ilişkili sol sefalik vende trombüs
saptandı, ancak yüzeyel ven ve katater ilişkili olması nedeni ile mevcut hikayesi
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de göz önüne alınarak antikoagulan başlanmadı. Hastanın nekrotizan lezyonları
enoksaparin kesilmesi sonrası geriledi, hemorajik büllöz lezyonlar tekrarlamadı.
Ayrıca akut faz yüksekliği olan hastanın covid-19 enfeksiyonu sonrası geçmeyen öksürük ve beyaz renkli balgam dışında enfektif bulgusu yoktu.Alt extremitedeki lezyonların enfektif de olabileceği düşünülerek piperasilin+tazobaktam
ve teikoplanin tedavisi başlandı. Hastanın crp değeri 275 mg/L’e kadar yükseldi,
antibiyoterapi ile 55mg/L’ye kadar geriledi. Fakat takibinde mevcut tedavi altında ateş gelişen ve yeniden crp/prokalsitonin artışı saptanan hastanın idrar
kültüründe de psödomonas üremesi, balgam ve idrar kültürde acinetobakter
üremesi görüldü. 21 gün piperasilin+tazobaktam ve teikoplanin tedavisi sonrası meropenem ve klaritromisin tedavisini de 7 gün alan hastada yanıt alındı,
taburculuk sonrası gemifloksasin verildi. Asemptomatik hipervolemik hiponatremisi olan hastanın yapılan ekokardiyografisinde ejeksiyon fraksiyonu %55,
sistolik pulmoner arter basıncı 35, sol atrium geniş ve orta mitral yetmezlik bulundu. Yatışında aralıklı furosemid tedavisi de verilen hastanın hipervolemisi ve
hipervolemik hiponatremisi zamanla geriledi, sodyum 134 mmol/L’e yükseldi.
Kontrastlı BT çekimi sonrası post-kontrast nefropati gelişen hasta, takip ve tedavi sonrası bazal kreatinin değerleri ile taburcu edildi.
Sonuç: Büllöz hemorajik dermatoz, enoksaparin tedavisinin nadir bir yan
etkisi olarak karşımıza çıkabilmektedir. Antikoagülan tedavi altında gelişen cilt
lezyonlarının henüz hemoraji gelişmeden uyarıcı olması gerektiğini hatırlatan bu
vakada, komorbid durumların yatkınlığı artırdığı ve renal yetmezliğin enoksaparinin renal klirensini etkileyerek sonucu kolaylaştırdığı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: enoksaparin, büllöz hemorajik dermatoz, düşük molekül ağırlıklı heparin, yan etki

Drenaj öncesi sağ alt ekstremite distalindeki 11x7 cm boyutlu büllöz hemorajik
lezyon

Drenaj sonrası sağ alt ekstremite distalindeki lezyon, yüzeyde nekrotik doku
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LEPTOSPİROZ: BİR OLGU SUNUMU
Gökhan Köker, Merve Eren Durmuş, Muhammed Ali Coşkuner, Gülhan
Özçelik Köker, Mehmet Mutlu Çatlı, Yasin Şahintürk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

Giriş-Amaç: Leptospiroz, leptospira cinsi spiroketlerin neden olduğu tüm
dünyada görülmesine rağmen tropikal ve subtropikal bölgelerde daha yaygın
rastlanılan zoonotik bir infeksiyondur. Farklı klinik semptomlarla seyretmesi ve
laboratuvar tanısındaki zorluklar nedeni ile sıklıkla gözden kaçmaktadır. Hastalarda gelişecek klinik durumlara göre sıkı takip ve destek tedavileri gerekebilir.
Salgın potansiyeli nedeniyle halk sağlığı açısından önemlidir.
Olgu: 34 yaşında kadın hasta halsizlik, yorgunluk, ateş, idrar renginde koyulaşma şikayetleriyle hastanemiz acil servisine başvurmuş. Anamnezinde kırsal
alanda bir evin bodrum katında yaşama ve musluk suyu içme öyküsü vardı.
Bilinen kronik hastalığı olmayan hasta dahiliye kliniğine yatırıldı. Fizik muayenesinde ateş 38,1ºC, nabız 110/dakika, solunum sayısı 20/dakika, kan basıncı
110/70 mmHg, skleralar ve cilt ikterik idi. Bakılan laboratuvar tetkiklerinde;
WBC: 140000/mm3, trombosit sayısı 24000/mm3, kreatinin 2.9 mg/dl, BUN 56
mg/dl, AST 225 U/L, ALT 185 U/L, total bilurubin 14.2 mg/dl, direkt bilirubin
8.8 mg/dl, CRP 168mg/l, sedim: 66 mm/h saptandı. Kan kültürü, idrar kültürü, brusella tüp aglütinasyon testi, hepatit markırları (HBsAg, anti-HBc IgM,
anti-HCV, anti-HAV IgM), Kırım kongo kanamalı ateşi IgM, real time PCR ve
leptospiroz açısından mikroskobik aglütinasyon testi (MAT) gönderildi. Hastaya ampirik olarak seftriakson başlandı. Leptospiroz mikroskobik aglütinasyon
testi L.icterohaemorrhagiae Wijnberg 1/200 titre olarak sonuçlandı ve hastaya
weil hastalığı tanısı konuldu. Yatışının 10. gününde WBC: 7600/mm3, trombosit
sayısı 112000/mm3, kreatinin 0.8 mg/dl, BUN 24 mg/dl, AST 24 U/L, ALT 32
U/L, total bilurubin 3.4 mg/dl, direkt bilirubin 2.2 mg/dl, CRP 18mg/l, sedim:
32 mm/h olarak saptandı ve hasta 2 haftalık tedavi sonrasında şifa ile taburcu
edildi.
Tartışma: Gram-negatif aerobik spiroket türü olan Leptospira’nın neden olduğu leptospiroz kolonize olmuş hayvanların kontamine idrarının hasarlanmış
deriden veya mukozadan geçişiyle oluşur. Enfeksiyon döngüsünde en önemli
basamak rodent, fare gibi küçük kemirgenlerin böbrek tübüllerinde bakterinin
kronik enfeksiyon şeklinde kolonize olmasıdır. Dünya Sağlık Örgütü’nün bildirdiği ölüm oranı %10 olmakla beraber bu oran medikal tedaviye erişebilme ve
hastalığın ciddiyetine göre değişebilmektedir. Hayvan idrarı ile kontamine olabilecek suya veya enfekte hayvanlara maruz kalma öyküsü ile birlikte konjonktival
kızarıklık, meningeal irritasyon, hepato-renal yetmezlik, hemoraji, miyokardit,
deri döküntüleri, bulantı, karın ağrısı, diyare ve artralji semptomlarından herhangi biriyle ilişkili başağrısı, miyalji ve bitkinlikle seyreden akut ateşli hastalık
durumunda leptospirozdan şüphelenilmelidir. Tedavide; olgularının çoğunda
spontan düzelme görülür ve spesfik bir tedavi gerekmez. Hafif olgularda enfeksiyon kendini sınırladığından antibiyotik kullanılmasının, kullanılmamasına karşı
bir üstünlüğü bulunamamıştır. Ciddi leptospiroz olgularında ise antibioterapinin
mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir. Penisilin, tetrasiklin, seftriakson ve doksisiklin
tercih edilen antibiyotiklerdir.
Sonuç: Klinik olarak şüphelenilen hastaların hikayelerinin iyi sorgulanması
ve sistematik tedaviye erken dönemde başlanılması bu nadir fakat ölümcül olan
enfeksiyonda mortalite açısından çok önemlidir. Sunduğumuz bu olguyla ateş,
sarılık, trombositopeni ve akut böbrek yetmezliği ile gelen hastalarda ayırıcı tanıda leptospirozun da akılda tutulması gerektiğini vurgulamak istedik.
Anahtar kelimeler: Leptospiroz, leptospira, weil hastalığı
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sektir (11). Hepatosteatozun ağır Covid-19 hastalığı ve ağır Covid-19 hastalığında sitokin fırtınası ile ilişkili IL-6 düzeyi ile ilişkisini inceleyen çalışmamız literatür
ile paralellik göstermektedir. Hasta sayısının azlığı, SARS-CoV-2 varyantları ve
aşılanma durumunun değerlendirilememesi, tomografide atenüasyon ölçümünün %33 ve daha az yağlanmayı tespit etmekte geçerliliğinin düşük olması çalışmamızın kısıtlılıklarıdır.
Sonuç olarak yağlı karaciğer hastalığı, karaciğerde yağ birikimi ile başlayan
ve ilerleyen dönemlerde eşlik eden inflamasyon ile sistemik bir hastalığa neden
olan sıklığı günümüzde oldukça artmış bir halk sağlığı problemidir ve Covid-19
enfeksiyonu nedeni ile takip edilen hastalarda, enfeksiyonun şiddetini etkileyen
bir parametre olarak değerlendirilmesi önem arz eder.

PS-225

COVİD-19 İLE YATIRILAN VE HEPATOSTEATOZU
MEVCUT HASTALARDA İNTERLÖKİN-6 DÜZEYLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Beyza Çiçek1, Yıldız Okuturlar1, Suna Yapalı 2, Mehmet Erdem Yıldız3,
Nurdan Tözün2

Anahtar kelimeler: covid-19, hepatosteatoz, interlökin-6

1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı
3Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Giriş ve Amaç: Günümüzde Metabolik Hastalık İlişkili Yağlı Karaciğer
Hastalığı (MAFLD) ile tanımlanan yağlı karaciğer hastalığı, pro-inflamatuar sitokinlerin salınımının arttığı bir durumdur. Hepatosteatoz ile başlayan ve inflamasyonun eşlik ettiği steatohepatite ilerleyebilen hastalıkta sitokinlerin artışı,
mikrobiyotadaki değişimler ve bağışıklık sistemi disregülasyonu gibi faktörlerle
çeşitli enfeksiyonların sıklığı ve şiddeti artabilmektedir. Çalışmalarda artmış interlökin-6 (IL-6) düzeyi, ağır Covid-19 hastalığı ile ilişkilidir (1). Bu çalışmada
amacımız, bu ilişkiden yola çıkarak hepatosteatozu olan hospitalize Covid-19
hastalarında hastalık şiddetinin ve IL-6 düzeyinin değerlendirilmesidir.
Metot: Retrospektif ve gözlemsel olarak merkezimizde Covid-19 tanısı ile
hospitalize edilen 500 hasta tarandı ve sistemde IL-6 düzeyi ölçümü ile pulmoner semptomlar için Toraks BT görüntülemesi olan 147 hasta çalışmaya
dahil edildi. Hastaların demografik verileri, komorbiditeleri, başvuru esnasındaki laboratuvar değerleri ve yoğun bakım yatışı ile mortalite durumları kaydedildi. Byun ve arkadaşlarının hepatosteatozun tomografi ile teşhisi ile ilgili
çalışmasından (2) alınan sınır değere göre karaciğer-dalak atenüasyon değeri
farkı (CTL-S)’nın -3,9’dan daha küçük olması hepatosteatoz olarak tanımlandı
ve buna göre hepatosteatozu olan Covid-19 hastaları Grup-1, hepatoteatozu
olmayanlar ise Grup-2 olarak sınıflandırıldı ve belirlenen parametreler ile karşılaştırıldı. Sonlanım noktası yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) takibi ve mortalite
olarak belirlendi.
Bulgular: Çalışmamızda, belirlenen sınır-değer ile sınıflandırmada Grup-1,
60 hastadan, Grup-2 ise 87 hastadan oluşmaktadır. Çalışmamızda Covid-19
hastalığı nedeniyle hospitalize hastaların %40,8’inde hepatosteatoz mevcuttur. Grup-1 hastaların %86,7’si, Grup-2 hastaların ise %54’ü erkek cinsiyettir (p=0,0001). Grup-1 için yaş ortalaması 53,1±13,2 iken, Grup-2 ‘de
53,3±16,8 (p=0,887) olup benzerdir. Vücut kitle indeksi (VKİ), Grup 1 için
28,9±4,1 iken Grup-2 için 26,8±4,6 idi. Her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p=0,004). Grup-1’de en sık görülen komorbidite
diyabet (%43,3), Grup-2’de ise hipertansiyondur (%29,9). Hepasteatozu olmayan Grup-2 hastaların %19,5’unda diyabet olup hepatosteatozu olan hastalarda diyabet oranı anlamlı yüksektir (p=0,002). Grup-1 hastaların YBÜ’de takip
oranı %50 iken Grup-2 hastalarda bu oran %21,8 olup anlamlı farklılık saptanmıştır (p=0,0001). Grup-1 için mortalite oranı %11,7 iken, bu oran Grup 2
için %10,3 idi (p=0,8). Bakılan laboratuvar parametrelerine göre her iki grup
arasında C Reaktif Protein (CRP), ferritin, aspartat aminotransferaz (AST) ile
alanin aminotransferaz (ALT) düzeyi, nötrofil sayısı, APRI skoru, IL-6 düzeyi ve
Nötrofil/Lenfosit Oranı (NLR) için anlamlı farklılık varken lenfosit ve trombosit
sayısı, D-dimer düzeyi ile AST/ALT oranında farklılık saptanmadı. İnterlökin 6
düzeyi, Grup-1 için ortanca değeri 24,1 (2,29-510) iken Grup-2 için ortanca
değeri 12,4 (1,4-160) idi ve hepatosteatozu olan Grup-1’de IL-6 düzeyi anlamlı
yüksektir (p=0,002).
Tartışma ve Sonuç: Hepatosteatoz ve fibrozis varlığı inflamatuar süreci tetikleyerek enfeksiyöz durumlarda sinerjistik etki ile pro-inflamatuar sitokinleri
daha fazla yükseltebilir ve Covid-19 enfeksiyonunun şiddetini arttırabilir (3).
Çalışmamızda hepatosteatozu olan grupta, Covid-19’da ağır hastalık ve sitokin
fırtınası ile ilişkili inflamatuar belirteçlerden IL-6 düzeyinin hepatosteatozu olmayanlara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Aynı zamanda hepatosteatoz
varlığı artmış yoğun bakım ihtiyacı ile ilişkili bulunmuştur.
Önceki çalışmalarda, MAFLD tanısında yeri olan obezite ve diyabet çeşitli enfeksiyonlar için risk faktörü olarak belirlenmiştir (4). Yapılan çalışmalarda
diyabet ve obezitenin Covid-19 enfeksiyonu için de bir risk faktörü olduğu
gösterilmiştir (5). Hepatosteatozun metabolik sendromdan bağımsız olarak enfeksiyonların riskini arttırdığını gösteren çalışmalar vardır (6). Hepatosteatozu
olanlarda artmış enfeksiyon riski hepatik makrofajların ve doğal öldürücü hücrelerin disfonksiyonu (7), hepatik makrofajların pro-inflamatuar aktivasyonu ve
yağlanmaya sekonder değişen sinüsoid mikrosirkülasyonu nedeniyle hepatik
mikrobiyal klirensin bozulması (8) gibi çeşitli teoriler ile bağlantılı bulunmakla
birlikte henüz patofizyolojisi aydınlatılamamıştır. Covid-19 hastalarında hepatosteatoz sıklığı yüksek bulunmuştur (9). Bozulmuş yağ asidi metabolizması ve
artmış makrofaj aktivasyonu ile birlikte ilerleyen inflamasyon durumu, immün
yanıtı bozarak Covid-19 hastalarında görülen sitokin fırtınasına zemin hazırlamaktadır (10). Gao ve arkadaşlarının çalışmasında, başvuruda MAFLD tespit
edilen ve IL-6 yüksekliği görülen grupta ağır Covid-19 hastalığı riski daha yük-
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RENAL VE KARDİYAK DİSFONKSİYON İLE AKCİĞER ÖDEMİ
OLAN, PURPURİK CİLT LEZYONLARI DA GELİŞEN OLGUNUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Zeynep Irmak Kaya1, Sevilay Süreyya Ermiş1, Serdar Efe2, Yelda Öztürk3
1Eskişehir Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Birimi
2Eskişehir Şehir Hastanesi, Yoğun Bakım Birimi
3Eskişehir Şehir Hastanesi, Geriatri Birimi

Amaç:Kardiyorenal sendrom(KRS), kalp ve böbrekte karmaşık patofizyolojik bozukluklar sebebiyle bir organda ortaya çıkan akut veya kronik fonksiyonel bozukluğun diğer organda akut veya kronik fonksiyon bozukluğuna neden
olmasıdır.
Akciğer ve renal problemin bir arada görüldüğü durumlar ise pulmonorenal
sendromlar(PRS) olarak adlandırılır. Pulmorenal sendromlar, tipik olarak hızlı
ilerleyici glomerulonefrite ikincil akut böbrek yetersizliği(ARY), vaskülitik purpurik cilt bulguları ve alveoler kanamaların neden olduğu solunum yetmezliği bulgularının birlikte ya da sırası değişken olarak ayrı ayrı görülebildiği bir
tabloyu içerir. Vaskülit dışı nedenlerden öncelikle hipervolemiye sekonder gelişen pulmoner ödem tablosuna yol açan akut böbrek yetersizliğini anımsamak
gerekir. Ağır kalp yetersizliği(KY) durumunda da hem böbrek yetersizliği hem
de pulmoner ödem tablosu eşlik edebilir. Ayrıca çeşitli nedenlere bağlı olarak
gelişebilen multiorgan yetersizliği tablosu içinde de hem ARDS hem de böbrek
yetersizliği birlikte bulunabilmektedir. PRS’da hastalarda gelişen cilt bulguları
staz dermatitine, vaskülitik lezyonlara veya enfeksiyonlara ikincil olabilmektedir.
Biz Palyatif bakım servisinde ARY ve akciğer ödemi tablosu ön planda olarak hospitelize olan bir vakada, takiplerinde alt ekstremitede belirgin ödem
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ve cilt lezyonları gelişmesi nedeniyle ayırıcı tanılar açısından vakayı sunmayı
hedefledik.
Olgu: Dispne ile başvurduğu acil serviste pulmoner ödem ve dekompanse
KY tablosu olan, 10 yıldır DM, HT ve 4 yıl önce 3 damara stent yerleştirilen
64 yaşındaki erkek hastanın üre-kreatinin yüksekliği olması sebebi ile akut renal yetmezlik(ARY) ön tanısı ile yoğun bakıma yatırıldı. Hasta yoğun bakımda
dekompanse KY, ARY ve karaciğer enzim yüksekliği ile takip edildi. Yoğun diüretik, hemodiyaliz(HD) ve ultrafiltrasyon(UF) tedavileri ile non invaziv mekanik ventilatör(NIMV) desteği sağlanan hastanın kardiyoloji bakısında EF %30
saptandı ve iskemik KMP olarak değerlendirildi. Akciğer grafi ve tomografisinde
akciğer ödemi ve kardiyomegali dışında dikkat çeken bulgusu yoktu. Yoğun
bakımda 8 günde 6, palyatif serviste 10 gün içinde 9 kez UF ve HD uygulandı.
Hastanın her seferinde 3 lt UF yapılması, günlük 1 lt sıvı kısıtlaması ve 3x2
furosemid uygulanıp günlük 1000 mlt idrar çıkımı sağlanmasına rağmen volüm
yükü devam etti. Katateri olan hastanın kan kültüründe Staf. Aureus üredi. Vancomisin ve Meropenem tedavisi başlandı.
Yatışı sırasında gelişen purpuralar üst ekstremitelerden başlayarak, alt ekstremitelere doğru yayıldı ve ekimotik görünüm gelişti. Döküntüler belirginleşme ve
birleşme eğilimi kazandı ve yer yer bül gelişen lezyonlar yaraya dönüştü. Hastanın romatolojik açıdan değerlendirilmesinde vaskulitik belirteçler, ANCA düzeyleri ile koagülasyon parametreleri ve trombosit değerleri normaldi. Proteinürisi
diyabetik zeminde gelişen nefropatisine bağlandı. Serolojik bakısı ve hepatit
markerları normal geldi. Cilt lezyonlarının etyolojisine yönelik biyopsi yapılması
önerildi, hasta biyopsiyi reddetti. Dermatoloji önce üst ekstremitede başlaması
ve mukoza tutulumu olmayan purpurik lezyonlarda ilaç erüpsiyonu düşündü ve
ASA, klapidogrel tedavileri ile ketiapin ilacı kesildi. Karaciğer enzim yüksekliği
olan vakada hepatobilier ve batın ultrasonografisinde (USG) batında yaygın
asit mevcuttu. Böbreklerde küçülme dışında anlamlı bir bulgu saptanmadı. Ekstremitelere yönelik yapılan arterial-venöz dopler USG'de hastada dolaşımsal
problem saptanmamasına rağmen bacaklarda yaygın ödem olarak raporlandı.
Kardiyoloji hastayı yatışı süresince değerlendirdi ve tedavisine ACE inhibitörü
ve beta blokör eklendi. Akciğer ödemi tablosu gerilemesine rağmen solunum
sıkıntısı devam etti, nasal kanülle 3lt/dk’dan oksijenizasyonu sağlandı. Göğüs
hastalıklarının önerisiyle kilograma 1 mg prednizolon tedavisi uygulandı. Mobilize olamayan, bu sebeple kilosu tartılamayan hastanın oksijen ihtiyacı devam
etti. Cilt lezyonlarında belirgin bir azalma ya da renk değişikliği de sağlanamadı.
Hastanın takiplerinde ani kardiak arrest gelişti, kardiyopulmoner resüsitasyon
ile dönmeyen hasta exitus kabul edildi.
Tartışma ve Sonuç: PRS vaskulitler ve vaskulit dışı durumlar olarak ikiye
ayrılmaktadır. Vaskülitlerde ARY, vaskülitik purpurik cilt bulguları ve alveoler
kanamaların neden olduğu solunum yetmezliği semptomları ve sistemik tablolar görülebilir. KRS’lar kardiyak ve böbrek yetersizliklerinin birlikte bulunma
durumunudur. KRS’un yönetiminde hastaların özelliklerinin dikkate alınması ve
kardiyak ve semptomatik tedavi ile diürezisi sağlayıcı kombine tedavi yöntemlerinden yararlanılması önerilmektedir. Vakada UF ve diüretik tedavileri kontrollü
olarak sağlanmış, akciğer ödemi gerilese de periferik ödem devam etmiştir. Ayrıca bu esnada ACE-i tedavisi ve betablokör tedavileri de kardiyoloji tarafından
tedavisine eklenmiştir.
Purpurik tutulumlarından biyopsi yapılamayan hastadan çalışılan belirteçler
negatif gelerek vaskulitten uzaklaşıldığı söylenebilse de tam olarak ekarte edilememiştir. Bacaklarda gelişen lezyonları soyularak, yaraya dönüşen hastanın alt
extremitede dolaşım sorunu saptanmamasına rağmen ödeme sekonder venöz
staz artışının mevcut tabloyu daha da kötüleştirdiğini düşündürmüştür. Hastanın klinik takiplerinde 18 gün içinde toplam 15 kez UF amaçlı yapılan hemodiyaliz seanslarında, her seferinde 3 lt UF yapılmış, günlük 1 lt sıvı kısıtlaması
uygulanmış ancak inmobilizasyon sebebiyle alt extremitedeki ödemi tam olarak
azalmamıştır. Kalp yetmezliğine yönelik tedaviler, solunum problemi sebebiyle
uygulanan tedavilerle de hastanın solunum sıkıntıları gerilemiş, oda havasında
takibi yapılmaktayken, ani gelişen kardiak arrestin nedeni tam olarak açıklanamamıştır. Romatolojik ve vaskulitik belirteçler negatif olsa da biyopsi alınmadan net olarak vaskulit dışlanamayan hastanın ani mortal seyri kardiyorenal
sendromlarda sıklıkla görülen bir durum olarak yorumlanmıştır. Tip 5 KRS’lar;
sıklıkla volüm yükü olan, diürez ve UF uygulansa bile yeterli olmayan, sepsis,
amiloidoz, vaskülitik sendromlarla en ilişkili olan, ani kardiyak mortaliteyle en
çok ilişkilendirilen bir durumdur. Hastada pulmoner hipertansiyonun da bariz
olarak bulunmayışı PRS’dan çok KRS olarak düşünmeye sevk etmiştir. Dekompanse kalp yetmezliğinin neticesinde akciğer ödemi ve diğer organlarda görülen
konjesyon da bu hastanın bambaşka semptomlarla karşımıza çıkmasına sebep
olmuştur. Ancak PRS ya da KRS da olsa gelişen kısır döngü içerisindeki vakaların tedavi yaklaşımlarında öncelikle semptomatik ve hayat kurtarıcı tedavileri
belirlemek ve uygulamak, tüm bunları yapıyorken de etyolojiye yönelik nedenleri gözden geçirmek oldukça önemlidir.
Sonuç olarak KRS’un yönetiminde multidisipliner, çok yönlü ve hasta merkezli bir yaklaşım oldukça önemlidir. Sağlık profesyonellerinin hastalıktan koruma ve yönetim sürecinde bu hayati organlar arasındaki karşılıklı bağımlı ilişkiyi
akıllarında tutmaları önemlidir.
Anahtar kelimeler: kardiyopulmoner sendrom, pulmonorenal sendrom, akut böbrek yetmezliği, purpurik lezyon, vaskülit
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Bül gelişen ve açılarak yaraya dönüşen lezyonlar

Bacaklardaki yaygın lezyonlar

Genel Dahiliye
PS-229

HİPERTANSİYON TANISIYLA RAAS BLOKERİ TEDAVİSİ ALAN VE
BAŞLANAN HASTALARDA HİPERKALEMİ RİSK FAKTÖRLERİ
Murat Özdede1, Alper Tuna Güven2, Oğuz Abdullah Uyaroğlu1, Sabri Engin
Altıntop4, Mine Durusu Tanrıöver1, Yusuf Ziya Şener3, Ali Osman Yıldırım5
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Dahiliye Bilim Dalı
2Adana Başkent Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Dahiliye Bilim Dalı
3Ankara Beypazarı Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bilim Dalı

4Amasya Suluova Devlet Hastanesi Genel Dahiliye Bilim Dalı
5Ankara Özel Sincan Koru Hastanesi Kardiyoloji Bilim Dalı

Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ACEI) ve anjiotensin reseptör
blokerleri (ARB) renin-anjiotensin-aldosteron sistem (RAAS) üzerinden etki ederek kan basıncı düşüşü sağlayan ve günümüzde hipertansiyon tanısı alanlar başta olmak üzere bir çok renal ve kardiyovasküelr hastalıkta en sık kullanılmakta
olan ajanladır. Bununla birlikte RAAS blokerleri hiperkalemi, akut böbrek yetmezliği gibi kimi zaman öngörülemeyen yan etkileri ile bilinirler ve birçok kılavuz
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ve ulusal uzlaşı raporu tarafından RAAS blokeri başlanan ya da dozu değiştirilen
hastada iki-dört hafta içerisinde kontrol görülmesi önerilir. Risk değerlendirilmesi ve sınıflandırılması yapılmadığında bu yaklaşım her tedavi başlanan ya da doz
değiştirilen hastada kontrol vizit anlamına gelecektir. Maliyet-etkinliğin artması
ve kontrol vizitin orta ve yüksek riskli hastalarda önerilmesi günümüzde bir ihtiyaç olarak görülebilir. Bu çalışmanın amacı başta hiperkalemi olmak üzere olası
yan etkileri öngörmek adına risk tahmin modeli ortaya koymaktır.
Metodlar: 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında dört farklı merkeze başvuran toplamda 466 hasta çalışmaya alındı. Hastaların klinik-demogarafik verileri ve bazal kan değerleri kaydedildi. Bu hastaların %64.2’si RAAS
blokeri ve tiyazid tedavisi almıyordu. Hastaların %16.3’ünde RAAS blokeri
dozu artırıldı, %65.7’sinde yeni başlandı ve %18’inde doz değiştirilmedi. İkinci
kontrolde görülen potasyum değerleri ile ilk başvurudaki potasyum değerleri
arasındaki fark bağımlı değişken olarak kabul edildi (∆K). Linear regresyon analizi ile potasyum artışına etki eden bağımsız faktörler ortaya konmaya çalışılındı.
Sonuçlar ve Tartışma: Linear regresyon formulüne tüm hasta grubunda her bir yaş artışı ve ∆K açısından risk teşkil etmekte eğilimindeydi (ß.105,
p=.067). Tedaviye tiyazid eklemek ya da tiyazid dozunun artırılması (ß -.296,
p <.001) istatistiksel olarak anlamlı biçimde ∆K’u etkiliyordu. Bazal kan üre,
sodyum ve potasyum seviyelerindeki her bir birim artışı ∆K açısındna bağımsız
ve anlamlı değişkenler olarak görüldü (sırasıyla, ß.005; -.022, -32; p.003;.007;
<.001). Oluşturulan yeni model ile hastanın yaşı, tiyazidin tedavide olup olmayışı, bazal Na, K ve üre değerleri potasyumun ne kadar artacağını anlamlı
şekilde öngörüyordu. Bu çalışmada özellikle bazal sodyumun ve ürenin etkisi
dikkati çekti, dolayısıyla yeni risk tahmin modeline eklemlendirilerek yeni risk
modelleri oluşturuldu.

Tablo1

Anahtar kelimeler: RAAS, renin-anjiyotensin-aldosteron-sistemi, Anjiotensin reseptör blokerleri, Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri

HER YAŞIN BİR HİPOFİZİ VAR

Ras blokeri tedavisi başlanan hastaların ilaç tercihleri, Sankey Diagramı

Geriatri
PS-230

Sercan Atıcı1, Pınar Sırmatel Bücük2, Sibel Çavdar2, Sevnaz Şahin2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı; Geriatri Bilim Dalı

Tablo2

Giriş: Hiponatremi klinik işleyişte sık karşılaşılan bir durumdur. Hastanın volüm durumuna göre hipovolemik, övolemik ve hipervolemik hiponatremi olarak sınıflandırılır. Övolemik hiponatremi; hipotiroidi, adrenal yetmezlik, uygunsuz ADH sendromu ve ilaçlara bağlı olarak gelişebilir. Bu yazıda hipotiroidiye
ve adrenal yetmezliğe sebep olan komorbiditeleri sebepli cerrahi planlanmayan
geriatrik hastada hipofiz MR ile saptanmış olan hipofiz makroadenomu vakası
sunulmuştur.
Olgu: 87 yaşındaki erkek hasta 6 aydır devam eden son 2 aydır artan oral
alımda azalma, konuşmada ve hareketlerde yavaşlama şikâyetleriyle başvurdu.
Son 6 ay içerisinde 15 kg kaybı var. 7 yıl önce abdominal aort anevrizması
sebepli stent öykülü, 5 yıl önce geçici iskemik atak sebepli karotis endartektomi
öykülü. 3 yıl önce melena sebepli yapılan endoskopide yaygın cameron ülseri,
mide corpusunda anjiodisplazi; kolonoskopide diverticulozis coli saptanmış.
Fe: 36 µg/dL, TDBK: 242 µg/dL, TS:%15 eşlik eden kilo kaybının da olması sebebiyle endoskopi-kolonoskopi planlandı. Antrumdan alınan biyopside
kronik atrofik gastrit + alkalen reflü gastriti saptandı. Çıkan kolonda anlamsız
hemorajik odaklar saptandı.
Sıvı-yumuşak diyet ve lavman uygulaması sonrası hiponatemisi gelişti.
Na:129 mEq/L, ürik asit: 4.53 mg/dL, idrar Na: 27 mmol/L, idrar dansitesi:1013, serum osmolaritesi: 268 mOsmol/lt. İzlemde Na:126 mEq/L’ye kadar
geriledi. Klinik açıdan övolemik olarak değerlendirildi. ACTH, kortizol, TSH,
sT4, sT3 istendi. ACTH: 10.1 ng/L, Kortizol: 4.16 µg/dL, TSH: 5.38 mU/L, sT4:
0.71 ng/L, sT3: 2.03 ng/L olarak hastanın yaşına göre ACTH, TSH düşük saptanınca diğer ön hipofiz hormonları da gönderildi. FSH: 2.68 U/L, LH: 1.19 U/L,
Prolaktin: 21.19 µg/L, GH:0.112 µg/L, DHEAS:20 µg/dL olarak sonuçlandı.
Hipofiz MR çekildi. 3.2x2.8x2.5 cm boyutlarında optik kiazmaya inferiordan
bası yapan hipofiz makroadenomu lehine değerlendirilen nodüler lezyon izlendi. Görme ve nörolojik problemi olmayan hasta nöroşirurji, endokrinoloji ve
göz hastalıkları ortak kararıyla eşlik eden komorbiditeler göz önüne alınarak
hormonal tedavi ile izlemi uygun görüldü. İdame 50mcg L-tiroksin ve 10 mg sabah, 5 mg akşam hidrokortizon tedavisi ile her üç poliklinik kontrolleri önerildi.
Tartışma: Hipofiz adenomlarında hormonal tedavi, radyoterapi veya cerrahi tedavi önerilir. Görme problemi olan, görme alanı defekti bulunan, optik
kiazma basısı olan, hormonal tedaviye dirençli nörolojik semptomu olan hastalarda cerrahi tedavi önerilmekle beraber komorbiditelere ve ileri yaşlılığa bağlı
medikal tedavi ya da radyoterapi tercih edilebilir. Fonksiyonsuz adenomların
progresyon riski sebebiyle belli aralıklar ile takiplerin gerektiği ve tümörün progresyon riskini belirleyen en önemli faktörün yönetim yaklaşımları olduğu bilindiği için hastaya hormonal tedavi başlanıp hasta aralıklı endokinoloji, nöroşirurji
ve göz hastalıkları takibine alındı.
Anahtar kelimeler: Hipofiz Adenomu, Adrenal Yetmezlik, Hipotiroidi, Hiponatremi,
Kaşeksi

Kaynaklar
1) Paschou SA, Vryonidou A, Goulis DG. Pituitary incidentalomas: A guide to assessment, treatment and follow-up. Maturitas. 2016; 92:143-149.
2) Talia Diker-Cohen at al. Endocrinopathy-induced euvolemic hyponatremia. 2018
Aug;13(5):679-688. 10.1007/s11739-018-1872-4
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Hipofiz MR

poliklinik ve acilllere başvuruları mevcuttu. Son başvurusunda gaz gaita deşarjının olmaması nedenli çekilen bilgisayarlı tomografisi ileus ile uyumlu olup etyoloj klasik yöntemlerle belirlenemedi. Laparatomi yapılan hastanın intraoperatif
olarak ileus nedeni obturator hernisi olarak saptandı ve opere edilen hasta takibe alındı. Obturator herniler, karın ağrısı, kabızlık gibi dominant semptomların
yanında sıklıkla kas iskelet sistemi ile ilişkili atipik semptomlarla kliniğe yansır ve
bu nedenle de tanısı gecikir. Patognomik bulgusu olan Howship-Romberg pozitiflik oranı düşüktür. Bu nedenlerle özellikle ileri yaşta subileus/ileus bulgularıyla
gelen hastalarda mutlaka akılda tutulmalı ve cerrahi değerlendirme açısından
da hastalar yönlendirilmelidir.
Anahtar kelimeler: Geriatrics, Hernia, Obturator, Ileus

Kaynaklar
1- Liu J, Zhu Y, Shen Y, et al. The feasibility of laparoscopic management of incarcerated obturator hernia. Surg Endosc 2017 Feb;31(2):656-660.
2- Karashima R, Kimura M, Taura N, Shimokawa Y, Nishimura T, Baba H. Total
extraperitoneal approach for incarcerated obturator hernia repair. Hernia 2016
Jun;20(3):479-82.
3- Karasaki T, Nomura Y, Tanaka N. Long-term outcomes after obturator hernia repair: retrospective analysis of 80 operations at a single institution. Hernia 2014
Jun;18(3):393-7.

Hipofiz MR

Hastanın acil servis başvurusu ileus bulguları olan direkt grafisi

Geriatri
PS-231

BAKTIĞINI GÖREBİLİRSEN HASTAYI ÇÖZEBİLİRSİN; İLEUSUN
NADİR BİR NEDENİ
Pınar Yıldız1, Mustafa Yıldız2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Genel Dahiliye Bilim Dalı
2Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Genel Cerrahi

Bağırsak segmentlerinin herhangi bir seviyesinde peristaltizmde azalma ya
da mekanik bir tıkanıklık nedenli duraksama olması ileus olarak adlandırılır.
Günümüzde sağlık sistemine ileri yaştaki hastalar genç yaşlara oranla daha fazla
ihtiyaç duymakta ve acil servislerde çok sayıda yaşlı hasta ileus ön tanısıyla değerlendirilmektedir. Bu klinik durum uygun ve zamanında tedavi edilmediğinde
mortal seyredebilmektedir. Obturator herni ve ona bağlı ileus çok nadir görülen,
tanısı zor konulan bir klinik tablodur. Özellikle ileri yaş, zayıf ve kadın hastalarda
görülür. Bu sunumda 83 yaşında komorbiditeleri olan kadın hastayı paylaşmak
istedik. Hastamızın sık sık karın ağrısı, kabızlık ve gaz çıkaramama şikayetiyle

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Abdominal Bilgisayarlı Tomografide Obturator Foramenden Herniasyon

207

19-23 Ekim 2022 – ANTALYA

HEKİM

Geriatri

Geriatri

PS-232

PS-233

FARKLI İSKELET KASI KÜTLESİ İNDEKSLERİNİN BİRBİRLERİYLE
VE EL KAVRAMA KUVVETİ İLE KORELASYONU

GERİATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN DİYABETİK
HASTALARDA LİPİD ORANLARININ HİPERÜRİSEMİ İLE İLİŞKİSİ

Emine Aşcı Civelek, Cihan Kılıç, Çağlar Özer Aydın, Mehmet Akif Karan,
Gülistan Bahat

Fatma Özge Kayhan Koçak1, Fatma Erol2, Aslı Kılavuz2

İstanbul Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ad, Geriatri Bilim Dalı

Amaç: Malnütrisyon ve sarkopeni yaşlılarda sık görülen ve yaşlılık döneminde görülen dizabilite, kırılganlık ve mortalitenin başta gelen sebeplerinden
olan geriatrik sendromlardır. Her iki geriatrik sendrom tanısında da iskelet kası
kütlesinin ölçümü ve düşük olup olmadığının saptanması gerekmektedir. İskelet kası kütlesi (skeletal muscle mass, SMM) değeri kg olarak ölçüldükten sonra, bireyin vücut yapısı/boyutuna göre ayarlanarak iskelet kası kütlesi indeksi
değeri (skeletal muscle mass index, SMMI) ve takiben normal sınırlarda olup
olmadığı değerlendirilmelidir. Literatürde SMMI hesabında en sık kullanılan 3
yöntem boy2, kilo ve beden kütle indeksi (BKİ) ile yapılan ayarlamalardır (sırasıyla [SMM(kg)/ boy2 (m2)]; [SMM(kg)/ kilo(kg)]; [SMM(kg)/ BKİ (kg/m2)]). Bu
çalışmada amacımız her 3 SMMI değerinin birbirleriyle ve el kavrama kuvveti
ile korelasyonunu araştırmaktır.
Metod: Çalışmaya Temmuz 2012 – Temmuz 2022 tarihleri arasında üniversitemiz geriatri polikliniğinde değerlendirilen ve eş zamanlı kas kütlesi ve el
kavrama kuvveti (handgrip strength, HGS) ölçümü yapılan hastalar dahil edildi.
Kas kütlesi sabah aç karna, TANİTA marka BC532 model biyoelektrik impedans analizi cihazı, el kavrama kuvveti JAMAR marka hidrolik el dinamometresi
cihazı ile değerlendirildi. Sarkopeni ile ilgili tüm parametrelerde ulusal eşik değerler kullanıldı. El kavrama kuvveti için eşik değer alternatif olarak EWGSOP2
(İngiltere) eşik değerleri (27/16 kg) da kullanıldı. Korelasyon katsayısı (r): <0.3;
ihmal edilebilir; r: 0,3-0,5; zayıf, r: 0,5-0,7;orta, r: >0,7;güçlü korelasyon olarak
kabul edildi.
Bulgular: Çalışmaya 1791 olgu dahil edildi. Yaş ortalaması 75,1±6,5 (6599) idi. 1213 (%67,7) olgu kadın, 578 (%32,3) erkek idi. Çalışma popülasyonunun cinsiyete göre SMMI(boy2), SMMI(kilo), SMMI(BKİ) ve HGS değerleri
Tablo 1’de verilmiştir. Türkiye eşik değerleri kullanıldığında, düşük kas kütlesi prevalansları SMMI(boy2) ile %2,3, SMMI(kilo) ile %45,8, SMMI(BKİ) ile
%64,5 idi. Düşük HGS prevelansları Türkiye eşik değerleri (E35/K20 kg) ile
%38,6, EWGSOP2 (İngiltere) eşik değerleri (E27/K16) ile %12,1 idi. SMMI
değerleri arasında en güçlü korelasyon SMMI(BKİ) ve SMMMI(kilo) arasında
bulundu (r=0.857, p<0.001). SMMI(boy2)’nin SMMI(kilo) ve SMMI (BKİ) ile
ilişkisi saptanamadı. Her üç SMMI parametresi de HGS ile anlamlı ilişkili idi
(p<0.001, hepsi için). HGS ile en kuvvetli ilişkili SMMI parametresi SMMI(BMI)
idi (r=0.584, p<0.001). HGS ve SMMI (kilo) ve SMMI(boy2) ilişkisi (sırasıyla
r=0.302, r=0.284) ihmal edilebilir düzeydeydi.
Sonuç: SMMI(BKİ) ile SMMMI(kilo) arasında güçlü düzeyde korelasyon
saptanmış iken SMMI(boy2)’nin diğer SMMI parametreleri ile korelasyonu
bulunmamıştır. Kasın fonksiyonel parametresi olan HGS ile en ilişkili SMMI,
iskelet kası kütlesinin BKİ ile yapılan ayarlaması [SMMI(BKİ)] saptanmıştır.
SMMI(boy2) ile tespit edilen düşük kas kütlesi ihmal edilebilir sıklıktadır ve kas
kütlesi düşüklüğünü tayininde elverişsiz görünmektedir. Çalışmamız iskelet kas
kütlesi indeksi tayininde ve takiben malnütrisyon ve sarkopeni değerlendirmesinde en uygun SMMI parametresinin SMMI(BKİ) olduğunu düşündürmektedir.

Giriş: Mevcut çalışmalar, lipid oranlarının [Total kolesterol (T Kol)/yüksek
yoğunluklu lipoprotein kolesterol (HDL-Kol) oranı; trigliserit (TG)/HDL-Kol oranı; düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol (LDL -Kol)/HDL-Kol oranı; ve nonHDL-Kol] kardiyovaskuler hastalık ve insülin direnci ve diabetes mellitus (DM)
riskini arttırdığını göstermektedir. (1-4) Ayrıca bu oranların diyabet riski, makrovasküler komplikasyonları, albuminüri ile de ilişkisi olduğu gözlenmiştir. (5)
2020 yılında yayınlanan bir yayında, diyabetik hastalarda, Ürik asit/HDL kolesterol oranının (UHR), HbA1c ve AKG seviyeleri ile anlamlı bir ilişkisi olduğu ve
tip 2 DM'li erkeklerde diyabetik kontrolü gösterebileceği (6), başka bir çalışmada
da hem hiperüriseminin hem LDL-Kol düzeylerinin DM hastalarında kardiyovasküler hastalık riskini gösterebileceği belirtilmiştir. (7) Başka bir çalışmada ise,
yüksek serum ürik asit seviyesi ile DM arasında ters bir ilişki olduğu görülmüştür.
(8) 9 yıl boyunca sağlıklı insanlar takip edildiğinde, her 1 mg/dL serum ürik asit
artışı ile DM riskinin kadında 1,57, erkekte 0,08 kat arttığı gözlenmiştir.(9) Bu
çalışmada, yaşlı diyabetik hastalarda lipid oranları ile ürik asit seviyesi arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Metot: Çalışmaya Ekim 2016- Ekim 2019
tarihleri arasında geriatri polikliniğine başvurmuş olan 65 yaş üstü diyabetik
hastalar dahil edildi. Hasta verileri retrospektif olarak kaydedildi. Hastalar, ürik
asit yüksekliğine göre iki gruba ayrıldı. Ürik asit 7 ve üzeri olanlar HÜ, olmayanlar Non-HÜ grubu olarak belirlendi. Tek değişkenli analiz ile lipid oranları ile
HÜ varlığı arasındaki ilişki incelendi. Ürik asit düzeyi ile kolesterol parametreleri
ve oranları arasındaki korelasyon incelendi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen
157 hastanın yaş ortalaması 75,3 ± 7,4 olup, %61,8'i kadın idi. Hastaların
37’sinde ürik asit yüksekliği mevcuttu. HÜ grubu daha yaşlı iken cinsiyet açısından her iki grup arasında fark yoktu. Hipertansiyon, koroner arter hastalığı, serebrovasküler olay açısından gruplar arasında fark görülmedi. Trigliserid düzeyi
hariç bakılan diğer lipid profili değerleri ve oranlarıyla hiperürisemi arasında
anlamlı ilişki bulundu. En anlamlı ilişki (p<0.001) LDL-Kol/HDL-Kol oranı ve
TKol/HDL-Kol oranında olup bu oranlar arttıkça hiperürisemi riski artmaktaydı.
Spearman korelasyon testi ile bakıldığında ürik asit ve kolesterol parametreleri
ve oranları arasında çok zayıf ilişki bulundu. Sonuç: Çalışma sonucunda, yaşlı
diyabetik hastalarda yüksek lipid oranlarının (TKol/HDL-Kol oranı, LDL-Kol/
HDL-Kol oranı ve non-HDL-Kol) HÜ ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Bu çalışmanın bulguları, lipid oranlarının kullanılma kapsamını daha da genişletmektedir.
Bu yeni ve temel sonuçlar, diyabetik yaşlılarda lipid oranı profillerinin HÜ için
potansiyel ve değerli belirteçler olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar kelimeler: sarkopeni, smmi, el kavrama kuvveti

Tablo 1. Yaşlılarda sarkopeni hesaplama formüllerinin ortalama değerleri
SMMI_bki

SMMI_boy²

SMMI_kilo

handgrip

Toplam
(n=1791)

0,86±0,18
(0,17-1,50)

10,33±1,22
(6,84-17,02

0,35±0,04
(0,06-0,52)

25,5±8,4
(6-58)

Erkek (n=578)

1,08±0,13
(0,18-1,50)

10,8±1,15
(6,87-15,12)

0,39±0,03
(0,06-0,52)

33,7±7,9
(6-58)

Kadın (n=1213)

0,76±0,09
(0,51-1,21)

10,07±1,17
(6,84-17,02)

0,33±0,03
(0,22-0,49)

21,6±5,2
(6-38)
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Anahtar kelimeler: Yaşlı, diabetes mellitus, lipid oranları, hiperürisemi
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zulma meydana geldi. Tek değişkenli analizlerde (Kaplan Meier log-rank testi),
standard eşik değerleri ile probable sarkopeni varlığı (27 kg /16 kg) GYA'daki
(p=0,39) ve EGYA'daki (p=0,11) bozulma ile ilişkili saptanmadı. Öte yandan,
bölgesel eşik değerleri ile probable sarkopeni (35 kg /20 kg) varlığı hem GYA'da
(p=0.04) hem de EGYA'de (p<0.001) bozulmalarla ilişkilendirildi. Yaş, cinsiyet ve başlangıçtaki beslenme durumuna göre ayarlanmış çok değişkenli Cox
analizlerinde,standard eşik değerleri ile probable sarkopeni (27 kg /16 kg) varlığı
GYA (p=0.86) ve EGYA (p=0.86)’da bozulma ile ilişkili saptanmazken; bölgesel eşik değerleri ile probable sarkopeni varlığı (35 kg /20 kg), EGYA'deki bozulma ile ilişkiliydi (p=0.03; HR= 1.88, %95 CI= 1.07-3.30), ancak GYA ile ilişkili
değildi (p=0.07). Yaş, cinsiyet temel beslenme durumu ve fiziksel performanstaki bozulma (düşük olağan yürüme hızı) için ayarlanmış çok değişkenli Cox
analizlerinde, standard eşik değerlerine göre probable sarkopeni (27 kg /16 kg)
GYA'daki (p=0.98) veya EGYA ‘daki (p=0.84) bozulma ile ilişkili saptanmadı;
bölgesel eşik değerlerine göre probable sarkopeni (35 kg /20 kg), EGYA'deki
bozulma ile ilişkili saptandı (p=0.03; HR= 1.86, %95 CI= 1.05-3.26) fakat
GYA’daki bozulma ile ilişkili saptanmadı (p=0.14).

Katılımcıların karakteristikleri
Değişkenler

Total (n = 157)

Non-HÜ (n = 120)

HÜ (n = 37)

p

Yaş, yıl

75,3 ± 7,4

74,4 ± 7,4

78,4 ± 6,4

0,002

Cinsiyet (kadın), n (%)

97 (61,8)

71 (59,2)

26 (70,3)

0,226

Hipertansiyon

105 (66,9)

80 (66,7)

25 (67,6)

0,919

Koroner arter hastalığı

76 (48,4)

55 (45,8)

21 (56,8)

0,245

Serebrovasküler hastalık

5 (3,2)

5 (4,2)

0

0,205

Demografikler

Komorbiditeler n (%)

Kullandığı ilaçlar, n (%)
ACEİ-ARB

97 (61,8)

70 (60,3)

27 (64,2)

0,07

Antilipidemik

20 (12,7)

17 (14,7)

3 (8,6)

0,354

Laboratuvar değerleri
T Kolesterol, mg/dl

194,5 ± 44,4

190,5 ± 43,1

207,5 ± 46,6

0,049

Trigliserid, mg/dl

135 (34-429)

130 (34-420)

143 (56-429)

0,347

HDL-Kolesterol, mg/dl

49,6 ± 14,2

51,1 ± 14,2

45 ± 13,5

0,032

LDL-Kolesterol, mg/dl

116 ± 37,3

110,9 ± 34,8

132,5 ± 40,5

0,004

T Kol/HDL-Kol

4,2 ± 1,4

4 ± 1,2

5 ± 1,8

0,001

TG/HDL-Kol

2,7 (0,5-18,6)

2,6 (0,5-11,3)

2,9 (0,9-18,6)

0,092

LDL Kol/HDL-Kol

2,4 (0,7-7,3)

2,3 (0,7- 4,8)

2,9 (1,1-7,3)

0,000

Non-HDL-Kol, mg/dl

145,4 ± 44,7

139,4 ± 41,5

164,9 ± 49,3

0,005

AKG, mg/dl

145 ± 51,1

145,9 ± 53,9

142,1 ± 41,5

0,654

60 (3,5->60)

60 (15,8->60)

49 (3,5->60)

0,000

5,8 ± 1,9

5,1± 1,1

8,4 ± 1,6

0,000

eGFR
Ürik asit, mg/dl

Anahtar kelimeler: sarkopeni, olası, tanı, olumsuz sonuçlar, popülasyon, spesifik

Hiperürisemi ile lipid oranları arasındaki ilişki
Değişkenler

Hiperürisemi
Tek değişkenli model
QR

%95 CI

p

T Kol

1.01

1.00-1.02

0.044

TG

1.03

1-1.01

0.249

HDL-Kol

0.97

0.94-1

0.023

LDL-Kol

1.02

1.01-1.03

0.003

T Kol/HDL-Kol

1.65

1.26-2.18

0.000

TG/HDL-Kol

1.17

1.02-1.35

0.024

LDL-Kol/HDL-Kol

2.06

1.42-2.99

0.000

Non-HDL-Kol

1.01

1 -1.02

0.003
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SARKOPENİ TANIMLARININ FONKSİYONEL BOZULMA İLE
BOYLAMSAL İLİŞKİLERİ: BİR KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI

Resim 2.

Gülistan Bahat, Meriş Esra Bozkurt, Cihan Kılıç, Çağlar Özer Aydın, Mehmet
Akif Karan
İstanbul Üniversitesitıp Fakültesi İç Hastalıkları Geriatri

Giriş: Çalışmamızda farklı sarkopeni tanımlarının fonksiyonel sonuçlarla
boylamsal ilişkilerini incelemeyi amaçladık.
Materyal-Metot: Kasım 2012-Aralık 2021 tarihleri arasında bir üniversite
hastanesine başvuran geriatri polikliniği hastaları retrospektif olarak çalışmaya
alındı. Günlük yaşam aktiviteleri (GYA) ve enstrümantal günlük yaşam aktiviteleri (EGYA) takibi yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Probable sarkopeni
(düşük kas kuvveti), standart eşik değeri olan ile 27 kg/16 kg (erkeklerde/kadınlarda) ve bölgesel eşik değeri olan 35 kg/20 kg (erkeklerde/kadınlarda) ile
değerlendirildi. Hastalar takipte olumsuz klinik sonuç olarak GYA ve EGYA'de
bozulma açısından değerlendirildi.
Bulgular: Toplam 1970 hastadan 195'i fonksiyonel ölçümler için takip verisine sahipti ve çalışmaya dahil edildi. Ortalama yaş 75.5+6.5; 142'si (%72,8)
kadındı. Bazal değerlendirmede, EWGSOP2 standart eşik değerleri (27 kg /16
kg) ve bölgesel eşik değerleri (35kg /20kg) için probable sarkopeni prevalansı
sırasıyla %8.7 ve %35.4 olarak belirlendi. Ortalama 560 günlük (56-2823) takip
süresinde GYA ve EGYA'de sırasıyla hastaların %7,2'sinde ve %27,7'sinde bo-
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Çalışma popülasyonun ilk değerlendirmesine ait demografik,fonksiyonel ve
sarkopeni ile ilgili özellikleri
Yaş

75.5+6.5

Kadın

142 (72.8%)

Erkek

53 (27.2%)

VKİ

28.8+5.4

MN+MNR

50 (26.3%)

Probable S (27/16 kg)

69 (8.7%)

Probable S (35/20 kg)

17 (35.4%)

Düşük OYH

61 (31.8%)

GYA (medyan)

6 (3-6)

EGYA (medyan)

8 (0-8)

PS-236

BİR TOPLUM ÇALIŞMASI- TOPLUMDA YAŞAYAN YAŞLI
YETİŞKİNLER ARASINDA KIRILGANLIK VE İLİŞKİLİ OLABİLECEK
FAKTÖRLERİN ETKİSİ
Meriş Esra Bozkurt1, Nezahat Müge Çatıkkaş1, Meryem Merve Ören2, Cihan
Kılıç1, Çağlar Özer Aydın1, Gülistan Bahat1, Mehmet Akif Karan1
1Istanbul Üniversitesi Tıp Fakultesi İç Hastalıkları Geriatri
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Giriş: Optimal kas kuvveti, işlevsellik, fiziksel performans, beslenme ve yaşam kalitesi için ideal vücut kitle indeksi (BMI) aralığını belirlemeyi amaçladık.
Materyal -Metod: Retrospektif kesitsel bir çalışma tasarladık ve Kasım
2012-Aralık 2021 arasında polikliniğe başvuran yaşlı hastaları dahil ettik. Hastaların demografik özelliklerini, eşlik eden hastalık sayısını, ilaç sayısını, düşmeleri
ve Vücut Kitle İndeks!leri not edildi. Fonksiyonel durum, Lawton-enstrümentalgünlük yaşam aktiviteleri (IADL) ile değerlendirildi. Beslenme değerlendirmesi
Mini Nutrisyonel Değerlendirme (MNA) testi ile yapıldı. Zamanlı Kalk ve Yürü
testi (TUG), yürüme hızı testi (UGS), EuroQol-5 Dimensio (EQ-5D) ve el kavrama kuvveti(HGS) ölçümü hasta kayıtlarından alındı. Optimal vücut indeksini
belirlemek için çalışma parametreleri ROC analizi ile değerlendirildi.
Bulgular: 1789 katılımcıyı dahil ettik. Olguların yaş ortalaması 74,8±7,1
olup, olguların %68,3'ü kadındı. Kas kuvvetinin korunması, fiziksel performans,
işlevsellik, normal beslenme ve daha iyi yaşam kalitesi için optimum BMI 2829 kg/m2 arasındaydı. (HGS: 28.4 kg/m2 [AUC(95%): 0.66, p: 0.00 Sensitivite (Se)(%): 60.8,Spesifite (Sp) (%): 60.4 ], UGS: 29.2 kg/m2 [AUC(95%):
0.60, p:0.00 Se(%): 51.0, Sp(%): 48.4], TUG: 29.9 kg/m2 [AUC(95%): 0.36,
p: 0.00 Se(%): 52.5, Sp(%): 48.6], IADL: 29.0 kg/m2 [ AUC(95%): 0.60, p:0.00
Se(%): 56.3, Sp(%): 53.7], MNA: 28.3 kg/m2 [AUC(95%): 0.65, p:0.00 Se(%):
64.6, Sp(%): 64.6], EQ-5D: 29.0 kg/m2 [AUC(95%): 0.57, p:0.01 Se(%): 58.5,
Sp(%): 56.6]).
Sonuç: Ayaktan polikliniğe başvuran yaşlı hastalarda optimal BMI 28-29
kg/m2 olarak tespit edilmiştir. Daha fazla longitudinal çalışma, olası neden-sonuç ilişkisini kurma potansiyeline sahip olacaktır.

Giriş: Kırılganlık, sarkopeni ve kırılganlık kırıkları arasında güçlü bir korelasyon vardır ve bunların tümü klinik olumsuz sonuçların öngörücüleridir. Kırılganlık kırığı olan yaşlı bireyler, daha iyi bir bakım planı geliştirmek için kırılganlık ve
sarkopeni açısından değerlendirilmelidir. Bu nedenle kırılganlığı belirlemek ve
tedavi etmek için müdahaleler gereklidir. Bu çalışma, İstanbul İli Fatih İlçesi'nde
geriatrik bir çalışma kapsamında değerlendirilen yaşlı erişkinlerde kırılganlık prevalansını ve ilişkili faktörleri araştırmaktadır.
Tasarım: Retrospektif kesitsel.
Yöntemler: Araştırmaya İstanbul İli Fatih İlçesi'nde Kasım 2014-Mayıs
2015 tarihleri arasında yaşayan 61-101 yaş arası toplumda yaşayan yaşlılar
dahil edildi. Katılımcıların düzenli kullandıkları ilaç sayıları ve hastalık sayıları
kaydedildi. Katılımcıların son 1 yıl içinde düşme / düşme riski / düşme korkusu yaşayıp yaşamadıkları değerlendirildi. Kronik ağrının değerlendirilmesinde
görsel analog skala (VAS) kullanıldı. Değerlendirme için kullanılan diğer araçlar
arasında kırılganlık taraması için FRAIL ölçeği; 6 maddelik KATZ Günlük Yaşam Aktiviteleri (GYA) ölçeği; fonksiyonel kapasitenin ölçümü için 8 maddelik
LAWTON-BRODY Aletli Günlük Yaşam Ölçeği (EGYA); yaşam kalitesinin değerlendirilmesi için EQ-5D anketi; bilişsel tarama için Mini-Cog testi; depresyon
taraması için Geriatrik Depresyon Ölçeği-Kısa Formu (GDS-SF); yetersiz beslenme taraması için Mini Nutrisyonel Test Kısa Formu (MNA-SF); ve yürüme için
Romberg testi ve postural instabilite testi kullanıldı. El kavrama kuvveti (HGS),
bir Jamar hidrolik el dinamometresi kullanılarak ölçüldü ve el kavrama gücü
cut offları, Avrupa Yaşlı İnsanlarda Sarkopeni Çalışma Grubu'na (EWGSOP2)
dayalı olarak, erkeklerde ve kadınlarda sırasıyla <27 kg <16 kg olarak tanımlandı. Kas kütlesi bir biyoempedans analizi (TANITA-BC532) ile ölçüldü. Düşük
kas kütlesi eşikleri şu şekilde değerlendirildi: Ulusal verilere göre (genç yetişkin
ortalama-2SD) erkeklerde ve kadınlarda sırasıyla <9,2 kg/m2 ve 7,4 kg/m2.
Bulgular: Çalışmaya ortalama yaşı 75.4±7.3 yıl olan 204 yaşlı yetişkin (94
erkek ve 110 kadın) dahil edildi. Vakaların %30,4'ü sağlam, %42.6'sı kırılgan
öncesi ve %27'si kırılgandı.Univariate analizlerde kırılganlık grupları ile malnütrisyon varlığı, düşme korkusu, üriner inkontinans (Üİ), kronik ağrı, Romberg
belirtisi, postural instabilite, ambulasyon düzeyi, depresyon varlığı, demans varlığı, son bir yıl içinde (p<0,001) ve cinsiyet (p=0,004)arasında anlamlı ilişki
bulundu. Regresyon analizi ile kırılganlıkla ilişkili bağımsız faktörleri değerlendirdiğinde [bağımlı değişken: kırılganlık (sağlam ve kırılganlık öncesi +kırılgan)],
ilaç sayısı (OR=1.24, p=0.036), bilişsel bozukluk (OR=0.30, p =0.016) ve
EQ-5D (OR=1.53, p=0.017) istatiksel olarak anlamlı bulundu.
Sonuç: Bu çalışma, Fatih ilçesi toplumunda kırılganlığın yaygınlığını ortaya
koyarken; kırılganlıkla belirgin ilişkili faktörlerin bilişsel işlev bozukluğu, düşük
yaşam kalitesi ve çoklu ilaç kullanımı olduğunu da saptamıştır

Anahtar kelimeler: Vücut kitle indeksi, ideal, optimal, kuvvet, fonksiyon, performans,
beslenme, QoL

Anahtar kelimeler: kırılganlık prevelansı, toplumda yaşayan, yaşlı yetişkinler, ilişkili
faktörler

Geriatri
PS-235

GERİATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARDA İDEAL
VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN BELİRLENMESİ
Fatma Gülçin Özalp, Meriş Esra Bozkurt, Cihan Kılıç, Çağlar Özer Aydın,
Mehmet Akif Karan, Gülistan Bahat Öztürk
İstanbul Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı

Tablo 1. Olguların genel karakteristik özellikleri
Kadın(n:1222, 68.3%)

Erkek(n:567, 31.7%)

p

Yaş(yıl)

74.20±7.12

76.13±6.82

.000

VKİ(kg/m2)

30.63±5.82

28.33±4.61

.000

Hastalık sayısı

3.67±1.71

3.71±1.82

.996

İlaç Sayısı

6.02±3.32

6.12±3.62

.996

GYA

5.38±1.00

5.49±1.11

.000

EGYA

6.52±2.31

6.52±2.32

.912

MNA

12.22±2.01

12.41±2.12

.003

HGS

21.62±5.42

33.53±8.12

.000

TUG

11.48±5.58

9.88±4.49

.000

UGS

0.87±0.26

0.96±0.26

.000

EQ5D
EQ5D%

7.93±2.10

6.85±1.91

.000

63.11±20.01

66.82±20.03

.030

Düşme Sayısı

0.71±2.61

0.70±3.28

.001

Baldır Çevresi (cm)

36.72±4.08

36.27±3.58

.138
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Geriatri

değerleri hesaplandı. Derece 1 LMM, ortalama eksi bir standart sapma olarak
ve derece 2 LMM, ortalama eksi iki standart sapma olarak tanımlandı. Eşik
değerler cinsiyete göre ayrı ayrı hesaplandı.
Bulgular: Çalışma popülasyonu 482 bireyi içeriyordu (ortalama
yaş±standart sapma, 28.8±5.9; %55.6 erkek). Pa/Va'nın eşik değerleri 1. derece LMM için erkeklerde %141, kadınlarda %96 idi. 2. derece LMM için eşik
değerler erkekler için %97 ve kadınlar için %67 idi.
Sonuçlar: Bu çaışmada diğer endikasyonlar için abdominal BT çekilirse
ek veri gerektirmeyen LMM'yi değerlendirmek için yeni bir indeks önerildi. Bu
indeks, toplam SMM'yi ve/veya düşük kas kütlesi ve yetersiz beslenme ile ilgili
olumsuz sonuçları tahmin etmek için doğrulanmalıdır

PS-238

İNME SONRASI REHABİLİTASYON HASTALARINDA GLIM
KRİTERLERİNE V GÖRE TANIMLANAN MALNÜTRİSYON VE
DİYET KALİTESİ
Gülistan Bahat1, Tuğba Aydın2, Fatma Nur Kesiktaş2, Meryem Merve Ören3,
Yiğit Can Ahıska2, Tuğba Erdoğan1, Savaş Öztürk4, Çağlar Özer1, Tommy
Cederholm5

Anahtar kelimeler: Psoas kası, düşük kas kitlesi, bilgisayarlı tomografi, sarkopeni, eşik
değer

1Department Of Internal Medicine, Division Of Geriatrics, Istanbul Medical School,
Istanbul University, Istanbul, Turkey
2Istanbul Physical Medicine Rehabilitation Training And Research Hospital, Istanbul,
Turkey
3Department Of Public Health, Istanbul Medical School, Istanbul University, Istanbul,
Turkey
4Department Of Internal Medicine, Istanbul Medical School, Istanbul University, Istanbul,
Turkey
5Uppsala University, Karolinska University Hospital, Clinic Of Public Health And Caring
Services, Clinical Nutrition And Metabolism, Uppsala, Sweden

Geriatri
PS-240

Giriş: Malnütrisyon, inmenin önemli sonuçlarından biridir ve olumsuz klinik
sonuçlarla güçlü bir şekilde ilişkilendirilmiştir. Bugüne kadar, sadece birkaç çalışma inme sonrası rehabilitasyon hastalarında diyet alımını değerlendirdi. Bu
çalışmada 1) İnme sonrası rehabilitasyon hastalarında GLIM kriterlerine göre
malnütrisyon prevalansını, 2) malnütrisyonun inme ile ilişkili klinik özelliklerle
ilişkisini ve 3) inme sonrası hastaların diyet alımını araştırmayı amaçladık.
Yöntemler: İnme sonrası yatarak rehabilitasyon uygulanan 81 hasta dahil edildi. Spastisite, motor fonksiyon, ambulasyon seviyeleri, fonksiyonellik ve
komorbiditelerin yükü sırasıyla Modified-Ashworth-Scale(MAS), Brunnstrom
Evrelemesi, Functional-Ambulation-Classification(FAC), Barthel-Index ve Kümülatif-Hastalık-Derecelendirme-Ölçeği (CIRS) ile değerlendirildi. Malnütrisyon
tanısı için GLIM kriterleri kullanıldı. Düşük kas kütlesi (LMM)için iki alternatif tanım kullanıldı, yani iskelet kası kütlesi(SMM)/boy2 ve SMM/vücut kitle
indeksi(BMI). Diyet içeriği 24 saatlik hatırlamaya göre değerlendirildi.
Bulgular: SMM boy2 ve BMI için ayarlandığında, katılımcıların sırasıyla %21'inde ve %53,1'inde malnütrisyon mevcuttu. MAS-kalça[odds
oranı(OR)=14.973, p=0.03], FAC(OR=0.01, p=0.002) ve CIRS(OR=2.33,
p=0.006) bağımsız olarak GLIM(boy2 ile ayarlanmış LMM)ile tanımlanmış
malnütrisyon ile ilişkilendirildi; MAS ile ayak bileği spastisitesi, GLIM(BMI ile
ayarlanmış LMM) ile tanımlanan malnütrisyonun ile tek bağımsız ilişkili olan
parametre idi(OR=0.36, p=0.047). 10 katılımcıdan dokuzunda en az 1g/kg/
gün protein alımına ulaşmadığı, ortalama günlük kalori ve elemental kalsiyum
alımının düşük olduğu saptandı.
Sonuçlar: Malnütrisyonun inme sonrası rehabilitasyon hastalarında oldukça
yaygın olduğu, prevalansının kas kütlesinin standardizasyonuna yaklaşıma bağlı
olarak değiştiği ve fonksiyonel bozulma göstergeleri ile ilişkili olduğu bulundu.
Anahtar kelimeler: malnutrisyon, inme, protein

Geriatri

DÜŞÜK KAS GÜCÜNÜ VE OLASI SARKOPENİYİ BELİRLEMEK
İÇİN SANDALYE-OTURMA-KALKMA TESTİ CUT-OFF
DEĞERLERİNİ BELİRLEME
Gülistan Bahat Öztürk, Çağlar Özer Aydın, Cihan Kılıç, Mehmet Akif Karan
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Amaç: EWGSOP2, el kavrama kuvvetinin (HGS) değerlendirilmesi mümkün olmadığında, kas kuvvetini değerlendirmek için bir vekil belirteç olarak
sandalyeden ayağa kalkma testinin (CSST) değerlendirilmesini önerir. Önerilen
CSST değeri 15 saniyedir. Biz bu çalışmada düşük HGS'nin bir vekil belirteci
olarak kullanılabilecek CSST cut-off değerlerini belirlemeyi amaçladık. Ayrıca,
daha iyi işlevsellik ve fiziksel performans ile ilişkili CSST cut-off değerlerini belirlemeyi amaçladık.
Yöntemler: Bu retrospektif kesitsel çalışmaya, Kasım 2016 ile Aralık 2021
tarihleri arasında bir üniversite hastanesine ayaktan başvuran 60 yaş üstü, toplumda yaşayan yetişkinler dahil edildi. Hepsi, el kavrama kuvveti (Jamar el
dinamometresi), olağan yürüme hızı (UGS), kısa fiziksel performans bataryası,
ve işlevsellik [günlük yaşam aktiviteleri (ADL), enstrümantal günlük yaşam aktiviteleri (IADL)] açısından değerlendirildi. Düşük kas gücü (muhtemel sarkopeni)
FRAIL ölçeği ile, düşük kas kuvveti EWGSOP2'ye göre değerlendirildi. Daha
iyi işlevsellik ve performans ile ilişkili CSST cut-off’ larını belirlemek için ROC
analizi kullandık.
Sonuçlar: Çalışmaya 543 yaşlı yetişkin dahil edildi (%69'u kadın; ortalama
yaş: 74.1±6.4 yıl). Düşük kas kuvvetinin varlığını en iyi tahmin eden CSST
cut-off değeri 11.9 saniyeydi. Düşük UGS, bozulmuş SPPB ve ADL için karşılık
gelen CSST cut-off değerleri 13.6 sn; kırılganlık için 13,5 sn; bozulmuş IADL
için, 12.2 sn idi. Kullanımı kolaylaştırmak için yuvarlatılmış rakamlar olarak,
CSST cut-off değerleri düşük HGS ve bozulmuş IADL için 12 sn ve düşük UGS,
SPPB ve kırılganlık için 14 sn idi.
Sonuç: Çalışmamız gerçek hayat verilerine dayanan CSST cut-off değerlerini bildirdi. Bu cut-off'lar, olası sarkopeni teşhisinde ve pratikte optimal CSST
değerlerine karar verirken kullanılma potansiyeline sahiptir.
Anahtar kelimeler: El kavrama kuvveti, sandalye-oturma-kalkma testi,,sarkopeni,
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DÜŞÜK KAS KÜTLESİNİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN PSOAS KAS
ÖLÇÜMÜNE DAYANAN YENİ BİR İNDEKS

Göğüs Hastalıkları

Gülistan Bahat1, Savaş Öztürk2, Önder Babacan3, Tuğba Erdoğan1, Çağlar
Özer1, Tommy Cederholm4

PS-242

1Istanbul Universitesi, Istanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ad, Geriatri Bd Istanbul, Turkiye

BEL VE DİZ AĞRISIYLA PREZENTE OLAN AKCİĞER KANSERİ
OLGUSU

2Istanbul Universitesi, Istanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ad, Istanbul, Turkiye
3Istanbul Universitesi, Istanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji Ad, Istanbul, Turkiye

4Uppsala Universitesi, Karolinska Universite Hastanesi, Klinik Nütrisyon Ve Metabolizma,
Uppsala, İsveç

Öykü Zeynep Gerçek, Aslıhan Çalım

Amaç: BT ile değerlendirilen düşük iskelet kası kütlesi (LMM), herhangi bir
nedenle BT incelemelerinin istendiği klinik ortamlarda kas kitlesinin değerlendirilmesi için uygun bir ölçümdür. En yaygın yaklaşım, L3 vertebra seviyesinde
psoas ve toplam iskelet kası alanının izole değerlendirilmesidir. Bu çalışmada
vertebral alana (Pa/Va) göre ayarlanmış psoas kas alanına dayalı yeni bir indeks
önerildi. Amacımız, genç bir referans popülasyondan türetilen popülasyona
özgü eşik değerleri hesaplamaktı.
Metod: Bir üniversite hastanesinin karaciğer nakli kliniğine 18-40 yaş arası
toplam 482 sağlıklı yaşayan karaciğer donörü değerlendirildi. Sağlıklı yaşayan
karaciğer donörlerinin ameliyat öncesi karın BT görüntüleri kullanarak cut-off

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Bilinen kronik hastalık öyküsü bulunmayan 48 yaşında erkek hasta bir aydır
devam eden sırt-bel ve bilateral diz ağrısıyla başvurduğu acil servisten ileri tetkik
amacıyla İç Hastalıkları polikliniğine yönlendirildi. Ağrıyı istirahatle azalmayan
ve şiddeti geceleri artan vasıfta tarifliyordu. Nonsteroid antiinflamatuar ilaç
ile geçici rahatlama ifade ediyordu. Özgeçmişinde 15 paket-yıl sigara tüketimi mevcuttu. Sistem sorgusunda öksürük, hemoptizi, dispne, kilo kaybı, gece
terlemesi tariflenmiyordu. Fizik muayenesinde palpasyonla lomber vertebralarda, sakroiliak eklemde ve her iki dizde belirgin hassasiyeti mevcuttu. Solunum
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oskültasyonunda sol orta zonlarda solunum sesleri azalmış olduğu dikkat çekti.
Laboratuarında C-Reaktif Protein: 142 mg/L, Eritrosit Sedimentasyon Hızı: 86
mm/saat, Hemoglobin: 11.6 g/dL dışında normal sınırlarda saptandı. Sigara
anamnezi, oskültasyon bulguları ve laboratuar değerlendirme ışığında ayırıcı
tanıda akciğer malignitesi ve metastaza bağlı kemik ağrısı düşünüldü. Toraks
bilgisayarlı tomografiyle değerlendirildi: sol hiler bolgede sol pulmoner arteri
cevreleyen mediastene uzanim gosteren duzensiz yumusak doku dansitesinde
yaklasik 7.5x5.5 cm olculen yer kaplayici lezyon saptandı. Sol akciğer üst lobtan alınan bronş biyopsisi ve lavaj örneğinin histolojik değerlendirmesi küçük
hücreli karsinom ile uyumlu sonuçlandı. PET-BT ile ileri araştırılan olguda sol
akciğer üst lob santrali dolduran mediastene invaze primer akciğer malignitesi
ile aksiyel-proksimal apendikuler iskelette yaygin görünümde hipermetabolik
lezyonlar tariflendi. Solunum sistemi semptomu olmayan olgumuzda konstitüsyonel semptomların eşlik ettiği, inflamatuar karakterde ve NSAID dirençli
bel ve eklem ağrısıyla başvuran kemik metastatik akciğer malignitesini sunmayı
amaçladık. Klinik pratikte benzer olgular akciğer kanseri dahil kemik metastazı
yapabilen maligniteler açısından değerlendirilmelidir.
Anahtar kelimeler: Küçük hücreli akciğer karsinomu, Neoplazm metastazı

Kaynaklar:
Bagcier F, Onac O, Erdal A. Sirt Agrisi ile Prezente Olan Akciger Kanseri: Bir Metastaz
Olgusu. Turk J Osteoporos 2016;22(1):50-53

Göğüs Hastalıkları
PS-243

HİPERKALSEMİ İLE PREZENTE OLAN SARKOİDOZ OLGUSU

LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZA BAĞLI GELİŞEN
SANTRAL DİABETES İNSİPİDUS: OLGU SUNUMU
İbrahim Halil Açar 1, Nuray Gül Açar2
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
2Seyhan Devlet Hastanesi

Bilinen herhangi bir hastalığı olmayan 52 yaşında kadın hasta son üç aydır
başlayan gittikçe artan poliüri, polidipsi, nokturi ve son bir aydır giderek büyüyen sağ üst damakta kitle şikayeti ile başvurdu. Poliüri, polidipsi nedeniyle
bakılan HbA1c düzeyi, serum potasyum ve kalsiyum düzeyleri normaldi. Serum
sodyum düzeyi 149 mmol/L (135-144) ve serum ozmolalitesi 311 mOsm/Kg
(275-295) idi. Diabetes insipidus ön tanısı ile su kısıtlama testi yapıldı. Test öncesi 183mOsm/Kg (300-900) olan idrar ozmolaritesi 12 saat sonra 323mOsm/
Kg’a yükseldi. Test sonrası 6 litre idrar çıkışı ve 5 kilogram ağırlık kaybı oldu.
Hastaya santral diabetes insipidus tanısı konuldu ve günde iki kez 100 mikrogram oral desmopresin (DDAVP) başlandı. Sağ üst damaktaki kitle eksize edildi.
DDAVP tedavisi sonrası yedinci gün kontrole çağrılan hastada poliüri, polidipsi
ve nokturi şikayetlerinin belirgin şekilde gerilediği görüldü. Damak eksizyon biyopsisi sonucunda langerhans hücreli histiyositozis tanısı konuldu. Hastaya iki
kür kemoterapi verildikten sonra kitlenin kaybolduğu görüldü. Tedrici DDAVP
doz azaltımı yapıldığında poliüri olmadığı tespit edilince DDAVP tedavisi kesildi.
DDAVP kesildikten sonra poliüri şikayeti olmadı.
Birçok malignitede kitle etkisine bağlı semptomlar ön planda gözlenirken langerhans hücreli histiyositozda santral diabetes insipidus ilk bulgu olabilmektedir.
Kaynaklar:
Grois N, Fahrner B, Arceci RJ, et al; Histiocyte Society CNS LCH Study Group.
Central nervous system disease in Langerhans cell histiocytosis. J Pediatr
2010;156(06):873–881.

Pehlivan2, Fatih Borlu1
1Şişli Hamidiye Etfal Suam
2Özel Avicenna Hastanesi

Bu olgu sunumumuzda 60 yaşında kadın hasta kliniğimize bulantı, kusma, iştahsızlık şikayetleri ile başvurmuştur. Bilinen hipertansiyon ve diyabetes mellitus
tanıları mevcuttur. 3-4 aydır bulantı, kusma ve iştahsızlık şikayetlerinin olduğunu belirtti. Yapılan tetkiklerinde Ca: 14,53 Kreatinin:2,68 saptanmış olup eski
tetkikleri incelendiğinde mevcut böbrek fonksiyon bozukluğunun akut böbrek
hasarı ile uyumlu olduğu görülmüş ve hiperkalsemi etiyoloji belirlenmesi amacı
ile yatışı planlanmıştır.
Akut böbrek hasarı etiyolojisine bakıldığında kronik non steroid anti inflamatuar ilaç kullanımı olduğu ve lumbalji nedeni ile bu grup ilaçları kullandığı
görülmüştür. Eski böbrek fonksiyon testi değerleri incelendiğinde Kreatinin düzeylerinin 0,74-2,16-2,68 olarak kademeli yükseldiği gözlenmiştir.
Hastaya hiperkalsemi tedavisine yönelik hidrasyon ve ardından forse diürez
tedavisi uygulanmış. Etiyolojiye yönelik yapılan değerlendirmede Toraks BT görüntülemelerinde yaygın lenf nodları gözlenmiştir.
Paratiroid bezine yönelik görüntüleme ve laboratuar tetkiklerinde patolojik
bulguya saptanmamıştır.
Plazma hücre diskrazilerine yönelik yapılan laboratuar değerlendirmelerinde
monoklonal band ve diğer bulgular gözlenmemiş ve hematolojik sebeplerden
uzaklaşılmıştır.
Toraks BT de bilateral hiler lenfadenopatileri olan ve ön planda sarkoidoz
ile uyumlu görünüm izlenen hasta için göğüs cerrahisi iş birliği ile doku tanısı
amaçlı girişim planlanmıştır.
Öncesinde tutulum yerlerini değerlendirmek ve malign patolojileri ekarte
etmek amacı ile kardiyak tutulum için ekokardiyografi, göz tutulumu için göz
muayenesi ile değerlendirilmesi ve PET-CT görüntülemesi planlanmıştır.
Mevcut bulgular eşliğinde ön planda sarkoidoz ön tanısı düşünülerek lenf
bezlerinde biyopsi planlanmıştır.
Biyopsi sonucu non kazeifiye granülomatöz lenfadenit görünümü gözlenen
ve klinik bulgular ile patoloji verileri beraber değerlendirildiğinde ön planda
sarkodoz tanısı düşünülmüş lenfoproliferatif ve granülomatöz görünüm yapan
enfeksiyöz nedenlerden uzaklaşılmıştır.
Bu olgu sunumumuzda hiperkalsemi etiyolojisinde hiperparatiroidi ve kemik metastazlı malignitelere göre daha arka planda gözlenen sarkoidoz olgu
sunumunu inceledik ve klinik pratiğimizde göz ardı edilmemesi gereken bir tanı
olduğunu tekrardan anımsamış olduk.
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Anahtar kelimeler: Langerhans hücreli histiyositoz, santral diabetes insipidus, poliüri.

Buket Dağgören Pehlivan1, Ali Mert Habip1, Sarper Çalışkan1, Erhan Davut

Anahtar kelimeler: sarkoidoz, hiperkalsemi, hiler lenfadenopati

Hematoloji

Resim 1. Başvuru anında sağ üst damakta kitle görünümü

Hematoloji
PS-245

TRANSAMİNİTİS İLE BAŞVURAN YENİ TANI AKUT
LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSU
Aysu Okumuş1, İnci Alacacıoğlu2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Akut lenfoblastik lösemi(ALL) periferik kan,kemik iliği ve diğer organlarda olgunlaşmamış lenfoid hücrelerin proliferasyonu ile karakterize heterojen bir hematolojik malignitedir. Erişkinlerde tüm lösemilerin yaklaşık %20
'sini temsil eder(1). Klinik semptomlar hastalığa spesifik değildir(2). Kemik iliği
dışındaki organlar da sıklıkla tutulabilir. Tutulum alanına göre başvuru semptomları değişiklik gösterebilir. Ekstramedüller tutulum T-ALL’de B-ALL’den daha
yaygındır(3).
Burada sarılık nedeni ile başvuran, karaciğer enzim yüksekliği saptanarak
etiyoloji araştırmak üzere yatırıldığında ALL tanısı olan olguyu sunuyoruz.
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Olgu: 63 yaşında bilinen diyabeti olan hasta dış merkeze göğüste sıkışma
ve nefes darlığı yakınmalarıyla başvurmuş. Pnömoni ön tanısı ile intravenöz
antibiyoterapi uygulanan hastanın taburculuk sonrası 3. günde sarılık ve kaşıntı
şikayetleri başlamış. Bu nedenle başvurduğu merkezdeki batın tomografisinde
karaciğer ve safra yollarında patoloji saptanmamış. İleri tetkik için hastanemize
yönlendirilmiş. Hastanın fizik muayenesinde skleralarda ikteri ve hepatosplenomegali dışında anormallik saptanmadı. Başvurudaki laboratuvar değerlerinde;
AST:250 U/L, ALT:420 U/L, ALP:1490 U/L, GGT:1380 U/L, Total/Direkt Bilirubin: 14.2/7.86 mg/dl, CRP:4 mg/l, wbc:5,5 103/ul, hgb:8,8 g/dl, plt:180 103/
ul, INR:1,0, HBsAg-, AntiHBs-, anti HBc total+, anti HCV-, olarak saptandı.
KCFT yüksekliği nedeni, ile servise yatırılan hastanın burada çekilen MR kolanjiografisi ″ hepatosplenomegali dışında normal bulgular″ olarak raporlandı.
Otoimmün hepatit belirteçleri negatifti. Toxoplasma IgM ve IgG (+) saptanan
hastadan toxo İgG avidite testi istendi ve düşük avidite(yeni enfeksiyon lehine)
olarak sonuçlandı.
Servis yatışının 3. gününde anemisinin derinleşmesi(7.8 g/dl) üzerine yapılan
periferik yaymada(PY) anizositoz, poikilositoz, makroovalositler, rulo formasyonu, lenfomonositoz ve nadir normoblast izlenmesi üzerine olası hematolojik maligniteleri dışlamak amacı ile kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi yapıldı.
Aspirasyon yaymasında %90 lenfoblast izlenen hastanın akış sitometrisinde
CD10,CD19, CD34,TDT’si pozitif saptandı. Hastaya B-ALL tanısı koyularak
mevcut Karaciğer enzim yüksekliği ALL’nin karaciğer tutulumuna bağlandı.
Hastaya doz modifikasyonu yapılarak Hyper-CVAD ALL tedavi protokolü başlandı. Tedavinin 1. haftasında mevcut AST,ALT,bilirubin düzeylerinde anlamlı
gerileme saptandı. 1. kür sonunda morfolojik tam remisyon elde edildi. Ancak
izleminde 3. kürü sırasında gelişen septisemi nedeniyle hasta kaybedildi.
Sonuç: Akut lösemi olguları hastalığa spesifik olmayan konstitüsyonel semptomlarla başvurabileceği gibi, tutulu organ ile ilintili bulgular ile de gelebilirler(2). Transaminitis, kolestatik enzimlerdeki yükseklikler ve sarılık ile başvuran
hastalarda hemogramda saptanabilecek izole sitopeniler durumunda periferik
yayma mutlaka yapılmalı, hematolojik maligniteler de akılda tutulmalıdır. Literatürde karaciğer ve kolestatik enzim yükseklikleri ile başvurarak akut lösemi
tanısı alan olgular nadir olup; bu olgu dikkat çekmek amacı ile sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Transaminitis, Kolestatik enzim yüksekliği, sarılık, hepatosplenomegali, anemi, Akut lenfoblastik lösemi
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Multipl miyelom (MM), monoklonal immünoglobulin üreten plazma hücrelerinin neoplastik proliferasyonu ile karakterize bir hastalıktır [1]. Bu hastalarda
kemik ağrısı veya kırığı, böbrek yetmezliği, enfeksiyona duyarlılık, anemi, hiperkalsemi, pıhtılaşma anormallikleri, nörolojik semptomlar ve hiperviskozite
belirtileri görülebilir [1]. MM görülme yaşı ortalama 69 olup erkeklerde daha
sıktır [1]. MM, tüm kanserlerin yaklaşık %1-2' sini ve hematolojik malignitelerin
%17'sini oluşturan nispeten nadir bir kanserdir [2]. Plazma hücrelerinin neoplastik proliferasyonu baskın olarak kemik ve kemik iliğindedir [1]. Sebebi henüz
tam açıklanamamakla birlikte çok nadir olarak dalak, lenf düğümleri veya bağırsakla ilişkili lenf dokusunda da büyüme saptanabilir [1]. Biz splenomegalinin
eşlik ettiği multiple myelom tanısı alan 67 yaşında bir erkek hastayı sunacağız.
Olgu: Daha önceden bilinen sistemik bir hastalığı olmayan 67 yaşında erkek
hasta, acil servise burun kanaması şikâyeti ile başvurdu. Son 1-2 ay içerisinde hastada zaman zaman burun kanaması şikâyeti olduğu ancak evde basit
tampon ile durdurulabildiği öğrenildi. Hastanın kilo kaybı, ateşi ve gece terlemesi yoktu. Acil serviste bakılan TA: 110/60 mmHg, nabız:80 atım/dk ve ritmik, ateş:36,9 0C idi. Yapılan fizik muayenede konjonktivalar soluk, burunda
tampon vardı. Hastada lenfadenopati saptanmadı ancak dalak kot altı 3 cm
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olup palpable idi. Acil servise başvurusunda tam kan sayımı, biyokimya paneli
ve INR düzeyi çalışılmıştı. Hastanın Hb: 8.2 g/dL, Htc: %24,3, MCV: 95,3 fL,
WBC: 5500 / µl, Lenfosit: 3190 /µl, Nötrofil: 1650 /µl, PLT: 72.000 / µl, BUN:
19,5 g/dL, Kreatinin: 1,81 g/dL, Na+:132 mEq/ L, K+: 4,2 mEq/ L, Ca+2:11.2
mg/dL, LDH: 472 IU/L, ALP: 85 IU/L, Total Protein: 11.3 g/dL, Albumin: 2.6 g/
dL, Globulin: 8,7 g/dL, INR: 1.2 ve aPTT: 49,4 sn idi. Hasta multiple myelom ön
tanısı ile interne edildi. Hastanın periferik yaymasında rulo formasyonu izlendi. Yan kafa grafisinde litik lezyonlar görüldü. Eritrosit sedimentasyon hızı:140
mm/sa, serum Beta-2 mikroglobulini: 14,3 mg/L, Ig G: 92 g/L, Ig A: 0,26 g/L,
Ig M:0,17 g/L olarak ölçüldü. Hastada protein elektroforezi çalışıldı (Resim 1)
ve kemik iliği aspirasyonu ile biyopsisi (Resim 2) yapıldı. Kemik iliği aspirasyonunda %60 plazma hücresi, %10 prolenfosit, %4 nötrofil, %3 monosit, %7
retikülosit, %5 band ve %8 lenfosit görüldü. Kemik iliği biyopsisi “Hipersellüler,
Yağ dokusu %10, megakaryositler, eritroid ve granülositer seri ileri derecede
azalmış, biyopsi örneğinde diffüze yakın plazma hücre infiltrasyonu mevcuttur.
Bu plazma hücrelerinde CD 38 ve CD 138 ile yaygın boyanma izlendi, Kappa
(+), Lamda (-) olup monoklonal tipte boyama mevcuttur.” olarak raporlandı.
Splenomegalinin doğrulanması için üst abdomen ultrasonografisi yapıldı ve
“Karaciğer normal boyutlarda, konturları düzenlidir. Parankim homojen ekoda
olup izlenebilen alanlarda kistik ya da solid kitle lezyonu saptanmamıştır. Portal
ve hepatik venler normal görünümdedir. İntrahepatik safra yolları hafif dilatedir.
Safra kesesi boyutları ve duvar kalınlığı normaldir. Lümen içi patoloji saptanmamıştır. Dalak boyutu 145 mm olup artmıştır. Parankim homojen görünümdedir.” olarak raporlandı. Hastaya multiple myelom tanısı ile VCD kemoterapi
protokolü başlandı.
Tartışma: MM hastalarının en sık başvuru şikayeti kemik ağrısı olup, ikinci
en sık klinik bulgusu enfeksiyonlara yatkınlıktır [1]. MM olgularında en sık (%80)
normokrom normositer anemi olur [1]. Granülositopeni ve trombositopeni ise
sıklıkla tedaviye sekonder gelişmektedir [1]. M proteininin faktör I, II, V, VII ve
VIII ile etkileşimi nedeniyle koagülasyon bozukluğu ve M proteininin özellikle Ig
M bileşenine bağlı olarak hiperviskozite semptomları (baş dönmesi, kulaç çınlaması, burun kanaması gibi) ortaya çıkabilir [1]. Hiperviskozite semptomları,
genellikle IgM için ~40 g/L (4 g/dL), IgG3 için 50 g/L (5 g/dL) ve IgA için 70
g/L (7 g/dL) paraprotein konsantrasyonlarında ulaşılan 4 santipoise (cP) değerinden daha yüksek bir seviyede ortaya çıkar ancak paraprotein molekülünün
kimyasal ve fiziksel özelliklerine bağlı olarak zaman zaman daha düşük seviyelerde de gözlenebilir [1]. MM (IgM) ile ilişkili olarak nadir hiperviskozite vakaları
bildirilmiştir [3]. M proteini katyonik bir protein olduğundan Cl- retansiyonuna
bağlı anyop gap [ Na+ – (Cl− + HCO3−)] azalır ve psödohiponatremi saptanabilir [1]. MM'li hastaların çoğunda immünoglobulin birikiminden kaynaklanan
böbrek hasarı ile ilgili belirti veya semptomlar da bulunur [1]. MM vakalarında
splenomegali (<%1) çok nadir görülmektedir [4].
Bizim vakamızda hasta acil servise burun kanaması şikayeti ile başvurmuştu.
Yapılan tetkiklerinde IgG düzeyi 92 g/L olup artmış, IgM düzeyi düşüktü. Normokrom normositer anemiye trombositopeni ve nötropeni eşlik etmekteydi. Ek
olarak hastada splenomegali vardı.
Altıncı dekaddaki bir erkek hastada splenomegali ve hiperviskozite semptomu varlığında ayırıcı tanıda Waldenström Makroglobulinemisi (WM) ile Esansiyel Trombositoz (ET) ve Polistemi Vera (PV) gibi myeloproliferatif hastalıklar
da düşünülmelidir. Başvuru anındaki nötrofil, eritrosit ve trombosit sayısının
düşüklüğü nedeniyle myeloproliferatif hastalıklar dışlandı. IgM düşüklüğü ve
MM tanı kriterlerinin olması nedeniyle de WM dışlandı. Bizim hastamızda Ig G
yüksekliği, hiperkalsemi, kreatininde artış, kemiklerdeki litik lezyonlar ve kemik
iliği biyopsisinde plazma hücrelerinin CD 138 (+) olması nedeniyle hastaya
MM tanısı konuldu.
Sonuç: MM plazma hücre diskrazilerinden önemi bilinmeyen monoklonal
gammopati (MGUS)’den sonra 2. sıklıkta gördüğümüz hematolojik malignitedir
[1]. Hastalar sıklıkla kemik ağrısı (bel ağrısı) şikayeti ile başvurmakta ve tanı
almaktadır. Bizim olgumuzda epistaksis nedeniyle başvuran 67 yaşındaki erkek hastada fizik muayene ile splenomegali saptanmıştır. Nadir de olsa MM’
un splenomegali yapabileceği unutulmamalıdır. Günümüzde tam kan sayımı
ve biyokimya tetkiklerinin ulaşılabilir olması ve sık kullanılması nedeniyle MM
vakaları erken evrede tanınabilmektedir.
Anahtar kelimeler: Multiple Myeloma, splenomegaly, epistaxis, hemorrhage, waldenstrom macroglobulinemia
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Olgu Sunumu: 56 yaşındaki erkek hasta, 1 haftadır olan halsizlik, iştahsızlık,
karın ağrısı, ateş ve sarılık nedeniyle başvurdu. Başlangıçta karın ağrısı ve halsizlik yakınmaları olan hastada daha sonra gittikçe artan sarılık, idrar renginde
koyulaşma ve miktarında azalma olmuş. Mesleği Çiftçi olan hastanın özgeçmişi
ve soygeçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenesinde kan basıncı 120/70 mm/
Hg, nabız 95/dakika ve ateş: 38 C idi. Skleralar ve cilt ikterikti. Dil ve mukazalar
kuru gözlendi. Diğer sistemler doğaldı.
Hastanın başvurusunda yapılan tetkiklerinde Lökosit 19.000 (/mm3) Hemoglobin:8,1 Hematokrit:3.1 MCV:128 MCH:603 MCHC:469 PLT:149.000 (/mm3)
Üre:263 mg/dl Kreatinin: 8,86 mg/dl AST:2495 IU ALT:1581 IU CK:1890 U/L
LDH:4074 U/L Total Bilirubin:9,85 mg/dl direk Bilirubin:1,26 mg/dl CRP:146
mg/dl Direk Coombs(Kompleman) ve İndirek coombs testi: +++ Soğuk agglutinin testi bakılamadı. (Sonuçlar tabloda gösterilmektedir) İdrar tetkikinde; renk
bulanık, dansite: 1030, protein: 2+, ürobilinojen: Normal, bilirubin +2, eritrosit: 3+, lökosit: 1+ olarak saptandı.
Periferik yaymada; aglutine eritrositler lökosit sayısında artış ve sola kayma
görüldü. Trombosit sayısı normaldi. Viral serolojik tetkiklerinde brusella tüp aglütinasyonu, Gruber Widal testi ve viral hepatit markırları negatifti.
Yapılan abdominal ultrasonografide safra kesesi boyutu ve duvar kalınlığı
normaldi. İntrahepatik ve ekstrahepatik safra yolları normal genişlikteydi. Böbrek ekojenitesi grade 1 artmıştı. Hastanın klinik bulguların Weil hastalığı ile
uyumlu olması ve genel durumundan dolayı, serolojik tetkik sonuçları beklenmeden seftriakson tedavisi başlandı. İmmun Hemolitik anemi nedeniyle 1 mg/
kg metilprednizolon başlandı. Hemoglobin değeri giderek düşen hastaya 1 ünite
Eritrosit Süspansiyonu verildi. Anürik akut böbrek yetmezliği nedeniyle Hemodiyalize alındı. Günlük renal fonksiyonları takip edildi. Takiplerinde üre-kreatinin değerleri spontan geriledi idrar çıkışında artış oldu. Hemodiyaliz ihtiyacı
olmayan hastanın üre ve kreatinin değerleri normal aralığa geldi. Hemoglobin
düzeyi stabil seyretti. Hastanın takibinde klinik ve laboratuar bulgularında hızla
düzelme görüldü. 20 günlük takibinde klinik ve laboratuar parametrelerinde iyileşme gözlenen hasta kontrole gelmek üzere önerilerle taburcu edildi
Tartışma: Leptospiroz, spiroketlerin neden olduğu genellikle kırsal alanlarda
görülen zoonoz birenfeksiyondur. Klinik tablo kendini sınırlayan hafif leptospirozdan, akut respiratuvar distres sendromuve multi organ disfonksiyon sendromuna ilerleyen sarılık, böbrek yetmezliği ve kanama ile karakterize ikterohemorajik leptospiroza kadar değişebilir.
Hastamızda Leptospirozis nedeniyle Akut böbrek yetmezliği, Akut Hepatit,
Hiperbilirubinemi, Trombositopeni, Anemi, Soğuk Agglutinin Hastalığı gibi
Multiorgan tutulumu görüldü. Sarılığın direkt hiperbilirubinemiye bağlı olması
nedeniyle kolestatik bir karaciğer hastalığının ekartasyonu açısından USG yapıldı. Safra kesesinde ve yollarında herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Bu nedenle safra yollarında tıkanıklığa bağlı sarılık düşünülmedi.
Transaminazları da yüksek olan hastada akut viral hepatitler de düşünüldü.
Bunlara yönelik yapılan tetkiklerde patoloji saptanmadı. Hastamız ilk başvurusunda nonspesifik bir enfeksiyon hastalığı kliniği ile başlamış fakat hızlı bir
şekilde sarılık ve akut böbrek yetmezliği gelişmişti. Sistemik enfeksiyonlarda karaciğer hastalığı iki türlü görülebilir. İlki; enfeksiyon hastalığı; sipiroket, riketsia,
viral ve mikobakteriyal enfeksiyonlarda olduğu gibi primer olarak karaciğerin
tutulmasıdır. İkincisi ise; direk olarak karaciğer tutulumu olmadan intrahepatik
kolestaza neden olmasıdır. Serum CK seviyeleri LDH seviyelerine göre daha
fazla artar. Akut olarak ikter gelişen hastada, serum transaminaz seviyeleri orta
derecede yükselmişken, CK düzeyinin belirgin artmış olması, leptospirozun diğer akut hepatitlerden ayırt edilmesinde yardımcı olur
Weil hastalığında böbrek yetmezliğinden sorumlu birçok faktör vardır. Hipovolemi, endotoksin sonrası vazokonstrüksiyon, iskemi ve akut tubüler nekroz
böbrek fonksiyon bozukluklarında suçlanan temel faktörlerdir. Böbrek tutulumu
mortalitede önemli nedenlerden biridir. Leptospiralar renal parankim ve tübüler
lümende bulunmaktadır.
Soğuk antikorlu otoimmün hemolitik anemiler akut ve kronik nedenlere bağlı olabilir. Akut nedenler Postenfeksiyöz çeşitli viral enfeksiyonlar,
Mikoplazma,EBV, Legionella gibi bakteriyel patojenlere bağlı olabilirken, Kronik
nedenler Lenfoproliferatif hastalıklar ve nadiren lenfoid olmayan tümörlerdir.
Bizim de vakamızda akut gelişen bir tablo mevcuttu ve antibiyotik tedavisi sonrası hemolizin gerilediği coombs testlerinin negatifleştiği görülmüştür.
Bu bulgular bize olguda Weil hastalığını düşündürdü. Klinik gidişat ve tüm
bulgular da Weil hastalığına uymaktaydı. Ayrıca hastanın mikroskopik aglütinasyon testinin (MAT) titresi 1/800 olarak geldi ve leptospira enfeksiyonu tanısı
kesinleştirildi.
Sonuç olarak Ateş, sarılık, akut böbrek yetmezliği ve trombositopeni birlikteliği olan hastalarda Weil hastalığı ayırıcı tanıda akılda tutulması gereken hastalıklardan biridir. Erken tanı konulması ve tedavinin erken başlanması prognozda
hayati öneme sahiptir.
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Kemik iliği aspirasyon yayması
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SOĞUK AGGLUTİNİN HASTALIĞI İLE PREZENTE OLAN
LEPTOSPİROZ OLGUSU
Mehmet Çelik, Sertaç Ecemiş
Kars Harakani Devlet Hastanesi

Anahtar kelimeler: Leptospiroz, akut böbrek yetmezliği, soğuk agglutinin hastalığı.

Giriş: Leptospiroz, Leptospira cinsi spiroketlere bağlı gelişen yaygın vaskülitle karakterize akut, febril, sistemik tutulum gösteren zoonotik bir enfeksiyon
hastalığıdır. Hastalık çok farklı klinik tablolarla karşımıza çıkabilir. Leptospiroz;
solunum, renal, hepatik ve hematolojik komplikasyonlar ile ilişkili olabilir ve
tedavi edilmediğinde yüksek mortalite riski taşır. Bu yazıda leptospirozise bağlı
akut böbrek yetmezliği, akut hepatit, hiperbilirubinemi ve soğuk aglutinin hastalığı gelişen nadir bir vaka sunulmuştur

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Kaynaklar
1. Bharti AR, Nally JE, Ricaldi JN, Matthias MA, Diaz MM, Lovett MA et al. Leptospirosis: a zoonotic disease of global importance. Lancet Infect Dis. 2003;3:757-71.
2. Jesus MS, Silva LA, Lima KM, Fernandes OC. Cases distribution of leptospirosis in
City of Manaus, State of Amazonas, Brazil, 2000-2010. Rev Soc Bras Med Trop.
2012;45:713-6.
3. Doğanay M, Altıntaş N. Zoonozlar 2009; 189-195.

214

19-23 Ekim 2022 – ANTALYA

HEKİM
4. Turhan V, Polat E, Atasoyu EM, Ozmen N,Kucukardali Y, Cavuslu S. Leptospirosis
in Istanbul, Turkey: A wide spectrum in clinical course and complications. Scandinavian Journal of Infectious Diseases 2006;38(10):845-852
5. Winslow WE, Merry DJ, Pirc ML, Devine PL. Evaluation of a commercial enzyme-linked immunosorbent assay for detection of immunoglobulin M antibody in
diagnosis of human leptospiral infection. J Clin Microbiol 1997; 35:1938-1942.
6. Farrell GC. Hepatic manifestation of systemic disease and other disorders of the
liver. In:Feldman M, Scharschmidt BF, Sleisenger MH,Editors. Sleisenger and
Fordtran’s gastrontestinal and liver disease Pathophysiology/ diagnosis/ management Volume 2. 6th ed. Philadelphia. Saunders 1998;1388-1403
7. Nydegger UE, Kazatchkine MD, Miescher PA. Immunopathologic and clinical features of hemolytic anemia due to cold agglutinins. Semin Hematol. 1991;28:66-77

Laboratuvar sonuçları
Parametre

1. GÜN

3. GÜN

7. GÜN

20. GÜN

Lökosit (/mm3)

19000

13000

7200

7500

Hemoglobin (g/dl)

8,1

7,5

8

10,2

Hematokrit

3

22

24

30,2

MCV

128

91

94

93

MCH

603

31

32

31

MCHC

469

34

34

33

Trombosit (/mm3)

149

86

223

206

Üre (mg/dl)

263

131

86

50

Kreatinin (mg/dl)

8,86

10,88

3,87

1,45

AST (U/L)

2495

338

16

15

ALT (U/L)

1581

716

56

30

Total Bilirubin (mg/dl)

9,85

6,55

3,25

1,14

Direk Bilirubin (mg/dl)

1,26

2,80

1,95

0,45

CK (U/L)

1890

275

40

37

LDH (U/L)

4074

982

392

170

Ferritin (ug/L)

>2000
63

9

2

CRP (mg/L)

146

Anahtar kelimeler: Akut Böbrek Hasarı, Lenfadenopati, Yüksek Dereceli B hücreli
Lenfoma

Hematoloji

Kaynaklar
1. Tan KL, Scott DW, Hong F, Kahl BS, Fisher RI, Bartlett NL, Advani RH, Buckstein R, Rimsza LM, Connors JM, Steidl C, Gordon LI, Horning SJ, Gascoyne
RD. Tumor-associated macrophages predict inferior outcomes in classic Hodgkin lymphoma: a correlative study from the E2496 Intergroup trial. Blood. 2012
Oct;120(16):3280-7. Epub 2012 Sep 4.
2. Ng AK, Bernardo MP, Weller E, Backstrand KH, Silver B, Marcus KC, Tarbell NJ,
Friedberg J, Canellos GP, Mauch PM. Long-term survival and competing causes of
death in patients with early-stage Hodgkin’s disease treated at age 50 or younger.
J Clin Oncol. 2002;20(8):2101.
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AKUT BÖBREK HASARINDAN LENFOMAYA UZANAN ÖLÜM:
TIBBIN TEMELİ ANAMNEZ VE FİZİK MUAYENE OLGUSU
Özgür Timuçin Kutlu1, Türkan Sena Çağlak Kutlu2, Selim Katırcı1
1Isparta Şehir Hastanesi

İlk Başvuru PA Akciğer Grafisi

2Bursa Şehir Hastanesi

Ellibeş yaşında kadın hasta bir haftadır olan oral alımda azalma, kusma, yan
ağrısı şikayetleri nedeniyle acil başvurusunda değerlendirildi. Daha önceden bilinen tip 2 diyabetes mellitus, obezitesi mevcuttu. Acilde yapılan fizik muayenesi
genel olarak doğaldı. Laboratuar değerlerinde; glukoz 115 mg/dl, Bun 86 mg/
dl, kreatinin 6.88 mg/dl, Laktik Dehidrogenaz 918 U/L, Sodyum 133.3 mmol/L,
Potasyum 6.2 mmol/L, Fosfor 7.5 mg/dl, Kalsiyum 10.70 mg/dL, Kreatin kinaz
23 U/L, WBC 10.03/µL, HGB 12.6 g/dL, PLT 260/µL, NEUT 7.44/µL, CRP
98.2mg/L, Procalcitonin 0.77, Sedimantasyon 19 mm/h, D-dimer 2,4 mg/L,
kan gazında: HCO3 16.9, pH 7.254, pCO2 39.1, PO2 19.9, Lactate 3.67, tam
idrar tetkikinde Dansite 1.030, pH 5.5, Bilirubin 1+, Keton Negatif, Protein 3+,
Eritrosit 3+, Eritrosit (Mikroskobi) 56, Lökosit Negatif, hepatit ve hıv testleri
negatif olarak saptandı. Yatışından gönderilen Beta 2 Mikroglobulin 42.4 mg/L
olup yüksek olarak geldi. Hasta akut böbrek hasarı ön tanısı ile dahiliye 2. basamak yoğun bakıma yatırıldı. Hastaya tamponize karışım maisi başlandı ve yakın
aldığı çıkardığı takibi yapıldı. Anürik olması üzerine ve bulantı kusması devam
ettiği için nefroloji görüşü alınarak hastanın hemodiyalize alınması planlandı.
Femoral geçici hemodiyaliz kateteri takılırken her 2 inguinal bölgesinde belirgin zincir yapmış konglomere lenfadenopatiler izlendi. Hastaya femoral kateteri
takılarak 2 saat hemodiyalize alındı. Hastanın fizik muayenesi detaylandırıldı
ve her iki servikal, axiller, inguinal ele gelen 0.5-3 cm boyutlarında multipl lenfadenopatiler belirlendi, ayrıca batın muayenesinde traubesi kapalı olup, sol
orta kadranda belirgin ele gelen kitle lezyonu saptandı. Radyolojik olarak tetkik
edilen hastanın; tüm batın ultrasonografisinde: Karaciğerde Grade I yağlanma,
Bilateral böbrek parankim ekojeniteleri Grade 1 artmış, Her iki böbrek pelvikalisiyel sistemde Grade 1 dilatasyon, Sol böbrek orta kesimde yaklaşık 3 cm
çaplı, içerisinde yaklaşık 2.5 cm çaplı solid bileşeni gözlenen kompleks kistik
kitle lezyonu,yine sol böbrek üst polde de yaklaşık 3 cm çaplı, büyük kısmı solid
kompleks kistik lezyonu ve Sağ böbrek orta kesim-alt pol medialinde yaklaşık
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5.5 cm çaplı, sınırları normal parankimden net olarak ayırt edilemeyen, izoekoik
kitlesel görünüm, Paraaortik-mezenterik en büyüğü yaklaşık 5x2.2 cm boyutlu
lenfadenopatiler izlenmekte olup Perisplenik minimal serbest sıvı saptandı. Akciğer grafisinde de her 2 akciğerde plevral efüzyon saptandı (resim 1), toraks
ve abdomen bilgisayarlı tomografisinde: Sağ hemitoraksta 57 mm, sol hemitoraksta 12 mm ölçülen plevral efüzyon, Bilateral aksiller bölgede en büyüğü
sağda 5x2,8 cm birkaç adet lenfadenopati, Mediastende subkarinal 32x25mm
boyutlu lenfadenopatiler izlenirken, Dalak boyutu yaklaşık 13 cm olup büyüktü,
Sağ böbrek orta kesim-alt polde sınırları parankimden net olarak ayırt edilemeyen, 6 cm çaplı kitlesel lezyon (lenfoma tutulumu?), sol böbrek alt polde
yaklaşık 6,5 cm çaplı sınırları parankimde net olarak ayırt edilemeyen, izodens
birkaç adet nodüler lezyon (lenfoid tutulumu?) (resim 2-3), Sol perirenal alanda
17x8,5 x 5 cm boyutlu, kontrastlanan yumuşak doku lezyonları izlenmiş olup
metastatik süreç lehine değerlendirildi Paraaortik, interaortokaval len büyüğü
sağ renal hilus superior kesimi komşuluğunda interaortokaval 7x6cm boyutlu,
konglomerasyon gösteren lenfadenopatiler, Bilateral parailiak-inguinal 5x4cm
boyutlu lenfadenopati izlendi. Hastaya Enfeksiyon Hastalıkları önerisi ile ampirik olarak piperasilin-tazobaktam 4x2.25gr başlandı, renal dilatasyon için üroloji görüşü alındı ek önerileri olmadı, aralıklı nefroloji görüşü ile hemodiyalize
alındı. Hastanın genel durumu kötüleşti, günlük takiplerinde idrar çıkışı anürik
şekilde devam etti, inguinal bölgeden lenf nodu eksizyonel biyopsi alındı. CRP
yanıtı olmaması nedeniyle meropenem ve teikoplanin tedavileri aldı. Ancak
hasta yatışının 10. gününde akut böbrek hasarı, sepsis, multiorgan yetmezliği,
dissemine intravasküler koagülasyon nedeniyle exitus oldu. İnguinal lenf nodu
eksizyonel biyopsi patolojisinde; MYC, bcl-2, bcl-6 ile birlikte olan yüksek dereceli B hücreli lenfoma varlığını düşündürmektedir şeklinde raporlandı. Tanısı
geç başvuru olması nedeniyle geç konuşmuş olup anamnez ve fizik muayenin
ne kadar önemli olduğunu ayrıca hastanın kendi vücudundaki değişimlerin ve
kendi kendi muayenenin ne kadar kıymetli olduğunu göstermiştir.
Lenfomalar en sık büyümüş lenf nodları ile karşımıza gelmekte iken, bizim
hastamız nonspesifik kusma, idrarda azalma ile tetkik edilirken akut böbrek hasarı saptanıp dikkatli değerlendirme ile şüphelenilip hemodiyaliz kateteri takılacakken farkedilen yaygın lenfadenopatiler ve batında kitle ile karşımıza çıkmış,
ilave teşhis metodları ile lenfoma tanısı konulmuştur. Bu durum, anamnez ve
fizik muayenenin önemini ortaya koyarken gözden kaçabilecek bazı şüpheli lezyonların, erken dönemde tespit edilmesine imkan sağlayabileceğini göstermesi
açısından önemlidir.

Batın BT: Sol Bölgede Kitle
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şiddetlenmesi üzerine dış merkez acil servise başvuruyor. Yapılan tetkiklerde
anemi ve trombositopeni saptanması üzerine hastanemize yönlendiriliyor.
Geliş vitallerinde; Ateş: 36,5ºC, kan basıncı: 98/74 mmHg, kalp tepe
atımı: 84/dk, solunum sayısı: 14/dk olarak tespit edildi. Yüzündeki ekimotik alan
dışında muayenesinde özellik yoktu.
Başvuru tetkiklerinde; Hemoglobin: 7,1 gr/dl, MCV: 97,4 fL, Trombosit:
11.000/μL, D-dimer: 4,54 mg/L, LDH:1178 U/L olan hastanın retikülositozu
mevcuttu. PT, aPTT, INR, fibrinojeni normal olan hastada DIC ekarte edildi.
Baş ağrısı, anemi, trombositopeni, periferik yaymada fragmente eritrositi
olan olguda ayırıcı tanıda TMA düşünülmüş olup PLASMIC skoru 6 hesaplanması üzerine yüksek olasılıklı TTP nedeni ile plazmaferez ve 1 mg/kg/gün metilprednisolon tedavisi başlanmıştır. Plazmaferez başlanmadan önce gönderilen
ADAMTS-13 Aktivite <% 0.20, ADAMTS-13 İnhibitör >90 U/mL saptanan
hasta immun TTP tanısı almıştır.
Plazma değişimi ve metilprednisolon tedavisiyle hematolojik yanıt alınamayan hastaya Ritüksimab (Anti-CD20) 375 mg/m2/hafta başlandı. Tedavi altında
konuşma güçlüğü ve taraf bulgusu olması üzerine yapılan Diffüzyon MR inceleme ile iskemik SVO tanısı almıştır. Hastaya bir hafta ara ile iki kez Eculizumab (Anti-C5) verildi. Eculizumab tedavisi ile olgunun nörolojik semptomları
gerilemiş olmasına rağmen hematolojik yanıt sağlanamadığı için Eculizumab
sonlandırıldı. İkinci Rituksimab dozu sonrası trombosit düzeylerinin yükselmesi
ve LDH düzeylerinin gerilemeye başlaması ile steroid dozu azaltılarak taburcu
edildi. Steroid dozu azaltılan hasta, taburculuktan 5 gün sonra relaps saptandı.
Steroid dozu 1mg/kg/gün’e çıkılarak Siklosporin başlandı. Tedavi ile trombosit sayısı yükselen, LDH düzeyi gerileyen, nörolojik bulgusu olmayan hastaya
tekrar plazmaferez uygulanmadı. Ritüksimab 5. ve 6. dozlarının da yapılmasının uygun olacağına karar verildi. İkinci yatışında ADAMTS-13 aktivitesinin
%11 olduğu görüldü. Takibinde genel durumunun iyiliği, trombosit sayısının
>150.000/μL olması nedeni ile steroid dozu azaltılarak taburcu edildi.
Sonuç:
Edinilmiş TTP, tüm TTP vakalarının yaklaşık %90-95 ini oluşturur. İmmün
TTP için tetikleyiciler arasında gebelik, insan immün yetmezlik virüsü (HIV),
mevsimsel viral enfeksiyonlar, bazı ilaçlar (kinin, klopidogrel gibi), solid organ
maligniteleri sayılabilir. Biz de bu olgumuzda Covid-19 enfeksiyonunun endotel
hasarı ile TTP’ya neden olabileceğini düşündük. Literatürde Covid-19 ilişkili
nadir bildirilen vakalar mevcuttur.

Batın BT: Kitle ve Multipl Lenfadenopatiler

Anahtar kelimeler:
Trombositopenik

COVID-19,

Eculizumab,

Ritüksimab,

Purpura,

Trombotik

Kaynaklar
1) Türk Hematoloji Derneği, Trombotik Trombositopenik Purpura Tanı Ve Tedavi
Kılavuzu
2) Harrison’s Principles of Internal Medicine, 20e, Disorders of Platelets and Vessel
Wall, Barbara A.Konkle 2018; 111:826
3) Bendapudi, Pavan K et al. “Derivation and external validation of the PLASMIC
score for rapid assessment of adults with thrombotic microangiopathies: a cohort
study.” The Lancet. Haematology vol. 4,4 (2017): e157-e164. doi:10.1016/
S2352-3026(17)30026-1
Periferik yaymada anizositoz,hafif hipokromik,polikromazik eritrositler izlendi.
Her alanda 4-5 fragmente eritrosit görüldü.
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COVİD-19 ENFEKSİYONU SONRASI TANI ALAN TROMBOTİK
TROMBOSİTOPENİK PURPURA OLGUSU
Hilal Sağıroğlu Üstün1, Asu Fergün Yılmaz2, Tayfur Toptaş2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Trombotik trombositopenik purpura (TTP), trombotik mikroanjiyopati
(TMA) grubunda sınıflanan,hemen tanınıp tedavi edilmezse mortalitesi çok yüksek olan bir klinik tablodur. Hastalığın patogenezinden ADAMTS-13 adı verilen
ve von Willebrand faktörü (vWF) parçalayan bir metalloproteinaz enziminin
kalitatif veya kantitatif eksikliği sorumludur. ADAMTS-13 eksikliği %90-95 olguda edinsel (anti-ADAMTS-13 otoantikorları ile gelişen immün aracılı TTP)
şeklindedir. Olguların %5-10’unda ise ADAMTS-13 mutasyonları sonucu gelişir (kalıtsal TTP). Biz bu olgu sunumumuzda viral enfeksiyon sonrası gelişen
TTP’dan bahsedeceğiz.
Olgu: Bilinen Klinefelter Sendromu, ventriküler septal defekt nedeniyle 3 yaşında operasyon öyküsü olan 27 yaşında erkek hasta, SARS-CoV-2 PCR pozitifliğinin 15. gününde 2 haftadır devam eden baş ağrısı ve göğüs ağrısı şikayetinin
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Covid-19 ve Kan Hücreleri

olduğu bilinen interferon, amiodaron, boyna ve beyne radyasyon tedavisi de
dahil olmak üzere daha önce veya eş zamanlı tedavi öyküsü yoktu. Antifungal
profilaksi kullanılmıyordu. Tiroid hormon replasman tedavisi başlanmasından
sonra tiroid fonksiyon testleri normale döndü. Kontrol kemik iliği incelemesi, 4
siklus venetoklaks/azasitidin tedavisinden sonra tam yanıtla uyumluydu. Tiroid
hormon replasman tedavisine iyi yanıt vermesi nedeniyle venetoklaks tedavisine devam ettik.
Tartışma: Hipometile edici ajanlar veya düşük doz sitarabin ile kombine
edilen Venetoklaks, akut miyeloid lösemili yaşlı veya unfit hastalarda önemli bir
yeni terapötik ajandır.Venetoclax seçici, güçlü, oral olarak biyoyararlı bir BCL2
inhibitörüdür.AML hastalarında venetoklaks kullanımına ilişkin klinik kohort çalışmalarda yaygın yan etkiler bulantı, ishal, kabızlık, ateşli nötropeni, yorgunluk,
hipokalemi, iştah azalması ve beyaz kan hücresi sayısında azalma olarak bildirilmiştir(3).Bildiğimiz kadarıyla, literatür taramasına göre venetoklaks tedavisi
sırasında henüz kanıtlanmış hipo-hipertiroidi olarak tiroid disfonksiyonu bildirilmemiştir.Olumlu toksisite profiline rağmen venetoklaks tedavisi sırasında hastamızda görüldüğü gibi beklenmeyen etkiler gelişebilir.Hastamızda venetoklaks
yanında azasitidinin potansiyel olarak tiroid toksisitesine neden olabileceği düşünülebilir ancak hastamız daha önce herhangi bir yan etki olmaksızın azasitidin
monoterapisi almıştı.Tirozin kinaz inhibitörleri gibi diğer ajanlarla ilişkili tiroid
bozukluklarında olduğu gibi venetoklaksın, inflamatuar reaksiyonlarla sonuçlanan otoimmün yan etkileri indüklemiş olması muhtemeldir(4).Bcl2 inhibitörlerinin hipotiroidizme neden olduğu bildirilmemiştir ve hematolojik maligniteleri
olan hastalarda venetoklaksın etkinliğini araştıran çalışmalarda en sık olarak
nötropeni, anemi, trombositopeni, nötropenik ateş, pnömoni ve yorgunluk yan
etkiler olarak bildirilmiştir.Olgu sunumumuzda yeni ilaçların tiroid disfonksiyonu
dahil beklenmeyen yan etkilere neden olabileceğini düşündürmektedir.

Hematoloji

Anahtar kelimeler: venetoklaks, AML, hipotiroidi
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AKUT MİYELOİD LÖSEMİLİ BİR HASTADA VENETOKLAKS
İLİŞKİLİ HİPOTİROİDİZM
Uğur Can İzlimek1, Barış Karagün2, Emel Gürkan3
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana

2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Endokrinoloji Bilimdalı, Adana
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Hematoloji Bilimdalı, Adana

Giriş: Akut miyeloid lösemi, miyeloid öncüllerinin klonal proliferasyonu,
normal olgun hücrelere farklılaşmanın bozulması sonucu kemik iliğinde,periferik
kanda blast sayısının artması ile seyreden hematopoetik bir neoplazmdır. Kemik
iliği biyopsisinde blast sayısının %20’nin üzerinde olması akut lösemi tanısı koydurur.Azasitidin ve desitabin gibi hipometile edici ajanlar(HMA), akut miyeloid
lösemili bu hastalarda önemli bir sağkalım yararı sağlamıştır(1).B-hücreli lenfoma 2 (BCL-2) protein inhibitörü olan venetoklaksın, HMA'lar(desitabin veya
azasitidin) ile kombinasyonunun, standart indüksiyon tedavisi için uygun olmayan 65 yaş ve üzeri, daha önce tedavi görmemiş akut miyeloid lösemili hastaların %61'inde yanıtları indüklediğini göstermiştir(2).Venetoklaksın HMA'larla
kombine tedavi yöntemini içeren denemeler, bu ajanlarla, çoğunlukla sitopeni
gibi yönetilebilir yan etkiler bildirilmiştir. Biz burada venetoklaks tedavisi sırasında hipotiroidi gelişen, nükseden, dirençli bir AML hastasını sunmak istedik.
Olgu Sunumu: 62 yaşında kadın hasta, Nisan 2018'de pansitopeni merkezimize sevk edildi. Periferik kan ve kemik iliği incelemelerinin ardından
RAEB-2 MDS teşhisi kondu.4 kür Azasitidin 75 mg/m2 subkutan olarak 1-7.
günlerde verilmesine rağmen herhangi bir yanıt alınamadı.Birkaç hafta sonra,
bir kontrol kemik iliği muayenesi ile akut miyeloid lösemiye transformasyon
saptanması üzerine hastaya 7+3 (sitarabin ve daunorubisin) rejiminden oluşan
indüksiyon tedavisi başlandı ancak bu tedaviye de herhangi bir yanıt alınamadı.Hastaya FLAG-IDA(fludarabin,sitarabine,idarubisin,G-CSF) ve ardından
MEC(mitoksantron,etopside ve sitozin arabinozid) protokolleri dahil olmak üzere çeşitli kurtarma rejimleri verildi.Bu kurtarma tedavilerinin sonunda yapılan
kontrol kemik iliğinde %5 blast ile uyumlu rezidüel hastalık vardı.Allojenik kök
hücre nakli, uyumlu bir donörün olmaması nedeniyle mümkün olmadı.Geri
ödeme yapılmadığı için sağlık yetkililerinden konsolidasyon için kombine venetoklaks/azasitidin tedavisi kullanma izni aldık.Azasitidin 75 mg/m2 subkutan
olarak 7 gün boyunca oral venetoklaks ile kombinasyon halinde verildi.Oral
venetoklaks dozu, 28 günlük döngü şeklinde günde 400 mg çıkılacak şekilde
doz arttırıldı(sırasıyla 1., 2. ve 3. günlerde 100 mg, 200 mg, 400 mg).Tedavi sırasında rutin poliklinik ziyaretlerinde kabızlık ve yorgunluk gibi nonspesifik semptomlar vardı.Venetoklaks/azasitidin tedavisini takip eden bir ay içinde
hipotiroidizm gelişti.Bir kür venetoklaks vezasitidin tedavisi sonrasında, tiroid
stimüle edici hormon (TSH) ve serum serbest tiroksin düzeyleri (FT4) sırasıyla 42.86 µiu/ml(normal, 0.38-5.3µIU/ml) ve 0.34 ng/dl(normal, 0.6-1.12ng/dl)
olarak sonuçlandı.Tekrarlanan testler benzer sonuçlar gösterdi. Venetoklaks/
azasitidin tedavisi öncesi TSH ve FT4 düzeyleri sırasıyla 1.7 μIU/ml ve 0.84 ng/
dl'idi.Tiroidin ultrasonografik incelemesinde homojen olarak büyümüş bir bez
görüldü (Şekil 1).Anti-tiroglobulin ve anti-mikrozomal antikorlar negatif olarak
sonuçlandı. Tiroid disfonksiyonu veya tirotropik hormon düzensizliğine neden
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ENTEROHEMORAJİK ESCHERİCHİA COLİ’YE BAĞLI GELİŞEN
BİR HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM OLGUSU
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Giriş: Hemolitik üremik sendrom (HÜS), mikroanjiopatik hemolitik anemi,
trombositopeni, akut böbrek hasarı ile karakterize bir tablodur (1). Hemolitik
üremik sendrom, şigatoksin (shigatoxin) üreten Escherichia coli, Streptococcus
pneumonia gibi enfeksiyonlar, ilaçlar, malign hipertansiyon, malign hastalıklar,
gebelik ve kompleman sisteminin disregülasyonu gibi çok farklı nedenlerle ortaya çıkabilen bir sendromdur. Bununla birlikte çocukluk çağında ortaya çıkan
en sık tipi şigatoksin üreten Escherichia coli (STEC) diyaresi sonrası gelişen tipik
HÜS’tür. Genelde yaz ve sonbahar aylarında bölgesel epidemiler yaptığı gözlenmektedir (2).
Escherichia coli insan ve sıcak kanlı hayvanların gastrointestinal sistem florasında bulunan bir bakteridir. E. coli türlerinin çoğu insanlar için zararsızdır. E.
coli O157:H7 enterohemorajik, verositoksin veya şigatoksin üreten tür olarak
bilinir ve patojenik E.coli grubu içinde en yaygın olanıdır. Bakterinin kaynağı
sığır ve deve gibi geviş getiren hayvanlardır. Bakteri insanlara ana olarak kontamine olmuş gıdaların tüketimi yoluyla bulaşmaktadır (3).
Biz de STEC sonrası HÜS gelişen bir olgumuzu anlatmayı amaçladık.
Olgu:46 yaşında erkek hasta bilinen kronik hastalık öyküsü olmayıp 3 gündür olan karın ağrısı, bulantı, kusma ve kanlı ishal şikayetleri ile acil servise
başvurmuş. Yapılan fizik muayenede cilt turgoru azalmış ve soluk,bağırsak seleri
artmış ve yaygın hassasiyeti mevcut, rektal tuşe de parlak kırmızı kan bulaşı
mevcuttu, vital bulguları ve diğer sistem muayeneleri olağan saptandı. Akut batın dışlanmak üzere çekilen tomografisinde splenik flexuradan apendiks inen ve
transvers kolonda nonspesifik kolit saptanmış. Hastaya destek tedavi vermek
üzere servise interne edeildi. Enfeksiyon hastalıkları konsültasyonu ile kültür ve
serolojileri alındıktan sonra ampirik olarak metronidazol ve oral siprofloksasin
başlandı. Crp yüksekliği dışında hemogram ve biyokimyasal tetkikleri referans
aralıklar içinde saptandı. Hastanın yatışının 3. Gününde trombosit ve hemoglobini düşmeye başladı; kreatinin ıv hidrasyona rağmen 2mg/dl ye yükseldi. Hastada olası hemolitik üremik sendrom tanısı araştırılmak üzere haptoglobulin, coombs, periferik yayama ve retikülosit istendi. Laboratuvar değerleri intravsküler
hemoliz ile uyumlu olan hastanın yaymasında şistositler saptanması üzerine almış olduğu antibiyotikler stoplanıp hematoloji önerisi ile hasta dış merkeze plazmaferez için sevk edildi. Yapılan kültür ve serolojisinde sonrasında şigatoksin
üreten E. Coli saptanmıştır. Sonradan hasta poliklinik kontrolüne şifa başvurdu.
Tartışma: STEC vücuda alındıktan ortalama 4 gün sonra kanlı ishal gelişmekte, kanlı ishalden 7 gün sonra da hemolitik üremik sendrom bulgularıortaya
çıkabilmektedir. Erişkinde diyare ile HÜS ortaya çıkması arasında prodromal
dönem olmayıp ishal ile HÜS bulgularının aynı anda ortaya çıktığı bilinmektedir
(4). Bizim olgumuzda HÜS tablosu şikayetlerinden 6 gün sonra başladı. Muhtemelen verilen antibiyotik tedavisi ile toksin salınımı artmasına bağlı hastanın
kliniği kötüleşti.

Amaç: Atipik hemolitik üremik sendrom (aHÜS), trombotik mikroanjiyopatinin (TMA) nadir görülen bir şeklidir. Akut fazda mortalite oranı %25 iken
son dönem böbrek yetmezliğine ilerleyen vakaların mortalitesi yaklaşık %50'dir.
aHÜS son derece nadir bir hastalık olarak kabul edilir. Bu vaka sunumu ile önce
non-steroid anti-inflamatuar ilaç ilişkili otoimmun hemolitik anemi ve devamında aHÜS tanısı alan bir hastayı paylaşmak amaçladık.
Gereç ve Yöntem: S.B.Ü. Kayseri Tıp Fakültesi Acil Servis birimine başvuran hastanın fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri retrospektif
olarak değerlendirildi.
Bulgular: 26.02.2022 tarihinde karın ağrısı şikayeti acil servise başvuran
hastanın özgeçmişinde hipertansiyon ve hipotiroidi haricinde komorbid hastalık
yoktu. Sürekli kullandığı ilaçları ramipril 2.5 mg/gün, levotiroksin sodyum 100
mg/gün idi. Hasta başvurudan bir gün önce baş ağrısı olması üzerine kullandığı
ağrı kesiciden sonra başlayan karın ağrısı ile acil servise başvurduğunu ifade
etti. Hastanın vital bulguları stabildi. Fizik muayenede skleralar ikterik, batın
üst kadranda hassasiyet saptandı. Hastanın başvuru anında WBC: 12.7x10³/
µl, Hgb: 10.2 gr/dl, MCV:100 fl, MCHC: 55 gr/dl, Plt: 69.000/mm³, Crea: 4.8
mg/dl, GFR:10 ml/dk, AST: 669 U/L, ALT: 342 U/L, Total Bilirubin: 8.1 mg/dl,
İndirek Bilirubin: 7.1 mg/dl, LDH: 5701 U/L, İndirek ve Direkt Coombs testleri
+2 idi. Periferik yaymada; normal formül bulguları yanısıra her bir alanda bol
sferosit, polikromazi görüldü ve trombosit sayısı 60.000/mm3 ile uyumlu olarak
kaydedildi. Görüntüleme tetkiklerinde herhangi patolojik bir bulgu saptanmadı.
Evans sendromu ön tanısı ile hastaya prednol 1 mg/kg/gün IV şeklinde başlandı.
Hasta anürik olması sebebiyle acil hemodiyaliz programına alındı. Bu arada
çalışılan ADAMTS-13 düzeyi normal sınırlarda bulundu. Hastanın Nefroloji
servisinde hemodiyaliz tedavisi devam ederken alınan böbrek biyopsi sonucu
TMA ile uyumlu gelmesi üzerine hastaya aHÜS tanısı da konuldu ve eculizumab tedavisi başlandı. Hasta eculizumab tedavisinin üçüncü ayında ve şimdilik
hemodiyaliz ihtiyacı devam etmektedir.
Tartışma ve Sonuçlar: aHUS, hem inflamasyon hem de oklüzyonla karakterize sistemik TMA’ya neden olur. Trombositopeni, hemoliz ve tüm mikrovasküler yapıda tromboz yaparak end organ hasarı yaratabilir. Trombotik trombositopenik purpura ile ortak bulgulara sahip olmasına rağmen ADAMTS-13
aktivitesinin %10’un üzerinde olması ile ayrılır. aHÜS aynı zamanda bir dışlama
tanısı olduğundan tanı aşamasında renal biyopsi oldukça önemlidir. Bu bağlamda vakamızda görüldüğü üzere non-steroid anti-inflamatuar ilaç kullanımı
sonrası otoimmun hemolitik anemi gelişebileceği, ancak ciddi böbrek yetmezliği
de tabloya eşlik ediyorsa aHÜS tanısının akılda tutulması ve ekarte edilmesi
gerektiğini vurgulamak isteriz.
Anahtar kelimeler: Feniramidol, atipik hemolitik üremik sendrom, eculizumab.

Anahtar kelimeler: E.Coli, Hemolitik üremik sendrom, kanlı ishal
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MORBİD OBEZ HASTALARDA KİLO KAYBI İLE PLATELET
BELİRTEÇLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Gamze Öztürk, Müzeyyen Aslaner Ak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi

Giriş ve Amaç:Son 50 yılda dünya genelindeki obezite prevelansı giderek
artmıştır[1]. Obezite çeşitli yollarla birden çok organ sistemini etkileyen, kardiyovasküler hastalık, ateroskleroz gibi çok sayıda komplikasyon ile ilişkili olan
kronik ve karmaşık bir metabolik bozukluktur[2] Bu çalışmada amacımız morbid obez hastalarda, obezite tedavisi ile sağlanan kilo kaybının, platelet sayısı
ve belirteçleri [ortalama platelet hacmi (MPV), platekrit (PCT), platelet/lenfosit
oranı (PLR) ve platelet dağılım genişliği (PDW)] arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya, 2017- 2019 yılları arasında morbid obezite tanısı almış 300 hasta dahil edildi. Başlangıç ve 6.aydaki kilo, vücut kitle indeksi (VKİ), tam kan sayımları (platelet, lenfosit, platekrit, platelet/lenfosit oranı
ve platelet dağılım genişliği) ile demografik verileri incelendi.
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Bulgular: Bu çalışmada VKİ 40 ve üzeri olan toplam 300 morbid obez hasta
kaydedildi. Çalışmaya alınan morbid obez hastalardan, kilosunun %10 ve daha
fazlasını kaybedenler “anlamlı”, %10’dan azını kaybedenler ise “anlamsız” grup
olarak adlandırıldı. İstatistiksel analizde platelet sayılarında kilo kaybıyla kaydedilen düşme istatiksel olarak anlamlı (p<0.05) saptanırken; PCT sayısı ve
PLR’deki değişim de istatiksel açıdan anlamlı saptandı. Bu da platelet göstergelerinden olan PCT ve PLR’nin kilo kaybının derecesi ile ilişkili olabileceğini
gösterdi.
Sonuç: Bu çalışma ile basit, ucuz ve yaygın olarak kullanılan hemogram
analizindeki platelet belirteçlerinin, tromboza yatkınlık oluşturarak; koroner
arter hastalığı, serebrovasküler olay, miyokard enfarktüsü gibi pek çok hastalığa sebebiyet veren obezite ve komorbiditelerinin takip ve tedavisinde kullanılabileceği kanıtlanmıştır. Çalışmamız platelet sayısı ve platelet belirteçlerinin
obezite prognozunda kullanımının yaygınlaşması açısından umut vadeden bir
çalışmadır.
Anahtar kelimeler: Anahtar kelimeler: morbid obezite, platekrit, ortalama platelet hacmi,
platelet/lenfosit oranı, vücut kitle indeksi
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Anahtar kelimeler: otoimmün hemolitik anemi, malignite, enfeksiyon, lenfoma
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Tablo 1. Tüm hastaların başlangıç ve 6. Aydaki kilo kaybı sonrası platelet göstergelerindeki değişimi
Başlangıç

Hastanın dış merkezde yapılan tetkiklerde Hgb:6 g/dl, Trombosit:139 000,
Wbc: 6300, nötrofil:3280, lenfosit:259, MCV:89.8, Total bilirubin 3.47, direkt
bilirubin 0.98 saptanmış, Kan transfüzyonu yapılmak istenen hastanın kan
uyumsuzluğu görülünce İTF Acil Dahiliye’ye yönledirilmiştir. Hastanın gelişinde
vitalleri stabil, ikterik bir görünümü mevcuttur. Yapılan kan tahlilinde Hgb:5.9
g/dl, Hct: 19, total bilirubin 4.24, direkt bilirubin 0.53, LDH: 863, düzeltilmiş
retikulosit ise %6 olarak saptanmıştır. Yapılan toraks ve batın tomografisinde
hipersplenizm saptanmış, dalak boyutu18 cm olarak ölçülmüştür. Karaciğerde belirgin özellik saptanmamış, mediasten ve akciğerlerde tümör görüntüsü
saptanmamıştır. Aynı zamanda hastanın 2020 yılında yapılan kolonoskopinde,
alınan biyopsisi malign neoplazi olarak yorumlanmış, fakat hasta herhangi bir
tedavi almamış. Hastanın yapılan periferik yaymasında sferositlerin gözlenmesi üzerine hematolojiye danışılarak 2 mg/kg/gün prednol ve folik asit tedavisi
başlandı. Hastaya kolonoskopi yapıldı. Kolonoskopide ileoçekal valvde yakaşık
5 cm büyüklüğünde üzeri ülsere biyopsi pensi ile sert olduğu görülen kitlesel
lezyon görüldü. Çıkan kolon, sigmoid kolon ve rektumun lümen ve mukozası
normaldi. Transvers kolonda yaklaşık 1 cm büyüklüğünde ortası çökük, ülsere,
polipoid lezyon görüldü. İnen kolon proksimalinde lümenin yarısını çevreleyen
yaklaşık 4-4,5 cm büyüklüğünde üzeri ülsere kitlesel lezyon görüldü. Hastadan
biyopsi alındı. Kappa hafif zincir monotipili plazma hücre popülasyonu içeren B
hücre fenotipli atipik lenfoid proliferasyon, ekstranodal marjinal zon lenfoması
olarak değerlendirildi.
Tartışma: Vücudun kendi eritrositlerine karşı antikor üretmesi ile oluşan
otoimmün hemolitik aneminin iki ana alt tipi mevcuttur. İki alt tipe neden olan
etiyolojik faktörler bilinmelidir. Hastalığın altında yatan sebep bir ilaç, enfeksiyon veya bu olguda olduğu gibi bir malignite olabilir. İleri tetkik gerektiren ve
acil tedavi yaklaşımı gerektiren bir patolojidir. Bu olgumuzda 74 yaşındaki kadın
hastanın kolon malignitesi teşhisi otoimmün hemolitik anemi etiyolojisi araştırılarak bulundu. Altta yatan sebep araştırılmalı ve öncelikle altta yatan hastalık
tedavi edilmelidir. Bu olguda da olduğu gibi otoimmün hemolitik aneminin etiyolojisinde lenfoma önemli bir yer tutmaktadır.
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OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİDEN MARJİNAL ZON LENFOMA
TANISINA
Ali Cem Hacıaliooğlu, Aydan Şahvediloğlu, Naci Şenkal, Alpay Medetalibeyoğlu,
Murat Köse
İstanbul Tıp Fakültesi

Giriş: Otoimmün hemolitik anemi eritrositlerin üzerindeki antijenlere bağlı
gelişen otoantikorlara bağlıdır. Otoantikorların doğasına göre iki farklı şekilde
hemoliz gelişebilir. Eritrosite yapışan otoantikorun Fc kısmı makrofajlarca tanınır
ve eritrosit fagosite edilir. Eritrosit yıkımı makrofajların bolca bulunduğu başta
dalak olmak üzere karaciğer ve ilikte gerçekleşir, ekstravasküler hemoliz olur. Ya
da bazı antikorlar, özellikle IgM tipi, komplemanı aktive eder ve intravasküler
hemoliz olur. En sık görülen tipi %70 oranında sıcak tıp otoimmün hemolitik
anemidir. Sıcak tıp otoimmun hemolitik anemi; sıklıkla eritrosit Rh antijenlerine
karşı gelişen IgG türü antikorlarla karakterizedir. Bu antikorlar en iyi 37 derecede aktive olduklarından sıcak tip immün hemolitik anemi olarak adlandırılır.
Antikorlarla kaplı eritrositler dalakta sekestre edilir, ekstravasküler hemoliz olur.
Etiyolojisinde; idiyopatik, KLL, lenfoma, HIV, SLE ve penisilin, sefalosporin,
alfa metil dopa gibi ilaçlar yer alır. Kliniğinde ani gelişen anemi, sarılık, splenomegali görülebilir. Kan testlerinde retikülositoz, LDH ve indirekt bilirubin
artışı görülürken, periferik yaymasında sferositler gözlenir. Direct coombs testi
en önemli tanı testidir. Tedavide öncelikli olarak steroid tercih edilirken, yanıtsızlık durumunda rituksimab verilebilir. Medikal tedaviye cevap alınamadığında
splenektomi önerilir. Cross uyumsuzluğuna sık rastlanıldığından dolayı zorunlu
kalmadıkça kan transfüzyonu yapılmamalıdır.
Olgu Sunumu: Olgumuzda 74 yaşında olan kadın hasta halsizlik, üşüme,
titreme nedeniyle dış merkeze başvurmuştur. Bilinen hipertansiyon hastası.

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Periferik yayma

219

19-23 Ekim 2022 – ANTALYA

HEKİM
yoterapi planlandı. Hastanın kendi isteği üzerine, ayaktan radyoterapi alacak
ve hematoloji poliklinik kontrolüne şekilde taburcu edildi. Taburculuğundan 1
hafta sonra acile her iki alt ekstremitede güç kaybı ve idrar yapamama şikayeti
ile başvurması üzerine yeniden interne edilerek nöroşirurjiye konsülte edildi.
Nöroşirürji önerisiyle vertebra MR görüntülemeleri tekrarlandı, T7-10 düzeyinde nöral foramene ve epidural mesafeye uzanım gösteren sağ lateral ve posteriordan spinal korda bası oluşturan yumuşak doku lezyonu saptandı. Nöroşirürji
tarafından acil dekompresyon cerrahisi ve laminektomi yapıldı. Postoperatif nöroşirurji ile birlikte günlük takip edildi. Nöroşirürji önerisiyle prednol 250 mg 4x1
5 gün verildi, sonrasında kademeli doz azaltılarak kesildi. Eşzamanlı radyasyon
onkolojisi ile konsülte edilerek 12 seans RT uygulandı. Mobilizasyon sağlanması açısından fizik tedavi ve rehabilitasyona konsülte edildi, haftalık fizyoterapi
programı oluşturuldu. Hasta taburcu edildiğinde, mesane rehabilitasyonu tam
olarak sağlanamamakla birlikte, hasta mobilize olabilmekteydi.
Sonuç: Plazmositomlar, multipl myelom hastalarında görülebilen ekstramedüller plazma hücre infiltasyonları içeren yumuşak doku lezyonları olarak tanımlanabilir. (6) Multipl myelom hastaları, ekstramedüller plazmositom basısı veya
litik lezyona bağlı fraktürler nedeniyle çeşitli nörolojik tablolarla komplike olarak
prezente olabilmektedir. Hastaların yaklaşık %5’inde gelişen bu tablo; şiddetli
sırt ağrısı, güçsüzlük, parestezi, mesane ve barsak disfonksiyonu/inkontinansı ile
başvuran multipl myelom hastalarında ön planda düşünülmelidir.(7) Nörolojik
defisit ile başvuran multipl myelom hastalarında erken tanı ve müdahale, hem
morbiditeyi önlemek hem de yaşam kalitesi açısından oldukça önemlidir.
Vakamızda parapleji ve üriner inkontinansın gelişmesinden sonraki ilk 48
saat içinde, vertebra MR görüntülemeleri sonucu yumuşak doku basısı tespit
edilerek acil cerrahi müdahale yapılmıştır. Cerrahi sonrasında tutulu alan radyoterapi ve VRD (Bortezomib, Lenalidomid, Deksametazon) protokolünde kemoterapi uygulanmış olup, süreç uygun fizyoterapi ile desteklenmiştir. Erken tanı,
gereğinde cerrahi müdahale, kemoterapi ve radyoterapi ile birlikte fizyoterapi
desteği sayesinde, mobilizasyon gibi hayat kalitesini doğrudan etkileyen bir yaşamsal fonksiyonun korunması sağlanmıştır.

Kolonoskopi

Hematoloji
PS-256

Anahtar kelimeler: Ekstramedüller plazmositom, multipl myelom, spinal kord basısı

AKUT PARAPLEJİ TABLOSUYLA BAŞVURAN MULTİPL MYELOM
OLGUSU
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Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Giriş: Multipl Myelom monoklonal immunglobulin veya hafif zincir aşırı üretimi ile giden klonal bir plazma hücre hastalığıdır.(1) Tüm kanserlerin %1’ini ve
hematolojik kanserlerin %17’sini oluşturmaktadır.(2) Ortalama tanı yaşı 66-70
olup erkeklerde kadınlara kıyasla daha sık görülmektedir. (3) Tedavide yaşanan
pek çok olumlu gelişmeye rağmen multipl myelom halen kür elde edilebilen
bir hastalık değildir ve çeşitli morbiditelere de yol açmaktadır. Tanıda protein
elektroferezi, serum ve idrar immunfiksasyon elektroferezi, tüm vücut görüntüleme (PET-BT veya spinal MR) ve kemik iliği biyopsisi kullanılmaktadır. Plazmositomların gösterilmesinde en iyi görüntüleme yöntemi MR’dır (4) Kemik iliği
infiltrasyonuna bağlı anemi, renal tübüllerde immunglobulin birikimine veya hiperkalsemiye bağlı böbrek yetmezliği, normal fonksiyonlu immunglobulinlerde
azalmaya bağlı tekrarlayan enfeksiyonlar ile hasta komplike olabilmektedir. (3)
Litik kemik lezyonlarına sekonder patolojik kırıklar, kırıklara veya plazmositomlara bağlı spinal kök basıları görülebilmektedir. (5)
Vaka Sunumu: 50 yaşında erkek hasta, Ocak 2022 tarihinde karın ağrısı,
sırt ağrısı, total protein düzeyinde artış, albümin düzeyinde azalma tablosuyla
başvurdu. 2018 yılında IgG lambda multipl myelom tanısıyla CyBorD (Siklofosfamid, Bortezomib, Deksametazon) tedavisi sonrası otolog nakil öyküsü mevcut. Remisyonda hematoloji polikliniğinden takip edilmekte olan hasta, nüks
multipl myelom ön tanısıyla yatırıldı.
Başvuru anında hastanın vital bulguları; kan basıncı: 125/80 mmHg, nabız:
95/dk, ateş: 36.5 °C, solunum sayısı 16/dk idi. Fizik muayenesinde genel durumu iyi, bilinci açık, oryante ve koopere idi. Sağ hemitoraksta solunum sesleri
azalmış, sol hemitoraksta doğal işitildi. Batın palpasyonunda defans rebound
saptanmadı. Hepatosplenomegali palpe edilmedi. Pretibial ödem tespit edilmedi. Alt ve üst ekstremitede motor veya duysal defisit saptanmadı.
Hastanın başvuru anında laboratuvar tetkiklerinde total protein 9.9 g/dl (5.78.2 g/dL) albumin 2.7 g/dL (3.2-4.8 g/dL), CRP 26 mg/L (0-0.5 mg/L), sedimentasyon 65 mm/h (0-20 mm/h), LDH 193 IU/L (125-220 IU/L), Total IgG
düzeyi 3668 mg/dL(540-1922 mg/dL), total IgM düzeyi 37 mg/dL (20-240 mg/
dL), total IgA düzeyi 100 mg/dL (63-484 mg/dL) olarak saptandı. Anemi, kreatinin yüksekliği saptanmadı, diğer biyokimyasal testleri normaldi. Nüks myelom
ön tanısıyla istenen serbest lambda hafif zincir düzeyi 121 mg/L (8.3 -27 mg/L),
serbest kappa hafif zincir düzeyi 13.5 mg/L (6.7-22.4 mg/L) saptandı. Serum
immunfiksasyon elektroferezinde IgG lambda monoklonal bandı gözlendi. Kemik iliği biyopsisi yapıldı. PET-BT ve vertebra MR görüntülemeleri çekildi. PETBT sözel yorumunda sağ hemitoraksta plevral yüzeylerde izlenen ve posterior
göğüs duvarına geniş uzanımı olan malign karakterde hipermetabolik kalınlaşma alanları ve masif hipermetabolik efüzyon sahası gözlenen olguda, bulgular
öncelikle primer malignitenin nüksü ile uyumlu olarak değerlendirildi. Posterior
göğüs duvarına uzanım gösteren T8 vertebra düzeyindeki ekspansil kitleye rad-
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tip 2 ve inaktif hbv taşıyıcılığı için takipli olup halihazırda metformin, amlodis
ve losartan kullanmaktaydı. 50 paket yılı sigara öyküsü olan olgu nadiren alkol
kullandığını belirtti. Soy geçmişinde abisinin akciğer kanseri tanısı olması dışında bir özellik yok.
Hastanın fizik muayenesinde solukluk Reynaud, acrosiyanoz, dijital ülserasyon, livedo retikülaris ya da soğuğun tetiklediği herhangi bir bulgu yoktu. Hastanın ilk başvurusunda yapılan tetkiklerdeki rutin tam kan sayımı(Tablo 1) ve avuç
içinde, hızlı bir şekilde labaratuarda çalışılan tam kan sayımı(Tablo1) şekildeki
gibiydi. B12, folat ve demir parametreleri tablodaki(Tablo 2) gibi olup nütrisyonel anemi saptanmadı. Karaciğer, böbrek,tiroid fonksiyon testlerinde,akut faz
reaktalarında ve kan elektrolit düzeylerinde anormallik saptanmadı. Periferik
yaymada her alanda aglütiniye olmuş eritrosit kümeleri saptandı (Resim 1). Direkt Coombs testi (Cd3+), soğuk aglütininler pozitif saptanan hastanın kiryoglobin tesiti,ANA negatif sonuçlandı. LDH,bilirubin ve haptoglobilin seviyeleri
de normal sınırlardaydı. Sekonder nedenler için araştırılan hastadan boyun ve
torakoabdominal tomografi istendi; sağ böbrek üst polde 2cm kitle haricinde
patolojik bulgu saptanmadı. Sonrasında çekilen abdominal MR’da kitlenin RCC
ile uyumlu bulunması üzerine hastaya cerrahiye yönlendirildi.
Mikoplazma antikor igg ve igm pozitif saptanması üzerine mikoplazma enfesiyonu sonrası orataya çıkan soğuk aglütinin hastalığı tanısı konuldu. Aktif
hemoliz bulguları ve sıcak olarak çalışılan tam kan sayımında anemisi olmayan
hasta durumu hakkında bilgilendirildi ve takibeb alındı.
Sonuç: Bu vakamızda bizi soğuk aglütini açısından uyaran ilk gösterge rbc
ve hb arasındaki uyumsuzluk ve mchc,mcv değerlerindeki yükseklik oldu. Bu
vakamızda olduğu gibi gelişen teknolojiye rağmen periferik kan yayması değerledirmenin önemi ortadadır. Her ne kadar bizim vakamızdaki örnekte saptanan
böbrek kitlesi ile sağuk aglütinin hastalığı arasında bağ olmasa bile, soğuk aglütininz hastalığı gibi kazanılmış hastalıklarda altta yatan nedenin araştırılmasını
önemi vurgulanmış oldu.

Postoperatif MR görüntülemesi

Anahtar kelimeler: Anemia, Hemolytic, Autoimmune, Mycoplasma pneumoniae, Carcinoma, Renal Cell,Cold agglutinin disease

Tablo 1

Tablo 2

T2 sekansında kitle basısı
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SOĞUK TİP OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ VE İNCİDENTAL
OLARAK RCC SAPTANAN BİR OLGU
Hüseyin Döngelli
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi

Amaç: Soğuk aglütinin hastalığı kazanılmış bir hemolitik anemi türü olmakla
birlikte herhangi bir yaşta ortaya çıkabilmektedirler. Hastalığın şiddeti, hemoliz
miktarı hastadan hastaya değişmekle çoğu hasta asemptomatik seyretmekte ve
rutin olarak alınan tam kan sayımında saptanan anemi ile tanı almaktadır. Literatürde primer ve sekonder olarak sınıflandırılmakta olup altta yatan bir neden
bulunamayanlar primer olarak isimlendirilmektedir. Bizim bu olgumuzda soğuk
aglütinin tanısı konulduktan sonra sekonder nedenler araştırılırken rastlantısal
olarak böbrek hücreli karsinom saptanan bir hastayı sunacağız.
Olgu: 60 yaşında erkek,1 ay önce üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği
dönemde yapılan tam kan sayımında anemi saptanması üzerine tahlil edildiği ama başvurduğu birden fazla merkezdeki farklı laboratuvarlardaki birbiri ile
uyuşmayan hemogram sonuçları olması hasebiyle tarafımıza başvurdu.
Sistemik sorgulamasında ÜSYE sonrasın başlayan hafif bir halsizlik dışında
başka bir yakınması yoktu. Hasta 10 yıldır hipertansiyon, diabetus melliutus
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Resim 3. PeriferikYayma

HSV enfeksiyonu sonrası trombosit değeri

Hematoloji
PS-260

KREATİNİN YÜKSEKLİĞİ İLE GELEN NONSEKRETUAR MULTİPL
MYELO VAKASI

Hematoloji

Emine Öztürk, Aysel Oğuz, Büşra Bülbül
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi

PS-258

DİSSEMİNE HERPES VİRÜS ENFEKSİYONU İLE REMİSYONA
GİREN KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ
Civanmert Bayrak
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Amaç: Kronik lenfositik lösemi (KLL), kanda, kemik iliğinde, lenf düğümlerinde ve dalakta biriken neoplastik B hücrelerinin lenfoproliferatif bir hastalığıdır
(1). KLL, Batı ülkelerinde en sık görülen yetişkin lösemisidir. Ortanca tanı yaşı
72 olan yaşlıların hastalığıdır. Bu nedenle, KLL klinik yönetimi çoğu zaman zorludur ve hastaların yaşı, komorbiditeleri ve KLL hücrelerinin biyolojik özelliklerine göre oldukça bireyselleştirilmiştir (2). Biz de tedavi endikasyonu tanı anında
mevcut olup, HSV sonrası endikasyon kalmayan vakamızı sunacağız.
Olgu: Boyunda ve sağ koltuk altında şişlik şikayetiyle hastaneye başvuran
hastanın yapılan fizik muayenesinde ele gelen lenfadenopatiler tespit edildi.
Lenfosit sayısı 11.700 olan hastanın periferik yaymasında da atipik lenfositler
görüldü. Ultrasonografide sağ aksillada kalın korteksli, yuvarlak şekilli, büyüğü
yaklaşık 4 cm ölçülen multiple patolojik, sol aksillada da benzer özellikte büyüğü
yaklaşık 16 mm çaplı sayıca daha az, her iki inguinal bölgede büyüğü yaklaşık
2 cm reaktif görünümlü lenfadenopatiler olduğu görüldü Ateş, gece terlemesi
olmayan, 1 senede 4 kg kaybı olan hastadan KLPH paneli istendi ve ön planda
KLL düşünülmesine rağmen lenfoma ekartasyonu amacıyla kemik iliği biyopsisi
de planlandı. Kemik iliği patoloji sonucu ve KLPH paneli KLL ile uyumlu olan,
FISH sonucu 13q14.3 delesyonu saptanan hastaya trombositopenisi olması dolayısıyla obinutuzumab planlandı. Bu süreçte vücudunda veziküler döküntüleri
olan hastadan yapılan tzanck örneğinde HSV ile uyumlu bulgular saptanması
üzerine asiklovir tedavisi başlandı. HSV ile enfekte olan hastanın trombositleri 80.000’den 118.000’e kadar yükseldi. Trombositopenisi kalmayan hastanın
KLL tedavi endikasyonu kalmadı.
Sonuç: Fludarabin, siklofosfamid ve rituksimab rejimi gibi anti-CD20 monoklonal antikorları kullanan kemoimmünoterapi, sağlıklı ve düşük riskli prognostik faktörleri olan <65 yaş KLL hastaları için standart referans tedavi olmaya devam etmektedir. KLL patogenezinin anlaşılmasındaki son gelişmeler, KLL
tedavisi için terapötik uygulama yelpazesini önemli ölçüde geliştirdi (3). HSV
sonrası remisyona giren KLL bu vaka, patogenezde belki de keşfedilmemiş çeşitli yolakların olduğunu düşündürmektedir.
Anahtar kelimeler: KLL, HSV, Trombositopeni

Kaynaklar
1. Hallek M., Cheson B.D., Catovsky D., Caligaris-Cappio F., Dighiero G., Döhner H., Hillmen P., Keating M., Montserrat E., Chiorazzi N., et al. iwCLL guidelines for diagnosis, indications for treatment, response assessment, and supportive management of CLL. Blood. 2018;131:2745–2760. doi: 10.1182/
blood-2017-09-806398.
2. Eichhorst B., Robak T., Montserrat E., Ghia P., Hillmen P., Hallek M., Buske C.
Chronic lymphocytic leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis,
treatment and follow-up. Ann. Oncol. 2015;26:v78–v84. doi: 10.1093/annonc/
mdv303.
3. Hallek M, Fischer K, Fingerle-Rowson G, et al. Addition of rituximab to fludarabine
and cyclophosphamide in patients with chronic lymphocytic leukaemia: a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet. 2010; 376: 1164-1174.

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Giriş: Multiple myelom (MM) plazma hücrelerinden kaynaklanan, anormal
immunoglobulin (Ig) üretimi ile karakterize malign bir tümördür. Her yüz hastadan bir ya da ikisinde ise miyelom hücreleri çok az immünglobulin üretirler veya
hiç üretmezler. Bu durum ‘non-sekretuar’ miyelom olarak bilinir. Bu alt tipin teşhisi ve izlenmesi çok güçtür. Çünkü miyelom, kemik iliğine bakılmadan sadece
anormal protein düzeyleri araştırılarak tanınamaz. Kemik iliğine bakıldığındaysa
kemik iliğinin anormal protein yapma yeteneği bile olmayan anormal plazma
hücreleri ile dolu olduğu görülür (1). Bu vaka sunumunda kreatinin yüksekliği
ile gelen nonsekretuar MM’ den bahsedilecektir.
Olgu: 43 yaşında bilinen hipertansiyon dışında ek hastalığı olmayan hasta son 3 ayda 6 kilo kaybı, son 1 haftadır artan bulantı ve idrar miktarında
azalma şikayeti olması üzerine ileri tetkik için genel dahiliye servisine yatırıldı.
Hastanın son 1 yıldır sırt ağrısı nedeni ile ara ara NSAİ analjezik kullanım öyküsü mevcuttu. Tetkiklerinde WBC:9400Ul, Hb:9 gr/dl, MCV:94 fl, PLT:269,000,
sedimantasyon:65mm/h, CRP:6 mg/dl, prokalsionin:0,03 ng/ml, üre:130 mg/
dl, kreatinin:5,29mg/dl (5 ay öncesi hastane başvurusunda kreatinin: 0,6 mg/
dl), kalsiyum:9,48mg/dl, albümin: 42.7 g/l, total protein: 65 g/l, fosfor: 4,3 mg/
dl, sodyum: 141 mmol/l, potasyum: 4.69 mmol/l, PTH: 142ng/l, Tam idrar tahlilinde; lökosit-, nitrit-, protein- idi. Hastada postrenal patoloji açısından istenen
renal ultrasonogrofi normal saptandı. Hastanın spot idrarda istenen protein/
kreatin yüksek olması nedeni ile istenen 24 saatlik idrarda protein 2848 mg/gün
iken albümin 164 mg/gün olarak geldi. Proteinüri saptanan hastadan istenen
ANA, AntiDsDNA, ANCA,RF, C3, C4 tetkikleri negatif geldi. Anemi, kilo kaybı,
sırt ağrısı ve kreatinin yüksekliği olan hastadan multipl myelom ön tanısıyla; immunglobulinler, serum ve idrar protein elektroferozi ve immunfiksasyon istendi.
Tetkik sonuçları negatif geldi. B2 mikroglobulin: 11,7 mg/dl, kappa hafif zincir:
22,1 mg/L, lambda: 62,7 mg/dL idi. Klinik şüphe nedeni ile hastaya kemik iliği biyopsisi planlandı. Kreatinin yüksekliği olan hastaya hemodiyaliz başlandı.
Hastanın kemiik iliği biyopsisi sonucu %70 plazma hücre saptanması üzerine
hasta multipl myelom tanısıyla hematoloji servisine devredildi. Hastaya hematoloji servisinde kemoterapi başlandı.
Tartışma: Multiple myelom, plazma hücrelerinin artışı ve anormal immünglobulin (Ig) üretimi ile karekterize bir hastalıktır. Monoklonal Ig veya Ig hafif
zinciri üretilmesi hastalığın temel özelliğidir. Nadiren plazma hücrelerinden Ig
sekrete edilmez, bu hastalık ise nonsekretuar MM olarak adlandırılır. MM’ nin
yaklaşık %1-5’ ini oluşturan nadir bir formudur. Nonsekretuar MM’ de serum
ve idrarda tanıyı güçleştirecek şekilde monoklonal gamapati tespit edilmez. MM
ve nonsektetuar MM’ nin klinik bulguları benzerdir(2). Bizim olgumuzda serum
ve idrar protein elektroforezi ve immunfiksasyon sonuçları normaldi. Ancak kilo
kaybı, anemi, kreatinin ve sedim yüksekliği olan hastada MM klinik şüphe nedeni ile yapılan kemik iliği biyopsisi sonucunda hastaya MM tanısı kondu.
Anahtar kelimeler: Multipl Myelom, protein elektroforezi, nonsekretuar myelom
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LENFOMA TANILI OLGUDA METOTREKSAT ENSEFALOPATİSİ
Furkan Polat1, Hande Çümen1, Bahar Sevgili2, Tural Pashayev2, Ajda Güneş2,
Filiz Vural2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Artan malignite insidansı ile günümüzde sıklıkla kullanılan antikanser
tedaviler birçok sistemi etkileyebileceği gibi nörolojik yan etkilere de sebep olabilmektedir. Bu ilaçlar doğrudan toksisite, ilaca bağlı metabolik bozukluklar, otoimmünite tetiklenmesi ve nörovasküler bozukluklara neden olarak ortaya çıkabilir(1).
Metotreksat bir çok malignite ve otoimmün hastalıkta sistemik veya intratekal olarak kullanılabilen bir dihidrofolat redüktaz inhibitörüdür. Yüksek doz
metotreksat ile tedavi edilen hastaların %1 ila %4,5’inde önemli nörotoksisite
rapor edilmiştir ve çok çeşitli semptomlarla ortaya çıkabilir(2). Akut veya subakut
ensefalopati, metotreksatın en önemli nörotoksisitesidir. Genelde 24 saat içinde
bilinç değişiklikleri ile prezente olup, çoğunlukla spontan olarak sekel bırakmadan düzelir(3)
Bu yazıda hematoloji servisinde yüksek doz intravenöz metotreksat kullanımı
sonrası bilinç değişikliği ve alt ekstremitede güç kaybı olan santral sinir sistemi tutulumlu diffüz büyük B hücreli lenfoma tanılı 50 yaşında kadın hastayı
sunuyoruz.
Olgu: 50 yaşında kadın hasta, Eylül 2021’de baş ağrısı şikayeti ile başvurdu. Kraniyel görüntülemede talamusta kitle saptandı. Hastaya 11.10.2021 de
talamik bölgedeki kitleye yönelik sterotaktik biyopsi uygulandı ve patoloji sonucu diffüz büyük B hücreli lenfoma, double ekspressör olarak sonuçlandı. 2 kür
R-İDARAM kemoterapi protokolü sonrası remisyona giren hastaya 02.2022’de
BEAM kemoterapi hazırlık rejimi ile otolog kemik iliği transplantasyonu yapıldı.
Remisyonda izlenen hasta 4 ay sonra alt ekstremitede güçsüzlük şikayeti ile tekrar başvurdu. Kraniyel görüntüleme yapılarak nüks olarak değerlendirilen hastaya 1 kür yüksek doz metotreksat(3,5gr/m2), yüksek doz sitarabin, rituksimab
ve thiotepa içeren MATRix kemoterapi protokolü verildi(4). Protokol gereğince
uygun zaman ve dozda kalsiyum folinat tedavisi başlandı, 5.gününde metotreksat düzeyi <0,1 µmol/L sonuçlanması üzerine kesildi. Kemoterapi protokolünün
6.gününde bilincinde dalgalanma, yer-zaman oryantasyonu kaybı,emirlere uymada bozulma ve 3 kez fışkırır tarzda kusması oldu. Kraniyel anjio-BT’de majör
damar oklüzyonu izlenmedi; yaygın ödem dışında akut radyopatoloji izlenmedi.
Genel durumunda değişiklik olmaması nedeniyle kontrastlı kraniyel MR çekildi.
Sonucu bir önceki kontrastlı kraniyel MR ile karşılaştırıldığında takipte yeni gelişen beyaz cevher hiperintensiteleri izlenmiş olup, metotreksat ilişkili lökoensefalapati ile uyumlu olarak raporlandı(Şekil 1 ve 2'de gösterilmiştir). Metotreksat
ensefalopatisi sebebiyle hastaya 4x30mg kalsiyum folinat ve 2x4mg deksametazon tedavisi 5 gün verildi, ardından doz azaltılarak tedavisi tamamlandı.Takibinde nörolojik semptomları geriledi.
Sonuç: Metotreksat bir çok malignitenin tedavisinde kullanılan kemoteröpatik bir ajandır. 500mg/m2 üzerindeki dozlar yüksek doz tedavi olarak tanımlanmaktadır.Yüksek doz tedavilerde nörotoksisite riski artmıştır. Bu vakada 3,5 gr/
m2 dozunda metotreksat kullanımı sonrası hastada gelişen nörolojik semptomlar
nedeniyle yapılan kranyel görüntülemede metotreksat ilişkili akut ensefalopati
saptandı. Birçok malignitede kullanılan kemoterapötik ajanların özellikle yüksek
doz kullanımı sonrası hastada yeni gelişen semptom varlığında ilaç toksisiteleri
de ayırıcı tanıda düşünülmelidir.
Anahtar kelimeler: Metotreksat intoksikasyonu, santral sinir sistemi lenfoması, ensefalopati

Şekil 1. T2 Flair

Şekil 2. T2 Sekansı

Kaynaklar
1) https://www.uptodate.com/contents/overview-of-neurologic-complications-ofconventional-non-platinum-cancer-chemotherapy?sectionName=METHOTREX
ATE&search=metotreksat%20ensefalopatisi&topicRef=1155&anchor=H2&sou
rce=see_link#H6
2) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31319728/
3) https://www.uptodate.com/contents/therapeutic-use-and-toxicity-of-high-dosemethotrexate?sectionName=Neurologic%20toxicity&search=metotreksat%20en
sefalopatisi&topicRef=2836&anchor=H16&source=see_link#H16
4) http://nssg.oxford-haematology.org.uk/lymphoma/documents/lymphoma-chemoprotocols/L-33-matrix-for-primary-cns-lymphoma.pdf
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FOLLİKÜLER LENFOMALI HASTADA ASİT VE SİNDİRİM KANALI
TUTULUMU İLE TANI ALAN RİCHTER TRANSFORMASYONU:
OLGU SUNUMU
Okan Çetin1, Gündüz Karaoğlan1, Farah Jamal Taha1, Nigar Taghiyeva2,
Simge Erdem2, Sevgi Beşışık2
1İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

2İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Ana Bilim Dali

Giriş: Folliküler lenfoma (FL) yavaş seyirli giderek tedavilere direnci azalan
nükslerle süreğen klinik seyir gözlenen düşük dereceli lenfoma tipidir. Olguların
% 10 -60’ında tedaviden bağımsız histolojik saldırgan tipe dönüşüm (Richter
transformasyonu; RT) gözlenir. RT kliniği değişkendir. O nedenle FL’da her nüks
veya ilerleme durumunda RT akla gelmeli ve histolojik değerlendirme yapılmalıdır. Burada 10 yıldır izlenmekte olan FL tanılı bir hastada ekstranodal tutulumla RT teşhisi konulan bir olgu sunuldu.
Olgu: 56 yaşında 10 yıldır FL tanılı erkek hasta, 2 basamak tedavi sonrası otolog kök hücre nakli (OKHN) uygulanmış tedavisiz asemptomatik hastalık
hali ile izlenmekte iken karında şişkinlik, sağ alt kadranda ağrı yakınması ile
başvurdu. Fizik muayenede asit dışında özellik saptanmadı. Ürik asit 13.2mg/
dl, LDH: 522U/L ve PET-BT’de peritonda nodüler kalınlaşma, perihepatik ve
perisplenik sıvı, çekum ve terminal ileumda 15-20cm uzunluğunda 3cm genişliğinde asimetrik tümöral duvar kalınlığında FDG tutulumu saptandı. FL progresyonu, RT ve peritonitis karsinomatoza ayırıcı tanıları ile yaklaşım yapıldı. Asit
sıvısında nükleolleri belirgin, lobule nükleuslu, dar bazofilik sitoplazmalı, mitotik
aktivitesi yüksek neoplastik lenfoid hücreler izlendi. Hücreler CD20, PAX5, bcl6 ile pozitif; CD3, MUM1, HHV8, ALK-1, CD10 ve bcl-2 ile negatif saptandı.
Ki67 proliferasyon indeksi %90-95, C-MYC %50 hücrede, CD30 seyrek hücrede pozitif belirlendi. Mevcut bulgular germinal merkez fenotipli yüksek dereceli B hücreli Hodgkin dışı lenfoma (HDL) ile uyumlu kabul edilip olguda
FL’den RT gelişimi tanısı konuldu. Lenf düğümü tutulumu olmayan hastada
kolonoskopide çekumda ülsere kitle biyopsi örneği de yüksek dereceli B hücreli
HDL ile uyumluydu. Hastaya küratif amaçlı kombine kemoterapi (ritüksimab,
doksorubisin, siklofosfamid, etoposit, vinkristin, prednisone; R-EPOCH) 3 kez
verildikten sonra PET-BT de belirgin gerileme saptandı. Graft versus lenfoma
etkisi amaçlı allogeneic kök hücre nakli ile konsolidasyon planlanan hastada
5.kür sonrası ilerleme gözlenince tedaviye dirençli RT kabul edilip klinik çalışmaya yerleştirildi.
Sonuç: FL tanılı hastalarda beklene seyir 10 yıl ya da daha uzun süre sakin
geçebilirken transformasyon ciddi yüksek morbidite hatta mortalite oranı ile birliktedir. RT sırasında düşük tümör yükü ile daha iyi bir sağ kalım sağlanabilir. Tedavide doksorubisin temelli tedavi izleyerek daha önceden OKHN yapılmamış
ise otolog KHN aksi halde allogeneik nakil ancak mümkünse klinik çalışmalara
yerleştirilmelidir.

Pet/BT koronal kesitinde çekum ve terminal ileumda gözlenen asimetrik tümöral
duvar kalınlığı artışnın ve sağ alt kadranda belirgin olmak üzere peritonda
nodüler periton kalınlaşmalarının görünümü

Anahtar kelimeler: Richter transformasyonu, Lenfoma, Asit

Kaynaklar
1. Tan D. et al. (2013). Improvements in observed and relative survival in follicular
grade 1-2 lymphoma during 4 decades: the Stanford University experience. Blood. 122(6):981e7.
2. Liu E.S., et al. (2019). Peritoneal lymphoma with ascites mimicking portal hypertensive ascites. Medicine 2019; 98(8).
3. Jaffe ES, et al. (2017). Follicular lymphoma. In: Swerdlow SH, et al, editors. WHO
classification of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues. Lyon: IARC
Press. pp. 266–77.
4. Godfrey, et al. (2018) An update in treating transformed lymphoma. Best Practice
and Research Clinical Hematology.
Pet/BT aksiyel kesitinde çekum ve terminal ileumda gözlenen asimetrik tümöral
duvar kalınlığı artışının görünümü

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

224

19-23 Ekim 2022 – ANTALYA

HEKİM

Hematoloji
PS-263

HLH ETYOLOJİSİNDE MALİGNİTE VE VİRAL ENFEKSİYONLARIN
OLDUĞU SJÖGREN SENDROMU TANILI OLGU
Gamze Kemeç, Yağmur Göksoy, Mustafa Altınkaynak, Timur Selçuk Akpınar,
Bülent Saka, Nilgün Erten
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Abd

Giriş: Hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH), anormal şekilde aktive olan
makrofajlar ve sitotoksik T hücreleri tarafından indüklenen ciddi hiperinflamatuar sendromdur. Primer HLH etyolojisinde lenfosit sitotoksisitesini ve immün
regülasyonu etkileyen mutasyonlar ve sekonder HLH etyolojisinde enfeksiyonlar, maligniteler ve otoinflamatuar/otoimmün hastalıklar yer alır.
Amaç: Sjögren sendromu tanılı hastada HLH etyolojisinde malignite ve viral
enfeksiyonların önemini vurgulamayı amaçladık.
Olgu: 43 yaşında kadın hasta ateş, kilo kaybı ve gece terlemesi şikayetleriyle
tarafımıza başvurdu. Beş ay önce ağız ve göz kuruluğu nedeniyle dış merkez
başvurusundaki tetkiklerinde ANA 1/100 benekli paternde ve anti-Ro pozitif
saptanmış. Tükürük bezi biyopsisinde lenfositik infiltrasyon görülmesi üzerine
sjögren sendromu tanısı konulmuş.
Başvurusundaki tetkiklerinde bisitopeni, karaciğer enzimi, LDH ve akut faz
reaktanı yüksekliği, hiperferritinemi, hipertrigliseridemi ve hipofibrinojenemi
mevcuttu. Laboratuvar bulguları Tablo 1’de özetlenmiştir. Batın bilgisayarlı
tomografide (BT) karaciğer 174 mm, dalak 122 mm, paraaortokaval alanda
50x30 mm boyutlarında çok sayıda konglomerasyon gösteren lenf nodları saptandı. Kemik iliği biyopsisinde hemofagositoz görüldü (Şekil 1). HLH etyolojisi
açısından bakılan CMV DNA 458 kopya/mL ve EBV DNA 100348 kopya/mL
saptandı. PET-BT’de boyunda bilateral servikal zincirde, mediastende sağ üst
ve alt paratrakeal, prekarinal, subkarinal alanda, sağda bir adet parasternal
internal mammarial lenf nodunda, batında bilateral paraaortik, common iliak
ve ilioinguinal femoral bölgelerde konglomere tarzda çok sayıda lenf nodunda
ve dalakta yoğun artmış FDG tutulumları izlendi (Şekil 2). İnguinal bölgeden
alınan lenf nodu eksizyonu patolojisinde EBV pozitif, aktive B hücre fenotipli
yüksek gradlı B hücreli lenfoma saptandı. Gansiklovir 2x180 mg IV, piperasalin-tazobaktam 4x4.5 gr IV, daptomisin 1x6 mg/kg/gün IV ve metilprednizolon
40 mg/gün başlandı. R-CHOP (Rituksimab, siklofosfomid, vinkristin, prednizon)
rejimi planlandı. Fakat rituksimab tedavisinden sonra solunum sıkıntısı gelişmesi
üzerine hasta ex oldu.
Tartışma: HLH tanı kriterlerinde ateş, splenomegali, sitopeni, hipertrigliseridemi veya hipofibrinojenemi, kemik iliği, dalak veya lenf nodunda hemofagositoz saptanması, NK aktivitesinin düşük olması, hiperferritinemi ve sCD25 düzeyinin yüksek olması yer alır. Bu kriterlerden en az beşi mevcutsa HLH olarak
değerlendirilip hastalar enfeksiyon, otoimmun hastalık ve maligniteler açısından
taranmalıdır. Olgumuzda bisitopeni, hiperferritinemi, hipertrigliseridemi, hipofibrinojenemi ve kemik iliğinde hemofagositoz olması ile bu kriterlerden beşini
karşılıyordu. Etyolojide sjögren sendromu, lenfoma, CMV ve EBV enfeksiyonu
yer almaktaydı. HLH etyolojisinde birden çok nedenin bir arada olabileceği
gözden kaçırılmamalıdır.

Şekil 1. Kemik iliğinde hemofagositoz görünümü

Anahtar kelimeler: B hücreli lenfoma, Hemofagositik lenfohistiyositoz, Sjögren sendromu

Kaynaklar:
1- Rosée P la, Rosée R, Horne A, Hines M, von Bahr Greenwood T, Machowicz R, et
al. Recommendations for the management of hemophagocytic lymphohistiocytosis in adults. Blood 2019; 133: 2465-77.
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Şekil 2. PET-BT'de diyafragma üstü ve altındaki lenf nodlarında ve dalakta FDG
tutulumu.
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rejimi başlandı. Kemik iliği biyopsisinde histiyositlerin çoğunlukla eritrosit, yer
yer nötrofilleri fagosite etmiş olduğu görülmekte olup vaskülit, granülom ya da
metastatik karsşnom lehine bulgu ve blastik hücrelerde artış saptanmadı. Cilt
biyopsisinde epidermiste düzenli yapı, dermisi doldurup derin dermise interstisyel, perivasküler ve periadneksiyal alanda yoğun histiyosit infiltrasyon görülmüş
olup “Hemofagositik Lenfohistiyositoz"in cilt tutulumu lehine değerlendirilmiştir.
Sonuç: Hemofagositik lenfohistiyositoz, hemen teşhis edilip tedavi edildiğinde çözülebilen, nadir fakat hayatı tehdit eden bir sendromdur. HLH’nin ateş,
sitopeni, hepatosplenomegali dışında cilt bulgularıyla da prezente olabileceği
unutulmamalıdır.

Tablo 1. Hastanın başvurusundaki laboratuvar değerleri.

Anahtar kelimeler: Anahtar kelimeler: ailesel, cilt bulgusu, Hemofagositik lenfohistiyositoz, nodüler lezyon

Kaynaklar
1- Schram AM, Campigotto F, Mullally A, et al. Belirgin hiperferritinemi, yetişkin popülasyonda HLH'yi öngörmez. Kan. 2015; 125: 1548-1552. çapraz referans
2- Yetişkinlerde La Rosée P, Machowicz R. HLH. İçinde: Abla O, Janka G, ed. Histiositik Bozukluklar. Springer Uluslararası Yayıncılık; 2018: 275-290. çapraz referans
3- thd.org.tr/thdData/userfiles/file/10_MSEK_07.pdf
4- ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7778844/
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CİLTTE NODÜLER LEZYON İLE PREZENTE OLAN
HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZİS OLGUSU
Cansu Cantürk1, Ümmü Nur Gödeoğlu2, Deniz Özmen3, Funda Müşerref
Türkmen1, Ekin Gözükara4, Esma Merve Arda1, Süleyman Baş5

Akciğer bx 20’lik büyütme PAS boyası ile Aspergillus hifleri

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç

Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Aile
Hekimliği Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,
Hematoloji, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji,
İstanbul
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma
Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Giriş: Hemofagositik Lenfohistiyositoz (HLH), genetik mutasyonlar ve enfeksiyöz, inflamatuar veya neoplastik tetikleyiciler ortamında ortaya çıkan, nadir, yaşamı tehdit eden bir immün hiperaktivasyon durumudur. HLH genellikle
uzun süreli ateş, sitopeni, hepatosplenomegali şeklinde prezente olmaktadır. Cilt
bulguları ise değişik oranlarda görülmektedir. Bu yazımızda ciltte nodüler lezyon
ile prezente olan HLH olgusunu sunmayı amaçladık.
Olgu: 56 yaş erkek hasta son 3 ayda 10 kg kilo kaybı, gece terlemesi, ateş,
halsizlik, yorgunluk ve döküntü şikayetleriyle başvuruyor. Hastanın özgeçmişinde Syringomiyeli nedeniyle 2 kez operasyon öyküsü ve 15 paket/yıl sigara
öyküsü vardı. Erkek kardeşlerinde astım olup kız kardeşi ve erkek kardeşinin
çocuklarının evliliğinden olan 2 çocuk HFS nedeniyle vefat, kendi kızı ve erkek kardeşinin oğlunun evliliğinden olan torunu 2 aylık HFS vefat etmiş. Hastanın şikayetlerinin başladığı sırada vücudunda sert, nodüler, ağrılı lezyonlar
olması üzerine dermatoloji polikliniğine başvuruyor, şikayetlerinin 1 ay önce
COVID-19 nedeniyle başlanan favipavirin yan etkisi olduğu düşünülerek tedavi verilmiyor. Bilinç açık, oryante olan hastanın ateş: 36,6 C, nabız: 90/dk,
ritmik, TA:124/65 mmHg, oda havasında satürasyon % 98 (parmak ucu) idi.
Fizik muayenesinde ciltte nodüler lezyonlar dışında özellik saptanmadı. Hastanın laboratuar parametreleri Tablo-1’dedir. Kontrastlı Toraks, Batın BT’lerinde
patoloji saptanmadı. Ekokardiyografisinde patoloji saptanmadı. Periferik yaymasında eritroid ve miyeloid öncüller görülmesi üzerine Kemik iliği biyopsisi
yapıldı. Lenfoma, lepramatöz lepra, sarkoidoz, histiyositoz ön tanılarıyla ciltteki
lezyonlardan biyopsi alındı. Kan kültürlerinde ve cilt biyopsisinde Lepra lehine
bulgu saptanmadı. HLH tanı kriterlerine göre HLH ön tanısıyla kemik iliği biyopsisinin ardınca deksametazon 20 mg/gün başlandı. Hemogram takiplerine
göre, hastamıza trombosit, TDP ve Eritrosit Süspansiyonu planlamaları yapıldı.
Hematoloji tarafından HLH 94 Protokolüne uyarak Deksametazon ve Etoposid
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Resim 1. Olgunun ciltteki nodüler lezyonları

Resim 2. Kemik İliği biyopsisi 20’lik büyütmede hemofagositoz görünümü
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LDH (IU/L)

352

RET (%)

6,13

Fibrinojen (mg/dl)

183

Trigliserit (mg/dl)

159

ALT (IU/L)

18

AST (IU/L)

30

Kolesterol (mg/dl)

61

LDL-Kolesterol (mg/dl)

15

ve 200’den fazla homozigot ya da birleşik heterozigot mutasyon belirlenmiştir
(güncel mutasyon listesi için internet adresi: http://globin.cse.psu.edu).Bazı mutasyonlarda az da olsa beta zincirinin yapılıyor olması, klinikte karşımıza transfüzyon gereksiniminin olmaması ile çıkmaktadır. Transfüzyon bağımlı olmayan
talasemilerde kullanılan, sitotoksik, antimetabolit ve antineoplastik bir ilaç olan
hidroksiüre, fetal hemoglobin yapımını uyararak alfa/ alfa dışı globin zincir oranını düzeltmekte ve daha etkin bir eritropoeze sebep olmaktadır. Hatta hafif
bir mutasyon sonucu, beta globin zincir yapım yeteneğini korumuş hastalarda
hidroksiüre sadece gama zincir yapımını arttırmakla kalmayıp, beta globin zincir yapımını da arttırmaktadır. Bu nedenle tüm hastalara hidroksiüre kullanımı
önerilmektedir. Ancak hidroksiüre kullanımına bağlı bağlı kutanöz lezyonlar ve
cilt kanseri ve venöz ülser vakaları da bildirilmiştir.
Bu vakanın 1,5 yıldır süren yara tedavisi, uygulanan çeşitli yöntemlere rağmen sonuç vermemiştir. Hidroksiüre kullanımı durdurulduktan sonra uygulanan
greft operasyonu sonrasında da greft lizise uğramış, yeniden yatışı yapılan olgunun yara bakım tedvaisi neticesinde yara boyutunda %50'nin altında küçülme
gerçekleşememiştir. Literatürde talasemi hastalarından venöz ülserasyonu olan
hastaların derisinde, Fenton reaksiyonu ile serbest radikal üretim şansını artıran
aşırı demir birikimi olduğundan yara iyileşmesinin sağlanamadığı belirtilirken,
bu demir birikimini ispatlayan herhangibir somut kanıt saptanamadığı belirtilmiştir. Hidroksiüre stoplanan, cilt biyopsi sonucu malign olmayan bu olguda
travmaya sekonder gelişen, altta yatan damarsal bir patolojisi olmayan, iyileşmeyen yarası olan bu olguda Talasemi hastalığının kendisinin kronik yara gelişimine neden olduğunu düşünmekteyiz.

14

Anahtar kelimeler: Talasemi, Kronik yara, Hidroksiüre, Bacak Ülseri

Olgunun geliş laboratuvar parametreleri
Sodyum (mEq/L)

139

Potasyum (mEq/L)

4,4

Kreatinin (mg/dl)

0,96

Üre (mg/dl)

41

Lökosit (10³/mm³)

6,46

Hemoglobin (g/dl)

7,9

MCV (fL)

94

Trombosit (10³/mm³)

90

Nötrofil (10³/mm³)

5,82

Ferritin (ng/L)

670

HDL-Kolesterol (mg/dl)
TORCH Paneli

NEGATİF

HbsAg

NEGATİF

Anti-Hbs

NEGATİF

Anti-HIV

Kliniğe ilk başvuru

NEGATİF

EBV EBNA IgM/ EBV VCA IgM

NEGATİF/NEGATİF

Sedimentasyon (mm/saat)

2

CRP (mg/L)

6,25
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TALASEMİLİ GENÇ HASTANIN TRAVMA SONRASI GELİŞEN, 1,5
YILDIR KAPANMAYAN KRONİK YARASI

Greft sonrası lizis

Zeynep Irmak Kaya1, Boran Yalçın2
1Eskişehir Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları

2Eskişehir Şehir Hastanesi, Kronik Yara Birimi

Giriş: Tüm talasemilerin, %10’u talasemi intermediadır (TI) Talasemi hastalarında venöz ülser nadir ancak tedavisi güç durumlardandır. Bu olgu sunumunda talasemi intermedia tanılı genç hastanın 1,5 yıldır iyileşmeyen kronik yarası
değerlendirilmek istenmiştir.
Olgu: 21 yaş erkek hasta, Talasemi intermedia tanısı ile takip edilmekteyken
1,5 yıl once motosikletten düşmüş ve sol ayak içmalleolde gelişen 3x3 cm yarası
pek çok merkeze başvurmuş ve uygulanan tedavilere rağmen kapanmaması
nedeniyle kliniğe yatırıldı. Yatışı sırasında takipli olduğu pediatrik hematoloji tarafından başlanmış olan hydrea, ferout ve folbiol kullanmaktaydı. Hematolojiye
yara iyileşmesi açısından medikal tedavisi danışıldı, hidroksiürenin kesilmesi ve
feroutun yara iyileşene dek ara verilmesi uygun görüldü. Yaraya günlük pansumanlar ve 2 doz vac ardından 1 kere greft operasyonu yapıldı. Yara boyutunda
%20 küçülme oldu.Toplam yatış süresi 41 gün olan vaka greft operasyonundan
sonra taburcu edildi.
Takiplerine kronik yara polikliniğinde devam eden hastada 2 hafta sonra greft
lizis gelişti. Olgu takibe alındı. Ardından yeniden hospitalize edilen vakadan cilt
biyopsisi alındı. Lezyondan alınan punch biyopsi sonucu ‘’skar ile uyumlu bulgular, lezyonda CD31, CD34 ve ERG1 ile vertikal yerleşimli damarlar izlenmiştir. HHV8 boyanması izlenmemiş, SOX10 ya da S100 boyamada özellik
izlenmemiştir. EVG ile elastik lif kaybı mevcuttur’’ olarak raporlandı. Cildiye ve
patoloji uzmanlarının görüşü malign bir süreç olmadığı, anjiogenezin olduğu,
yara iyileşmesinin sağlanmaya çalışıldığı şeklinde idi. Son 6 aydır kronik yara
bakım kliniğinde hospitalize olarak tedavisi süren, 1 yıl öncesinde travmaya sekonder gelişen bu yarada %20 oranında küçülme sağlandı. Hastanın tedvaisi
klinikte devam etmektedir.
Tartışma ve Sonuç: Talasemi sendromlarında aneminin nedeni alfa ve
beta zincirleri arasında yapım miktarındaki değişiklik nedeni ile ortamda hemoglobin oluşturamayan yapım fazlası zincirlerin eritrosit içinde membrana yapışması ve eritrositlerin dalakta erken yıkılmasıdır. Beta talasemi intermediada
fenotipin belirleyicisi beta globin zincir oranını belirleyen mutasyonun tipidir
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NADİR HASTALIK XMEN HASTALIĞINDA LENFOMA OLGU
SUNUMU

HEMOFAGOSİTİK SENDROM KLİNİĞİ İLE BAŞVURAN
LENFOMA OLGUSU

Özlem Bozagcı, Şefa Hüseynova, Mustafa Yılmaz

Ümmügülsüm Karayıldız1, Emine Yıldırım1, Özgür Can Eren3, Süheyla Uyar
Bozkurt3, Tayfur Toptaş2

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

XMEN hastalığı; magnezyum defekti, EBV enfeksiyonu ve neoplazi ile X kromozomuna bağlı immün yetmezlik ile karakterize, MAGT1 genindeki fonksiyon
mutasyonlarının kaybından kaynaklanan doğuştan gelen bir hastalıktır (1)(Şekil
1). EBV ile ilişkili B hücre lenfoproliferasyonu, bu hasta popülasyonunda ciddi
morbidite ve mortalitenin en yaygın nedeni olarak geç çocukluk döneminde
ortaya çıkmaktadır. XMEN hastalığının başlıca klinik özellikleri arasında EBV
viral yükte kalıcı artış, EBV ile ilişkili lenfoproliferatif bozukluklar, sıklıkla splenomegali, disgamaglobulinemi ve azalmış CD4/CD8 oranı yer alır.
Olgu Sunumu: Burun kanaması şikayeti ile başvurduğu dış merkezde trombosit düşüklüğü saptanması sonucu ITP tanısı alan 40 yaş erkek hastaya yaklaşık 3 ay, ayda 100 mg prednol iv tedavisi başlanmış. Tedavi sonrasında sağ
kol ve sağ bacakda güç kaybı, kalça bölgesinde ağrı, konuşmada pelteleşme
şikayetleri olan hasta nörolojiye başvurmuş. Çekilen emg de miyopati saptanan
hastada ön planda steroid miyopatisi düşünülüp prednol tedavisi doz azaltılarak
kesilmiştir. Hastanın ablasının erkek çocuklarında benzer nörolojik şikayetleri
olması nedeniyle nöroloji tarafından araştırılan hastadan gönderilen moleküler
genetik tetkikinde MAGT1 geni mutasyonu pozitif saptanmış ve XMEN hastalığı tanısı almıştır. Servis yatışında hastanın b semptomları yoktu, vital bulguları stabildi. Fizik muayenede ataksik yürüme, her iki üst ve alt ekstemitede
kuvvet kaybı dışında ek patolojik bulgu yoktu. Labaratuvar incelemesinde: hemoglobin 14.5g/dL, lökosit 8.27x10^3/µL, trombosit 180x10^3/µL, lenfosit
3.46x10^3/µL, nötrofil 3.84x10^3/µL, aPTT 24.97sn, FIB 420.05 mg/dL,
INR 0.9, PT 10.9 sn, D-Dimer 0.37 mg/L, sedim 24mm/saat, t.protein 65.4g/L,
albümin 42.6g/L, BUN 8mg/dL, kreatinin 0.63mg/dL, ürik asit 5mg/dL, ALT
13U/L, AST 20U/L, d.bilirubin 0.1 mg/dL, t.bilirubin 0.67mg/dL, LDH 277U/L,
Anti-HIV, Anti-HBc Total, Anti-HCV ve HBs Ag nonreaktif, İg G 9.46 g/L, İg A
0.47, İg M: 0.38, C3 1.52 g/L, C4 0.36 g/L, EBV lg G pozitif olarak saptandı.
Yapılan görüntülemelerde; hafif hepatomegali, bilateral servikojuguler zincirde
ve sağ submandibular bölgede, mediastende, bilateral hiler bölgede, intraabdominal bölgede lenfadenopati tespit edilmesi üzerine hastaya sol submandibular
lenf nodu biyopsi yapıldı, mikst sellüler tip hodgkin lenfoma evre 3 tanısı ile
hastaya kemoterapi başlandı.
SONUÇ: XMEN sadece yakın zamanda tanımlanmıştır ve hastalığın uzun
vadeli doğal seyri şu anda belirsizdir. XMEN hastalığı ile ilişkili morbiditenin
temel olarak bağışıklık sisteminin EBV enfeksiyonunu kontrol edememesinden
kaynaklandığı görülüyor ve bu da her zaman EBV kaynaklı malignitelere yol
açıyor. Bu vaka sunumunda bahsi geçen hastada da EBV İg G pozitif saptanmış ve yapılan taramalar sonucunda hastada mikst sellüler tip hodgkin lenfoma
tespit edilmiştir. Bu hastalık hakkında artan farkındalık, yeni XMEN vakalarının
belirlenmesine yardımcı olabilir. XMEN hastalığın doğal seyrinde gelişebilecek
lenfoma yönünden hastaların takip edilmesi gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: immün yetmezlik, magt1, xmen, kronik epstein-barr virüs enfeksiyonu, EBV ile ilişkili lenfoma
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Giriş: Hemofagositik sendrom (hemofagositik lenfohistiositoz, HLH) histiositoz grubu hastalıklar içinde makrofajlarla ilişkili olan grupta yer alır. Primer
ve sekonder olmak üzere 2 gruba ayrılır. Uzamış ateş ve hepatosplenomegali major bulgulardır. Burada HLH kliniğinde gelmiş bir lenfoma olgusundan
bahsedeceğiz.
Olgu: 50 yaşında kadın hasta, 20 gündür var olan ateş, gece terlemesi, halsizlik ve bulantı şikayetleri ile başvurmuş. Nedeni bilinmeyen ateş nedeni ile
Enfeksiyon hastalıklarında tetkik edilen hastanın mevcut kliniği Enfeksiyöz süreçlerle ilişkili düşünülmemiş. Ateş (>38.5 derece, yedi günden fazla), Hb: 7.7
g/dL (<9.0 g/dL), PLT: 61,000/mikrolitre (<100 bin /mikrolitre) (En az iki seride
sitopeni), Splenomegali (135 mm), Hipertrigliseridemi (647 mg/dL), Ferritin:
13,000 ng/mL olan hastaya HLH ön tanısı ile dekzametazon 10 mg/m2/gün
dozda başlanmış. Etyoloji amaçlı tarafımıza sevk edilen hasta tetkik ve tedavi
amaçlı yatırıldı.
Hastaya yapılan kemik iliği aspirasyon biyopsisinde artmış makrofaj aktivitesi
ve hemofagositoz görülerek HLH tanısı kesinleştirildi (8 klinik ve laboratuvar
tanı kriterinden 5’i sağlandı).
Etyolojiye yönelik primer ve sekonder ayırımı yapmak için primer hastalıkları
açısından STX gen mutasyonu gönderildi. Sırasıyla PRF1, UNC13D, STXBT2,
RHOG ve CDC42 gönderilmesine karar verildi.
İmmün yetmezlikler açısından CD4/CD8 oranlarının tayini istendi. CD4+ T
hücre sayısı 450/mikrolitre saptandı. Serum immünglobulin düzeyleri istendi,
normal sınırlarda oldukları görüldü.
Enfeksiyon hastalıkları açısından yeniden değerlendirmeye alındı. Bakteriyel
kan kültürleri gönderildi, üreme saptanmadı. Hastanın epidemik bölgelere seyahat öyküsü yoktu. Parvovirus IgM, Mikoplazma IgM, EBV DNA PCR, CMV
RNA PCR ve BK DNA PCR gönderildi (literatürde HLH ilişkili olgular bildirilmiş
olması sebebiyle), tümü negatif saptandı. Rose Bengal gönderildi, negatif saptandı. Hepatit ve HIV serolojisi negatif saptandı.
Otoimmun hastalıklar açısından Romatolojik sorgulamasında özellik yoktu.
Gönderilen otoimmun markerlar normal sonuçlandı.
Maliginite açısından PET-CT istendi. Kemik iliğinde yoğun FDG (SUVmax=26.7) tutulumu görüldü. Yapılan kemik iliği biyopsisi Büyük B hücreli lenfoma infiltrasyonu şeklinde sonuçlandı. Hastaya R-CHOP protokolü başlandı.
Servis takiplerinde DIC kliniği gelişen hastanın R-CHOP protokolünün 1. kür 2.
kolundan sonra DIC tablosu geriledi. Ferritin değerleri hızla düşmeye başladı. 6
kür R-CHOP alan hasta güncel olarak remisyonda takip edilmektedir.
Sonuç: Hemafagositik sendrom hayatı tehdit eden bir durumdur. Ayırıcı tanılarında mortal fakat tedavi edilebilir bir hastalık olan lenfoma unutulmamalıdır.
Anahtar kelimeler: Nedeni bilinmeyen ateş, Hemofagositik sendrom, Lenfoma
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HIV NEGATİF, GENÇ ERKEK BACAK AĞRISI; NADİR TUTULUM
ÖZELLİKLERİYLE NADİR SALDIRGAN LENFOMA OLGUSU;
PLAZMABLASTİK LENFOMA
Berk Andaç, Simge Erdem, Gülçin Yeğen, Sevgi Kalayoğlu Beşışık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Giriş: Plazmablastik lenfoma (PBL), yaygın büyük B hücreli lenfomanın bir
alt tipidir. Sıklıkla HIV pozitif hastalarda gözlenir. HIV negatif hastaların neredeyse 1/3’ü kadındır ve görülme yaşı ortanca 55’tir. Başvuru sıklıkla lenf düğümü dışı tutulum ile en sık ağız boşluğunda gelişim iledir. PBL saldırgandır,
nadirdir belirlenmiş bir standart tedavi yaklaşımı henüz yoktur [1]
Olgu: 22 yaşında erkek hastada futbol oynarken yaşadığı travma sonrası
ağrı nedeniyle yapılan görüntülemede kitlesel lezyon saptanmış. Öyküsünde
12 yaşında medikal tedavi ile remisyon sağlanmış Burkitt lenfoma tanısı olan
hastada PET-CT’de nazal kemik posteriorunda hava sütununu kısmen daraltan ve ayrıca kemik yapıda destrüksiyona yol açan en geniş yerinde 2.5cm’lik
(SUDMAX 24.3) ve ağrı bölgesi sağ femur distalinde 2.1cm’ye ulaşan (SUDMAX 20) lezyon belirlenmiş. Her iki lezyondan alınan örneklerin değerlendirilmesinde atipik plazmasitik-plazmablastik hücre infiltrasyonu gözlenmiş. Hücrelerin CD38, CD138, MUM-1, EBER (EBV-encoded small RNAs) pozitif olması
ile plazmablastik lenfoma tanısı konulan hastaya plazma hücreye yönelik aşırı
proteazom aktivasyonu olduğu düşünülerek proteazom inhibitörü bortezomib
ve saldırgan lenfomaya yönelik kombine kemoterapi (V-EPOCH; bortezomibetoposit, vinkristin, doksorubisin, siklofosfamit ve prednizon) rejimi seçildi.Hastanın genç, lenfomanın saldırgan seyir özelliği dikkate alınarak remisyon sonrası
hem graft versus lenfoma hem de hazırlama rejiminde tüm beden ışınlaması ile
yüksek doz kemoterapi uygulanması planı ile HLA doku grubu uygun kardeş
vericiden kök hücre nakli planlandı.
Sonuç: PBL yaygın hücre infiltrasyonu, hücrelerin morfolojik olarak immunoblast veya büyük plazma hücrelerinde B hücre belirteçlerinin bulunmaması
ve plazma hücre belirteçlerinin varlığı ile tanınır [2]. EBER özellikle HIV pozitif
ve immunsuppressif hastalarda pozitif saptanır. Nadir başvuru şekli (lenf düğümü dışı) ve nadir bir histoloji (plazma hücresi immünolojisi, immunoblast morfolojisi) olan PBL olgusunu farkındalık sağlamak amaçlı sunmayı uygun bulduk.

İri hücrelerde diffüz membranöz boyanma

Kemik iliği biyopsisinde tabaka oluşturan, düzensiz nükleuslu, birkaç nükleol
içeren, santroblastik görünümlü, iri hücreler

Anahtar kelimeler: HIV negatif, plazmablastik lenfoma, yaygın büyük b hücreli lenfoma
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PET-CT'de kemik iliği tutulumu görüntüsü
Sağ diz MRG
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Giriş: Sistemik mastositoz, morfolojik ve immünofenotipik olarak normal
olmayan mast hücrelerinin klonal ve neoplastik proliferasyonundan kaynaklanan nadir bir kan hastalığıdır. Dünya Sağlık Örgütü’nün myeloid neoplazma
sınıflandırmasının 2016 revizyonunda, miyeloproliferatif neoplazmların bir alt
grubu olmaktan çıkarılarak ayrı bir hastalık kategorisinde değerlendirilmeye
başlanmıştır.1-2 Mast hücrelerinin bir veya birden çok organda birikmesi sonucu
heterojen bir klinik gösterir.3 Sistemik mastositoz tanısı konulurken kullanılan
majör kriter; kemik iliğinde multifokal iğsi mast hücresi kümelerinin varlığıdır.
Minör tanı kriterleri; yüksek serum triptaz seviyesi, anormal mast hücresi (MC)
CD 2/ CD25 ekspresyonu ve KITD816V mutasyonunun varlığını içerir.3 Tipik
olarak çocuklukta başlayan mastositozlu hastalarda hastalık kutanöz mastositoz olarak ortaya çıkar ve ergenlik döneminde spontan düzelme gösterir. Buna
karşılık erişkin hastalarda deri lezyonları da olmasına rağmen sıklıkla sistemik
tutulum gösterirler ve hastalığın seyri genellikle kroniktir.4
Biz bu olguda nadir bir hematolojik hastalık olan sistemik mastositozun; erişkin
bir hastada tanı sürecini ve klinik prezentasyonunu değerlendirmeyi amaçladık.
Olgu: Bilinen periferik arter hastalığı ve hipertansiyonu olan 71 yaşında erkek hasta, iç hastalıkları polikliniğine iştahsızlık, karın ağrısı,döküntü şikayetleri
ile başvurdu. Karın ağrısı; açken artan ve yanma tarzında olan hastanın bu
şikayeti uzun süre varmış ancak son zamanlarda şiddetlenmiş. 10 yıl önce endoskopi yapıldığını ancak patoloji saptanmadığını hatırlıyormuş. Anamnezinde
B semptomları (ateş, gece terlemesi, kilo kaybı) mevcut değildi. Hastanın fizik
muayenesinde tüm vücutta yaygın makulopapuler döküntüler mevcuttu. (Resim 1-2-3) Bu döküntüler sırtta ve diz kapağında ve diz kapağı arkasında daha
yoğundu. Hasta, bu lezyonların yaklaşık 20 yıldır olduğunu, kaşıntının eşlik etmediğini, daha önce dermatolojiye başvurduğunu ancak tanı konulamadığını
söyledi. Sırt bölgesinde makulopapüler kırmızı renkli döküntülerin yanı sıra palpabl yaklaşık 3 cm lik kitle palpe edildi. (Resim 3)
Karın ağrısı şikayeti olan hastadan öncelikle abdomen ultrasonografi istendi. Abdomen Ultrasonografisi; batın orta hatta, mezenterik yerleşimli; büyüğü
25x13 mm boyutunda, multipl büyümüş lenf nodları izlendiği ve lenfoproliferatif hastalıklar açısından araştırılması önerildiği şeklinde raporlandı. Bunun üzerine lenfoproliferatif hastalık tutulumu ve malignite tetkik etmek amaçlı kontrastlı
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boyun, kontrastlı toraks ve kontrastlı batın bilgisayarlı tomografileri istendi. Bilgisayarlı Boyun Tomografi raporunda patolojik özellik görülmediği, lenf nodu
tutulumu gözlenmediği belirtildi. Bilgisayarlı Toraks Tomografisi’nde; Mediastinal ve hiler alanlarda en büyüğü subkarinal alanda ve kısa eksen boyutu 12
mm ölçülen multipl lenf nodülleri izlendiği,sağ akciğer alt lob superior segmentte
7.5 mm sol akciğer üst lob anterior segmentte 5 mm boyutlarında ölçülen nodüler lezyonlar izlendiği raporlandı. Batın bilgisayarlı tomografi raporunda; dalak
boyutunun hafifçe arttığı, splenik vende 22 mm'ye ulaşan dilatasyon izlendiği,
sol böbrek üst pol anteromedial kortekste 16 mm çaplı monofazik incelemede
hiperdens lezyon mevcut olduğu, bu lezyonun Renal hücreli kanser (RCC) olabileceği, Paraaorta kaval alanda büyükleri 17x15 mm boyutlarında olmak üzere
birkaç adet kuşkulu lenf nodları olduğu, mezenter kökünde büyüğü 23x14 mm
boyutunda olmak üzere multipl kuşkulu lenf nodları olduğu belirtildi. Raporda;
olgunun lenfoproliferatif hastalıklar açısından klinik değerlendirilmesi önerildi.
Tomografi raporlarında; tüm kemik yapılarda yaygın milimetrik boyutlarda
litik lezyonlar olduğu belirtilen hastada kemik metastazı, plazma hücreli diskrazi
şüpheleri ile PET istendi. PET; batında anlamlı FDG tutulumunun seçilmediği,
multipl lenf nodlarında ve iskelet sisteminde yer yer minimal hipermetabolizmanın seçildiği, yaygın sklerotik-litik lezyonlar saptanmadığı, dalak boyutunun
hafifçe arttığı; bulguların ilk planda düşük dereceli malign lenfoproliferatif prosesleri ya da nöroendokrin tümörleri akla getirmiş olduğu şeklinde raporlandı.
Yakın tarihli radyolojik incelemelerde sol böbrekte tanımlanan şüpheli RCC lezyonu ile uyumlu olabilecek patolojik FDG yoğunlaşması saptanmadığı, ancak
düşük FDG tutulumu nedeniyle RCC ekarte edilemediği belirtildi.
Hastaya, hematoloji kliniğinde, lenfoproliferatif hastalık şüphesi ile kemik iliği
biyopsisi yapıldı. Biyopsi raporunda; hiperselüler kemik iliğinde; paratrabeküler
fibrozis, küçük lenfositler ve eozinofillerin eşlik ettiği mast hücre kümeleri saptandığı, multifokal kompakt gruplar (>15 mast hücresi) oluşturan mast hücrelerinin iğsi morfolojide ve çoğunlukla hipogranüler özellikte olduğu, tariflenen
mast hücrelerinin kemik iliği hücre populasyonun yaklaşık %20-25'ini oluşturduğu, hiposelüler dilue aspirasyon yaymalarında yaklaşık %4 oranında yuvarlak, ekzantrik nüveli, nükleolü seçilen, eozinofilik granüllü atipik mast hücresi ile
uyumlu hücre sayıldığı ve tariflenen özelliklerin sistemik mastositoz ile uyumlu
olduğu belirtildi. Kemik iliği biyopsisinden alınan materyalden yapılan immunohistokimyasal boyamalarda mast cell triptaz CD117 +, CD2 (fokal alanda bir
mast hücre kümesinde) + boyanma tespit edildi.
Kesin tanı ve subklasifikasyon için klinik, laboratuvar (serum triptaz seviyesi)
ve genetik bulgularla (KIT D816V mutasyonu başta olmak üzere) korelasyon
gerekli olması sebebi ile genetik konsultasyon yapıldı, serum triptaz seviyesi istendi. KIT D816V mutasyonu negatif sonuçlandı. Serum Triptaz seviyesi: 193
ug/L bulundu. Hastaya tanı kriterlerinden 1 majör ve 3 minör kriteri sağlaması
sebebi ile Sistemik Mastositoz tanısı konuldu. Tedavi başlangıcı için; Interferon
Alfa (1-3 MU sc haftada 3 gün başlanıp tolere edilirse 3-5 MU 3-5 defa/haftaya
çıkılabilecek şekilde) planlandı ve prednizon 30-60 mg/gün tedaviye toleransı ve
yanıtı arttırmak için eklendi.
Sonuç: Mastositozun teşhisi ve sınıflandırılması, 2016 WHO belgesinde belirtilen kriterlere dayanmaktadır.1-2 Karaciğer veya dalak gibi kemik iliği dışındaki
organların biyopsisi, nadiren tanı amaçlı olarak yapılır. Deri tutulumu yokluğunda, sistemik mastositoz tanısı; özellikle serum triptazının genellikle normal veya
normale yakın olduğu, düşük mast hücre yükü olan, sakin bir sistemik mastositoz
varyantı olan izole kemik iliği mastositozu (BMM) ‘nda daha zordur. 5-6
Sonuç olarak; tekrarlayan - açıklanamayan anafilaksi, döküntü, kızarma,
osteoporoz, gastrointestinal ülseratif hastalık veya kronik abdominal kramp durumunda nadir görülen bir hematolojik hastalık olan sistemik mastositoz akılda
tutulmalıdır.3
Anahtar kelimeler: Sistemik Mastositoz, Kemik İliği Biyopsisi, Mast Hücreleri, Makülopapüler Döküntü, Kronik Karın Ağrısı

Kaynaklar
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and Cancer (IARC); 2017: 62-69.
2. Arber DA, Orazi A, Hasserjian R, et al. The 2016 revision to the World Health
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(2020). Manifestações cutâneas nas mastocitoses: atualização. Acta medica portuguesa, 33(4), 275-281.
5. Pardanani A. How I treat patients with indolent and smoldering mastocytosis
(rare conditions but difficult to manage). Blood. 2013;20: 2013-3094. https://doi.
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6- Pardanani A, Lim KH, Lasho TL, et al. WHO subvariants of indolent mastocytosis: clinical details and prognostic evaluation in 159 consecutive adults. Blood.
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İZOLE ALP YÜKSEKLİĞİ İLE PREZENTE OLAN BİR MULTİPL
MİYELOM VAKASI
Merve Elmaağaç1, Aslı Kum2, Hatice Kübra Zenger İlik1, Banu Açmaz1, Esra
Yıldızhan2, Serdal Korkmaz2
1S.b.ü. Kayseri Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Kliniği, Kayseri, Türkiye
2S.b.ü. Kayseri Tıp Fakültesi, Hematoloji Kliniği, Kayseri, Türkiye

Resim 1

Resim 3. (Ürtikerya Pigmentosa)

Amaç: Multipl miyelom (MM), kemik iliğinde monoklonal plazma hücrelerinin proliferasyonu ile karakterize bir B hücreli neoplazmdır. Litik kemik lezyonları MM'li hastalarda çok yaygındır ve hastalığın ilerlemesi ile artar. Alkalen
Fosfataz (ALP), farklı dokularda eksprese edilen, özellikle karaciğer, böbrek, plasenta ve kemikte yoğunlaşan bir enzimdir. ALP, kemikte osteoblastların yüzeyinde ifade edilir ve nükleotidler, proteinler ve alkaloidler dahil olmak üzere birçok
molekül türünden fosfat gruplarının çıkarılmasının mineralizasyon sürecinde yer
alır. ALP plazma seviyeleri, tümöral kemik lezyonlarının varlığında sıklıkla artar.
Bu vaka sunumu ile izole ALP yüksekliği olan 63 yaş kadın hastaya multipl
miyelom tanısı konulma sürecini paylaşmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Üçüncü basamak bir ünivesite hastanesinin İç Hastalıkları polikliniğine başvuran hastanın fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme
tetkikleri retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Altı aydır olan bel ağrısı şikayetiyle İç Hastalıkları polikliniğine
başvuran hastanın tetkiklerinde ALP: 1286 U/L bulunması üzerine ileri tetkik
amacıyla yatırıldı. Komorbid durumu bulunmayan hastanın sistem sorgulamasında bel ağrısı dışında anlamlı bulgu saptanmadı. Bel ağrısı hareketten bağımsız, tüm gün devam eden, özellikle geceleri artan, non-steroid anti-inflamatuar
ilaç kullanımı ile azalmayan karakterde idi. Fizik muayenede de patolojik bulgu
saptanmadı. Tüm bazal kan tetkikleri, görüntüleme ve endoskopi-kolonoskopi
tetkiklerinde patoloji saptanmadı. Ancak çekilen PET-BT sonucu “Kraniumda
zımba deliği görünümlü litik nodüler lezyonlar, aksiyel ve apendiküler iskelette
yoğun hipermetabolik yaygın litik/sklerotik alanlar ile kemik iliğine ait orta düzeyde hipermetabolizma’’ olarak raporlandı. Bunun üzerine MM ilişkili kan ve
idrar tetkikleri çalışıldı. İmmunglobulin düzeyleri normal sınırlardaydı. Protein
elektroforezinde M-spike gözlenmedi. Serum ve idrar immunfiksasyon elektroforezinde monoklonal band saptanmadı. Ancak kemik iliği incelemesi sonucu
hastaya ‘Plasma hücreli myelom’ tanısı konuldu. İki kür anti-myelom kemoterapi sonrasında kontrol ALP: 423 U/L olarak ölçüldü. Halen anti-myelom kemoterapisi devam eden hastanın ALP düzeyleri de düşmekte ve normal değerlerine
yaklaşmaktadır.
Tartışma ve Sonuçlar: MM kemikte osteolitik lezyonlarla karakterize bir
hastalıktır. Osteolitik lezyonlar hastaların %80'inde görülür ve monoklonal
plazma hücrelerinden salınan sitokinler, osteoklastların aktivasyonu ve osteoblastların baskılanması nedeniyle meydana gelir. Bu nedenle, MM hastalarında
ALP gibi kemik döngüsünün yapım sürecini gösteren biyokimyasal belirteçlerin
artması beklenmez. Vakamızda da görüldüğü üzere, ilk anda MM’un tipik klinik
ve laboratuar bulguları tespit edilemese bile izole ALP yüksekliği ile başvuran bir
hastada MM ayırıcı tanıda göz ardı edilmemelidir.
Anahtar kelimeler: Alkalen fosfataz, multipl myelom, tanı.
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HİPERKALSEMİNİN NADİR BİR SEBEBİ:ATRA İLİŞKİLİ
HİPERKALSEMİ
Görkem Arpaçoğlu1, Ajda Güneş2, Güray Saydam2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Kemik iliği aspirasyon biyopsisinde görülen plazma hücreleri

Giriş: Akut promiyelositik lösemi [APL, akut miyeloblastik lösemi (AML)
M3]’nin başvuru sırasında sık görülen özellikleri lökopeni veya pansitopeni,
t(15,17) ilişkili yaygın damar içi pıhtılaşması veya primer fibrinolizdir. Antrasiklin
türevi antibiyotikler ve oral yada kapsüle formu kullanılabilen farklılaştırıcı bir
ajan olan “all-trans retinoic acid (ATRA)”ya cevap yüksektir.
ATRA kullanan vakalar incelendiğinde yüzde birin altında hiperkalsemi yan
etkisi görülmüştür.
Olgu sunumu: 19 yaşında bilinen kronik hastalık öyküsü olmayan erkek
hasta 1 haftadır ağız içerisinde hemorajik bül, diş eti kanaması şikayetleriyle
tarafımıza başvurdu.Kemik iliği biyopsisi ve flow sitometrisi AML M3 ile uyumlu saptanan hastaya 45mg/kg dozdan ATRA ve kemoterapi tedavisi başlandı.
Tedavinin 27. Gününde hiperkalsemi tablosu gelişti.(Ca:11,1mg/dl).Serum paratiroid hormonu (PTH) konsantrasyonları normaldi.(7,43ng/ml) Bu da hiperkalseminin bir nedeni olarak primer hiperparatiroidizm veya ektopik PTH sekresyonu olasılığını ortadan kaldırdı. Mineral emilimini hızlandırabilen faktörlere
gelince, D vitamini metabolitlerinin seviyelerinde belirgin bir artış olmamıştı.
(25-OH D vitamini:13 ng/ml)Hastanın primer hiperkalsemi nedenleri dışlanmış
olup hiperkalsemi etiyolojisi olarak ATRA kullanımı düşünüldü.
Tartışma: Hipervitaminoz A (günde 50.000 uluslararası birimden fazla uzun
süreli alım) veya belirli tümörleri olan hastalara cis-retinoik asit veya uygulanması kemik rezorpsiyonunda doza bağlı bir artışa neden olur ve bu da toplam
hiperkalsemi insidansının yaklaşık yüzde 30'a ulaşmasına neden olur All-trans
retinoik asit, interlökin-6 reseptörlerinin down-regülasyonu yoluyla hücre büyümesini kısmen inhibe eder; serum interlökin-6 konsantrasyonlarındaki artış,
artan kemik rezorpsiyonundan ve hiperkalsemiden sorumlu olabilir.
Anahtar kelimeler: all-trans retinoic acid, akut miyeloblastik lösemi, hiperkalsemi

Kaynaklar
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2. Niesvizky R, Siegel DS, Busquets X, et al. Hypercalcaemiaandincreased serum interleukin-6 levelsinducedbyall-trans retinoicacid in patientswithmultiplemyeloma.
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ERKEN PLAZMAFEREZIN TROMBOTIK TROMBOSITOPENIK
PURPURA’DA OLUMLU ETKISI
Parvin Baghirova1, Tuğrul Elverdi2, Ayşe Salihoğlu2, Muhlis Cem Ar2
1İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı

Giriş: Trombotik trombositopenik purpura (TTP), mikroanjiopatik hemolitik anemi ve trombositopeni ile karakterize olup klinik tabloya sıklıkla ateş,
nörolojik bulgular ve böbrek yetmezliği eşlik eder. Trombotik trombositopenik
purpura (TTP) ilk olarak Moschowitz tarafından 1924 yılında mikroanjiopatik
hemoliz, peteşi, hemiparezi ve ateşin eşlik ettiği genç bir kızın kısa sürede kaybedildiği ve otopsisinde terminal arteriyollerde hyalin trombüsleri gösterilmesiyle
tanımlandı.
Olgu: Bilinen kronik bir hastalık öyküsü olmayan 38 yaşında erkek hasta
ateş yüksekliği, aniden başlayan konuşamama, kollarda güçsüzlük nedeniyle
acile başvurdu. Tetkiklerinde lökosit:8700/μL plt:13.200/μL,hgb:6,9 gr/dl total
bilirubin 1,37 mg/dL indirekt bilirubin:0,82 saptanan hasta TTP ön tanısıyla
servisimize interne edildi. Fizik muayenesinde sol taraf parestezisi mevcut olup,
diğer sistem muayeneleri doğaldı. Döküntüsü yoktu.
Vital Bulgular: ateş 37,6°C, kalp tepe atımı 100/dak,TA 110/70, SPO2
%97(oda havasında) dakika solunum sayısı 22/dak. Yapılan tetkikleri Tablo
1’de özetlenmiştir. Kranyal BT: normal bulgular; Kraniyal diffüzyon manyetik
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rezonans (MRG) görüntülemede: akut iskemi düşündürecek lehine bulgu saptanmadı. Periferik yaymasında yaygın şistosit görüldü. Hematoloji önerisiyle
40 mg/kg dozunda 12 IU taze donmuş plazma (TDP) eşliğinde plazmaferez
ve 1 mg/kg (80mg/gün)dozunda metil-prednizolon tedavisine başlandı. 7 gün
aralıksız süren plazmaferez işleminin ilk seansından itibaren nörolojik bulguları
düzeldi, LDH normale geldi, hemoglobin seviyesi ve trombosit sayısı anlamlı
yükseldi. Hastaya günlük LDH, bilirubin, hemogram takibi yapıldı. Plazmaferezin 3. seansında ADAMTS13 aktivitesinin <0.2 saptanması hastanın TTP tanısını destekledi. TTP etyolojisi açısından araştırıldı.Direkt coombs negatif, CMV,
VZV, Toxoplazma Ig M, HBsAG, Anti HCV, Anti HIV, ANA, Anti-ds DNA, RF,
Anti-CCP, c-ANCA, p-ANCA testlerinde özellik saptanmadı. Boyun-Toraks-Abdominal bilgisayarlı tomografisinde her hangi bir patoloji saptanmadı. Trombosit sayısı yükselmesini takiben ASA 100 mg/gün başlandı. 7 seans plazmaferez
tedavisi sonrası trombosit:242400/μL, lökosit: 8700/μL, hemoglobin: 10,5 gr/
dL, LDH: 147 U/L, total bilirubin: 0,8 mg/dL, indirekt bilirubin: 0.4 mg/dL saptandı. Plazmaferez seanslarından sonra 80 mg metil-prednizolon ile hematoloji
poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi. Hematoloji poliklinikten takipli olan
hasta toplam 6 ay steroid tedavisi aldı. Steroid tedavisi kademeli olarak azaltıldı.
En son vizitte trombosit:325000/μL olarak saptandı.
Tartışma/Sonuç: Anemi ve trombositopeni ile başvuran her hastada periferik yaymanın MAHA saptamada önemi büyüktür. MAHA etyolojisinde TTP
ve DIC erken müdahale gerektiren agresif seyirli hastalıklardandır. TTP de tanı,
klinik ve laboratuvar bulgularla konulur. İlaçlar, transplant sonrası durum, kanser seyri, gebelik, enfeksiyon ve immünolojik bozukluklar dışlandıktan sonra
ADAMTS13 aktivitesinin belirlenmesi idiopatik TTP‘yi destekler. ADAMTS13
aktivitesi tedavi kararını vermek için gerekli olmamakla birlikte prognozda etkilidir. TTP düşündüren vakalarda erken plazmaferez işleminin gündeme alınması
hastalığın mortalitesini %90’lardan %10’lara düşürdüğü bilinmesi üzerine vakamızda sekonder nedenleri dışlayıp erken plazmaferez işlemi uygulayarak agresif
klinik seyrin düzelmesi gösterilmiştir.
Anahtar kelimeler: TTP, Plazmaferez, Şistosit

Tablo 1. Hastanın laboratuvar değerleri
Hgb (g/dl)

6,9

TKŞ (mg/dL)

143

Ürik asit
(mg/dL)

4,4

Düzeltilmiş
retikulosit
yüzdesi(%)

Hct (%)

20,7

Total protein
(g/dl)

6,5

Folik Asit
(ng/ml)

13,19

Direkt Coombs

Negatif

WBC (10³/
μL)

8,7

Albümin
(gr/dl)

4,5

B12
vitamini
(pg/ml)

280,4

EBV Ig G

Pozitif

PLT (10³/μL)

13,2

Amilaz(U/L)

56

Total
Bilirubin
(mg/dL)

1,37

EBV Ig M

Negatif

MCV(fl)

95

CK(IU/L)

115

Direkt
Bilirubin
(mg/dL)

0,55

Anti-Beta 2
Glikoprotein Ig G

Negatif

Üre /
Kreatinin
(mg/dl)

26/0.97

CK-MB (U/L)

10

İndirekt
Bilirubin
(mg/dL)

0,82

Anti-Beta 2
Glikoprotein Ig M

Negatif

Demir (μg/
dl)

75

Haptoglobin
(mg/dL)

19

LDH (IU/L)

592

Direkt Coombs

Negatif

Total Demir
Bağlama
Kapasitesi

331

C3(/C4(g/l)

1,31/0,15

Ferritin
(ng/ml)

494

Antikardiyolipin
Ig G/ M

Negatif/
Negatif

5,9
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NEDENİ BİLİN(E)MEYEN ATEŞ İLE PREZENTE OLAN KÜÇÜK
LENFOSİTİK LENFOMA: OLGU SUNUMU
Mehmet Meriç Çoban1, Öykü Ünsal1, Mustafa Oktay Tarhan1, Mehmet Ali
Özcan2, Gökçen Ömeroğlu Şimşek3
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı

3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Kronik lenfositik lösemi(KLL) yaşlılarda görülen, görülme median
yaşı 70 olan, tanı anında genellikle asemptomatik olmasına rağmen hastalığın
ilerleyici doğasından ötürü hastalık sürecinin bir döneminde tedaviye gereksinim gelişebilen bir lenfoproliferatif hastalıktır(1). Küçük lenfositik lenfoma(SLL)
klinik olarak lenf bezi tutulumunun ön planda olduğu, periferik kan tutulumunun ise geri planda kaldığı; ancak hastalığı oluşturan hücrelerin immünfenotipik olarak KLL’den farklı olmadığı bir tablodur(2). Tüberküloz, Mycobacterium
tuberculosis’in sebep olduğu, solunum yoluyla bulaşan, en sık akciğerleri etkileyen; ancak tüm dokuları tutabilen bir bakteriyel enfeksiyondur(3). Lenfoma
hastalarında mycobacterium tuberculosis gibi fırsatçı enfeksiyon gelişme riski
yüksektir(4). Nedeni bilinmeyen ateş; üç haftadan uzun süren, vücut sıcaklığının
çeşitli ölçümlerde >38.3 olarak saptandığı, en az 3 kez ayaktan hastane başvurusu veya en az 3 günlük hastane yatışı ile tetkik edilmiş ve sebebi bulunamamış
olan ateşe verilen isimdir(5).Biz de nedeni bilinmeyen ateş sebebiyle tetkik ettiğimiz hastamızda SLL ve akciğer Tüberkülozu birlikteliğini saptadığımız olgumuzu bildiriyoruz. Olgu sunumunun amacı nedeni bilinmeyen ateş vakalarında
tek bir neden olabileceği gibi özellikle immunsupresif hastalarda birden fazla
neden saptanabileceğini vurgulamaktır.
Olgu Sunumu: 58 yaşında, bilinen hiçbir hastalığı ve düzenli kullandığı
bir ilacı olmayan erkek hasta, bir aydır devam eden haftada birkaç kez olup
>38.5 yi geçen ve kendiliğinden yavaşça düşen ateş ve halsizlik şikayetiyle
polikliniğimize başvurdu. Hasta bu şikayetlerle son bir ayda birkaç kez hekime başvurmuş ve geniş spektrumlu antibiyoterapi almıştı. Hastanın fizik muayenesinde patolojik bir bulgu saptanmadı. Sistem/semptom sorgulamasında
hastanın ateş ve halsizlik şikayetlerine ek olarak son bir ayda 73kg’dan 69kg’a
indiği öğrenildi. Hastanın başvurusunda etyolojiyi belirlemek için yapılan kan
tetkikleri,görüntülemeler ve endoskopik/girişimsel olarak yapılan tetkikler tablo
1 ve tablo 2’de özetlenmiştir. Nedeni bilinmeyen ateş etyolojisine baktığımızda;
enfeksiyon hastalıkları, bağ doku hastalıkları ve malignitelerin ilk üçte olduğu ve
tüm etyolojik sebeplerin büyük kısmını oluşturduğu görülmekte olup bu sebepler tetkik edildi. Yapılan incelemelerde enfeksiyöz veya romatolojik bir patoloji
saptanmadı. Hastanın yapılan kemik iliği biyopsisi ‘’ Kronik lenfositik lösemi/
Küçük lenfositik lenfoma ‘’ olarak raporlandı. Bronkoalveolar lavajın ARB bakısında aside dirençli basil görülmedi; ancak izlemde ARB kültüründe ‘’Mycobacterium tuberculosis kompleks’’ üremesi oldu. Hastaya dörtlü antitüberküloz
tedavi başlandı.
Tartışma ve Sonuç: Periferik lenfositozu olmaması sebebiyle SLL olarak
değerlendirilen olgumuz aynı zamanda da yapılan toraks-abdomen BT ve PETBT’de lenfadenopati, organomegali, FDG-18 tutulumu saptanmaması sebebiyle alışılagelmiş SLL kliniğinden farklıdır. PPD’si negatif olan, bronkoalveolar
lavajının ARB direkt bakısında aside dirençli basil görülmeyen hastanın bronkoalveolar lavajının ARB kültüründe tüberküloz basili üremesi olmuştur. Burada
nedeni bilinmeyen ateş olgularında, olgunun bağışıklığının baskılanmış olabileceği de hesaba katılarak ülkemiz gerçeği olan tüberkülozun araştırılmasının ne
kadar önemli olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Nedeni bilinmeyen ateş, Küçük Lenfositik Lenfoma, Tüberküloz
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Tablo 1
Test adı

Tablo 2
Sonuç

Referans aralığı

Tetkik adı

Sonuç

Lökosit sayısı

8 10^3/µL

4-10.3 10^3/µL

Üst gis endoskopi

Endoskopik eritamatöz pangastrit

Nötrofil sayısı

5.1 10^3/µL

2.1-6.1 10^3/µL

Kolonoskopi

Normal kolonoskopik inceleme

Lenfosit sayısı

1.9 10^3/µL

1.3-3.5 10^3/µL

Kontrastlı Toraks bt

Trombosit sayısı

282 10^3/µL

156-373 10^3/µL

Hb

12.1 g/dL

13.5-17.5 g/dL

Sağ akciğer orta lob medial segmentte ve her iki akciğer alt lob
posterior bazal segmentlerde sentrilobuler nodüller ve fokal
buzlucam alanları

MCV

83.4 fL

80.7-95.5 fL

Kontrastlı Abdomen bt

Patolojik bulguya rastlanmadı

0.64 mg/dL

0.67-1.17 mg/dL

PET-BT

Ast

13 U/L

0-50 U/L

Elde edilen görüntülerde primer bir malignite ya da enfeksiyöz
bir süreci düşündürecek patolojik F-18 FDG tutulumu mevcut
değildir.

Alt

10 U/L

0-50 U/L

Bronkoskopi

ESH

120 mm/h

0-15 mm/h

Endobronşial lezyon saptanmadı. Bronkoalveolar lavaj yapıldı.
Lavajdan sitoloji,bakteriel kültür, arb boyama ve kültür, mikotik
kültür gönderildi.

Periferik kan yayması

Normokrom normositer eritrositler, sola kayma ve toksik
granülasyon saptanmadı.Nötrofil sayısı ve morfolojisi
olağan,lenfositer seri olağan,atipik hücre veya blasta rastlanmadı

Ig G, Ig A, Ig M

1532 mg/dl, 393 mg/dl, 85 mg/dl (üçü de olağan sınırlar
içerisinde)

Serbest lamda hafif zincir (kan),
serbest kappa hafif zincir (kan),
Kappa/ Lambda oranı

22.5 mg/L, 19.4 mg/L, 0.9 (üçü de olağan sınırlar içerisinde)

Serum protein elektroforezi

Albumin/Globulin:0.70, Gama bölgesi olağan görünümde

Transtorasik ekokardiyografi

LVEF %60,Hafif MY, Hafif AY, Hafif TY, Kapaklarda vejetasyon
saptanmadı.

Transözofagial ekokardiyografi

Vejetasyon saptanmadı.

Dental bakı

Enfeksiyon odağı olabilecek patoloji saptanmadı.

PPD

İki kez yapıldı. İlki anerjik saptandı. İlkinden 10 gün sonra yapılan
ise 4mmx3mm olarak saptandı.

Kreatinin

Crp

100.3 mg/L

0.2-5 mg/L

Prokalsitonin

0.06 ng/mL

0-0.05 ng/mL

Albumin

3.28 g/dL

3.5-5.2 g/dL

Total protein

7.23 g/dL

6.6-8.3 g/dL

LDH

152 U/L

125-220 U/L

Kalsiyum

8.66 mg/dL

8.8-10.6 mg/dL

Ferritin

180.80 ng/mL

23.9-336.2 ng/mL

Transferrin satürasyonu

% 14.29

%15-50

B12

393 pg/mL

126-505 pg/mL

Folik asit

9.12 ng/mL

3.1-19.9 ng/mL

Hbsag

Negatif

Anti hbs

Negatif

Anti hbc total

Negatif

Anti hcv

Negatif

Anti hiv ag/ab

Negatif

Anti Toxoplazma IgM

Negatif

Kan kültürleri (ateşli ve ateşsiz
dönemlerde tekrarlanan)

Üreme saptanmadı.

Negatif

İdrar kültürleri (tekrarlı)

Üreme saptanmadı.

Anti Rubella IgM
Anti Traponema Pallidum IgM ve IgG

Negatif / Negatif

EBV VCA IgM

Negatif

CMV-DNA (PCR)(plazma)

Negatif

Brucella Aglütinasyon testi (Rose Bengal)

Negatif

Malaria hızlı test (labor) (periferik kan)

Negatif

Leishmaniosis eliza ve IFA

Negatif

ANA

Pozitif + (>1/100 - <1/320 titre)
Patern: Benekli

RF

<10 [IU]/mL

Anti ds DNA

Negatif

ENA Paneli

Negatif
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HIV NEGATİF HASTADA HHV-8 İLİŞKİLİ PLAZMASİTİK
MULTİSENTRİK CASTLEMAN HASTALIĞI VE KAPOSİ SARKOMU
BİRLİKTELİĞİ
Rashad Ismayilov1, Olgu Erkin Çınar2, Murat Özdede1, Ümit Yavuz Malkan2,
Ayşegül Üner3, İbrahim Halil Güllü4
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara.

3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara.

4Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara.

Giriş: Castleman hastalığı görece az rastlanan lenfoproliferatif bir hastalık
olup unisentrik veya multisentrik tutulumla karakterizedir. Unisentrik hastalık
rejyonel lenf nodu tutulumu ile hafif seyrederken, multisentrik hastalık jeneralize
lenfadenopati, hepatosplenomegali, konstitüsyonel semptomlar ve sitokin fırtınası ile kendini gösterir. Kaposi sarkomu ve Castleman hastalığı birlikteliğine nadir rastlanır ve literatürde vaka raporları ile sınırlıdır. Aynı zamanda, multisentrik
hastalığın HHV-8 ilişkili formu neredeyse her zaman HIV ile yaşayan hastalarda
görülür. Biz bu yazıda HIV-negatif hastada HHV-8 ilişkili plazmasitik multisentrik
Castleman hastalığı ve Kaposi sarkomu birlikteliği olgusunu sunuyoruz.
Olgu sunumu: Kaposi sarkomuna yönelik 2 yıl önce operasyon ve radyoterapi öyküleri olan 78 yaşında erkek hasta pansitopeni nedeniyle merkezimize
yönlendirildi. Halsizlik ve kilo kaybı şikayetleri olan hastanın muayenesinde
38.5 C° ateş, bilateral servikal, aksiller ve inguinal lenfadenopatiler, splenomegali ve sol ayakta karakteristik Kaposi sarkomu lezyonları vardı (Şekil 1). Hastaya febril nötropeni tanısı ile meropenem 3x1 gr başlandı ve kemik iliği biyopsisi
%70 atipik plazma hücre infiltrasyonu olarak sonuçlandı. Torakoabdominal bilgisayarlı tomografide 14.8 cm splenomegali, en büyüğü 3.3 x 2 cm`ye varan
multipl mediastinal, abdominal, pelvik ve inguinal lenfadenopatiler saptandı.
İnguinal lenf nodu eksizyonel biyopsisi ile HHV-8 pozitif plazmasitik multisentrik
Castleman hastalığı ve Kaposi sarkomu tutulumu gösterildi. Hemato-onkoloji
konseyinde değerlendirilen hastaya haftalık 375 mg/m2 rituksimab, 5 mg/kg/
gün gansiklovir, 48 mg/gün MPZ ve 2 haftada bir paklitaksel tedavileri planlandı. Antibiyoterapi ve destek tedavileri tamamlanan hastaya başlanan ilk doz
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rituksimab infüzyonunun 24. saatinde hastada takipne, hipotansiyon, laktik asidoz ve artiyal fibrilasyon gelişti. Acil entübe edilen hasta yoğun bakıma transferden 3 gün sonra distribütif şok nedeniyle ex oldu.
Sonuç: HIV-negatif hastalarda dual HHV-8 ilişki hastalık birlikteliği oldukça
nadir rastlanan bir durumdur. Güncel uluslararası kılavuzlarda HHV-8 pozitif
multisentrik Castleman hastalığı ilk basamak tedavisinde rituksimab önerilmektedir. Diğer taraftan, multisentrik Castleman hastalığı patogenezinde aşırı sitokin
salınımı önemli yere sahiptir ve literatürde rituksimab ilişkili sitokin fırtınası olguları bildirilmektedir. Nadir görülmeleri nedeniyle bu hastalıkların tedavisi komplekstir ve bilinmezlerle doludur. Literatürde başarı elde edilen vakaların sunulma
eğilimi olduğu için bazı ilaçlar mucizevi görünebilmektedir. Bu sebeple nadir
hastalıkların yönetimine dair objektif bilgilerin paylaşılması oldukça önemlidir.
Multisentrik Castleman hastalığı ve ilişkili malignitelerin tedavisinde ileri çalışmalara ihtiyaç olduğu aşikardır.

Sonuç: Pulmoner amiloidozun klinik seyri tutulum şekline göre değişken olabilir. İnterstisyel tutulum gaz değişimini etkileyebilir. Restriktif paternde solunum
fonksiyon test sonucu ve CO difüzyon kapasitesinde azalma ile hipoksemi sıklıkla yaygın tutulum, mikronodül ve alveolar septada birikim eş zamanlı olursa
gelişir. Nadiren damar tutulumu arteriyel diseksiyon ile bronşial kanamaya yol
açabilir. Özellikle CO diffüzyon kapasitesinin %50 altına inmesi tedavileri sınırlayacağından erken tanı uygun tedavi seçeneğinin sunulmasını mümkün kılar.
Olgumuz AL amiloidoz farkındalığını artırmak amaçlı sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: amiloidoz, pulmoner tutulum

Üst loblarda daha belirgin nodüler dansite artışı ve konglomere lenf nodları

Anahtar kelimeler: Castleman hastalığı, Kaposi sarkomu, HHV-8, HIV

Yaygın buzlu cam görünümü

Şekil 1. Sol ayak dorsumu ve tabanında Kaposi sarkomu lezyonları.
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GÖĞÜS AĞRISI İLE BAŞVURAN HASTADA NODÜLER AKCİĞER
HASTALIĞI BULGUSU İLE TANI ALAN AL AMİLOİDOZ OLGUSU
Simge Erdem1, Nigar Taghiyeva1, Hilal Konyaoğlu2, Kaan Akın2, Nur Sema
Deniz2, Sevgi Kalayoğlu Beşışık1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Abd, Hematoloji Bd
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Abd

Giriş: Amiloidoz yanlış katlanma bozukluğu ile polimerik protein fibrillerinin hücre dışı birikmesi ile gelişen hastalıklar topluluğunu kapsar. Uluslararası
sınıflama ile 30 üzerinde amiloidoz tanımlanmıştır. AL (amiloid light chain) amiloidoz lenfoplazmositer hastalık grubunda olup sıklıkla kalp, böbrek, karaciğer,
periferik/otonom sinir sistemi ve akciğer tutulumu ile tanınır. Akciğer tutulumu
nodüler, diffüz alveolar-septal, trakeobronşial, vasküler yapı ve plevral tutulumu
şeklinde olabilir. Traksiyon bronşektazisi, bal peteği görüntüsü bazen de mediastinal lenfadenomegali eşlik edebilir. Genellikle sistemik hastalık belirtileri akciğer
ilişkili belirtilerin önüne geçer. Dispne, göğüs ağrısı genellikle amiloid kardiyomiyopatisi ile ilişkilidir.
Olgu: 58 yaş kadın hasta iki aydır retrosternal göğüs ağrısına nefes darlığı ve
balgam eklenmesi nedeniyle değerlendirildi. Bir yılda 20 kg kaybı tanımlamaktaydı. Toraks BT ile her iki akciğerde yaygın buzlu cam görünümü, üst loblarda
daha belirgin olmak üzere nodüler dansite artışı ve mediastinal kitlesel boyutta
lenfadenomegali saptandı. Alveolar duvardan yapılan kriyobiyopsi örneğinde
Kongo kırmızısı ile pozitif, anti amiloid-A ile negatif, kappa hafif zincir baskınlığında boyanma saptandı. AL amiloidoz ön tanısı ile tarama başlatılan hastada
kemik iliğinde klonal plazma hücre artışı belirlendi. Multipl miyelom ayırıcı tanısı ile plazmositom ve litik lezyon tarama amaçlı çekilen PET-BT’de anormallik
saptanmadı. İmmunfiksasyon elektroforezinde IgG, kappa tipi paraproteinemi
saptandı. Sistemik AL amiloidoz tanısı ile tutulu organ taramasında hafif anemi
(Hgb: 9.9gr/dl) ve kardiyak belirteçlerde artış (PRO-BNP: 1552 pg/ml, troponin
T: 17.66 pg/ml) gözlendi. Ekokardiyografide konsantrik sol ventrikül hipertrofisi, granüler görünümde kalınlığı artmış interventriküler septum (1.4cm) görülmesi ile akciğer ve kalp tutulumu saptanan hastaya proteazom inhibitörü,
antiCD38 monoklonal antikor temelli tedavi TC Sağlık Bakanlığı endikasyon
dışı onay alınarak başlanması ve anti-amiloid tedavi olarak doksisiklin kullanılması kararlaştırıldı.
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KİKUCHİ-FUJİMOTO HASTALIĞININ NADİR BİR TUTULUM
ŞEKLİ: PARAİLİAK LENFADENİTİ OLAN OLGU SUNUMU
Ragıp Fatih Kural , Elif Ersen Kural
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği

Giriş: Kikuchi-Fujimoto hastalığı (KFH), 1972 yılında Japonya’da tanımlanmış benign seyirli bir hastalıktır. Bulguları arasında ateş, kilo kaybı, hepatosplenomegali (HSM), lenfadenopati (LAP) ve cilt lezyonları bulunmaktadır. Bu
klinik bulgular ile tüberküloz, lenfomalar, sistemik lupus eritematozus gibi pek
çok hastalığı taklit edebilmektedir. Kesin tanı, lenf bezi biyopsisinde histiyositik
nekrotizan lenfadenitin gösterilmesiyle konulmaktadır. Spesifik bir tedavisi olmayıp hastalık haftalar ve aylar içerisinde kendini sınırlamaktadır. Ülkemizde
nadir görülmekle birlikte, gerçek sıklığı bilinmemektedir. Vakamızda sebebi bilinmeyen ateş ile polikliniğimize başvuran tetkiklerinde lenfadenopati saptanan
ve uygun ayırıcı tanılar ardından KFH tanısı alan hasta takdim edilmiştir.
Olgu: Bilinen kronik hastalık öyküsü olmayan 21 yaşındaki erkek hasta,bir
ay önce başlayan ateş,gece terlemesi, kilo kaybı ve karın ağrısı ile hastanemizin dahiliye polikliniğine başvurdu. Son 20 günde farklı merkezlere başvurmuş
olup antibiyotik tedavisine rağmen şikayetlerinin geçmediğini belirtti. Hastanın
geçirilmiş tüberküloz ve tüberkülozlu hastayla temas öyküsü yoktu. Vital bulgular; ateş 38.5°C olması dışında olağandı. Batında sağ alt kadranda hassasiyet
mevcuttu ve karaciğer kosta altında 6 cm palpe edilmekteydi. Ele gelen periferik
LAP saptanmadı.Yüz ve gövdede püstüler lezyonlar izlenildi. Diğer sistem muayeneleri olağandı.
Laboratuvar incelemede; lökosit: 2.800/mm3,nötrofil:1.800/mm3,
hgb:12.5g/dl, retikülosit, trombosit: 250,000/mm3 olarak bulundu. Böbrek,
karaciğer ve tiroid fonksiyon testleri normaldi. Eritrosit sedimantasyon hızı 40
mm/saat, CRP: 48 mg/l, ferritin:504 mg/dl, fibrinojen:537 mg/dl, LDH:429 U/L
şeklinde olup inflamasyon parametreleri yüksekti. HIV, rubella, toksoplazma,
hepatit, sitomegalovirus ve Ebstein-Barr virüs antikorları saptanmadı. Brucella
aglünitasyon testi ve PPD testi negatifti. Kan kültürlerinde üreme saptanmadı.
ANA, RF, Anti-CCP ve ENA paneli negatifti.
Batın USG'de HSM ve sağ parailiak bölgede LAP saptanması üzerine kontrastlı BT ile değerlendirildi.Boyun ve toraks BT'de patolojik boyutta LAP saptanmadı. Batın BT'de HSM'ye (karaciğer 22 cm, dalak 15 cm) ek olarak paraaortik alanda en büyüğü 1.8 cm ölçülen birkaç LAP ve sağ alt kadranda parailiak
alanda 7 cm genişlikte LAP konglomeratı saptandı.Kemik iliği aspirasyonunda
lenfoma tutulumu izlenilmedi. Parailiak lenf nodundan yapılan insizyonel biyopsinin histopatolojik incelemesinde; lenf nodunda geniş nekroz alanları ve bu
odaklarda apoptotik debri fagositozu gösteren histiyosit infiltrasyonu saptanırken mikroskopik tanı Kikuchi lenfadeniti ile uyumluydu.Hasta klinik bulgular ile
birlikte KFH tanısı aldı. Semptomatik tedaviyle şikayetleri azalan hastanın 1 ay
sonraki kontrol batın USG'de; HSM'de ve parailiak lenfadenopatilerde belirgin
gerileme izlenildi.
Tartışma: Vakamız ile nedeni bilinmeyen ateş ve LAP ayırıcı tanısında lenfoma ve tüberküloz gibi hastalıkların yanı sıra nadir görülen ve oldukça benign
seyirli KFH’nin de hatırlanması gerektiğini vurgulamak istedik. KFH genellikle
servikal LAP ile seyretmekle birlikte literatürde nadiren de olsa mediastinal,iliak
ve retroperitoneal alan gibi farklı lokalizasyonda LAP ile seyreden vakalar da
bildirilmiştir.Vakamız parailiak alanda LAP ile kendini göstermiş olup KFH'nin
nadir bir formunu oluşturmaktadır ve bu açıdan da önem taşımaktadır.
Anahtar kelimeler: Kikuchi-Fujimoto hastalığı, Ateş, Lenfadenopati, Lenfoma
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Resim 1. Kontrastlı Abdomen BT'de Parailiak Konglomere LAP
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PLAZMA HÜCRELİ LÖSEMİ: İKİ OLGU SUNUMU
Burak Gültekin1, Ahmetcan Çiftçi1, Emre Bostancı1, Nigar Aghazada1, Simge
Erdem2, Mustafa Nuri Yenerel2
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Abd

2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Abd Hematoloji Bd

Giriş: Plazma hücreli lösemi (PHL) tüm plazma hücre diskrazilerinin %12’sini oluşturmaktadır1. Avrupa'da PHL insidansı yılda 10.000.000 kişi başına
yaklaşık 4 vakadır. PHL, periferik kanda %20’nin üzerinde neoplastik plazma
hücresi görülmesi ve mutlak sayının 2x109/L üzerinde olması olarak literatürde
tanımlanmaktadır2. Hastaların prognozu kötüdür. Tedavide bortezomib, immünomodülatör temelli rejimler ve uygun hastalara otolog kök hücre nakli (OKHN)
önerilmektedir3.
Olgu 1: 63 yaşında kadın hasta alında şişlik, halsizlik, son 1 ayda %10’dan
fazla kilo kaybı yakınmalarıyla kliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde solukluk ve frontal kemikte lokalize şişlik dışında bulgu saptanmadı. Hastanın laboratuvar sonuçları Resim 1’de özetlenmiştir.
Hastanın yapılan çevresel kan yaymasında yaygın plazma hücreleri izlendi
(Resim 2). PHL ön tanısıyla yapılan kemik iliği aspirasyonunda %70 plazma
hücresi görüldü. Kemik iliği patolojisinde CD138 pozitif plazma hücre oranı
%90 olup, Lambda hafif zincir monotipili neoplastik plazma hücre infiltrasyonu
görüldü.
Litik lezyon ve plasmositom araştırması için çekilen PET BT ‘de frontal kemikte, kranium kemiklerinde, vertebralarda, pelvik kemiklerde, femurda ve kostalarda yaygın litik lezyonlar saptandı. Malign hiperkalsemi hidrasyon, furosemid
ve parenteral zolendronik asit ile kontrol altına alındı. PHL tanısı alan hastaya
birinci basamak tedavi olarak Bortezomib-Siklofosfamid-Deksametazon(VCD)
protokolü başlandı.
Olgu 2: 61 yaşında kadın hasta bel ağrısı, halsizlik son 2 ayda %10 civarı
kaybı yakınmalarıyla kliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde solukluk dışında
bulgu saptanmadı. Hastanın laboratuvar sonuçları tablo -2’de özetlenmiştir.
Hastanın yapılan çevresel kan yaymasında yaygın plazma hücreleri izlendi.
PHL ön tanısıyla yapılan kemik iliği patolojisinde CD138 (+) plazma hücre
oranı %80 olup, Kappa hafif zincir monotipili neoplastik plazma hücre infiltrasyonu görüldü.
Litik lezyon ve plazmositom araştırılması amacıyla çekilen PET BT’de litik
lezyon veya malignite lehine anlamlı FDG tutulumu görülmedi.
PHL tanısıyla VCD uygulandı.
Sonuç: Multipl miyelom seyrinde hastalık ilerlemesi şeklinde ikincil PHL görülebildiği gibi hastalığın ilk ortaya çıkış şekli olarak da PHL görülebilmektedir4.
Monoklonal gamopati düşünülen hastalarda hastaların çevresel kan yaymalarının neoplastik plazma hücreleri açısından dikkatle değerlendirilmesi gereklidir.
PHL prognozu multipl miyelomdan çok daha kötüdür ve daha agresif tedavi
gerektirir5. Bizim vakalarımızda hastaların ECOG performans durumlarının
kötü olması nedeniyle ilk aşamada VCD protokolü ile hastalık kontrolü sağlanması amaçlanmıştır. Sonrasında tedavinin yoğunlaştırılması ve OKHN planı
yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Plazma hücresi, lösemi, hiperkalsemi
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İZOLE TROMBOSİTOZ İLE SEYREDEN KRONİK MYELOİD
LÖSEMİ VAKASI
Mediha İrem Onar1, İstemi Serin2, Mehmet Hilmi Doğu3, Ahmet Engin Atay1
1Sbü Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
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74 yaşında bilinen ek hastalığı olmayan kadın hasta, halsizlik nedeniyle polikliniğe başvurmuş olup yapılan tetkiklerinde wbc: 9.18 109/L, neu: 5.47 109/L,
hb: 11,5 g/dL % plt: 1822 109/L saptanmıştır. Fizik muayenesinde solukluğu
olan organomegalisi tespit edilmeyen ve periferik yaymasında ileri derecede
artmış trombositoz dışında ek özellik olmayan hastada esansiyel trombositoz
düşünülerek ileri tetkikleri planlanmıştır. Bu süreçte hidroksiüre başlanan hastada JAK-2 negatif, BCR/ABL pozitif ve sitogenetik incelemede de Ph kromozomu
pozitif saptanması üzerine kronik myeloid lösemi ön tanısı ile tetkik ve tedavi süreci planlanmıştır. İmatinib 400 mg/ gün altında BCR/ABL düzeyi %1 ‘in
üzerinde olan hastaya komorbiditeleri nedeniyle bosutinib 400mg /gün başlandı. Tedavinin 6.ayında bosutinib yanıtı olmaması üzerine 400mg/gün nilotinib
tedavisine geçildi ve derin moleküler yanıt elde edildi. Trombosit düzeyi 450
109/L ‘e geriledi.
Kronik miyeloproliferatif hastalıklar KML, polisitemia vera (PV), primer miyelofibrozis (PMF) ve esasiyel trombositozdan (ET) oluşmaktadır (3). BCR-ABL
gen pozitifliği KML için spesifik iken, PV, ET ve PMF BCR-ABL negatif grubu
oluşturur. Esansiyel trombositozis izole trombosit aşırı üretimi ile seyreden bir
hastalık alt tipidir (3-5). Özellikle trombotik komplikasyonlar ve serebrovasküler
olaylar açısından risk taşımaktadır. Diğer tanımlanan kronik miyeloproliferatif
hastalıklar içerisinde, ET neredeyse normal bir survi ile en iyi prognoza sahip
olandır. JAK2 ve kalretikülin (CALR) gen mutasyonu en sık görülen mutasyonlardır (5-6).
ET ve KML arasında kalan bir gri zondan bahsedilebilir. İzole trombositozu
olan ancak periferik kanda KML lehine hiçbir bulgusu ve organomegalisi olmayan BCR/ABL pozitif KML grubu mevcuttur. (7, 8) Michielis ve arkadaşları
(9), trombositoz yanında, normal hemoglobin, normal beyaz küre sayısı olan
ve küçük kısmi lobule megakaryositlerden oluşan kemik iliği patolojisi bulunan
hastaların Ph pozitif ET kabul edilmesi gerektiğini bildirmektedir. Ph pozitif ET,
Ph negatif klasik ET aksine daha ziyade mikrolobule megakaryosit artışı ile seyreder ve nonreaktif trombositlerden oluşmaktadır. Mikrovasküler veya hemorojik komplikasyonlar görülmez. Bu komplikasyonlar, hem klasik ET hem de KML
de hiperaktive ve büyük trombositler nedeniyle sıklıkla görülebilir (10).
Hannover Komik İliği Sınıflaması BCR/ABL pozitif KML’yi üç ayrı gruba
ayırmıştır. KML- common type CML-CT, KML-megakaryosit artışlı CML-MI ve
KML-megakaryosit predominant KML-MP (11). BCR/ABL pozitif ET, KML-MP
olarak, bir KML alt tipi olarak tanımlanabilir.
Dünya Sağlık Örgütü de BCR/ABL pozitif izole trombositoz grubunun ET olarak değil, KML olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu ayrım özellikle tedavi noktasında oldukça önemlidir. Ph negatif ET ye göre, bahsettiğimiz Ph
pozitif KML-MP hastaların hidroksiüre dirençli olduğu görülmektedir (9). Spesifik bir tedavisi bulunması nedeniyle KML teşhisi, hastalığın tedavisinde önemli
avantaj sağlamaktadır. Vakamız; KML teşhisi ve spesifik tirozin kinaz tedavisinin
uygulanması ile alınan yanıt ayırıcı tanının önemini ortaya koymaktadır.
Çok nadir karşılaşılmasına rağmen klinik bulguları ve periferik yayma bulguları olmayan izole trombositozlu hastalarda kronik myeloid lösemi akılda
bulundurulmalıdır.
Anahtar kelimeler: Esansiyel Trombositoz, Kronik Myeloid Lösemi,BCR/ABL
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BENİGN HASTALIKLAR POST-COVİD MALİGN SEYREDEBİLİR
Mİ? ATİPİK BİR VAKA: TALASEMİ MAJOR TANILI HASTADA
ROTOR SENDROMU
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Talasemi major tanılı hastada post covid ortaya çıkan, kronik karaciğer hastalığı bulguları olmayan hastanın bilirübinlerdeki yükseklik nedenli rotor sendromu tanısı aldığı vakayı sistematik olarak sunuyoruz. Rotor sendromu genellikle benign seyirli bir hastalık olmasına rağmen bu vakada post- covid hızlı ve
malign seyretmiştir.
30 yaşında talasemi major tanısı olan hasta covid enfeksiyonu geçirmiş ve
sonrasında 1 aydır 10 kilo kaybı, halsizlik artışı, çarpıntıları, hazımsızlığı ve
ödem şikayetleri artmıştı. 30 yaşındaki hasta transfüzyon sıklığının artması üzerine tetkik ve tedavi için servisimize yatırılmıştı. Laboratuvar tetkiklerinde hb:
7.2, trombosit 170000, lökosit: 4500, haptoglobin - 0,57 g/dl ret % - 1,12 % ırf
- 5,9 görüldü. albümin - 24,4 g/l alkalen fosfataz (alp) - 77 u/l alt - 16 u/l amilaz
- 6 u/l aptt - 41,4 sn ast - 57 u/l total bilirubin - 4,33 mg/dl direkt bilirubin - 2,51
mg/dl indirekt bilirubin - 1,82 mg/dl d-dimer - 0,81 mg/l (feu) direkt coombs
c3 - negatıf, direkt coombs ıgg +1 pozıtıf saptandı.
Göz kuruluğu olan hasta romatolojik olarak incelendi, hastada ana, anti-ds
dna, ena profili ve antikardiyolipin antikorlar negatif görüldü. Tam idrar tahlilinde proteinürisi ve hematürisi yoktu, 24 saatlik protein atılımı normaldi. Toraks
ve sinüs tomografisinde de vaskülit bulgusu görülmedi.
Eforla nefes darlığı tarifleyen hasta kardiyolojik açıdan incelendi. Hastanın
ejeksiyon fraksiyonu 60 görüldü, myokardit bulgusu görülmedi. MIS-A primer
kriterlerini karşılamaması nedenli hastada MIS-A düşünülmedi.
Bacak alt yüzde selülit şüphesi nedenli tazobaktam 7 gün verildi. Takiplerinde
ateşi olmadı, akut faz reaktanı yüksekliği olmadı.
Hematolojik olarak incelenen hastada haptoglobulin düzeyi normal, direkt
coombsta belirgin pozitifliği olmaması, retikulositi normal olması üzerine otoimmun hemolitik anemi düşünülmedi. periferik kandan fish ile aml paneli, jak2,
mpl kalretikülin, t(9,22) istendi, negatif görüldü. INR ve aptt düzeyi antikoagulan kullanımı olmamasına rağmen uzamış görülen hastadan gönderilen mixing
testte pt ve aptt 50.dk da uzamış olarak değerlendirildi. Karışım testi sonrası aptt
düzelmemiş, pt düzelmişti, bu durum rehberde tanımlı standartlardan farklı bir
durum olarak görülmüştü.
Hastanın direkt hakimiyetinde hiperbilirubinemisi ve ikteri olması sebebiyle
abdomen usg'si ile gastroenterolojiye sözel olarak danışıldı. Ast, alt, alp, ggt
düzeyleri normal olan hastada verilen antibiyotik ile ilişkili olabileceği düşünüldü, ancak antibiyotik revize edilince de halen bilirübin yüksekliği sebat etti.
Hastadan amonyak düzeyi gönderildi, 28.9 olup normal görüldü. Abdomende
karaciğer dansitesi ölçüldü sınırda görüldü. (üst sınır 80) Portal hipertansiyon,
varis ve asit görülmedi. Hastanın demir şelatör tedavisi hiperbilirubinemisi sebebiyle stoplandı. Hastanın diz ön yüzde olan eritemli lezyonu nedenli alınan
patolojisinde ön planda septal pannikülit görüldü.
Ast, alt, alp, ggt yüksekliği olmayan, mr kolanjiografisi normal görülen ancak direkt hiperbilirübinemi olan ve bilirübin düzeyi yükselme eğiliminde olan
hastada dubin johnson veya rotor düşünüldü. Hastanın karaciğerden alınan
histopatolojisinde rotor sendromu ile uyumlu görüldü. hastanın takiplerinde,
anürik seyretmesi ve hipotansif seyretmesi üzerine hastaya inotrop açılarak
yoğun bakıma alındı. Hastaya yoğun bakımda devamlı venövenöz hemodiyaliz başlandı, bilirübinoferez yapıldı. takiplerinde kardiak arrest görüldü, 45 dk
kardiyopulmoner resusitasyona rağmen yanıt vermedi ve exitus olarak kabul
edildi. post-covid diğer hastalıklar kadar covid sonrası transfüzyon ihtiyacının
artması ile agreve olup klinik belirgin hale gelen genetik hastalıkların da bu vaka
ile önemi vurgulanmıştır.

Giriş: Lenfoproliferatif hastalıklar (LPH) lenfoid dokuların kontrolsüz hiperplazisi ile ortaya çıkan, poliklonal reaktif hiperplazilerle birlikte monoklonal
ve malign hastalıkların oluşturduğu heterojen bir hastalık grubunu oluştururlar.
Bu hastalıkların birçoğunda antijenik veya immun bir tetikleyici ile poliklonal
normal lenfoid yanıtın birkaç adım ile monoklonal neoplastik hastalıklara dönüştüğü düşünülmektedir. Asit, gastrointestinal maligniteler, over ve meme kanseri gibi bazı solid tümörlerin nadir görülen bir belirtisi değildir. Ancak hematolojik maligniteleri olan hastalarda asitle karşılaşmak olağandışıdır. Burada tarif
edilen masif asit ile başvurmuş olup yapılan tetkiklerde lenfoproliferatif hastalık
yönünden değerlendirilen vakamızı sunduk.
Vaka: 71 yaşında kadın bilinen iskemik SVO, HT, KOAH tanıları olan hasta
dış merkez dahiliye servisinde akut böbrek yetmezliği nedeniyle takip edilirken
anürik ve batın içi yaygın sıvı olması sebebiyle ileri tetkik ve tedavi amacıyla
kliniğimize yönlendirildi. Antihipertansif ve antiagregan tedavi dışında ilaç kullanımı yok. Fizik muayenede; solunum sesleri sağ bazallerde azalmış olup batın
distandü defans, rebound saptanmadı. Bacaklarda yaygın ödem dışında diğer
sistem bulgularında özellik yoktu. TA 145/78, nb:120 ateş:37.2 idi. EKG, sinüs
taşikardisi olarak değerlendirildi. Çekilen Toraks BT sinde:sağ akciğer alt lob laterobazal segment düzeyinde kalsifiye benign karakterde olduğu düşünülen 1 cm
çapında kalsife nodüller izlendi. Sağ plevral alanda 7 cm ölçülen plevral efüzyon
saptandı. Laboratuar incelemelerinde Hgb:13g/dL, MCV:83.1, lökosit:21120/
mm3, trombosit:437000/mm3, #ne:17.520 #mo:1640 crp:250, glukoz:102mg/
dL (70-109), kreatinin:3.52mg/dL (0.6-1.3), Na+:135 mmol/dL (125-145),
K+:5.32mmol/dL (3.5-5.1), ürik asit:16.3mg/dL (2.6-7.2), ca++:8.7mg/dL
(8.4-10.2), fosfor:6.1mg/dL(2.3-4.7), tam idrar analizinde:protein:+1 glukoz
(-) lökosit esteraz:+2 hemoglobin:+3 eritrosit.345 lökosit:42 ph:7.4 pCO2:32.7
HCO3: 21.5, demir:53mikrog/dL (31- 144), dbk:174, LDH:985U/L(125-243),
kolesterol:128mg/dL (107-199), trigliserid:188mg/dL (40-149), HBsAg (-), anti
HCV (-),anti HIV(-) anti HBcIGG(-) ınr:1.12 TSH:1.24 IU/mL (0.27- 4.2), RF
10 IU/mL(0-15),,C3, C4, ANA ve ENA profili sonuçlarında özellik yoktu. PPD
(-) bulundu. Abdomen US de batın içi yaygın assit mevcut olup splenomegali
saptanmadı. Yapılan Batın BT de karsinoma peritonei?, perihepatik, perisplenik
ve pelviste yaygın sıvı olarak raporlandı. Hipoksik seyretmesi nedeniyle gastrokolon yapılamadı. Tümör markerlarından Ca 125 600 olarak sonuçlandı. Kadın
doğum konsültasyonunda malignite lehine bulgu saptanmadı. Assit örneklemesi yapıldı. SAAG:1.4, hücre sayımı 4800 PNL %90 saptanması üzerine peritonit tedavisi düzenlendi. Sitolojide B hücre fenotipli yüksek mitotik aktiveye
sahip atipik lenfoid hücre infiltrasyonu, Lenfoproliferatif hastalık? plevra sıvıdan
gönderilen sitolojide lenfoproliferatif hastalık? olarak değerlendirildi. Yapılan
periferik yaymasında 2 adet lenfoplazmositer hücre 4 adet dışında atipik hücre
saptanmadı. Hematolojiye konsülte edildi. Batın içi assit mayiden yayma yapıldı. %90 oranında dar sitoplazmalı çentikli çekirdekli orta boy blastlar görüldü.
Flow sitometride totatin %64 ü oranında CD19, CD20 pozitif, lambda hafif
zincirini klonal olarak taşıyan, CD5, CD23, Cd10, Cd 103, FMC7 negatif hücre
popülasyonu belirlenmiş olarak (lenfoma?) raporlandı. Bunun üzerine kemik
iliği biyopsisi planlandı fakat hasta solunum yetersizliği nedeniyle yoğun bakıma
alındı ve exitus oldu.
Sonuç: Lenfoproliferatif hastalıklar hızlı tanısı konulması gereken malignitelerdir. Masif assit ile prenteze olan vakamızda olduğu gibi nonportal nedenlerden solid kanserler dışında hematolojik malignitelerde akılda tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: ascites, lymphoproliferative disease

Anahtar kelimeler: rotor sendromu, ikter, talasemi major
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PRİLOKAİNE BAĞLI METHEMOGLOBİNEMİ OLGUSU
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim
Dalı İstanbul

Giriş: Otoimmün hemolitik anemi (OİHA), hastanın kendi eritrositlerine karşı antikor üretmesi sonucunda, eritrositlerin parçalanması ve anemi ile karakterize bir hastalıktır. Sıcak tip otoimmün hemolitik anemiler otoimmün hemolitik
anemilerin yaklaşık %70-80’ini oluşturmaktadır. Etiyolojisinde enfeksiyonlar,
otoimmün hastalıklar, lenfoproliferatif hastalıklar, immün yetmezlikler, hamilelik, orak hücreli anemi, organ transplantasyonu, ilaçlara sekonder olabileceği
gibi yaklaşık olarak sıcak tip otoimmün hemolitik anemilerin %50-60’ı idiyopatik (primer) otoimmün anemidir (1).
Olgu: Bilinen pulmoner emboli, koroner arter hastalığı öyküsü olan konjestif
kalp yetmezliği, hipertansiyon, atriyal fibrilasyon, hiperkolesterolemi, diyabet
mellitus tanıları olan 72 yaş kadın hasta acil servise halsizlik, nefes darlığı, ciltte
sararma, kaşıntı şikayeti ile başvurdu. Hastanın anamnezinde safra taşı öyküsü,
herhangi bir karaciğer hastalığı öyküsü olmadığı öğrenildi. Özgeçmişinde edoksaban, furosemid, spirinolakton, pantoprazol, insülin glarjin kullanımı öyküsü
vardı. Hastanın yapılan fizik muayenede solunum sistemi ve batın muayenesinde özellik saptanmadı, lenfadenopatinin olmadığı görüldü. Vital bulguları doğal olan hastanın yapılan geliş tetkiklerinde Hgb: 7.7, MCV: 111, WBC:3610,
NEU:2720, üre: 51 mg/dl, kre: 0,94 mg/dl, Ast: 82IU/L, Alt:16IU/L, LDH: 420,
T. Bil: 5.49 mg/dl, D.bil: 2.48 mg/dl olarak görülmüştür. Laboratuvar tetkiklerinde makrositer anemi ve indirekt bilirubin hakimiyetinde hiperbilirubinemi
saptanması nedeni ile hastanın hemolitik anemi ön tanısı ile yatışı yapıldı. İleri
incelemede retikülosit: 0.48 arttığı, direkt coombs: IgG pozitif, haptoglobulin:
0.11 azaldığı görüldü. Periferik yaymada makrositer anemi, polikromazi, şistositler, sferositozlar görüldü ve hemolitik anemiyle uyumlu olarak değerlendirilmiştir. Batın USG’de hepatosplenomegali, grade 1 hepatosteatoz görüldü. Yüzel
USG, Batın, Toraks ve Boyun BT görüntülemelerinde lenfadenopati görülmedi.
Gastroskopide antrumda milimetrik ülserler saptandı ve kolonoskopide özellik
görülmedi.
Vakamız OIHA olarak değerlendirildi ve idiyopatik (primer) veya sekonder
ayrımı yapmak için yapılan detaylı tetkiklerde ANA:(-), ANCA’lar: (-), antidsDNA (-), anti scl70: (-); EBVIgG/M: (-/-), CMV IgG/M: (-/-),antiHIV: (-), antiHCV: (-), antiHBs: (-), HBsAg: (-) olarak görüldü. Bu aşama Coombs pozitif
otoimmün hemoliz nedeni ile folat desteği ve 1mg/kg metilprednizolon başlandı.
Tedavinin 3. günü hemoglobin 8.4 ten 9.9 mg/dl’ ye yükseldiği ve retikülosit
değerinin azaldığı görüldü. Hgb 10gr /dl görülmesi ile birlikte tedavinin 5. günü
steroid dozu yarıya düşülerek takibe devam edildi. Hastanın taburcu edildikten
1 hafta sonraki kontrolünde hgb 11mg/dl olduğu ve Parvovirüs B19 IgM ve IgG
pozitif olduğu görüldü. Takibinde steroid dozu azaltılarak kesildi.
Sonuç: Sıcak tip OIHA, IgG otoantikorları ile ilişkili olarak gelişen eritrosit yıkımımdan kaynaklanır ve kemik iliğinin etkilenme durumu klinik şiddeti
belirler. Primer olabileceği gibi, ilaca bağlı, lenfoproliferif neoplaziler, immün
yetmezlikler, otoimmün hastalıklar ve enfeksiyonlara sekonder gelişebilir. Sıcak
tıp OIHA etyolojisinde en sık sebep KLL başta olmak üzere hematolojik maligniteler olarak karşımıza çıkmaktadır (2). Periferik yayma, hemogram ve toraks
ve batın tomografileri değerlendirilerek hematolojik maligniteler dışlandı. Hastanın kullandığı ilaçlar hemolitik anemi ile ilişkilendirilmedi. Enfeksiyöz nedenler
değerlendirildiğinde ise Parvovirüs B19 IgM ve IgG pozitif saptanması üzerine
vakamızda sıcak tip otoimmün hemolitik aneminin Parvovirüs enfeksiyonu sebebi ile geliştiği düşünüldü. Sıcak tip OIHA ’de birinci basamak tedavi 1 mg/
kg prednizon önerilmektedir ve %80 oranında yanıt alınmaktadır. 2. Basamak
tedavide ise ritüksimab ve splenektomi kabul görmektedir (3). Vakamızda 1mg/
kg metilprednizolon tedavisi ile hızla klinik ve laboratuvar iyileşme gözlenmiştir.
Parvovirüs enfeksiyonu çocukluk çağında daha sık görülmekte birlikte erişkin
yaşta gelişen sıcak tip OIHA vakalarında da akla gelmelidir.
Anahtar kelimeler: anemia, autoimmune hemolytic, parvovirus infection
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Giriş: Methemoglobinemi; hemoglobin, oksitlendiğinde meydana gelir ve
oksijen taşınmasını yetersiz kılar; şiddetli ise doku hipoksisine yol açar.(1) Methemoglobin (MetHb), oksidatif strese yanıt olarak normalde vücutta günde %3
oranında oluşur ve çoklu koruyucu mekanizmalarla hızlı bir şekilde %1’in altına
indirilir.(2) Bununla birlikte, çeşitli ilaçlar methemoglobinemiyi indükleyebilir.(1,
3) Methemoglobinemide ilk bulgu siyanoz iken artan seviyerlerde klinik; anksiyete, baş ağrısı, baş dönmesi, aritmiler, asidoz, nöbetler,koma ve ani ölüme
kadar değişiklik göstermektedir.(4)
Amaç: Methemoglobinemi yaşamı tehdit eden komplikasyonları olan tıbbi
bir acil durumdur, erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Biz de methemoglobineye neden olabilecek ilaçların bilinmesininin, siyanozu ve dispnesi olan hastalarda akla methemoglobineminin gelmesinin önemine klinisyenlerin dikkatini
çekmek istedik.
Olgu: 28 yaşında erkek hasta kilo kaybı, halsizlik şikayeti ile başvurması
üzerine yapılan tetkiklerinde lökositoz ve anemi gözlendi. Periferik yaymasında blast saptanması üzerine hasta servisimize yatırıldı ve kemik iliği aspirasyon
biyopsisi yapıldı. Flow sitometri ve genetik çalışıldı. Flow sitometride CD12,
CD33 ve MPO(Myeloperoksidaz) pozitif saptandı ve %25 blastik hücre görüldü.
Kemik iliği aspirasyon yayması akut myeloid lösemi ile uyumlu gelen hastaya
tam yanıt sağlamak amacı ile yüksek sağkalım oranları olan 3 gün idarubisin ve
7 gün sitozin arabinozid içeren 7+3 kemoterapi rejimi uygulandı.(5,6,7)
Çoklu intravenöz tedavi alan damar yolu giriş zorluğu olan hastaya lokal
anestezik olarak prilokain kullanılarak port takıldı. İşlemden 1 saat sonra siyanozu gelişen ve solunum sayısı 30/dakika olan hastanın nazal kanül ile 6l/
dk oksijen tedavisine rağmen oksijen satürasyonu %85 idi. Hastanın arteriyel
kan gazına bakıldığında; pH:7,48 paCO2:44,3 mmHg, paO2:101,6 mmHg
HCO3:31,8 mEq/L,SaO2: %98, methemoglobin:%20,7 saptandı. Hastaya literatüre uygun olarak metilen mavisi 1 mg / kg dozunda 5 dakika süreyle intravenöz olarak verildi ve kan gazında MetHb seviyeleri seri olarak izlendi.(4,8)
Tedavi sonrasında solunum sayısı 20/dk, SaO2: %94, MetHb seviyesi %1.4’e
kadar düştüğü görüldü.
İndüksiyon kemoterapisi sonrası remisyona giren, fizik muayene ve laboratuvar bulguları uygun olan hasta taburcu edildi.
Tartışma: Methemoglobinemi tablosunu birçok eksojen faktörün tetiklediği bilinmektedir. Bunlardan dapson, benzokain ve prilokain en çok sonuçları
gösterilenlerdir.(8) Methemoglobineminin akla gelmesi için hangi faktörlerin bu
kliniği tetiklediğini bilmek gerekmektedir.
Pulse oksimetri iki dalga boyunda ışığı emer ve bu yüksek bir methemoglobin
konsantrasyonunda, oksijen satürasyonunun(SaO2), gerçek hemoglobin oksijen satürasyonundan bağımsız olarak yaklaşık yüzde 85 olarak gösterilmesine
neden olur.(9) Bizim olgumuzda da olduğu gibi oksijen tedavisine rağmen pulse
oksimetrede oksijen satürasyonunun yükselmemesi methemoglobinemi şüphesini artırmalıdır.(10)
Methemoglobinemi tedavisinin temel dayanağı, neden olan ajanın belirlenmesi ve ortadan kaldırılmasıdır. hafif vakalarda genellikle bu yaklaşım yeterlidir.
Metilen mavisi, NADPH-MetHb redüktaz yoluyla MetHb nin azaltılmasını hızlandırır ve ciddi methemoglobinemi vakalarında tercih edilen tedavidir. Methemoglobin seviyesi 30'un üzerinde ise ya da 20'nin üzerinde ve hastanın ciddi
semptomu varsa metilen mavisi verilir. 1-2 mg/kg iv olarak verilir. Eğer methemoglobin seviyesi yüksekse veya artıyorsa 1 saat içinde tekrarlanabilir. Ancak
7 mg/kg' dan fazla dozlardan genellikle kaçınılır. Çoğu hastada bir saat içinde
yanıt görülür. Metilen mavisi askorbik asitten daha hızlı etki gösterir ve etkinliği
daha iyidir. Ancak metilen mavisinden, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD)
enzim eksikliği olan hastalarda ve serotenerjik ilaç alan bireylerde kaçınılmalıdır.
G6PD eksikliği olanlarda hemolizi arttırabildiği, serotenerjik ilaç alanlarda serotenerjik sendroma sebep olabildiği gösterilmiştir. Bu durumlarda metilen mavisi
yerine askorbik asit vermek gerekir. Eğer semptomlar şiddetli ise ya da methemoglobin seviyesi %30'un üzerinde ise 10 grama kadar ıv olarak verilebilir.(4)
Hastanın semptomları metilen mavisine rağmen devam etmekte ise tanı yeniden gözden geçirilmeli, tanı doğru ise kan transfüzyonu, değişim transfüzyonu
ya da hiperbarik oksijen tedavisi açısından değerlendirme gerekir.(4)
Sonuç: Methemoglobinemili olgularda MetHb’ye bağlı solunum yetmezliği
gibi ciddi komplikasyonlar gelişebilir, erken tedavi mortaliteyi azaltabilir.
Anahtar kelimeler: methemoglobinemi, metilen mavisi,
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Anahtar kelimeler: Anahtar Kelime:Kırım kongo kanamalı ateşi, ateş, bisitopeni,
hemofagositoz

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞE (KKKA) SEKONDER GELİŞEN
HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZ OLGUSU
Hacer Tuğçe Şengüleroğlu1, Banu Bahar1, Türkan Paşalı Kilit1, Can Özlü2
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Hemofagositik lenfohistiyositoz progresif ve potansiyel olarak lenfosit
ve makrofajların uygunsuz aktivasyonundan kaynaklanır.(1) Primer ve sekonder
olarak iki grupta incelenir. Kırım kongo kanamalı ateşi ilk olarak 1944 yılında
Kırım’da görülmüş ve Kırım Kanamalı Ateşi olarak tanımlanmıştır. Olgumuzda
baş ağrısı ve halsizlik şikayeti ile hastaneye başvuran ve KKKA’ya bağlı gelişen
sekonder lenfohistiyositoz saptanan erişkin yaşta erkek hasta sunulmuştur.
Olgu Sunumu: 43 yaşında erkek hasta baş ağrısı ve halsizlik nedeniyle
başvurdu ve tetkiklerinde bisitopeni saptanması üzerine ileri tetkik ve tedavi
amacıyla hematoloji servisine yatırıldı..Hastanın özgeçmişinde apendektomi ve
inguinal herni operasyon öyküsü dışında özellik yoktu ve kullandığı herhangi
bir ilaç ve bitkisel ürün yoktu. Şikayetlerinin bir haftadır devam ettiği ve ölçümle
40.7 °C olan ateş,karın ağrısı ve bir kez olan sulu dışkılama öyküsü olduğu
nörolojik yakınması olmadığı öğrenildi. Hastanın öyküsü derinleştirildiğinde belediyede fen işlerinde çalıştığı ve 9 gün önce kırsala ziyareti ve 7 gün önce de
akşam sera ilaçlaması ile cilt teması olduğu öğrenildi. İlaçlamada 4 adet zirai
ilaç kullandığı öğrenildi. Hastanın fizik muayenesinde vital bulguları ve sistem
muayenelerinde patoloji saptanmadı. Hastada anamnez ve muayenede kene
ısırığı açısından anlamlı öykü ve bulgu yoktu.Hastanın başvuru sırasındaki laboratuvar değerleri: Nötrofil:%32 (920/mm3) lökosit:2840/mm3, trombosit:6000/
mm3, hgb:15.8 gr/dL, lenfosit:%45.5 (1290/mm3) monosit:%20.2(570/mm3)
d-dimer:514 ng/mL, fibrinojen:262 mg/dL, B12:336 ng/dL, ferritin>1500 ug/
dL,ALT:180 U/L, AST:250 U/L, kreatinin:0.99 mg/dL,CK:75 U/L, LDH:570 U/L
INR:0.91.(Tablo-1) Hastanın değerlendirilen periferik yaymasında trombosit sayısı laboratuvar ile uyumlu bulundu,şistosit görülmedi.Atipik hücre izlenmedi
ve çekirdekli hücre sayısı azalmış olarak görüldü.Hastaya yapılan görüntülemelerde aksiller,inguinal ultrasonografide her iki aksilla ve inguinal bölgede kısa
aksları 5mm’yi geçmeyen,yağlı hilusları belirgin benign görünümlü lenf nodları
izlendi.Patolojik boyut ve morfolojide LAP saptanmadı.Boyun ultrasonografide
patoloji saptanmadı.Abdomen ultrasonografide organomegali saptanmadı.Toraks tomografisinde ise patoloji saptanmadı. Hastanın takibinin ilk akşamında
epistaksisi oldu.Tetkiklerinde lökopeni ve trombositopeni olan hastada lenfosit
ve monosit hakimiyeti olması ön planda etyolojide viral etkenleri düşündürdü.
Hasta buna yönelik enfeksiyon hastalıklarına danışıldı.Hastadan EBV serolojisi, PARVOVİRUS B19, TORCH serolojisi, Salmonella tüp aglütinasyon testi, Brucella tüp aglütinasyon testi,Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Ig ve PCR, TİT,
Abdomen USG, 2 set kan kültürü, idrar ve boğaz kültürü, ateşli dönemlerde
kan kültürü tekrarı istendi. Hanta ve Batı Nil virüsü için kan gönderildi.Hastadan trombositopeni etyolojiye yönelik istenen ek tetkiklerde hepatit marker
negatif,TORCH enfeksiyon testleri negatif,parvovirus B19:negatif,salmonella
ve brusella testleri negatif H.Pylori dışkı antijen:pozitif, covid-19 PCR:negatif,
çölyak marker negatif saptandı.Romatolojik hastalıklar açısından istenen diğer
tetkikler: Ig G-A-M: normal, C3C/C4 normal, ANA,Anti-DsDNA:negatif, ENA
PANELİ:negatif olarak saptandı.Serum protein elektroforezinde anlamlı bulgu
saptanmadı.Kemik iliği aspirasyon biyopsisinde blast görülmedi,hemofagositoz
yapmış histiyositler görüldü ve ön planda KKKA düşünülen hastada sekonder
hemofagositik lenfohistiyositoz tanısı kondu. Yatışının 8. gününde KKKA IgM
pozitif geldi ve ribavirin tedavisine başlanmış olan hastanın tedavinin 6. gününde laboratuar tetkikleri normale döndü ve hasta taburcu edildi.
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Tartışma: Zoonotik bir hastalık olan KKKA, insanlara enfekte kenelerin ısırmasının yanı sıra enfekte hayvanların kan ve dokuları ile temas sonucu ile de
bulaşabilmektedir.(3). KKKA'nın klinik belirtileri ani başlangıçlı ateş, baş ağrısı, halsizlik, kas ağrısı, boğaz ağrısı, baş dönmesi, konjonktivit, fotofobi, karın
ağrısı,ishal, bulantı ve kusmayı içerir.Sunulan vakada her ne kadar kene ısırık
bulgusu saptanmamış olsa da kırsal alanda bulunmuş olması klinik olarak baş
ağrısı ve halsizlik eşlik etmesi ve nozokomiyal bulaş riski düşünülerek KKKA ön
planda düşünülmüştür.Hastanın bisitopesinin olması da hematolojik patolojiler açısından ek tetkiklerin yapılmasını gerekli kılmıştır. HLH,değişik nedenlerle
aktive olan makrofajların kemik iliği hücresel elemanları olan eritrosit, lökosit,
trombosit ve bunların öncül hücrelerinin fagosite edilmesi ile oluşan patolojik ve
klinik durumdur. Primer HLH daha çok çocukluk çağında görülürken erişkinde
daha çok sekonder HLH görülmektedir. Hemofagositoz için erişkinlerde kullanılan tanı kriterleri: altta yatan predispozan hastalık, ateş, organomegali, sitopeniler, yüksek ferritin, yüksek LDH,kemik iliği aspiratında hemofagositoz görülmesidir. (5) Mevcut olgumuzda da mevcut bulgulardan 4 tanesi bulunmaktaydı ve
nadir görülen bir vaka olarak KKkA’ya bağlı gelişen sekonder HLH düşünüldü.
Hemofagositik sendrom bazen çok ağır seyirli ve mortal olabilir. Olgumuzda
tedavi olarak trombosit replasmanı ve ribavirin ile altta yatan nedene yönelik
tedavi verildi ve takiplerinde relaps görülmedi. Sonuç olarak, olgumuzda da
olduğu gibi enfeksiyonlara bağlı sekonder hemofagositik sendrom oluşabileceği
ve klinik seyrin bazen ağır ve fatal olabileceği için hızlıca tanı konulup tedavi
başlanması gerektiği tekrar vurgulandı.
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Tablo 1. Olgunun takibi sırasındaki laboratuvar değerleri
WBC
(/mm3)

HGB
(gr/dL)

PLT
(/mm3)

AST
(U/L)

ALT
(U/L)

INR

D-DİMER
(ng/mL)

14.06.2021

2030

15.9

11000

250

15.06.2021

2840

15.8

6000

281

16.06.2021

3280

12.9

81000

205

17.06.2021

4100

13.1

68000

146

18.06.2021

5030

13.7

94000

19.06.2021

5600

14.4

20.06.2021

6140

21.06.2021

FERRİTİN
(ug/dL)

180

-

1331

-

209

0.91

-

>1500

168

-

1024

-

150

0.95

1177

-

156

195

-

1169

-

123000

141

231

-

869

-

13.3

139000

92

185

-

844

-

5230

13.3

171000

60

148

-

808

-

22.06.2021

5530

13.1

209000

47

116

-

1518

-

23.06.2021

5470

12.7

243000

36

81

-

853

-
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HİPERKALSEMİ İLE PREZENTE OLAN ATİPİK PRİMER OVER
LENFOMASI: NADİR BİR OLGU SUNUMU
Bekir Doğan1, Faruk Karandere1, Ezgi Şahin1, Eda Küçük1, Barış Uslu1,
Şengül Aydin Yoldemir1, Abdulbaki Kumbasar1, Emine Gültürk2, Gülçin
Yeğen1
1Bakırkoy Dr Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
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39 yaşında kadın hasta kasık ve karın alt kadranda ağrı şikayeti ile başvurdu.
Yapılan tetkiklerde hiperkalsemi, akut faz yüksekliği, kreatinin yüksekliği, anemi ve trombositopeni saptandı. Abdominal USG'de her iki adneksiyal alanda
apse veya malignite ile ilişkili olduğu düşünülen kitle, abdominal BT'de bilateral
overlerde kitle lezyonları, perihepatik perisplenik alanlarda heterojen dansite
artışları, paraaortik ve paraaortokaval lenfadenomegali saptandı. PET BT incelemesinde abdomen BT'sinde tarif edilen lezyonlarda artmış FDG tutulumu
(SUV max 11.5-9,5 arasında değişmektedir) izlendi. CA 125'i tümör belirteç-
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lerinden yaklaşık 4 kat yüksek saptanan hasta primer over tümörü açısından
değerlendirildi ve trombositopeni nedeniyle yapılan kemik iliği biyopsisinin
Diffüz Büyük B hücreli lenfoma (DLBCL) ile uyumlu olduğu belirlendi.). Hiperkalsemisinin lenfoma ile ilişkili olduğu düşünülen hastanın 1.25 OH vitamin D
(kalsitriol), 25 OH vitamin D ve PTH ilişkili peptid düzeyleri normaldi. Mekanizması tam olarak aydınlatılamasa da hastalığın agresif seyri ile ilişkili olabileceği
düşünüldü. Hiperkalsemi için hidrasyon, diyaliz ve bifosfonat tedavisi uygulandı. DBBHL nedeniyle R-CHOP tedavisine başlanan hasta, bir kür tedavisinin
ardından ne yazık ki Covid-19 pnömonisi ve sepsis nedeniyle yaşamını yitirdi.
Bu olgu, nadir görülen bilateral over tutulumu ile birlikte DLBCL seyrinde hiperkalsemi görülebileceğini gösterse de, günümüzde tanımlanan malignite ilişkili hiperkalsemi mekanizmalarının çoğu ile uyumsuz olması nedeniyle de önemli
olduğu düşünülmektedir.

Laboratuar verileri

Anahtar kelimeler: Primer over lenfoması, hiperkalsemi
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Bilateral overler ve anterior abdomen-omentum PET-CT görüntüleri
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L-ASPARAJİNAZ KEMOTERAPİ PROTOKOLÜNE BAĞLI GELİŞEN
NEKROTİZAN PANKREATİT VAKASI
Sadi Yıldırım, Merve Ecem Yön
Ankara Şehir Hastanesi

Hiperselüler kemik iliği biyopsisi, CD20 için pozitif ve CD3 için negatif olan
neoplastik lenfoid hücrelerin yaygın infiltrasyonu

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Giriş: akut lenfoblastik lösemi(all) tedavisi son yıllardaki tedavi protokollerinin geliştirillmesi nedeniyle tedavide çarpıcı gelişmeler olmuştur.ALL TEDAVİSİNDE L-ASPARAJİNAZ (L-ASP) vincristin ve prednizolon tedavi başarısını arttırdığı bilinmektedir.l-asparajinazın lenfomalarda tedaviden etkili olduğu 1953
yılında gösterildi.antilösemik ve all tedavisinde etkili olduğu 1970 li yıllarda
ispatlandı(1-4)
L-Asparajinaz antilösemik etkisini L-Asparajin üzerinden sağlamaktadır.laspargini inhibe edip protein sentezini inhibe eder.L-Asparajinaz, L-Asparajini
yıkarak aspartik asit ve amonyağa cevirerek periferik dolaşımda bulunan serbest
asparjinin tükenmesine neden olur.Sağlıklı hücrelerde bulunan asparjin sentetaz
lösemik hücrelerde eksik olduğundan lösemik hücreler bu esansiyel aminoasiti
üremetez.(1,5,6)
Biz burada l-asparaginase içeren kemoterapi protokolu ile tedavi olan ve
takiplerinde nekrotizan pankreatit gelişen hastamızı ve L-Asparajinaz içeren kemoterapi protokolu ile takip edilen hastalarda amilaz/lipaz takibi ve panreatit
acısından görüntüleme yönteminin gerekliliğine değindik.
Olgu: 8 aydır B-ALL nedeniyle takip edilen 18 yaşındaki erkek hasta calgb
konsiladasyon(course-2) kemoterapi protokolu ile tedavi almakta.Bu küre kadar hasta önceki kürlerde toplam 7 kez İTT yapıldı.Calgb remisyon konsiladasyon kt prokolunun 15.gününde kan parametrelerinde amilaz lipaz yüksekliği
ve hipertrigliseridemi tespit edilmesi üzerine L-asparajinaz tedavi protolunden
cıkarıldı.
Calgb konsiladasyon(course-2) protokulunun 15.gününde amilaz: 358 mg/
dl (0-94) lipaz:1230(0-194)
Triglserid:602 mg/dl olarak saptandı.
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Hastanın bu süreçte karın ağrısı tariflemiyor ve fizik muayenesinde batında
patolojik bulgu saptanmadı.
Oralı kapalı olarak izlenen hasta uygun hidrasyon ile amilaz/lipaz değerleri ve
trigliserid değerleri normal aralıklara geriledi.
Bilgisarayarlı abdomen tomografisinde: Pankreas gövde kesiminde hacim olarak artış(pankreatit) ve pankreatik kanal anterior komsuluğunda pankreatik kanal ilişkisi net seçilemeyen 12*6.5 m çapında hipodens sınırları net
seçilemeyen kontrast tutulumu izlenmeyen görünüm izlenmiştir(intrapankreatik
nekrotizan koleksiyon alanı)
Bilgisarayarlı abdomen tomografisinde: Pankreas gövde kesiminde hacim olarak artış(pankreatit) ve pankreatik kanal anterior komsuluğunda pankreatik kanal ilişkisi net seçilemeyen 12*6.5 m çapında hipodens sınırları net
seçilemeyen kontrast tutulumu izlenmeyen görünüm izlenmiştir(intrapankreatik
nekrotizan koleksiyon alanı)
Tartışma: L-asparajinaz komplikasyonlarının oranı literatürde farklı çalışmalarda %10-39 oranında rapor edilmiştir (6,7,8,9)
Literatürde L-ASP ile hipertrigliseridemi (%67), alerjik reaksiyon (%20-28),
hiperglisemi (%10), tromboz (%2-11) ve hemoraji (%1-2) gibi komplikasyonlar
bildirilmiştir.(10)
Kiliniğimizde takip edilen hastada klinik olarak akut pankreaiti düşündürecekkarın ağrısı ve fizik muayenede batını rahat olmasına rağmen hastada amilaz
ve lipaz parametrelerinin yüksek olması nedeniyle yapılan bilgisayarlı abdomen
görüntülemesinde pankretit bulgularının olması asparijinaz içeren kemoterapi
protokolu ile tedavi görülen vakalarda kliniğe yansımasada akut pankreatit acısından dikkatli olunmasını düşündürmüştür.
Anahtar kelimeler: nekrotizan pankreatit l-asparajinaz b-all
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Pankreas gövde kesiminde hacim olarak artış(pankreatit) ve pankreatik kanal
anterior komsuluğunda pankreatik kanal ilişkisi net seçilemeyen 12*6.5 m
çapında hipodens sınırları net seçilemeyen kontrast tutulumu izlenmeyen
görünüm izlenmiştir(intrapankreatik nekrotizan koleksiyon alanı)
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ATEŞ, PANSİTOPENİ VE LÖKOSİTOKLASTİK VASKÜLİT İLE
PREZENTE OLAN MYELODİSPLASTİK SENDROM OLGUSU
Hazel Taş1, Ali Emre Bardak1, Simge Erdem2, Gülçin Yegen3, Nesimi
Büyükbabani3, Sevgi Kalayoğlu Beşışık2
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim
Dalı
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Giriş: Myelodisplastik sendrom (MDS) çevre kanında sitopeniler ve morfolojik değişikliklerle akut miyeloid lösemiye (AML) ilerleme riski olan özellikle ileri yaşta gözlenen bir klonal kan kök hücre hastalığıdır. MDS olgularının
%5-30’unda otoimmün hastalık bulguları, %60’ında serolojik olarak gösterilebilmektedir. Otoimmün tutulumun MDS’nin alt tipleriyle, sitogenetik anormalliklerle ve prognostik faktörlerle ilişkisi net değildir. Aynı şekilde otoimmünitenin
sağ kalım ve AML dönüşümünde bir risk faktörü olup olmadığı tartışmalıdır [1,
2, 3].
Otoimmün hastalıklarda sıklıkla vaskülit (%5-60) ve vaskülitler içinde lökositoklastik vaskülite rastlanmaktadır [4]. Lökositoklastik vaskülit deri kapiller ve
venüllerde immün kompleks aracılı vaskülittir; solid maligniteler ve %1’den az
sıklıkta lösemi, lenfoma, MDS gibi hematolojik malignitelere de eşlik edebilir [5].
Olgu: 70 yaşındaki erkek hasta karın ağrısı ve günde 4-5 kez olan ara ara
kanama eşlik ettiği ishal nedeniyle değerlendirildi. Ateş ve pansitopenisi olduğu
gözlenen hastada görüntüleme ve kolonoskopisi ile iskemik kolit tanısı düşünüldü: Febril nötropeni durumunda kabul edilerek geniş spektrumlu antimikrobiyal
tedavi uygulandı. Viral infeksiyonlar dışlandı. Kemik iliği yetmezliği yönünde
kemik iliği incelemeleri başlatıldı. Bu sırada avuç içinde ve omuzda belirgin yaygın dağınık yerleşimli, morumsu kızarık nodüler döküntüler gelişti (Resim 1, 2,
3). Sweet Sendromu, primer hematolojik malignitenin deri tutulumu ve vaskülit
ayırıcı tanıları ile deri biyopsi örneği alındı. Lezyonlar herhangi bir tedavi uygulamadan 7-10 gün içinde geriledi. Genel durumu toparlayan hastada kemik iliği
MDS aşırı blastlı tip, deri lökositoklastik vaskülit olarak tanı aldı. Miyeloid malign
hastalığa eşlik eden otoimmün hastalık yaklaşımı ile altta yatan hastalığa yönelik
hipometilleyici azasitidin ile tedavi başlatıldı.
Tartışma ve sonuç: Miyeloid neoplazmlarda kemik iliğinde öncüllerin
apoptozunda artış, farklılaşmanın duraklaması ve proliferasyonun artışı ile bozulmuş miyelopoez ile immün sistemin ilişkisi hastalığın ortaya çıkmasında etkili
olabileceği düşünülmektedir. MDS’de immünsüpresif tedaviler, immünomodülatör ve epigenetik etkili ajanlar ile sonuçlar immün sistem ve MDS ilişkisinde
önemli gelişmelere açık durmaktadır.
Anahtar kelimeler: miyelodisplastik sendrom, lökositoklastik vaskülit, pansitopeni,
otoimmünite
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Resim 1
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Olgu: Son 4 ayda sağ bacakta ağrı nedeniyle çoklu nonsteroid ilaç ve son
10 günde aktardan aldığı içeriği net olmayan bitki çayı kullanımı dışında bilinen
hastalık öyküsü olmayan 47 yaşında kadın hasta; şiddetli karın ağrısı, bilinç
bulanıklığı, kırmızı renkli idrar şikayetleri ile başvurduğu dış merkez acilden
tarafımıza yönlendirildi. Acilde yapılan tetkiklerinde direkt coombs pozitifliği,
indirekt bilirubin hakimiyeti mevcut olup, fibrinojen 100 mg/dl altında, d-dimer
80 kat artmış, trombosit değerleri 100.000 altında olan hastada ön planda dissemine intravasküler koagülasyon (DIC) ve soğuk agglutinin hastalığı düşünülerek hematoloji kliniğimize yatırıldı. Hastaya yatışında taze donmuş plazma, K
vitamini, fibrinojen replasmanı yapıldı. Çoklu organ yetmezliği tablosunda olan
hasta hemodiyalize alındı. Hastadan alınan kan örneklerinin alındıktan hemen
sonra agglutine olması nedeniyle istenen tetkiklerin çalışılamaması ve direk coombs C3d +++ olan hastada SAH’ını desteklemekte idi. Çalışılan soğuk agglutininasyon 1/512 oranında pozitif saptanması üzerine plazmaferez uygulandı,
hastanın genel durumu düzelmekle birlikte haptoglobulin düşüklüğü, LDH yüksekliği, indirek bilirübinemi, direkt coombs C3d pozitifliği, periferik yaymasında
eritrositlerde yaygın aglütinasyon devam etmesi üzerine hastaya SAH tanısı
ile rituksimab tedavisi başlandı. Etyoloji için yapılan kemik iliği biyopsisi, viral
parametreler ve görüntülemelerde tabloyu açıklayabilecek neden saptanmadı.
Primer SAH tanısıyla rituksimab verilen hastada direkt coombs testi negatifleşti,
anemisi düzeldi.
Tartışma: SAH’da kortikosteroidlerin yeri tartışmalı olup hastaların %20
’sinden azında etkili olduğu bildirilmiştir. Plazmaferez, kemoimmünoterapinin
etkisini beklemenin mümkün olmadığı kritik durumlarda bir ilk yardım seçeneğidir. Geçici de olsa etkili bir şekilde, IgM antikorunu plazmadan uzaklaştırarak
konsantrasyonunu azaltır. Rituksimab monoterapisi, SAH için en eski ve en yaygın olarak kullanılan ilaç tedavisidir. Bizim olgumuzda rituksimab tedavisi başlanana kadar plazmaferez uygulanmış olup plazmaferezle yanıt alınmıştır. Hemolitik anemisi, soğuk ilişkili semptomları ve periferik yaymasında eritrositlerde
aglutinasyonları olan hastalarda SAH’nı akılda bulundurmak gerekmektedir.

Resim 2

Anahtar kelimeler: Otoimmün hemolitik anemi, Soğuk aglütinin hastalığı, ritüksimab
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Amaç: Soğuk aglutinin hastalığı (SAH) eritrosit yüzeyindeki antijenlere karşı
düşük ısıda oluşabilen IgM yapısındaki antikorların eritrositleri aglutine etmesi
sonucu görülen nadir otoimmün hemolitik anemidir. Daha sık olarak lenfoproliferatif, otoimmün hastalıklara, viral enfeksiyonlara sekonder gelişebilmektedir.
Hastalarda ekstravasküler hemoliz bulguları, C3d ‘ye karşı direkt coombs testinin pozitif olması SAH’nı akla getirmeli ve soğuk aglütinasyon titresinin 1/64
üzerinde olması SAH tanısını koydurur. Kortikosteroid kullanımının fayda sağlamadığı bir hemolitik anemi olan SAH’da ilk tedavi rituksimabdır. Bu bildiride
rituksimab tedavisine iyi yanıt veren SAH tanılı olgu paylaşılmıştır.
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Giriş: Albinizm beyaz anlamında albus sözcüğünden türetilmiştir. Melanin
üretiminin etkilenmesi ile deri, saç ve gözlerde doğumsal melanin yokluğudur.
Pigmentasyon genetik alt tip, ırk ve yaş ilişkili değişir. Oküler dokularda pigment
eksikliği yanı sıra anatomik kusurlar da gözlenir.
Albinizm tek başına pigment kaybı ile gelişebileceği gibi Chediak-Higashi
sendromu (CHS), Hermansky-Pudlack sendromu (HPS), Griscelli sendromu
(GS), Elejalde sendromu (ES) ve Cross-McKusick-Breen sendromu (CMBS)
olarak tanımlanmış sendromlar ile birlikte bulunabilir. Son yıllarda bu sendromlarla birlikte olan bazı genetik kusurlar saptanmıştır. CHS yineleyen infeksiyonlar ve nötrofillerde büyük inklüzyon cisimciği bulunması, HPS kanamaya eğilim,
GS ve ES immun yetersizlik ve nörolojik kusurlar eşliği, CMBS zihinsel gerilik ve
nörolojik kusurlar ile albinizme eşlik eder.
Burada albinizmle yaşayan bir kişinin bir proje doğrultusunda yapılan tarama testinde HPS olduğunun öğrenilmesi ve olgunun dahili bilimleri ilgilendiren
özellikleri sunuldu.
Olgu: 26 yaşında kadın, okülokütanöz albinizm ile herhangi bir yakınması yok iken Albinizm Derneği aracılı yapılan gen tarama testinde HPS-1 gen
mutasyonuna sahip olduğu belirlenmiş. Erişkin yaşta HPS tanısı alan hastaya
Dernek tarafından HPS bileziği verilmişti. İzlem şekli Dernek ve gen taraması
yapılan merkezce netleştirilememiş ve İç hastalıkları kliniğimizden konsültasyon istenilmesi kararlaştırılmıştı. Hasta değerlendirildi. Anne ve babası akraba
idi. Akrabalar içinde bir kuzen inflamatuar barsak hastalığı ve böbrek yetersizliğinden eks olmuştu. Okülokutanöz albinizm, fotofobi, şaşılık ve horizontal
nistagmus dışında muayene özelliği olmayan hastada kanamaya eğilim açısından PT, aPTT, hemogram, kanama zamanı istendi. Solunum fonksiyonları ve
gastrointestinal sistem değerlendirilmesi talep edildi. Biyokimya ve kan sayımı
normal sınırlar içinde kanama zamanı uzun saptanan hastada aggregometri
çalışmasında ADP, epinefrin ve kollagene yanıt alınmadı. Trombosit depolama
hastalığı olarak kabul edildi. Herhangi bir cerrahi girişim öncesi mutlaka kanamayı önleyici yaklaşım amaçlı hematoloji konsültasyonu gerekliliği yazılı olarak
hastaya verildi. Pulmoner fibröz açısından solunum fonksiyonları normal bulundu. Herhangi kolit benzeri kliniği gelişmesi halinde kolonoskopi planıyla hasta
izleme alındı. (Resim 1,2)
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Sonuç ve tartışma: Toplumda okülokütanöz albinizmli kişilerin mutlaka
sendrom eşliği açısından test edilmesi önerilmektedir. HPS, melanozom, trombosit dens granülleri ve lizozomları etkilemek yoluyla pigmentasyon kaybı, kanamaya eğilim ve bazı dokularda seroid lipofuskin birikimi ile klinik bulgulara
yol açar. Klinik değişkendir. HPS 7 gen kusuru tanımlanmıştır. Görme keskinliği
azalması, şaşılık, fotofobi görme ilişkili klinik bulgulardır. Yürüme çağından itibaren deri ve mukoza kanamaları görülmeye başlanır. Seroid birikmesine ikincil
pulmoner fibroz, Crohn hastalığını andıran tarzda granülomatöz kolit, granülomatöz gingivit, böbrek yetmezliği, kardiyomiyopati gibi ek sorunlar gelişebilir.
O nedenle 6 ay veya yılda bir izlenmeli ve kanama riskini belirten bir işaret
taşımadırlar. Hastamıza bu nedenle bileklik verilmişti. Pnömoni aşıları yapılması, sigara içiminin önlenmesi, kadınlarda menses kanamalarını şiddetini artırmamak için aspirin, NSAID kullanılmasının önlenmesi gerekirse kanama şiddetini
azaltıcı ilaçlar, pulmoner fibroza yönelik antifibrotik tedaviler ve gen tedavisi
yaklaşım başlıklarını oluşturur.
Anahtar kelimeler: Hermansky Pudlak sendromu, albinizm

Resim 1. Okülokutanöz albinizm gözlerde şaşılık

Resim 2. Travma veya cerrahi girişim ilişkili kanama riski farkındalığı sağlamak için HPS
bilekliği
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Giriş: Hepatik kavernöz hemanjiomlar karaciğerin en sık görülen benign
tümörü olup sıklığı %0.4 ile %20 arasındadır.1 Hepatik hemanjiomlar, 30-50
yaş arasında ve kadınlarda (K/E:3/1) daha sık görülür.2 Hemanjiomların boyutları genelde 5 cm' nin altındadır. Bazı çalışmalara göre 4-5 cm' nin üzeri3, bazı
çalışmalara göre ise 10 cm’nin üzeri4 dev hemanjiom olarak kabul edilmektedir.
Çoğunluğu asemptomatik olup semptomlar genellikle dev hemanjiomlarda görülmektedir. Semptomatik olgular genellikle sağ üst kadranda ağrı ve dolgunluk
hissi ile başvurmaktadır. Nadiren kavernöz hemanjiom ile ilişkili koagülopatiler
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görülebilmektedir. Tanı belirsizliği, lezyonun anlamlı ölçüde büyümesi, dev hemanjioma bağlı tıbbi tedavilerle kontrol edilemeyen karın ağrısı, tüketim koagülopatisi, kanama ve rüptür gibi durumların söz konusu olduğu semptomatik dev
kavernöz hemanjiyomlarda cerrahi tedavi önerilmektedir.5
Hemanjiomu olan hastalarda, patogenezi hala net olamamakla birlikte bir
tetikleyici unsur varlığında şiddetli koagülopati gelişebilmektedir. Bu tetikleyici
unsurun immün aktivasyon ile ilişkili olabileceğini gösteren çalışmalar vardır.6,7
Biz bu olgu sunumumuzda, COVİD-19 sonrası şiddetli hipermenore ile prezente olan, dev hepatik kavernöz hemanjioma bağlı hipofibrinojenemiye dikkat
çekmeyi amaçladık.
Olgu Sunumu: 30 yaşında kadın hasta, yaklaşık iki hafta önce geçirdiği
COVİD-19 sonrası şiddeti artan hipermenore ve karın ağrısı şikâyeti ile başvurdu. Hastanın bilinen bir kronik hastalığı ve geçirilmiş cerrahisi öyküsü bulunmamaktaydı. Antiagregan veya antikoagülan ilaç kullanımı söz konusu değildi.
Vitalleri olağan olan hastanın fizik muayenesinde, karaciğer kot altında 3-4 cm
palpabl olarak saptandı. Diğer sistem muayenelerinde anlamlı patolojik bulgu
saptanmadı. Hastadan ilk etapta istenen laboratuvar tetkiklerinde; kreatinin 0,9
mg/dl, albümin 45,87 g/L, AST 6 IU/L, ALT 8 IU/L, LDH 145 U/L, total bilirubin
0,4 mg/dl, indirekt bilirubin 0,2 mg/dl, lökosit 4.75 K/uL, nötrofil 3.03 K/uL,
hemoglobin 11.9 g/dL, retikulosit 0,045 T/L, trombosit sayısı 163 K/uL, aPTT
27 sn ve INR 0,92 düzeyinde normal sınırlarda saptandı. Hastanın son 1 yıldır
trombosit sayısının kademeli olarak azalarak 150 -200 K/uL arasında seyrettiği
görüldü. Fibrinojen seviyesi 61mg/dL (düşük), D-dimer seviyesi 3985 ng/mL
(yüksek) olarak ölçüldü. Trombosit fonksiyon testleri ve faktör 13 düzeyi olağan saptandı. Hastanın periferik yaymasında; şistosit izlenmedi, trombosit sayısı
hemogram ile uyumlu ve trombosit boyutları olağan olarak izlendi, anlamlı ek
patolojiye rastlanmadı. Derin ven trombozu (DVT) taraması açısından istenen
doppler ultrasonografilerinde patolojik bulguya rastlanmadı. Hastanın hepatomegalisi nedeniyle istenen abdomen ultrasonografisinde karaciğer sağ lobda
hemanjiom şüphesi olması üzerine abdomen manyetik rezonans (MR) görüntülemesi istenildi. Abdomen MR’da karaciğer sağ lobu ve segment 4’ü dolduran,
26x15x16 cm boyutlarında dev kavernöz hemanjiom ile uyumlu kitlesel lezyon
saptandı (Şekil 1). Hastada mevcut bulgularla mikroanjiopatik hemolitik anemi
(MAHA), yaygın damar içi pıhtılaşma (DIC) ve karaciğer sentez bozukluğu düşünülmedi. Tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde hastada dev hepatik kavernöz hemanjioma bağlı hipofibrinojenemi ve D-Dimer yüksekliği düşünüldü.
Hasta operasyon açısından genel cerrahiye yönlendirildi. Operasyon öncesi dönemde kanama ve hipofibrinojenemi açısından hastaya literatüre uygun şekilde
2 mg/kg dozunda metilprednisolon başlandı ve taze donmuş plazma (TDP) replasmanı yapıldı. Genel cerrahi tarafından kitlesel lezyonu rezeke edilen hastanın
patoloji sonucu kavernöz hemanjiom ile uyumlu raporlandı. Hastanın operasyon sonrası ikinci ay kontrolünde laboratuvar değerleri; fibrinojen 230 mg/dL,
D-dimer 66 ng/mL, hemoglobin seviyesi 12,6 g/dL ve trombosit seviyesi 281
K/uL olarak normal düzeylerde ölçüldü. Hastanın hipermenore yakınmasının
düzeldiği görüldü. Hastamız periyodik olarak takip edilmeye devam etmektedir.
Tartışma: Karaciğer hemanjiomları sık olmasına rağmen 10 cm' nin üzerindeki dev karaciğer hemanjiomları oldukça az olduğu görülmektedir. Literatürde karaciğer kavernöz hemanjiomuna bağlı koagülasyon bozukluklarının,
çoğunlukla tümör boyutunun 20 cm’nin üzerinde olduğu vakalarda geliştiği
görülmektedir.8 Bizim vakamızda da 26 cm boyutunda dev hepatik kavernöz
hemanjioma bağlı hipofibrinojenemi mevcuttu.
Dev karaciğer hemanjiomuna bağlı koagülasyon bozukluğu gelişiminde
immün aktivasyonun rol oynadığını savunan çalışmalar vardır ancak bu konu
henüz tam olarak aydınlatılamamıştır.6,7 COVİD-19 sonrası hastamızın hipermenoresinin şiddetlenmesi immun aktivasyon teorisini desteklemektedir.
Karaciğer hemanjiomuna bağlı tüketim koagülopatisi gelişen olgularda medikal, girişimsel ve cerrahi tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Kavernöz hemanjioma bağlı koagülasyon bozukluklarının düşük insidansı ve tedavi deneyiminin
sınırlı olması nedeniyle birinci ve ikinci basamak tedavi konusunda henüz fikir
birliği bulunmamaktadır.9
Medikal tedavide kortikosteroidler, vinkristin, bevasizumab ve sorafenib gibi
tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Metilprednizolonun 2-3 mg/kg/gün dozunda
kullanılması önerilmekte olup yanıtın günler içinde gelişmesi beklenmektedir.10
Vinkristin, ikinci basamak tıbbi tedavi olarak kullanılmakta olup optimal doz
ve tedavi süresi belirlenmemiştir.9 Anti-anjiogenik ajan olan bevacizumabın
ve tirozin kinaz inhibitörü olan sorafenibin de hemajiomun boyutunu azalttığı
bildirilmiştir.10
Hepatik kavernöz hemanjioma bağlı tüketim koagülopatisi gelişen vakaların
farmakolojik tedavi ile küratif tedavi edildiğine dair yeterli veri bulunmamakta
olup yayınlanan veriler vaka raporlarıyla sınırlıdır.11 Mümkünse tanı sonrası ilk
3 ay içinde cerrahi müdahale, tek küratif tedavi olarak görülmektedir. Cerrahi
tedavide düşük mortalite ve morbidite oranları söz konusu olup operasyon sonrası semptomlarda yaklaşık %90 oranında iyileşme izlenmiştir.12 Bu nedenle
cerrahi rezeksiyon iyi bir seçenek olarak görünmektedir. Bununla birlikte cerrahi öncesi dönemde eşlik eden DIC ve benzeri koagülasyon bozukluklarının
varlığı yüksek perioperatif komplikasyon riski ile ilişkilidir.9 Bu sebeple cerrahi öncesi süreçte medikal tedaviler koagülasyon bozukluğunu iyileştirmede
kullanılabilmektedir.
Sonuç: Dev kavernöz hemanjiom oldukça nadir görülmektedir. Sıklıkla
asemptomatik olmasına rağmen minör kanamalardan hayatı tehdit eden ma-
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jor kanamalara kadar geniş bir spektrumda prezente olabilen koagülasyon bozukluklarına neden olabilmektedir. Bu nedenle bu tür kanama bozukluklarında
klinisyenler dev kavernöz hemanjiomu akılda tutmalıdır. Medikal, girişimsel
ve cerrahi tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Cerrahi tedavi etkili bir tedavi
yöntemi olup operasyon sonrası genellikle koagülasyon bozuklukları normale
dönmektedir. Dev kavernöz hemanjioma bağlı koagülopati gelişen vakalarda
cerrahi rezeksiyon iyi bir seçenek olarak görülmektedir.
Anahtar kelimeler: dev kavernöz hemanjiom, hipofibrinojenemi, tüketim koagülopatisi
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dirme istendi ve acilde yapılan radyolojik tetkiklerinden toraks tomografisinde;
Kardiyotorasik oran kalp lehine artmış, perikardiyal aralıkta en geniş yerinde 5
cm çapa ulaşan yaygın efüzyon izlenmiş, sağ hemitoraksta en geniş yerinde 2
cm çapında, sol hemitoraksta 5 mm çapında plevral efüzyon izlenmiş olup her
iki tarafta plevral efüzyon majör fissüre uzanım göstermekte olarak değerlendirilerek, hastada belirgin kalp yetmezliği bulguları izlendi olarak raporlanmıştır. Ayrıca; Batın içi sıvı mevcut olup, cilt -cilt altı yumuşak dokular ödemli saptanmıştı.
Yapılan ilk kardiyolojik değerlendirmede ise; masif perikardiyal efüzyonu olan
hastanın mekanik ventilatör desteği olan yoğun bakıma yatışının yapılarak, perikardiyosentez için rekonsültasyon önerilmişti. Hastada NF tanısını destekleyen
gövde ve ekstremitelerde cafe au lait lekeleri, nörofibromlar, aksiller çillenme ve
göz muayenesinde iriste lish nodülleri tespit edildi. Acilde kardiyoloji tarafından
değerlendirilen ve perikardiyosentez ile örneklemesi yapılan ve drenaj kateteri
takılan hasta yoğun bakımımızda takibe alındı. Yoğun bakım vitallerinde; tansiyon arteryel 90/60 mmhg, solunum sayısı: 22/dk, ateş: 37.2, nabız: 120 atım/dk
olup, elektrokardiyografisinde atriyal fibrilasyon, kalp hızı: 133 atım/dk idi. Laboratuar değerlendirilmesinde; hemogram ve biyokimyası genel olarak doğal,
AST 88 U/l, LDH 503 U/l, D-dimer 3,44 mg/L, CRP 15.4 mg/L, Kan gazında;
HCO3: 25.8, pH: 7.16, pCO2: 72.5, PO2: 27.4, Laktat: 2.37 idi. Nefroloji ve
göğüs hastalıkları önerisi de alınarak hastaya CPAP (Contnous Positive Airway
Pressure) başlandı. Yoğun bakımda kardiyak dreninden günlük 2000 cc mai gelen hasta yeniden kardiyoloji tarafından değerlendirildi; ekokardiyografisinde:
ejeksiyon fraksiyonu % 60 sağ boşluklarında perikardiyal mai kalmamış, komşuluğunda loküle 15-20 mm mai olduğu, perikardiyosentezin serbest drenaja
alınarak devamı ile enoksaparin sodyum 0,4 cc 2x1 ve metoprolol 50mg 1x1,
furosemid ampul 2x1 devamı önerildi. Bu sürede enfeksiyon hastalıkları tarafındanönerilen 2 gün seftriakson 2x1 gr ve moksifloksasin 400 mg intravenöz tedavilerini aldı. Yatışının 3. gününde ani kardiyak arest gelişen hasta exitus oldu.
NF 1 hastalığında konjenital kalp defektleri, hipertrofik kardiyomiyopati,
renal arter stenozu, sistemik ve pulmoner hipertansiyon gibi kardiyovasküler
hastalıkların görülme riski artmıştır (4-6). Ancak NF1’de kalp kapak hastalıklarının görülmesi oldukça nadirdir (6, 7). NF1 hastalığının seyrinde görülebilen bu
kardiyovasküler anomaliler hastalığın takip ve tedavisinde oldukça önemli bir
yere sahiptir. NF 1 hastalığı deri, iskelet sistemi ve sinir sistemin yanı sıra nadiren
MVP, mitral kapak yetmezliği, kardiyomyopati ve malign perikardiyal efüzyon
gibi kalp hastalıklarına da yol açabilmektedir. Bu yüzden bu hastaların kardiyovasküler hastalıklar yönünden de düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Perikardiyal efüzyon, nörofibromatozis, kalp yetmezliği

Şekil 1. 26x15x16 cm boyutlarında dev kavernöz hemanjiom- Abdomen MR T2 sekans
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Nörofibrom-1

PS-291

KALP YETMEZLİĞİ İLE BAŞVURAN PERİKARDİYAL MAİSİ OLAN
NÖROFİBROMATOZİS HASTASI: OLGU SUNUMU
Özgür Timuçin Kutlu, Özgür Değer
Isparta Şehir Hastanesi

Nörofibromatozis (NF), en sık görülen otozomal dominant nörokütanöz
sendromlardan biri olup NF1 genindeki mutasyonlarla ortaya çıkmakta ve insidansı 1:3000 olarak bildirilmektedir (1). En sık görülen alt tipler NF1 ve NF2’dir.
Sendrom deri, göz, iskelet ve nörolojik sistemler ve yumuşak dokuyu etkilemekte, klinik heterojen, karmaşık ve ilerleyicidir (2). NF de benign ve malign
nörolojik ve solid tümörlerin gelişme riski yüksektir (3). Bu olgu sunumunda
nadir görülen sendromun kalp yetmezliği ile seyredip, perikardiyal efüzyon ile
seyredip exitus olan vakası tartışılacaktır.
Bilinen hastalığı olmayan 73 yaşında kadın hasta nefes darlığı şikayetiyle acile başvurdu. Nefes darlığı bir haftadır olup, gün geçtikçe şikayeti artarak devam
ediyormuş. Özgeçmişinde çocukluğundan beri olan tüm cildinde yaygın lezyonları vardı. Acilde dispneik, taşikardik, takipneik olup acil kardiyolojik değerlen-
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PAAC’de kardiyomegali olan, yüklenme bulguları olan hastaya yapılan ekokardiyografide (EKO) ejeksiyon fraksiyonu (EF) %40-45 olarak hesaplandı ve
global hipokinezi saptandı. Hastaya metoprolol 50mg başlandı. Takiplerinde
furosemid infüzyonu ile yeterli diürezi olmayan hasta ultrafiltrasyon için hemodiyalize alındı. Bir hafta boyunca diüretik tedavi alan ve aralıklı ultrafiltrasyon
yapılan hastanın periferal ödem, dispne ve ortopne şikayetleri devam etmesi
üzerine tekrar EKO yapıldı. EF %25 olarak hesaplandı. Global hipokinezi ve
biatriyal dilatasyon saptandı, inferior vena kava çapı 27 mm olup solunum ile
kollapsı azalmış olarak bulundu. Hastanın EF değerinde ve kliniğinde kötüleşme olması üzerine miyokardit düşünülerek kardiyak MR çekildi. MR sonucunda
sol ventrikül EF %20 olup interventriküler septumda geç gadolinyum tutulumu
izlendi.
Sonuç: Hastaya COVİD-19 miyokarditi nedeniyle gelişen dilate kardiyomiyopati tanısı konuldu. Çalışmalar(2-3), enfekte hastalarda kardiyak tutulumun sık
olduğunu göstermektedir. Yeni gelişen kardiyak semptomları olan COVİD-19
ile enfekte hastalarda miyokardit akla gelmelidir. Kardiyak MR, bu hastalarda
girişimsel tanı yöntemlerine alternatif olarak kullanılabilir.
Anahtar kelimeler: Covid-19, dilate kardiyomiyopati, miyokardit
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NF tanı kriterleri
Kemik Lezyonları (Sfenoid displazi, Uzun kemiklerde psödoartrozla yada psödoartroz olmaksızın kortikal
incelme
Puberte öncesi 5 mm’den post pubertal 15 mm’den büyük 6 veya daha fazla sütlü kahve lekesi
2 veya daha fazla sayıda nörofibrom ya da bir plexiform nörofibrom
Aksiller ve inguinal çillenme
Optik glioma
İki ya da daha fazla Lisch nodülü
NF-1’li birinci derece akrabanın olması

Kardiyoloji
PS-294

COVİD-19 ENFEKSİYONU İLİŞKİLİ DİLATE KARDİYOMİYOPATİ:
OLGU SUNUMU
Sevgi Arslan Özkan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç
Hastalıkları Kliniği

Giriş: Yeni tip coronavirüsün (SARS-COV-2) neden olduğu COVİD-19 enfeksiyonu hızla yayılarak pandemiye dönüşmüştür. Asemptomatik veya hafif
gribal semptomlardan şiddetli pnömoni ve ölümle sonuçlanabilen bir klinik ile
karşımıza çıkabilmektedir. COVID-19'daki olası miyokard hasar mekanizmaları;
sistemik inflamasyonun veya virüsün kalpte bol miktarda bulunan anjiyotensin
dönüştürücü enzim-2 reseptörüne doğrudan bağlanmasının neden olduğu miyokardit, dolaşım ve solunum yetmezliğine bağlı iskemi ve intramiyokardiyal
koroner arter trombozlarıdır.(1) Biz hipervolemi ile prezente olan, takiplerinde
COVİD-19 enfeksiyonu saptanan ve miyokardit sonucu dilate kardiyomiyopati
tanısı alan olgumuzu sunmayı amaçladık.
Olgu: 58 yaşında erkek hasta, yaygın ödem, nefes darlığı, efor kapasitesinde
ve idrar miktarında azalma nedenleriyle acil servise başvurdu. Özgeçmişinde 4
yıldır bilinen hipertansiyon ve diyabet tanılarının olduğu öğrenildi. Vitallerinde
vücut sıcaklığı 36,7 derece, nabız 93/dk, tansiyon 114/96 mmHg, solunum sayısı 18/dk, oksijen saturasyonu oda havasında %89 olarak saptandı. Fizik muayenesinde kardiyovasküler sistem doğal, bilateral akciğer seslerinde azalma,
batında assit, ekstremitelerinde bilateral pretibial ödem tespit edildi.
Laboratuvar tetkiklerinde üre 71:mg/dl, kreatinin:1,68 mg/dl idi. Hemogramda lenfopeni (1400/mm3) mevcuttu, karaciğer fonksiyon testleri normal
sınırlardaydı. Arteriyel kan gazında hipoksemi (PCO2 36,5 mmhg, PO2 52,8
mmhg, SPO2 %82) görüldü, asit baz anormalliği yoktu. Yapılan batın ultrasonunda karaciğer boyutu normal, parankim ekosu orta düzeyde diffüz artmış
olarak bulundu, intraperitoneal yaygın sıvı saptandı. Hidronefroz lehine bulgu
saptanmadı. Hastanın akciğer grafisinde (PAAC) kardiyotorasik oranda artış ile
beraber akciğerde bazallerde yoğun olmak üzere opasite artışı mevcuttu.
Bazal kreatinin:1.1 mg /dl olan hasta akut böbrek hasarı ön tanısı ile dahiliye
servisine yatırıldı. Yüklenme bulguları olan hastanın sıvı alımı 1500ml ile kısıtlandı, furosemid 20mg 2x1 intravenöz olarak başlandı. Dispne şikayeti, hipoksi
ve lenfopenisi olan hastadan COVİD-19 sürüntü testi alındı, hastanın sonucu
pozitif olarak sonuçlandı.
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Nefroloji
PS-295

METİL ALKOL İNTOKSİKASYONU: OLGU SUNUMU
Ayşegül Ertınmaz Özkan1, Mehmet Polat2, Işıl Kumlu3, Nurhayat Özkan
Sevencan1, Tarık Yıldız1, Kutay Sarı1
1Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Abd
2Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji

3Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım

Metil alkol zehirlenmesi ciddi komplikasyonlar ve yüksek oranda mortaliteye
sebep olabilen bir acil başvuru nedenidir. Metanolün toksisitesi genel olarak
metabolitlerinden kaynaklanmaktadır. Alkol dehidrojenaz enzimi tarafından formaldehide ve formik asite metabolize edilir. Formik asit, artmış anyon açığı ile
birlikte metabolik asidoza neden olan organik bir asittir. Mitokondriyal sitokrom
oksidaz c’yi inhibe ederek oksidatif fosforilasyonu bozarak, piruvatın laktata
anaerobik dönüşümünü hızlandırarak metabolik asidozu derinleştirir. Metabolik
asidozun yanı sıra körlük, kardiyovasküler instabilite, optik sinir hasarı, karaciğer ve böbrek hasarı ve ciddi alımlara bağlı mortalite gözlenebilmektedir. Metil
alkol intoksikasyonunda mortalite oranı yüksek olup bulgular genellikle 12-24
saat sonra ortaya çıkmaktadır.
Çalışmamızda acil servise görme kaybı ve derin metabolik asidoz ile başvuran, 72 yaşında erkek olgu sunulmuştur.
Yetmiş iki yaşında erkek hasta acil servisimize solunum sıkıntısı ve görme
bozukluğu şikayetleri ile acil servisimize başvurdu.Daha önceden bilinen kronilk alkolizm öyküsü olan hastanın önceki akşam, yaklaşık 12 saat önce, birasının içine 300 ml kadar kolonya katarak içtiği öğrenildi. Fizik muayenesinde
genel durumu kötü, takipneik, taşikardik, bilinç konfüze idi. Kan basıncı 100/50
mmHg, nabız 115/dakika, solunum sayısı: 25/dk idi. Hasta monitörize edildi.
Damar yolu açılarak %5 dextroz verildi. Hastanemizde çalışılmadığı için kan
metanol düzeyi bakılamadı. Laboratuvar değerlendirmesinde; Arteryel Kan Gazında pH: 6,82, pO2: 58mmHg, pCO2: 35mmHg, HCO3: 3.7mEq/ dL, BE: -28
idi. Biyokimyada: Üre:82 mg/dl, kreatinin:1.8mg/ dl, diğer laboratuar değerleri
normaldi. Hasta metanol zehirlenmesi olarak kabul edildi. Hasta yoğun bakım
ünitesine alındı. Takipte desature olan hasta entübe edildi. Mekanik ventilatöre
bağlandı.Derin metabolik asidozu olan hastaya 1 mEq/kg NaHCO3 replasmanı
yapıldı. Santral ven hemodiyaliz kateteri takılarak acil hemodiyalize alındı. Zehir danışma ile görüşülerek %10’luk 10 ml/kg etanol yükleme dozu intravenöz
olarak verildikten sonra, 1,5 ml/kg/saat’den IV infüzyon tedavisi uygulandı.Hemodiyaliz tedavisine yoğun bakım sürecinde devam edildi.Hasta yatışının 4.gününde extübe edildi. Takipte poliürik faza geçen hastada hemodiyaliz ihtiyacı
olmadı, servise alındı. Yatışının 10.gününde şifa ile taburcu edilmiştir.
Metil alkol zehirlenmesi uygun şekilde tedavi edilmediği zaman ölümcül olabilen bir zehirlenme türüdür. Bilinç değişikliği olan, artmış anyon açıklı metabolik asidoz ile başvuran, öykü ve klinik özellikleri ile metanol zehirlenmesi olasılığı
düşünülen, ancak metanol kan düzeyine bakılamayan hastalarda metanol zehirlenmesi düşünülmeli ve acilen tedaviye başlanması gerekmektedir.

yoktu. Fizik muayenesınde kan basıncı 150/80 mm hg, nabız 100, solunum
sayısı 20/dk, vücut sıcaklığı 36.8 Derece idi. Ekg sinüs ritmindeydi. Covid 19 pcr
negatif saptandı. Laboratuar bulgularında serum kreatinin değeri: 2.55 mg/dl,
serum CK: 148950U/L, LDH: 4798U/L, miyoglobin: 12373ug/l, AST: 310U/L
ALT: 194U/L, ferritin crp: 55.3mg/l, idrar dansitesi 1008, proteın 100 mg/dl,
eritrosit 500(<10) olarak sonuçlandı (tablo 1). İdrar sedimentasyonunda aktif hücre izlenmedi. Troid fonksiyon testleri normal, otoimmün panel negatifti.
Öyküsünde travma, statin kullanımı, immobilizasyon, yoğun egzersiz, toksik
madde kullanımı yoktu. Rabdomiyolız etyolojisinde yer alan leptospirosiz için
mikroskobik lam aglütinasyon testi (MAT) ve Hanta virüs için serolojik testler
gönderildi. Negatif sonuçlandı. Abdomen ultrasonografisinde böbrek boyut ve
parankim kalınlıkları normal ekoları grade 1-2 olarak belirtildi. Soy ağacında
akrabalık öyküsü yoktu. Advers etkinin aşı sonrası oluşması, etken uzaklaştırıldıktan sonra tablonun düzelmesi, alternatif nedenlerin dışlanması, nesnel kanıtların bulunması ile naranjo skoru 6 olarak hesaplandı. Hastada öncelikle aşıya
sekonder rabdomyoliz düşünülerek alkali diürez, intravenöz resusitasyon tedavisi başlanıldı. Hemodiyaliz ihtiyacı gelişmeden takip edildi (Grafik 1).Kreatinin
0.97 mg/dl, genel durumu iyi ve asemptomatik olarak taburcu edildi.
Tartışma: Rabdomiyoliz; etyolojisi travmatik (daha sık olmak üzere) ve non
travmatik olarak ikiye ayrılmaktadır. Aşının indüklediği nedeni tam aydınlatılamayan rabdomyoliz vakaları literatürde bildirilmiş olup, adjuvanlar ile tetiklenen
otoimmün inflamatuar sendrom olarak düşünülmektedir (3). Covid 19 ve diğer
viral enfeksiyonlarda miyositlerin direk viral invazyonu veya konağın verdiği immün yanıta bağlı ‘sitokin salınım sendromu’ patofizyolojide yer almaktadır(2).
Pfizer BioNTech (BNT162B2) COVID-19 aşısı MRNA aşısı olup, immünsistemi
ve spesifik toll benzeri reseptörleri aktive eden adjuvan etkisi göstermektedir(4).
Bu vaka da aşı sonrası gelişebilecek nadır komplikasyonlardan biri olan rabdomiyoliz için erken tanı ve tedavinin önemini belirtmeyi amaçladık.
Anahtar kelimeler: Rabdomiyoliz, Covıd19, Mrna Aşısı
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Rabdomiyoliz, kas nekrozu ve hücre içi kas bileşenlerinin dolaşıma salınması
ile karakterize bir sendromdur(1). Etyolojisinde sıklıkla travma, yoğun egzersiz, immobilizasyon, ilaçlar, elektrolit bozuklukları, viral ve bakteriyel infeksiyonlar ve toksik madde kullanımı yer almaktadır. Yeni Koronavirüs Hastalığı
(COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde 13 Ocak 2020’de tanımlanan
bir virüstür. COVID-19 sonrası bildirilen rabdomiyoliz vakaları olmakla birlikte
literatürde COVID-19 aşısı sonrası gelişen rabdomıyoliz olguları bildirilmiştir(2).
Bizde kliniğimizde takip ettiğimiz Pfizer BioNTech tek doz aşı sonrası geliştiği
düşünülen rabdomiyolizli bir olguyu sunmayı amaçladık.
Vaka Sunumu: Bilinen kronik hastalığı olmayan 20 yaşında erkek hasta
hastanemiz acil servisine idrar renginde koyulaşma, kas ağrısı, yorgunluk şikayeti ile başvurdu. Başvurudan 5 gün önce Pfizer BioNTech tek doz aşı öyküsü
mevcuttu. Tüm vücutta yaygın kas ağrısı, idrar renginde koyulaşma, halsizlik,
idrar çıkışında azalma şikayetleri ile başvurusunda kullandığı herhangi bir ilaç
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Vakanın Laboratuar Sonuçları
Başvuru Anı

Yatışının 1. günü

BUN

Biyokimyasal Değerler

35

40

18

Kreatinin

2.55

4.1

0.97
3.4

Ürik Asit

15. günü

9

7.8

AST

1458

507

35

ALT

357

238

53

GGT

15

17

23

CK

148950

36981

137

LDH

4798

912

332

Dansite

1008

1009

eritrosit

500

80

nitrit

0

0

lokosit

0

0

Askorbik Asit

0

0

İdrar Parametreleri
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Giriş: Hiponatremi, kanser hastalarında tanımlanan en yaygın elektrolit
anormalliğidir ve onkoloji servislerindeki hastaların yaklaşık yüzde 47'sini etkiler
(1). Ayırıcı tanı geniştir, kanser hastalarında kalıcı peritoneal kateter (IPC) gibi
hiponatreminin bazı nedenleri gözden kaçabilir (2). Bilinen birçok semptoma ek
olarak, hiponatremi, distal tübüllere azalmış sodyum iletiminin bir sonucu olarak
potasyum atılımının azalması nedeniyle bazen hiperkalemiye neden olabilir (3).
Vaka: 59 yaş kadın hasta bulantı, kusma ve kabızlık şikayetleri ile onkoloji kliniğimize getirildi.Bilinen hipotiroidi ve metastatik kolon kanseri(karaciğer
metastazı,peritoneal karsinomatozis) tanıları mevcuttu.
Hastanın birkaç gün boyunca olan mide bulantısı, kusma, gaz-gaita çıkaramama şikayetleri mevcuttu.Başvuruda serum Na: 119 mEq/l, spot idrar Na: 12
mEq/l idi. Kusma ve ağızdan yetersiz alım öyküsü nedeniyle hipovolemik hiponatremi tanısı kondu ve 75 cc/saat izotonik salin başlandı. Tekrarlı parasentez
ihtiyacı nedeniyle hastaya IPC takıldı.Hastanın kabızlığı masif asite bağlandı.
Her gün IPC’den 2-3 litre sıvı çekildikten sonra kabızlığı düzeldi. Hastaya günlük
intravenöz izotonik salin verildi ancak serum sodyum seviyesi düşmeye devam
etti.
Övolemik olan hastaya hiponatreminin olası etiyolojisine yönelik hormonal
testler yapıldı. Adrenal yetmezlik ve hipotiroidi dışlandı, tomografide adrenal
tutulum bulgusu yoktu.İzotonik salin tedavisi ile serum sodyum düzeyi düşmeye
devam eden, tiroid ve adrenal bez fonksiyonları normal olan hastada uygunsuz antidiüretik hormon salınımı sendromu (SIADH) düşünüldü. İzotonik salin
infüzyonu kesildi, 1500 cc sıvı kısıtlaması ve 6 gram /gün oral tuz replasmanı başlandı. SIADH'ye neden olabileceği bilinen iki ilaç: tramadol ve fentanil
kesildi. Hastanın oral tuz replasmanı kademeli olarak 15 gram/güne çıkarıldı
ve IPC’den potansiyel sodyum kaybı hesaplanarak ilave %3 intravenöz NaCl
solüsyonu başlandı. Bu müdahalelere rağmen hastanın serum sodyum düzeyi
yükselmedi ve eşlik eden hiperkalemi gelişti. (Şekil 1).
Hasta hiperkalemiye neden olabilecek bir ilaç almıyordu, hemoliz veya tümör lizis sendromu semptomları yoktu, kan pH'ı normal sınırlardaydı. Hiperkalemi geleneksel tedavilerle (insülin, glukoz,inhaler beta-2 agonist ve potasyum
bağlayıcı) kontrol edilemedi. Klinik ve laboratuvar adrenal yetmezlik şüphesi
olmamasına rağmen açıklanamayan hiponatremi ve hiperkalemi sebebi ile intravenöz metilprednizol 1x20 mg başlandı.Kortikosteroid tedavisinin hiponatremi veya hiperkalemi üzerinde etkisi olmadı. Bulantı-kusma şikayeti ve hiponatreminin tedaviye dirençli olması nedeniyle adrenal yetmezlik ekarte edildikten
sonra oral tolvaptan başlandı.Tolvaptan tedavisinin etkisi olmadı, hiponatremi,
bulantı-kusma ve hiperkalemisi devam etti.
Hastanın IPC’den günde 3000 ml serbest sıvı drenajı mevcuttu.Periton sıvısındaki sodyum düzeyi 117 mEq/l olarak ölçüldü. Bu durum hastada büyük
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miktarda sodyum kaybına neden olduğundan serbest drenaj durduruldu,günlük
sıvı drenajı 1000 ml ile kısıtlandı.Hastanın dirençli hiponatremisi, IPC’den devam eden fazla miktarda sodyum kaybına ve kusma nedeniyle yetersiz sodyum
alımına bağlandı. Ayrıca hiperkaleminin hiponatremiye bağlı düşük efektif hacme ve distal sodyum iletiminin azalmasına bağlı olarak distal tübülden potasyum ekskresyonunun azalması ile bağlantılı olduğu düşünüldü. Hastaya 100 ml/
saat izotonik salin infüzyonu başlandı.Sürekli salin infüzyonundan sonra hastanın serum sodyum seviyeleri 135 mEq/l'ye yükseldi ve sodyum seviyelerindeki
artışla kan potasyum seviyeleri normale döndü (Şekil 1).
Tartışma: Bu vaka, kalıcı peritoneal kateteri olan bir onkoloji hastasında
hiponatreminin yönetiminde iki önemli prensibi göstermiştir: 1) Başka bir nedeni araştırmadan veya başka tedavileri denemeden önce devam eden sodyum kaybını (serbest akışlı bir IPC ile muazzam miktarlara ulaşabilen) yerine
koymayı düşünmek ve 2) Yeterli potasyum atılımını sağlamak için distal tübüle
yeterli sodyum iletiminin temel fizyolojik ilkesini hatırlamak.SIADH’ ye ek olarak, hiponatremiye kansere bağlı komorbiditeler ve ayrıca kanser tedavisinin
kendisi neden olabilir (5, 6). İshal, bulantı, kusma, ilaçlar, adrenal yetmezlik
(adrenal metastazlar) ve diğer nedenler hiponatremiye neden olabilir(7). Kalıcı
peritoneal kateterler (IPC) son zamanlarda malign asitlerin drenajı için sıklıkla
kullanılmaktadır ve onkoloji servislerinde hiponatreminin gözden kaçan bir nedenidir (2). Her gün 1- 2 litre malign asidin IPC ile çıkarılması, hiponatremiyi
önlemek veya tedavi etmek için oral veya parenteral olarak yerine koyulması
gereken önemli sodyum kaybına neden olur (8).Gupta ve arkadaşlarının retrospektif çalışmasında hastaların %84.8'inde (n=262) IPC implantasyonundan iki
veya daha fazla gün sonra hiponatremi (serum sodyum düzeyi < 135 meq/l)
olduğu, %8'inde (n=21) şiddetli hiponatremi (serum sodyum düzeyi < 120
meq/l) olduğu görülmüştür. IPC yerleştirilmesinden önce daha düşük serum Na
seviyeleri, daha düşük vücut kitle indeksi(VKİ) ve altta yatan hepatopankreatobiliyer malign neoplazm varlığı da IPC yerleştirilmesini takiben hiponatremi ile
bağımsız olarak ilişkili olduğu bulunmuştur (2). Bu vakadaki hasta, Gupta'nın
çalışması tarafından tanımlanan IPC ile ilişkili hiponatremi için üç risk faktöründen ikisine sahiptir:düşük VKİ ve düşük bazal sodyum seviyeleri.Kanserinin
kökeni hepatobiliyer olmamasına rağmen, çok sayıda karaciğer metastazı mevcuttur ve IPC yerleştirildikten sonra hiponatremisi derinleşmiştir.
Hastamız IPC’den günde yaklaşık 13 gram sodyum kaybetmekte idi.Tuz kaybını intravenöz salin solüsyonu ile replase ettikten ve IPC ile boşaltılan asitin
hacmini kısıtladıktan sonra hastamızın sodyum seviyesi normal seviyelere yükselmeye başladı.
Standart tedavilere dirençli olan ve tuz replasmanını takiben düzelen refrakter
hiperkalemi, vakamızın ikinci ilgi çekici yönüydü. Hiperkalemi, geniş bir ayırıcı tanı ile potansiyel olarak ölümcül etkileri olan bir elektrolit bozukluğudur
(9). Hastamız hiperkalemiye neden olan ilaçlar almıyordu. Hemoliz bulguları
yoktu ve pH seviyeleri normal aralıktaydı. Yüksek serum aldosteron düzeyi hipoaldosteronizmi dışlamaktaydı. Hem düşük idrar sodyum seviyeleri hem de
yüksek aldosteron seviyeleri, hiperkaleminin, daha az sodyum geri emilimi ile
sonuçlanan ve bunun sonucunda kortikal toplayıcı tübülde potasyum sekresyonunun azalması ve hiperkalemi ile sonuçlanan azalan distal sodyum iletiminden
kaynaklandığını düşünmemize neden oldu. Patel ve arkadaşları tarafından bildirilen, tuz tüketimini artırarak hiperkaleminin tedavi edildiği vakamıza benzer
bir vaka da mevcuttur (3).
Özetle bu vaka raporu, IPC ile ilişkili sodyum kaybının yanı sıra hiponatremi
durumunda drenajla ilişkili sodyum kaybının replasman ihtiyacını örneklemektedir.Ek olarak, belirgin başka bir etiyoloji yoksa, hiperkaleminin ayırıcı tanısında sodyumun distal iletiminin azalması akılda tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: Hiponatremi, dirençli hiperkalemi, distal tübül, sodyum iletimi
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almasına rağmen kliniğinde düzelme olmaması, kan kültüründe MSSA üremesi,
sedimentasyon yüksekliği ve EKO’da aort kapaktaki şüpheli görünüm bakteriyel endokarditi düşündürmüştür. Enfektif endokardit tanısı TEE ile konularak
tedavisi düzenlenmiştir.
Sonuç: Herhangi bir kateter, protez kapak, doğumsal kalp hastalığı vb. kolaylaştırıcı sebep olmaksızın dejenerasyona bağlı olarak doğal kapakta endokardit gelişebileceği ve bunun da özellikle ileri yaştaki hastalarda enfeksiyon odağı
olabileceği unutulmamalıdır.
Anahtar kelimeler: Akut Böbrek Hasarı, MSSA, Enfektif Endokardit.
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Şekil 1. Tedavi ile hastanın serum sodyum ve potasyum düzeyleri arasındaki ilişki
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Giriş: Enfektif endokardit (EE), doğal veya protez kapakların, endokardiyal
yüzeyin veya intrakardiyak (İK) cihazların enfeksiyonu olarak tanımlanmaktadır. Seyrek görülmesine karşın ölümcül seyretmektedir.1,2 Endokarditli hastaların %80-90’ından streptokok, stafilokok ve enterokoklar sorumludur. Gelişmiş
ülkelerde, stafilokoklar en sık izole edilen ajandır. Hem doğal hem de protez
kapakları tutabilmektedir.1,3 Son yıllarda, endokardit epidemiyolojisinde ve fizyopatolojisinde önemli değişiklikler olmuştur. Hastalar daha yaşlı ve daha çok
ek hastalığa sahiptir. Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla romatizmal kalp hastalığına bağlı iken, gelişmiş ülkelerde daha sık dejeneratif kapak
hastalığına bağlı olarak görülmektedir.1,3
Olgu: 91 yaşında erkek hasta. Bilinen kronik böbrek hastalığı (KBH), benign
prostat hiperplazisi (BPH), hipertansiyon (HT) tanıları olan hasta ani başlayan
bulantı, kusma, ateş, ishal şik. ile başvurdu. Genel durumu orta, bilinci açık,
oryante koopere idi. Hastanın vücut ısısı: 38,5’C kan basıncı: 90/60 mmHg
nabız: 100/dk sat: % 90 (oda havası) idi. Fizik muayenesinde akciğer bazallerinde minimal ral, triküspit ve aort odakta sistolik üfürüm duyuldu, iki taraflı
eser miktarda pretibial ödem saptandı. Hastanın laboratuvar değerleri tabloda
verilmiştir (Tablo 1).
Hastada Covid dışlanması için 2 kez PCR gönderildi, negatif sonuçlandı.
Periferik kan kültürü, idrar ve gaita kültürü için örnek alındı. Hasta akut gastroenterit (AGE) ve enfeksiyona sekonder KBH zemininde akut böbrek hasarı
(ABH) ile Nefroloji servisine yatırıldı. İdrar ve gaita kültüründe üreme olmadı.
Gastrointestinal sistem (GIS) panelinde; Enteroaggregative E. coli (EAEC), Enteropathogenic E. coli (EPEC) ve Enterotoxigenic E. coli (ETEC) pozitif olarak
sonuçlandı. Hastada enfeksiyon odağının gastrointestinal sistem olduğu düşünülerek siprofloksasin ve metronidazol başlandı. İlk başvurusu sırasında alınan
kan kültürü sonucunda Staf. Aureus (MSSA) üremesi olduğu görüldü. Kontrol
kan kültürü üreme olmadı. Bilateral plevral efüzyonu saptanan ve yüklenme
bulguları olan hastanın tedavisine diüretik eklendi.
Hastanın takiplerinde enfeksiyon parametrelerinde gerileme olmasına rağmen nefes darlığında, oksijen ihtiyacında, yüklenme bulgularında artış ve genel
durumunda bozulma oldu. Yatışında alınan kan kültüründe MSSA üremesi, sedimentasyon yüksekliği (ESR>100) olan ve klinik durumu birlikte değerlendirilen hastada Enfektif Endokardit ön tanısı ile Transtorasik EKO istendi. EKO’da;
EF:%50, grade 2 mitral ve aort yetersizliği, ileri triküspit yetersizliği, pulmoner
hipertansiyon, ileri aort darlığı ve aort kapakta şüpheli görünüm (Dejenerasyon? Kalsifikasyon? Vejetasyon?) izlendi. Ampirik olarak Sefazolin 2x2 gr IV
olacak şekilde antibiyoterapisi düzenlendi ve Transösefagial EKO (TEE) istendi.
TEE raporu “aort kapak kalsifik ve kapak açılımı azalmış olup non koroner
küspis üzerinde osile olan 5 mm çapında vejetasyon ile uyumlu görünüm mevcuttur” şeklinde geldi. Hastaya mevcut antibiyotik tedavisinin devamı ile 2 hafta
sonra kontrol TEE yapıldı, vejetasyon saptanmadı. Hasta antibiyoterapisinin 4
haftaya tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
Tartışma: Ateş, nefes darlığı semptomları ve akut faz reaktanı yüksekliği ile
başvuran hastalarda öncelikle pandemi nedeniyle Covid akla gelse de bizim
hastamızda olduğu gibi diğer nadir enfeksiyon sebepleri de akılda tutulmalıdır.
Hasta ateş, ishal, genel durum bozukluğu ile prezente olmuştur. Covid enfeksiyonu dışlandıktan sonra GIS panelinde E.Coli saptanması gastrointestinal sistem kaynaklı bir enfeksiyonu düşündürmüştür. Ancak hastanın AGE tedavisi
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Resim 1. Tanı TEE

Resim 2. Kontrol TEE
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birinde böbrek hasarı olmadığı görüldü (5). Hiperkalemik olmayan egzersiz ilişkili
rabdomiyoliz hastalarının özelliklerini araştırmak ve ortaya koymak için sistematik
bir inceleme yapılmalıdır. Bulgular, klinisyenlerin rabdomiyoliz sırasında böbrek
hasarı yokluğunda bile hiperkalemi beklemesi gerektiği şeklindeki dogmaya meydan okuyabilir ve böbrek hasarı varlığında bile egzersiz ilişkili rabdomiyoliz sırasında normokalemi oluşabileceği bulgusunu ortaya çıkartabilir.

Tablo 1. Başvuru anındaki ve tedavi sonrasındaki laboratuvar değerleri
Parametreler

Başvuru Anı

Tedavi Sonrası

91,7

90,2

2,1 (Bazal krea:1,4)

1,68

AST (U/L)

42,4

17,3

ALT (U/L)

17,3

<5

LDH (U/L)

336

208

Albumin (g/L)

33,1

29,3

Sodyum (mmol/L)

133

147

Potasyum (mmol/L)

4,29

3,33

Ürea (mg/dl)
Kreatinin (mg/dl)

CRP (mg/L)
Prokalsitonin (ng/mL)
Sedimentasyon (mm/h)

212,85

33,49

44,9

0,0936

101

51

BNP (ng/L)

>35000

-

WBC

12720

6410

Nötrofil Sayısı

11590

4000

Lenfosit Sayısı

560

1230

HGB (g/dl)

10,4

9,9

105000

202000

Trombosit Sayısı

Anahtar kelimeler: rabdomiyoliz, akut böbrek hasarı, potasyum, egzersiz
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Giriş: Rabdomiyoliz, kas nekrozu sonucu kas içeriğinin (örn. miyoglobin,
kreatin kinaz, elektrolitler) dolaşıma salınması ile karakterize bir sendromdur.
Hastalık şiddeti, asemptomatik kas enzimi yüksekliğinden elektrolit dengesizliği
ve akut böbrek hasarı (ABH) nedeniyle hayatı tehdit edici tabloya kadar değişebilir (1). Kas yıkımı ile hücre içi içeriğin kana salınması, ABH yokluğunda
bile sıklıkla hiperkalemi ve hiperfosfatemiye neden olur. ABH durumunda ise
hiperkaleminin şiddeti böbrek hasarının derecesiyle orantısız seyredebilir (2).
Sunmak istediğimiz hastada egzersiz ilişkili rabdomiyolizden kaynaklanan ciddi
ABH varlığına karşın normokalemi görülmesi önem arz etmektedir.
Vaka: Bilinen herhangi bir hastalığı, ilaç veya madde kullanımı olmayan 27
yaşındaki erkek hasta, yakın zamanda başlayan bulantı ve kusma şikâyeti ile
acil servise başvurdu. İshal veya karın ağrısı yokmuş. Vital bulguları normal
sınırlardaydı. Hasta dört gün önce yüzme sonrası koyu idrar yaptığını ancak
ertesi gün idrarının normal renge döndüğünü belirtti. Hasta yüzdüğü günün
çok sıcak ve nemli olduğunu; antrenmansız olduğunu, yüzmesinin çok yorucu
ve uzun sürdüğünü söyledi. Kan testlerinde evre 3 ABH (kreatinin 8.07 mg/dL),
orta düzeyde transaminaz yüksekliği (ALT: 214 U/L ve AST 384 U/L) ve belirgin
kreatin kinaz (CK) yüksekliği (CK: 14.851 U/L) saptandı. İdrar tahlilinde hafif
protein ve orta derecede hemoglobin/miyoglobin saptandı ancak eritrosit yoktu.
Elektrolit seviyeleri sodyum 132 mmol/L, potasyum 4.0 mmol/L, fosfor: 6.7 mg/
dL şeklindeydi. Ürik asit ise 13.1 mg/dL idi. Asidoz mevcut değildi. Abdominal
ultrasonda hafif hepatosteatoz ve 2. derece renal parankimal hastalıkla ilişkili
ekojenite artışı görüldü. Hastaya egzersiz ilişkili rabdomiyolize bağlı ABH tanısı
kondu ve hidrasyon başlandı. Takiplerde hastada klinik düzelme sağlandı.
Tartışma: Hastamızın evre 3 ABH’ya neden olan rabdomiyoliz seyri sırasında
şiddetli hiperkalemi yaşamasını beklerken normokalemik seyrederek klasik bilgilere uyumsuz bir tablo göstermesi nedeniyle dikkat çekici olduğunu düşünüyoruz.
Potasyum – akut börek hasarı derecesi uyumsuzluğunun birkaç nedeni olabilir:
Birincisi sıcaklık ve egzersiz, terleme ve takipneye neden olarak sırasıyla terle direkt potasyum kaybına ve potasyumun hücre içine girişine neden olur. İkincisi,
sıcaklık ve egzersize bağlı sıvı kaybı, renin-anjiyotensin-aldosteron aksının aşırı
çalışmasına yol açarak kaliüreze neden olur (3). Son olarak da devam eden idrar
çıkışı ve hastanın kusması potasyum kaybında rol oynamış olabilir. Yapılan kısa
literatür taramasında ilginç bir şekilde böbrek hasarına hipokalemi veya normokaleminin eşlik ettiği, egzersiz ve/veya sıcak çarpması ile indüklenen 7 rabdomiyoliz hastasını içeren bir vaka serisi görülmüştür (4). Egzersiz ilişkili rabdomiyoliz
gelişmiş 35 hastadan oluşan başka bir vaka serisinde de benzer şekilde başvuru
sırasında hastaların normokalemik olduğu görülmekle birlikte bu hastaların hiç-
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Giriş: Kannabinoidlerin bir alt grubu olan sentetik kannabinoidlerin(sk)
uyuşturucu madde olarak kullanımları hem ülkemizde, hem de dünyada olukça yaygındır. En sık görülen yan etkiler, motor koordinasyonda azalma (%38),
taşikardi ve aritmi (%33), dissosiatif bozukluk (%22), baş dönmesi (%20), paranoya (%18), konfüzyon (%18), baş ağrısı (%18), panik bozukluk (%14), bulantı veya kusma (%9), depresyon (%4) ve psikozdur (%4). Bunlara ek olarak,
hiperglisemi (%25), lökositoz (%9), hipokalemi (%27) ve akut böbrek hasarı
görülebilir. Bu yazıda Bonzai kullanımına bağlı oluşan akut interstisyel nefrite
bağlı akut böbrek hasarı olgusu sunulmuştur.
Olgu: Otuz üç yaşında, bilinen ek hastalığı olmayan, 6 yıldır Bonzai kullanan erkek hasta, 1 haftadır devam eden bulantı ve kusma şikayetleri sonrasında acil servise başvurdu. Gelişinde yapılan tetkiklerinde lökosit:7700/mm³,
Hb:12,2gr/dl, PLT:95000/mm³, üre:183mg/dl, kreat:15mg/dl, ürik asit:12mg/
dl, CRP:11mg/L, AST:47 IU/L, ALT:162 IU/L, CK:311 U/L, venöz kan gazında
pH:7,38, CO₂:42mm/Hg, HCO₃:24mmol/L, laktat:1,2 mmol/L,Na:134 mmol/L,
K:3mmol/L olan hasta, acilde 2 saat hemodiyalize alındıktan sonra akut böbrek hasarı etiyolojisinin araştırılması için İç Hastalıkları Servisi’ne interne edildi.
Serum kreatinin düzeyindeki yüksekliğin devam etmesi nedeniyle akut interstisyel nefrit ön tanısıyla 3 gün 1 gram pulse steroid tedavisi uygulandı. Steroid
tedavisi sonrasında kreatinin düzeylerinde anlamlı düşüş gözlendi. Toplam 3
seans hemodiyaliz yapılan hastaya 3 gün sonra renal biyopsi yapıldı. Hastanın eksterne edilirken laboratuvar değerleri; Lökosit 8900/mm³, Hb:11,4 gr/dl,
PLT: 269000/mm³, üre:47mg/dl, ürik asit:4,6mg/dl, CRP:18mg/L AST:18 IU/L,
ALT:35 IU/L, Na:144 mmol/L, K:4,4mmol/L şeklindeydi. Hastanın akut böbrek
hasarı, steroid tedavisiyle düzelerek kreat:1,9mg/dl düzeyine gerilemesi üzerine geçici hemodiyaliz kateteri çekildi. Renal biyopsi raporunda glomerüllerde
hafif derecede mezangial matriks ve hücre artışı, tubuluslarda dejeneratif ve
rejeneratif değişiklikler, tubulus lümeninde kristaloid, interstisyel alanda ödem
ve inflamasyon görüldü. Hastanın biyopsisi tanısal olarak akut interstisyel nefrit
olarak değerlendirilmiştir.
Sonuç: Sentetik kannabinoid türevi olan Bonzai, akut tubuler nekroz, rabdomiyolize bağlı akut böbrek hasarı ve akut interstisyel nefrit şeklinde böbrek
yetersizliği yapabilir. Bizim vakamızda akut böbrek hasarının nedeni, akut tubulopati ve akut interstisyel nefrit olarak değerlendirilmiştir. Ampirik yapılan steroid tedavisinin, iyileşme sürecini hızlandırdığını düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Akut İnterstisyel Nefrit, Sentetik Kannabinoid, Akut Böbrek Hasarı
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Giriş: Antiglomerüler bazal membran (anti-GBM) hastalığı, dolaşımdaki
antikorların, glomerüler bazal membrana (GBM) ve alveolar bazal membrana
(ABM) özgü bir antijene karşı yönlendirildiği ve hızla ilerleyen glomerülonefrit
ve/veya alveolar kanama ile sonuçlanan küçük bir damar vaskülitidir.(1)AntiGBM hastalığı olan hastaların çoğu (yaklaşık yüzde 90) hızlı ilerleyen glomerülonefritin klinik özellikleri ile başvurur. Yüzde 25 ila 60'ı eşlik eden alveoler
kanama ile başvurur ve hastaların küçük bir kısmı izole pulmoner bulgularla
başvurur.(1) Anti-GBM hastalığının teşhisi, ELISA kullanılarak serumda veya
immünofloresan boyama ile böbreklerde anti-GBM antikorlarının varlığına dayanır. Anti-GBM antikoru, bu sendrom için patognomonik olsa da, insanların
%1'ine kadar yanlış pozitif sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu, tahlilin diğer tip IV kolajen zincirlerine karşı antikorlar aldığını gösterebilir.(2)
Renal sınırlı Anti-GBM hastalığı akut böbrek yetmezliği (ABY) ile prezente
olduğunda, akut böbrek yetmezliği nedeni olabilecek başka bir neden varlığında
ileri inceleme yapılmaz ise tanı atlanabilmektedir. Buna istinaden, tarafımıza
gastrointestinal kanama ve ABY ile başvuran olgumuzu aşağıda sunmaktayız.
Olgu sunumu: 69 yaşında kadın hasta, hematemez ve melena şikayeti ile
Acil servise başvurduğunda yakınmalarına son 1 aydır eşlik eden halsizlik ve
kilo kaybı eşlik ediyordu. Apendektomi, inguinal herni ve multinodüler guatr
nedenli subtotal tiroidektomi operasyon öyküsü olan hastanın 15 paket/yıl sigara alışkanlığı mevcut. Essitalopram dışında düzenli kullandığı ilaç yok.
Fizik muayenede, genel durum orta, bilinç açık koopere oryante idi, Kan
basıncı: 110/80 mmHg, ateş:36,6,nabız 115/dk ve solunum sayısı 18/dk.idi. Akciğerde solunum sesleri azalmış ve bilateral alt-orta zon ralleri mevcuttu, sakral
ve pretibial ödem eşlik etmiyordu. Diğer fizik muayene bulguları olağandı.
Labaratuvar testleri tablo 1’de özetlenmiştir.
Yapılan incelemelerde 2 ay önceki kreatin:1,5 mg/dL, Hb:10,8 g/dL, PLT:698
10^3/µL olan hastada ilk planda Gastrointestinal kanamaya sekonder ABY
düşünüldü, anürik, asidotik ve hiperkalemik olduğundan Hemodiyaliz (HD)
tedavisi başlandı. Sıvı replasmanı ile volüm dengesi sağlanmasına ve üst gastrointestinal sistem endoskopisinde saptanan Forest 3 ülserden kanama devam
etmemesine rağmen anürisinin devam etmesi üzerine ileri inceleme yapılmasına
karar verildi. Bakılan immünolojik ve viral serolojik testler tablo 2’de özetlenmiştir. Hastanın batın ultrasonunda böbrek boyutları 9.5 cm, parankim kalınlığı
17 mm idi, ekojenitesi ise normaldi. Renal doppler USG’de arteriyel ve venöz
yapılar normaldi.
Renal biyopsisinde destrükte olmuş kresentler mevcut idi ve glomerüllerin
%90’ında global skleroz izlendi. immunfloresan incelemede zayıf lineer IgG
boyanması ile immünolojik olarak saptanan anti-GBM pozitifliğini destekleyici
nitelikteydi.
Başvuru sırasında çekilen akciğer görüntülemesinde pulmoner hemoraji bulgusu olmayan hastaya Renal sınırlı Anti-GBM hastalığı tanısı ile 500 mg/gün
pulse steroid, iv 1000mg siklofosfamid ve plazmaferez planlandı, HD’e devam
edilmesine karar verildi.
Pulse steroid tedavisinin 2. Gününde boğaz ağrısı yakınması olan hastadan
alınan COVİD PCR + saptandı, yeniden çekilen HRCT’sinde buzlu cam alanları mevcut idi, ön planda COVİD pnömonisi lehine değerlendirildi, pulmoner
hemoraji bulgusu saptanmadı. Covid pnömonisinden dolayı hastaya siklofosfamid tedavisi başlanamadı, steroid düşük doz devam edildi. Hastaya 14 seans
TDP ile plazmaferez yapıldı.
Plazmaferez sonrası hastanın Elisa Glomerül bazal membran antikoru:>23
U/ml olarak sonuçlandı. Ancak tedaviler ile idrar çıkışı başlamayan, böbrek
fonksiyon bozukluğu devam eden hastanın böbrek biyopsisinde global skleroz
oranının da %90 olması göz önüne alınarak rutin HD hastası olarak kabul edildi. Ek tedaviyi kabul etmeyen hasta taburcu edildi.
Sonuç: Akut böbrek yetmezliği klinik olarak oligürik, nonoligürik veya anürik olarak tanımlanabilmektedir[3,4]. Bu ayrım, etyoloji ve prognoz hakkında
klinisyenlere fikir vermesi açısından önemlidir. Klasik olarak, anürik ABY'nin nadir olduğu ve tam üreteral obstrüksiyon, şok veya bilateral renal arter oklüzyonu
ve kortikal nekroz gibi majör bir vasküler olayla ilişkili olduğu bilinmektedir [3].
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Hastamızın pulmoner bulgunun olmaması ve ek olarak gastrointestinal kanamasının olması ise tanının ilk olarak akla gelmemesinde önemli bir etkileyici
faktör idi. Ancak bazal kreatin seviyesinin normal olması, 1 aydır olan konstitüsyonel semptomlarının olması bizi akut böbrek yetmezliği etyolojisi ile ilgili
düşünmeye teşvik etti. Hastamızın gelişinde gastrointestinal kanamaya rağmen
hemorajik şok tablosu yok idi, yapılan Renal USG ve Doppler USG de obstrüksiyon ya da vasküler hadise mevcut değil idi. Ancak komplet anüri ile gidebilecek hızlı ilerleyen glomerülonefritler için yapılan tetkikler ile hastamızın tanısını
koyabildik. Literatür incelememizde Anti-GBM hastalığının sebep olduğu bir
gastrointestinal kanama olgusuna rastlamamakla birlikte, 2016 yılında Okiro
ve arkadaşlarının yayınladığı, yayınlandığı tarihte bildirilen en yaşlı Anti-GBM
nefrit hastasının (5) klinik prezentasyonunun kanlı diare olduğunu gördük.
İç hastalıkları pratiğinde çalışırken hastalık ve etyolojilerini anlamlandırmak,
altta yatan sebepleri titizlikle incelemek doğru tanı ve tedavi yönetimi açısından
oldukça önemlidir. Bu da detaylı bir anamnez ve klinik inceleme ile mümkün
olabilmektedir.
Kaynaklar
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MCV

77

81 - 102

Trombosit

537

150 – 450 10^3/µL

Lökosit

12

4.5 - 11.0 10^3/µL

INR

1.51

0.9 - 1.2

pH

7.28

7.32 - 7.43

Bikarbonat

7.8

23 – 27 mmol/l

PaCO2

17.2

41 – 51 mmHG

Protein/Kreatinin (Spot İdrar)

131

< 0.15 g/g Krea

Eritrosit

51

0-5 hpf

24 saatlik idrarda sodyum 113 mmol/gün, potasyum 73,5 mmol/gün, klor
185 mmoL/gün, kalsiyum 6 mg/gün idi. Batın ultrasonografide her iki böbrek
boyutları normal olup, taş ve ektazi saptanmadı
Hipokalemi, hipomagnezemi, metabolik alkalozu olan ve normotansif seyreden hastada Gitelman ön tanısıyla genetik test istendi. Olguda Yeni Nesil Dizileme yöntemi ile panel testinde SLC12A3 geninde novel homozigot c.2238G>A
(p.(Trp746*) nonsense değişimi saptandı.
Hastaya Gitelman tanısı konularak Magnezyum oksit 3*613.2 mg ve Potasyum klorür ampul 3*2.25 gram tedavisi başlandı. Gebelik istemi olan hastaya
spironolakton tedavisi başlanmadı. Mevcut tedavi sonucu Mg düzeyi 0.6 mg/dl
ve K düzeyi 3.4 mmol/L’e yükselen hastanın uyuşma karıncalanma yakınmaları
geriledi.
Sonuç: Kronik ve tedaviye dirençli hipokaleminin en sık sebepleri Gitelman
sendromu, diüretik bağımlılığı ve Bulimia nervosa hastalarında olduğu gibi gizli
kusmalardır3. Hastalarda normal kan basıncı, hipokalemi, metabolik alkaloz,
hipomagnezemi ve belirgin şekilde hipokalsüri vardır. Böbrek yetersizliğine ilerleme son derece nadirdir4. Ayırıcı tanıda diğer bir ailesel hipokalemik alkaloz
nedeni olan Bartter sendromu göz önünde bulundurulmalıdır.
Gitelman sendromunun tedavisinde potasyum replasmanı, hipomagnezeminin düzeltilmesinin yanısıra amilorid, triamteren ve spironolakton gibi potasyum tutucu diüretikler kullanılır. ACE inhibitörleri de hipokalemi kontrolünde
kullanılabilir.
Sonuç olarak metabolik alkaloz, hipokalemi ve normal kan basıncı olan
erişkin hastalarda diüretik ve laksatif bağımlılığı ve kronik kusmanın yanısıra
ailesel hipokalemik alkaloz sendromu olan Gitelman sendromu da ayırıcı tanıda
düşünülmelidir.

Lökosit

84

0-5 hpf

Anahtar kelimeler: Hipokalemi, alkaloz

Tablo 1.
Tetkik Adı

Sonuç

Referans Aralığı

Üre

494

10 – 50 mg/dl

Kreatinin

18.8

0.6 - 1.1 mg/dl

Potasyum

7.2

3.5 – 5 mEg/l

Sodyum

133

136 – 145 mEg/l

Albumin

26

35 – 52 g/l

Globulin

46

25 – 35 g/l

CRP

65

0 – 5 mg/l

Hemoglobin

3.5

11.7 - 16.1 g/dl

İdrar Bulguları

Kaynaklar
1. Bettinelli, A., Bianchetti, M. G., Girardin, E., Caringella, A., Cecconi, M., Appiani, A. C.,... & Vitucci, P. (1992). Use of calcium excretion values to distinguish
two forms of primary renal tubular hypokalemic alkalosis: Bartter and Gitelman
syndromes. The Journal of pediatrics, 120(1), 38-43.
2. Lemmink, H. H. (1998). Knoers NV, Karolyi L, van Dijk H, Niaudet P, Antignac C,
Guay-Woodford LM, Goodyer PR, Carel JC, Hermes A, Seyberth HW, Monnens
LA, and van den Heuvel LP. Novel mutations in the thiazide-sensitive NaCl cotransporter gene in patients with Gitelman syndrome with predominant localization
to the C-terminal domain. Kidney Int, 54, 720-730.
3. Reimann, D., & Gross, P. (1999). Chronic, diagnosis-resistant hypokalaemia.
Nephrology Dialysis Transplantation, 14(12), 2957-2961.
4. Bonfante, L., Davis, P. A., Spinello, M., Antonello, A., D'Angelo, A., Semplicini,
A., & Calò, L. (2001). Chronic renal failure, end-stage renal disease, and peritoneal dialysis in Gitelman's syndrome. American journal of kidney diseases, 38(1),
165-168.

Tablo 2.
ANA(antinükleer antikor)

1/160 pozitif

Anti-dsDNA (Crithidia, IFA)

Negatif

Anca Profil PR3

Negatif

Anca Profil MPO(myeloperoksidaz):

Negatif

Anca Profil GBM(anti-glomerül bazal membran antikoru)

+3 pozitif

ELisa Glomerül bazal membran antikoru

>200 U/ml

HBsAg:

Negatif

Anti HBs:

601.89 mIU/mL

AntiHBcIgG

Negatif

Anti-HCV

Negatif

Anti-HIV

Negatif

Nefroloji

Nefroloji
PS-304

PS-303

HIZLI İLERLEYEN AKUT BÖBREK HASARINDA NADİR BİR
ETİYOLOJİ: GOODPASTURE SENDROMU

HİPOKALEMİNNİ NADİR BİR NEDENİ OLARAK GİTELMAN
SENDROMU: OLGU SUNUMU

Engin Çeşmeci1, Ahmet Burak Fedai1, Oğuz Abdullah Uyaroğlu2, Tolga
Yıldırım3

Burak Gültekin1, Hilal Konyaoğlu1, Tuğba Kalaycı2, İlknur Suer2, Nurana
Güller3
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3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı

2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Abd Tıbbi Genetik Bd
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Abd Nefroloji Bd

Giriş: Gitelman Sendromu; otozomal resesif kalıtımlı, hipokalemik metabolik alkaloz, hipomagnezemi ve hipokalsiüri ile karakterize renal tubuler bir
hastalıktır1. Böbreklerde distal kıvrımlı tübülde bulunan tiyazid duyarlı Na/Cl
kotransporterini kodlayan SCL12A3 genindeki inaktive edici mutasyon sonucu
oluşur2. Yaygın semptomları halsizlik, kas güçsüzlüğü ve kramplar, tetani, yorgunluk, noktüri ve polidipsidir.
Olgu: 25 yaşında kadın hasta polikliniğimize tüm vücutta uyuşma ve ellerde
karıncalanma yakınmasıyla başvurdu. Bilinen hastalığı ve düzenli ilaç kullanımı
yoktu. Fizik muayenesinde patolojik bulguya rastlanmadı. Tansiyonu 100/70
mmHg ve nabzı 72/ritmik olarak görüldü.
Laboratuvar tetkiklerinde; Arter kan gazı incelemesinde; pH 7,46, parsiyel
oksijen basıncı (pO2): 82 mmHg, parsiyel karbondioksit basıncı (pCO2): 40
mmHg, bikarbonat (HCO3): 28 mmol/L, oksijen satürasyonu 97 K:2.9 mmol/L
ve Na:141 mmol/L olarak bulundu. İdrar tetkikinde; pH 7.5, dansite 1015, protein ve glikoz negatif idi. Günlük proteinüri miktarı 82 mg olup, idrar sedimenti
normaldi. Kan biyokimyasında; kan üre azotu (BUN) 10 mg/dL, kreatinin 0,6
mg/dL, sodyum 139 mmol/L, potasyum 2.9 mmol/L, klor 97 mmol/L, kalsiyum
9,2 mg/dL, magnezyum 0,46 mg/dL (normal aralık: 0,7-1,1 mg/dL) idi.

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Giriş: Goodpasture Sendromu, anti-glomerüler bazal membran hastalığı, renal ve alveolar bazal membrana karşı gelişmiş olan antikorlara sekonder gelişen
küçük damar vaskülitidir.1
Klinik tablo büyük çoğunlukla hızlı progresif glomerülonefrit (RPGN: rapidly
progressive glomerulonephritis) olarak gözlenmekte olup vakaların 25-60%’sinde pulmoner hemoraji tabloya eşlik etmektedir. Ateş, artralji, kilo kaybı gibi
genel bulgular çoğunlukla kısa süreli eşlik etmekle birlikte daha uzun süre semptomu olan hastalarda görülmektedir.
"SARS-CoV-2" virüsünün neden olduğu’’ Coronavirus Hastalığı 2019" (COVID-19) asemptomatik olabileceği gibi pnömoni ile birlikte akut respiratuvar
distres sendromu sonucu ölümlere de neden olmaktadır. En yaygın enfeksiyon
görünümü pnömoni gibi görünse de COVID-19'u diğer üst / alt solunum yolu
enfeksiyonlarından ayırt ettirecek benzersiz bir klinik özellik yoktur.2 Görüntüleme tetkiklerinde buzlu cam dansiteleri ve nodüler opasiteler COVID-19 tanısı
için güçlü belirteçler olup SARS-CoV-2 Polimerize Zincir Reaksiyonu (PCR) negatif olan hastalarda benzer klinik görünüme neden olabilecek pulmoner ödem,
alveolar hemoraji gibi durumlar da ayırıcı tanıda mutlaka akılda tutulmalıdır. 3
Bu olgu sunumunda hemoptizi şikâyeti ile başvuran, radyolojik görüntülemeleri sonucu COVID-19 pnömonisi düşünülerek tedavi verilen ancak ek klinik ve
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laboratuvar bulguları sonucu Goodpasture Sendromu tanısı konulan bir hasta
tartışılmıştır.
Olgu Sunumu: Tip 2 Diabetes Mellitus (T2DM), hipertansiyon (HT), kronik
böbrek hastalığı (KBH- 3yıl – bazal kreatinin düzeyi 2,1mg/dL), hiperlipidemi
(HPL) tanıları ile takip edilen 58 yaşında kadın hasta son 1,5 yıldır aralıklı olan
öksürük, bulantı şikayetlerinin artması ve sıklaşması üzerine dış merkeze başvurmuş. Ön tanı olarak COVID-19 düşünülmüş olan hastanın PCR sonucu negatif
olmasına rağmen Toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT) bilateral periferik buzlu cam dansiteleri ve nodüler opasiteler görülmesi üzerine COVID-19 pnömonisi ekarte edilemez şeklinde yorumlanmış ve hastaya COVID-19 tanısı konularak
5 gün favipravir tedavisi verilmiş. Hastanın eş zamanlı halsizlik, öğünlerden sonra başlayan bulantı ve yemek içeriğinden oluşan kusma şikayetleri oluyormuş.
Öksürük ve kan ile karışık sarı renkli balgam şikayetleri devam etmekteymiş.
Favipravir tedavisi ile şikayetleri kısmi gerileyen hasta uykusu sırasında ani
gelişen hemoptizisi olması üzerine dış merkeze tekrar başvurmuş. Kreatinin değeri 7,9 mg/dL saptanan hasta hemoptizi ve akut böbrek hasarı etiyolojisinin
araştırılması amacıyla hastaneye yatırılmış. Renal Ultrasonografisinde böbrek
boyutları normal olarak değerlendirilmiş olup mevcut kliniği üremi ile ilişkilendirilerek hemodiyaliz (H/D) önerilmiş. H/D kabul etmeyen hastada ön tanı olarak
RPGN düşünülerek 3 gün, 500 mg/gün intravenöz(iv.) metilprednizolon (MPZ)
tedavisi verilmiş. El ve bacaklarında şişlik olan hasta kendi isteği ile tedaviyi
yarım bırakarak KBH nedeniyle takipte olduğu Nefroloji polikliniğimize başvurdu. Başvuru anında kreatinin değeri 8,50mg/dL olan hasta ileri tetkik ve tedavi
planı ile 14/10/2020 tarihinde hospitalize edildi.
Yatışı sırasında laboratuvar bulgularında hemoglobin 9,5g/dL, kreatinin
8,50mg/dL, kan üre azotu (BUN: blood urea nitrogen) 101,7mg/dL, ürik asit
6,57mg/dL olarak görüldü. Akut faz reaktanlarından eritrosit sedimentasyon hızı
81mm/sa., CRP düzeyi 1,32 mg/dL görüldü. Hastanın bakılan idrar tetkiklerinde mikroskobik hematürisi ve 26,6gr/grCre düzeyinde proteinürisi görüldü.
Toraks BT değerlendirmesinde bilateral akciğerlerde periferik yerleşimli yuvarlak şekilli buzlu cam opasitesi izlenmiş olup tipik olmamakla birlikte atipik viral
enfeksiyonların ayırıcı tanıda düşünüldüğü belirtildi. Romatolojik hastalıkların
taranmasına yönelik ANA, Anti-dsDNA ve ANCA profili istendi; tetkik sonuçları
negatif olarak görüldü. Hasta klinik bulgular ve laboratuvar tetkikleri ile birlikte
değerlendirildiğinde COVID-19 tanısından uzaklaşıldı.
Hastaya akut böbrek hasarı etiyolojisi nedeniyle yapılan Renal biyopsi sonucunda «diffüz ekstrakapiller proliferasyon gösteren nekrotizan glomerülonefrit (9/16 glomerülde kresentik ve 1/16 glomerülde fibrinoid nekroz)» ve bazal
membranda lineer IgG birikimi gösterilmesi sonucunda Anti-GBM Hastalığı
(Goodpasture Sendromu) tanısı konuldu. Eş zamanlı gönderilmiş olan AntiGBM antikor düzeyinin de anlamlı yüksek raporlanması üzerine hastaya Goodpasture Sendromu tanısı desteklenerek hastaya yüksek doz MPZ, siklofosfamid
ve terapötik plazma değişimi tedavisi planlandı.
64mg/gün MPZ ve gün aşırı 5 seans terapötik plazma değişimi sonrasında
hemoptizi şikayetlerinin gerilemesine karşın kreatinin değerinin 8,50mg/dL düzeyinde kalması ve son dönem böbrek hastalığı kliğinin oturması üzerine hasta
renal replasman tedavisi (RRT) planı çizilerek taburcu edildi.
Tartışma: Goodpasture Sendromu, renal ve alveol bazal mebranlarına özgü
gözlenmekte olan antijene karşı gelişmiş olan antikorlar ile gelişmiş olan bir küçük damar vaskülitidir. Sıklıkla renal ve pulmoner tutuluma sekonder semptomlar ile karakterize bir klinik seyir göstermektedir. Klinik değerlendirmede
vaskülitlerde sık görülen bulgular olarak myalji, artralji, kilo kaybı gibi tablolarla
karşılaşılmaktadır.1 Konstitüsyonel semptomların uzun süreli olarak görülmesi
Goodpasture Sendromunun akut seyri için nispeten beklenmeyen bir bulgu olmakla birlikte çoğunlukla Anti-MPO pozitifliği veya eşlik eden ikincil vaskülit
tablolarını düşündürmektedir.4
Klinik bulguların ileri renal hasar gelişmeden hastalar tarafından fark edilmemesi ve eşlik eden hemoptizi şikayetlerinin hastalar tarafından masif olmadığı
sürece göz ardı edilmesi nedeniyle tanıda geç kalınan vakalar görülmektedir.5
Patolojik/klinik tanının geç tanı konulması durumunda geri dönüşsüz renal hasara yol açarak hastalarda uzun süreli RRT gereksinimine yol açmakta veya
pulmoner hemoraji progresyonuna yol açarak morbidite/mortalite tablolarına
neden olmaktadır. 1
Pandemi döneminde neredeyse tüm solunum yolu şikayetleri ile başvuran
hastalarda COVID-19 pnömonisi düşünülmekte, klinik ve görüntüleme tetkiklerinde ayırıcı tanılara neden olabilecek diğer tanılar gözden kaçabilmektedir.6
Bizim vakamızda da öncelikle COVID-19 pnömonisi düşünülerek hastaya tedavi başlanılması, Goodpasture Sendromu tanısının geç konulmasına ve renal
hasarın geri dönüşümsüz hal almasına neden olmuştur.
Hastaların erken tanınması ve progresif klinik tablo ortaya çıkmadan önce
tanı konularak immunsupresif tedavinin başlanması geri dönüşsüz renal hasarın
önüne geçmektedir. Tedavi olarak ön planda pulse iv. MPZ tedavisi ve özellikle pulmoner hemorajinin görüldüğü vakalarda bizim vakamızda da kullanıldığı
üzere ek olarak plazmaferez tedavisi tercih edilmektedir.5
Her ne kadar pandemi döneminde solunum semptomları ile başvuran hastalarda ilk planda COVID-19 düşünülse de ayırıcı tanıda bu semptomlara neden
olabilecek diğer tanılar da mutlaka akılda tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: Akut Böbrek Hasarı, Glomerülonefrit, Goodpasture Sendromu
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Hastanın hemoptizi ve öksürük şikayetleri ile dış merkezde değerlendirilmiş ve
periferik yerleşimli opasiteleri nedeniyle ön planda COVID-19 pnömonisi lehine
değerlendirilmiş olan kontrastsız Toraks BT tetkiki.

Nefroloji
PS-305

NADİR BİR VAKA: RENAL TRANSPLANTLI HASTADA COXİELLA
BURNETİİ MİYOKARDİTİ
Ozan Salman
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Q ateşi, Gram negatif kokobasil bir proteobakteri olan Coxiella
burnetii'nin neden olduğu, geniş bir klinik spektrum ile prezentasyonu olabilen
zoonotik bir enfeksiyondur.
Q humması insanlara en sık infekte koyun, keçi ve sığırların kontamine atıklarının inhalasyonuyla, pastörize edilmemiş süt ürünlerinin alımı ve nadiren kan
transfüzyonu yoluyla da bulaşabilmektedir. Cinsel yolla Q humması geçişi de
bir olguda bildirilmiştir.
Hastalık asemptomatik olarak geçirilebileceği gibi, akut hastalık (grip benzeri
tablodan yoğun bakım gerektirecek ciddi pnömoni, hepatit) veya kronik infeksiyon şeklinde de prezente olabilmektedir. Kronik formlar sıklıkla endokardit,
vasküler hastalıklar ve granülomatöz hepatite yol açmaktadır. Semptomatik
enfeksiyonun görülme olasılığı yetişkinlerde çocuklara göre ve erkeklerde kadınlara göre daha fazladır. Yapılan geniş kapsamlı bir çalışmada semptomatik
olan vakalarda akut hastalık oranı % 77 olarak saptanmıştır, en yaygın klinik ise
hepatit, zatürre ve hepatit, zatürre ve yalnızca ateşti. Hepatitin genç hastalarda
ortaya çıkma olasılığı daha yüksekken, pnömoni yaşlı hastalarda ve bağışıklığı
baskılanmış hastalarda daha sık görülüyordu. Enfeksiyonun coğrafi kökeni ve o
konumdaki spesifik genotip klinik görünümü etkileyebilir. Örneğin, Kanada'da
pnömoni hepatitten daha yaygındır, oysa güney İspanya ve Fransa'da hepatit
çok yaygındır ve pnömoni nadirdir. Gebelik, immun yetmezlik, kalp kapağı lezyonları ve vasküler anomaliler gibi bazı durumlar kronik Q hummasına zemin
hazırlayabilmektedir.
Akut enfeksiyon için inkübasyon süresi yaklaşık 20 gündür. Akut Q ateşi olan
hastalar, en sık flu-like sendrom ile başvururlar. Bu sıklığı pnömoni ve hepatit
kliniği izlemektedir. Az sayıda hastada, antifosfolipid antikor sendromu ile ilişkili
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erken enfeksiyonun otoimmün bir komplikasyonu gibi görünen akut endokardit
görülebilmektedir. Makülopapüler veya purpurik döküntü (% 10), aseptik menenjit ve/veya ensefalit (% 1) ve Perikardit ve/veya miyokarditin (% 1) oranında gözlendiği de literatürde bildirilmiştir. Diğer nadir görülen bulgular arasında
nöbetler, koma, poliradikülonörit, optik nörit, hemofagositoz, hemolitik anemi,
geçici hipoplastik anemi, tiroidit, gastroenterit, pankreatit, lenfomayı taklit eden
lenfadenopati, eritema nodozum, kemik iliği nekrozu, uygunsuz ADH sendromu, antifosfolipid antikorlara bağlı mezengioproliferatif glomerülonefrit, orşit,
akut akalküloz kolesistit, epididimit ve dalak rüptürü mevcuttur.
Miyokardit, Q ateşinin şiddetli bir belirtisi olabilir. 2001 yılında yayınlanan bir
çalışmada, 15 yıllık bir süre boyunca Q ateşi olan 1276 hasta incelenmiş, sadece
8'inde miyokardit saptanmıştır; ancak miyokardit, bildirilen 12 ölümün yüzde
17'sinden sorumlu olarak görülmüştür.
Coxiella burnetii çok infektif olup tek bir bakterinin alınmasının infeksiyona
neden olabileceği bildirilmektedir. Hasta örneklerinin biyogüvenlik düzey 3 koşullarda incelenmesi önerilmektedir. Bu nedenle Q humması tanısı genellikle
serolojik testler ile yapılmaktadır. C. burnetii faz değişikliği gösteren bir bakteri olması nedeniyle akut infeksiyonda Faz II antijenlerine karşı antikorlar daha
yüksek oranda saptanırken kronik infeksiyonda hem Faz I hem de Faz II antijenlerine karşı yüksek titrede antikorlar saptanır. Anti-faz II, IgG için ≥200 ve
IgM için ≥50 ise akut Q ateşi tanısını doğrulamaktadır. Alternatif bir yaklaşım,
üç ila altı hafta arayla alınan akut ve nekahat fazlarından alınan serum örnekleri
arasında IFA ile anti-faz II IgG'de dört kat artışı belgelemek olabilir. Serolojik
testlerde tek serum örneğinde IFA IgG titresinin ≥1:128 bulunması ya da ELISA ile IgM antikorlarının pozitif olarak saptanması “olası tanı” bulgusudur, tek
serum örneğinde IFA ile faz-II antijenine özgü (faz-I de olabilir) IgG titresinin
≥1:64 ve aynı anda IgM titresinin ≥1:48 olması ise akut Q ateşi için “kesin
tanı” koydurur. IFA ile çift serum örneğinde 4 kat titre artışı saptanması da akut
Q ateşi için “kesin tanı” bulgusudur.
Nonspesifik eklem ağrısı, aralıklı ateş ve halsizlik yakınmaları olan olgumuzu
sunuyoruz
53 yaşında kadın hasta, hipertansif nefropatiye bağlı KBY nedeniyle 2014
yılında kadaverik renal transplant öyküsü, post transplant diyabetis mellitus,
kronik atrial fibrilasyon ve aort yetmezliği komorbidleri mevcut. Akut rejeksiyon,
CMV ve BK virüs enfeksiyon öyküsü bulunmamakta. Prednizolon, azatiopurin
ve takrolimusun yanında apiksaban, kandesartan/hidroklortiazid kombinasyonu, metoprolol, insülin glarjin ve insülin aspart kullanmakta.
Yaygın eklem ve kas ağrısı, aralıklı ateş yüksekliği ve yorgunluk semptomları
olan hastanın yakınmaları yaklaşık 1.5 aydır devam ediyormuş. Eklemlerindeki
ağrı sürekli ve hareket ile ilişkisiz imiş. Parasetamol tedavisine minimal yanıt
tarifliyor. Hastanın fotosensivitesi, cilt döküntüsü, ağız ve göz kuruluğu mevcut değil. Oral aft ve genital ülser tariflemiyor, bel ağrısı gün içinde hareket ile
azalmıyor. Hastanın gönderilen ana profili negatif olarak sonuçlandı. Sakroiliak
grafisinde patolojik bir görünüm saptanmadı.
Mevcut olan idrar yolu enfeksiyonu için aldığı antibiyoterapi sonrasında Crp
yüksekliği devam eden ve konstitüsyonel semptomları gerilemeyen hastaya ileri
inceleme yapılmasına karar verildi. Hastanın kene,fare ve pire ile teması yok,
hayvancılık ve tarımla uğraşma öyküsü mevcut değil. Ancak çiğ süt kullanım
öyküsü mevcut.
Coxiella faz2 IgG si 1/256 titre pozitif gelen hasta akut enfeksiyon olarak düşünüldü ve 22.07.2022 tarihinde doksisiklin 2x100 mg başlandı. Coxiella tanısı
konduktan sonra göğüs ağrısı olan hastanın EKG’sinde normal sinüs ritmi mevcuttu ve ST-T değişikliği eşlik etmiyordu. Eş zamanlı bakılan troponin:44 olan
hastaya coxiella myokarditi açısından da EKO yapıldı, septumda hiperekojen
granüler görünüm saptandı ve konfirmasyon için 04.08.2022 tarihinde kardiyak MRG çekildi; LV de septumda belirginleşen konsantrik hipertrofi. LV hipokinezisi. Biatriyal dilatasyon. AY. Geç evre kontrastlı görüntülerde tanımlanan
kontrastlanma paterni hipertrofi ile ilişkili olabileceği gibi miyokardit sorgulanan
olguda eşlik eden bir enfeksiyöz süreç ekarte edilemez. Klinik veriler eşliğinde değerlendirme önerilir. şeklinde raporlandı. Kardiyolojiden alınan görüşte
hastanın kardiyak MR'ında enfeksiyöz süreçlerin ekarte edilememesi, troponin
yüksekliği ve hastanın şikayetlerinin doksisiklin tedavisiyle gerilemesi sebebiyle
hastanın klinik olarak miyokardit kabul edilebileceği belirtildi.
Anahtar kelimeler: renal transplant, coxiella burnetii, miyokardit, Q ateşi,
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NADİR BİR VAKA, MORINDA CITROFOLIA NEDENLİ
HİPOTANSİYON VE HİPERKALEMİ
Melodi Gizem Can1, 2, Nurana Guller1, Halil Yazıcı1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

2Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Yaygın olarak Noni meyvesi olarak bilinen Morinda citrofolia; analjezik, antibakteriyel, antifungal, antitümör, antiinflamatuar, antihelmintik, immunostimulan, antioksidan etkileri için kullanılan geleneksel bir Polinezya bitkisidir.
Bazı bölgelerde antihipertansif etkileri, cilt bakımı ve antilipidemik aktivite için
kullanılır. Aynı zamanda, spazmolitik ve vazodilatör etkilere de sahip olduğu
bilinmektedir. Morinda citrofolia bitkisinin anjiyotensin I dönüştürücü enzim
üzerinde inhibitör aktivitesinin, voltaja bağlı kalsiyum kanal blokajı ve hücre içi
kalsiyumun salınımının kan basıncını düşürebileceği düşünülmektedir. Burada
aşırı miktarda Morinda citrofolia özü alan, hipotansiyon ve halsizlik ile acile başvuran bir vakayı sunmayı amaçladık.
Olgu: 77 yaşında, bilinen hipertansiyon, Tip 2 Diabetes Mellitus (DM), evre
3a kronik böbrek hastalığı (KBH) tanıları olan erkek hasta; baş dönmesi, boğaz ağrısı ve halsizlik şikayetleri ile acil servise başvurdu. Fizik muayenesinde
sol kolda tansiyon 45/30 mmHg, sağ kolda tansiyon 66/50 mmHg, nabız 114/
dk; vücut ısısı, 36,3°C; SO2: %98 olarak saptandı, EKG’si sinüs ritminde tespit
edildi. Diğer sistem muayenelerinde özellik saptanmadı. Laboratuvar testlerinde hemoglobin: 13,1 (13.6-17.2), plt: 297 (155-375 K/μL), kreatinin: 2.12
(0.7-1,4 mg/dl), bazal kreatinin:1,5 mg/dL, Na:137 (136-146mmol/l), K:6,9
(3,5-5,1 mmol/l), AST: 8,7 (5-42 U/L), ALT: 9.2 (5-45 U/L), ALP: 96 (40-130
U/L), INR:1.05 (0.85-1,2), CRP:16 (0-5 mg/L), troponin T: 4.13(0-14 pg/ml),
D-dimer: 707 (0-550 pg/L) olarak tespit edildi. Covid-PCR: negatif olarak saptandı. Medikal tedavi olarak linagliptin 5 mg günde 1 adet, perindopril 5 mg/
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amlodipin 5 mg günde 1 adet ve indapamid 1,5 mg günde 1 adet kullanmakta idi. İki üst ekstremite tansiyon farkı nedeniyle acil şartlarında toraks bilgisayarlı tomografi (BT) anjiografisi planlandı, ancak akut böbrek hasarı (ABH)
ve kontrast nefropatisinden kaçınmak amaçlı üst ekstremite ve toraks manyetik
rezonans (MR) angiografik görüntüleme yapıldı. Aort diseksiyonu lehine bir
bulgu saptanmadı ve sol subklaviyen arterde darlık görüntülendi. Ekokardiografide (EKO) ejeksiyon fraksiyonu (EF): % 68, pulmoner arter basıncı (PAB):19
mmHg, minimal triküspit kapak yetersizliği ve minimum mitral yetersizliği tespit
edildi. ABH saptanan hastanın postrenal patolojilere yönelik yapılan ultrasonografik (USG) görüntülemesinde özellik saptanmadı.
Hastanın son 3 günde sıvı alımının azaldığı öğrenildi. Hasta ilaç kullanımı,
yabancı madde ve bitkisel ilaç kullanımı açısından defalarda sorgulanıldıktan
sonra, hastanın hipertansiyonuna iyi geleceği düşüncesiyle bir gün önce ilk defa
300 damla noni meyve ekstraktı içtiği öğrenildi. Perindopril /amlodipin 5 mg
tablet hipotansiyon, ABH ve hiperkalemisi nedeni ile kesildi. Potasyum yüksekliği nedeniyle yapılan ekg’ de hiperkalemi bulgularına rastlanmadı. Hastaya
insulin ile dekstrozlu tamponize mayi (% 20 dekstroz 500 cc içerisinde 15 ünite regüler insülin) ve aynı zamanda hipotansiyonu nedeniyle intravenöz mayi
başlandı. Mevcut tedavi altında kontrol potasyumu düzeyi 5.5 mmol/l saptandı.
Hastanın takip süresinde bakılan kanlarında kre 1.5 md/dl’e kadar gerilediği
ve sol kol tansiyon 85/30 mmHg, sağ kolda tansiyon 121/72 mmHg yükseldiği gözlemlendi. Hasta yeni tespit edilen sol subklaviyen arter darlığına yönelik
herhangi bir tetkik ve girişimsel işlemi kabul etmedi. Noni meyvesi ekstraktı almaması konusunda uyarıldı. Potasyumdan fakir diyet önerildi ve antihipertansif
tedavisi geçici olarak kesildi.
Sonuç: Morinda citrofolia, hipotansiyon ve hiperkalemiye yol açabilen
bir bitkidir. Deksametazonla indüklenen hipertansiyonu olan sıçanlarda noni
meyvesinin etanolik ekstraktının kan basıncını düzenleme etkisi daha önceki
bilimsel çalışmalarda saptanmıştır. Noni özü, voltaja bağlı kalsiyum kanallarını bloke ederek kan basıncını düşürür, spazmolitik ve vazodilatör etkilere sahiptir. Bu olgu sunumunda aşırı miktarda morinda citrifolia ekstraktı kullanan,
kullanmakta olduğu antihipertansif ilaçların ve ek olarak oral alınımının ciddi
azalması sebebiyle ciddi hipotansiyon ve ABH gelişen vaka tartışıldı. Toplumda
alternatif tıp ürünlerinin kullanımı giderek artmaktadır. Bazı bitki ve bitkisel ilaçların tansiyon anormalliği, elektrolit bozukluğu, hepatotoksisite gibi yan etkileri
olduğundan, bu tip durumlarda bu ürünlerin kullanılıp kullanılmadığı mutlaka
sorgulanmalıdır.
Anahtar kelimeler: Morinda Citrofolia, hiperkalemi, hipotansiyon
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SLC12A3 GENİNDE YENİ BİR HOMOZİGOT MUTASYONUN
NEDEN OLDUĞU GİTELMAN SENDROMU VE OTOİMMUN
TİROİDİT BİRLİKTELİĞİ
Oğuzhan Koca1, Mustafa Tarık Alay2, Ahmet Murt3, Aysel Kalaycı Yiğin2,
Mehmet Seven2, Işıl Bavunoğlu1
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Giriş: Gitelman sendromu (GS) nadir görülen otozomal resesif kalıtılan; hipokalemi, hipomagnezemi, hipokalsiüri ve metabolik alkaloz ile seyreden herediter bir tubulopatidir. GS, tiazid-sensitif Na-Cl kotransporter kanalını kodlayan
SLC12A3 geninde meydana gelen mutasyonlar sonucunda gelişir. Literatürde
SLC12A3 geninde Gitelman sendromuna yol açan birçok patojenik varyant
bildirilmiştir.
Vaka Sunumu: Kronik hastalık öyküsü bulunmayan 32 yaşında kadın
hasta, 1 yıldır var olan halsizlik şikayeti ile başvurusunda hipokalemik alkaloz saptandı. Renal potasyum atılımı ile uyumlu artmış transtubuler potasyum
gradienti, hipokalsiüri, artmış klor fraksiyonel eksresyonu, artmış plazma renin
aktivitesi görüldü (Tablo 1). Hipomagnezemi eşlik etmiyordu. Diüretik, laksatif
veya başka ilaç kullanımı yoktu, B12 vitamini replasman öyküsü bulunmamaktaydı. Sigara, alkol, bitkisel ürün kullanımı yoktu. 24 saat tansiyon holter ile
normotansif olduğu görüldü. Kesitsel görüntülemede böbrek parankim kalınlığı,
kontur ve boyutları normaldi. Hastalığın orta yaşta prezente olması, hastada
renal yetmezlik/renal replasman tedavi ihtiyacı bulunmaması, hipokalsiürinin
eşlik etmesi nedenleri ile Bartter sendromundan uzaklaşıldı, ön planda Gitelman sendromu düşünüldü. Tübülopati tarama paneli istendi. Yapılan Yeni Nesil
Dizileme analizi sonucunda SLC12A3(NM_000339.3) geninde c.2612G>T(p.
Arg871Leu) homozigot mutasyonu saptandı. Takiplerinde oral potasyum replasmanı ile normokalemi sağlandı. Hipokalemi etyolojisi tetkik edilirken istenen
kan tetkiklerinde subklinik hipotiroidi görülen hastanın anti-TPO ve anti-TG otoantikorları pozitif saptanarak hashimato tiroiditi tanısı aldı (Tablo 1).

Tablo 1. Laboratuar bulguları

Tartışma: Gitelman sendromu(GS), tiazide duyarlı NaCl kotransporterini
kodlayan SLC12A3 genindeki mutasyonların neden olduğu otozomal resesif
kalıtım gösteren, tuz kaybettiren bir tübülopatidir. Hastalığın ön tanısında ayırıcı
tanının yapılabilmesi için SLC12A3 geninde biallelik mutasyonların gösterilmesi
önemlidir. Sadece tek bir allelde mutasyon saptandığında hastada olası bir büyük delesyon ya da intronik bölge mutasyonları olabileceği düşünülmelidir[1].
Olguda SLC12A3(NM_00339.3) geninde saptanan c.2612G>T(p.Arg871Leu)
homozigot değişimi literatürde daha önce bildirilmemiş olup patojenite skoru
yüksek olduğu ve hastanın kliniğiyle uyumlu olduğu için yeni bir patojenik varyant olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca vakada Gitelman sendromu ile tanı alan
bir otoimmün tiroidit (Hashimato tiroiditi) bulunması da dikkat çekiciydi. Literatürde bildirilmiş az sayıda GS ile komplike otoimmün tiroidit vakası mevcut olup
bunların 3’ünün hashimato tiroiditi olduğu tespit edilmiştir [2]. Ancak çalışmalar
otoimmün tiroid hastalığı ile GS arasındaki korelasyon varlığını ortaya koyamamıştır. Olguda tespit edilen varyantın yeni patojenik bir varyant ve otoimmün tiroidit arasındaki ilişkiyi göstermek açısından literatüre katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: gitelman sendromu, hipokalemi, slc12a3, otoimmun tiroidit
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YETİŞKİN VE İMMÜNOKOMPETAN HASTADA NADİR
BİR MİKROANJİOPATİK HEMOLİTİK ANEMİ NEDENİ:
SİTOMEGALOVİRUS
Damla Aslan Kirazoğlu1, Melike Hazal Yavuz1, Şafak Mirioğlu1, Ömer Celal
Elçioğlu1, Rumeyza Kazancıoğlu2, Meltem Gürsu2
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Giriş: Sitomegalovirüs (CMV) immünosuprese bireylerde önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir, ancak şiddetli CMV hastalığına immünokompetan
kişilerde nadiren rastlanır. Biz bu olgu sunumuyla yetişkin bir hastada gelişen
mikroanjiopatik hemolitik aneminin nadir bir nedeni olan CMV enfeksiyonunu
değerlendirmeyi amaçladık.
Olgu: Membranoproliferatif glomerulonefrite (MPGN) bağlı kronik böbrek
hastalığı (KBH) ve kalp yetmezliği (KY) tanıları olan 22 yaşındaki kadın hasta
bacaklarda şişlik ve dispne şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Pulmoner ödemi olan hastada diüretik tedavisine yanıt alınamaması sebebi ile intermittan
hemodiyafiltrasyona geçildi. Yatışı sırasında hasta yakını kaynaklı olduğu düşünülen Covid-19 geçiren hastanın toraks BT’si Covid-19 ile uyumlu bulundu,
dönemin Covid-19 tedavi kılavuzuna uygun olarak hidroksiklorokin, azitromisin ve favipravir tedavileri verildi. Ateşi ve akut faz reaktanlarında artış olması
sebebi ile sekonder bakteriyel enfeksiyon düşünülerek ampirik meropenem ve
teikoplanin tedavileri eklendi. Antibiyotik tedavisi altında derin nötropenisi gelişmesi üzerine nötropeni sebebi olabileceği düşünülerek meropenem tedavisi
sonlandırıldı. Laboratuvar tetkiklerinde LDH: 898 U/L, D-dimer: 3268 ng/ml,
nötrofil sayısı: 40/mm3 bulundu, G-CSF başlandı. Periferik yayma ile nötropeni
doğrulandı, diğer hücre serileri ile ilgili patolojik bir bulgu tespit edilmedi. Meropenemin kesilmesi ve G-CSF uygulaması sonrası nötropeni düzeldi. Covid-19
testi negatifleşti.
Hipervolemi nedeniyle izlemi devam eden hastanın hemodiyaliz seansları
sırasında ateş hecmeleri izlendi. Kateter ilişkili bakteriyemi ön tanısı ile ampirik
vankomisin başlandı ve alerjik reaksiyon nedeniyle teikoplanine geçildi. Kültürde üreme izlenmedi, antibiyoterapi kesildi. Ateşi sebat eden, hemoglobin
seyrinde düşüş görülen ve trombositopeni gelişen hastada mikroanjıyopatik
hemolitik anemi şüphesi ile tekrar periferik yayma yapıldı. Yaygın şistositler ve
trombositopeni izlendi, TDP ile plazmafereze başlandı. ADAMTS13 aktivitesinin
normal olması ve plazmafereze yanıt olmaması nedeniyle afereze son verildi.
CMV DNA PCR: 2530 IU/ml bulunması üzerine CMV’ye bağlı mikroanjıyopatik
hemolitik anemi düşünüldü ve gansiklovir başlandı. Gansiklovir tedavisinden
sonra hastanın ateş epizodları olmadı, mikroanjiopatik hemolitik anemi tablosu
tedricen düzeldi (Şekil 1). Kontrol periferik yayma normal bulundu. Takibinde
serumda iki kez CMV DNA PCR negatifliğinin saptanması üzerine gansiklovir
tedavisi kesildi.
Sonuç: Yetişkin ve immünokompetan hastalarda nadir olsa da mikroanjiyopatik hemolitik anemi etiyolojisinde CMV ayırıcı tanıda bulundurulmalıdır.
Anahtar kelimeler: CMV, mikroanjiyopatik hemolitik anemi, platelet, ateş epizodu
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Şekil 1. Hastanın trombosit seyri

Nefroloji
PS-309

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA COVID-19 PANDEMİSİ’NİN
HİJYEN DAVRANIŞLARI VE PERİTONİT GÖRÜLME SIKLIĞI
ÜZERİNE ETKİSİ
Ezgi Şimşek1, Dilek Barutçu Ataş2, Murat Tuğcu2, Arzu Velioğlu2, İzzet Hakkı
Arıkan2, Ebru Aşıcıoğlu2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı

Giriş ve Amaç: Periton Diyalizi (PD) hastalarında karşılaşılan en önemli
komplikasyon peritonittir (1,2). Peritonitten korunmak için kişisel hijyen kurallarına uyulması çok önemlidir(3). COVID-19 (Koronavirüs Hastalığı 2019) salgını
ise, kişisel hijyen davranışlarının iyileşmesine yol açmıştır(4). Bu çalışmada PD
hastalarında COVID-19 pandemisinin kişisel hijyen davranışlarında yarattığı
farkındalığı göstermeyi ve peritonit görülme sıklığı üzerine etkisini araştırmayı
amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 52 PD hastası dahil edildi. Hastaların kişisel hijyen davranışlarını belirlemek için 15 soruluk anket uygulandı. Her hastanın medikal özgeçmişi, kronik hastalıkları, boy, kilo, eğitim durumu sorgulandı. Ayrıca hastaların COVID-19 öncesi ve sonrası hemogram ve biyokimyasal
değerlerinin ortalamaları not edilerek, karşılaştırıldı. Peritonit geçiren hastaların
kültür sonuçları ile üreyen mikroorganizmalar not edildi.
Bulgular: COVID-19 pandemisi sonrası el yıkama sıklığı başta olmak üzere 11 kişisel hijyen davranışında anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Pandemi sonrasında, peritonit oranlarında düşüş saptanmıştır ancak anlamlı farka
ulaşılamamıştır (p>0.05) (Tablo 13). Gram (+) peritonit vaka oranlarında da
düşüş izlenmiştir. Pandemi sonrası, transfer seti bağlamadan önceki el yıkama
sıklığı (p=0.014) ve çıkış yeri pansumanının günlük/gün aşırı yapılma sıklığı
(p=0.026) (Tablo 16, 19) peritonit geçirmeyenlerde daha yüksek bulunmuştur.
Sonuç: COVID-19 pandemisi sonrası kişisel hijyen davranışında anlamlı
oranda iyileşme ile buna bağlı olarak peritonit ve gram (+) mikroorganizmalar
ile enfeksiyon oranlarında azalma gözlenmiştir. Çalışmamızda transfer seti bağlamadan önce el yıkama sıklığı ve çıkış yeri pansumanının günlük/gün aşırı yapılmasının peritonit riskini azalttığı gösterilmiştir. PD hastalarında kişisel hijyen
davranışlarının geliştirilmesine yönelik eğitimler yaygınlaştırılmalıdır.
Anahtar kelimeler: COVID-19, Kişisel hijyen davranışları, Peritonit, Periton diyalizi
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256

19-23 Ekim 2022 – ANTALYA

HEKİM
Olgu Sunumu: 56 yaşında kadın hasta nefroloji polikliniğine serum kreatinin yüksekliği nedeniyle başvurdu. Hastanın öyküsünde 10 ay önce endometrium karsinomu tanısı aldığı, ameliyat edildiği ve sonrasında 21 günde bir
konvansiyonel kemoterapi (paklitaksel ve karboplatin) + immünoterapi (pembrolizumab; programlı hücre ölüm 1 inhibitörü) tedavi rejimi aldığı öğrenildi. 6
kür konvansiyonel kemoterapi tedavisini tamamlayan hasta immünoterapi ile
tedaviye devam edilmişti. Hasta 9. kür pembrolizumab tedavisi öncesi bakılan kontrol tetkiklerinde kreatinin 2,3 mg/dL (tahmini glomerüler filtrasyon hızı
(GFH): 24 ml/dk) olması üzerine nefroloji polikliniğine yönlendirilmişti. Sistem
sorgulamasında oral alım bozukluğu, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, ateş,
döküntü, eklem ağrısı ve üriner sistem yakınması yoktu. Fizik muayenesinde
kan basıncı 140/90 mmhg, nabız 72 atım/dk ve sistem muayenesi normaldi.
Hastanın ameliyat öncesi bakılan serum kreatinin değeri 0,8 mg/dL, 8. kür
pembrolizumab tedavi öncesi ise 1 mg/dL idi. Diğer laboratuvar değerlendirmesinde elektrolit imbalansı yoktu ve karaciğer fonksiyon testleri normaldi. Anlık
idrar analizinde protein 30 mg/dL, her sahada 2 eritrosit ve 5 lökosit mevcuttu.
İdrar kültüründe üremesi yoktu. Spot idrar protein/kreatin oranı 0,4 idi. Hastanın laboratuvar değerleri Tablo 1'de verilmiştir. Üriner ultrasonografide bilateral
böbrek boyutları normal, obstrüksiyon bulgusu yoktu ve doppler ultrasonografide renal arter ve ven patentti. Serolojik incelemesinde serum kompleman
düzeyleri normal, antinükleer antikor ve anti nötrofil stoplazmik antikor negatif
idi. Viral markırları (Hbsag, Anti HCV, Anti HIV) negatif saptandı. Hastada akut
böbrek hasarının altta yatan nedenini tespit etmek için böbrek biyopsisi planlandı. Biyopsi sonucu interstisyel nefrit olarak raporlandı. Hastaya 0,5 mg/kg/
gün dozundan (32 mg/gün) oral metilprednizolon ve H2 reseptör antagonisti
başlandı. İmmünoterapisine ara verildi. Tedavinin 1. haftasında bakılan serum
kreatinin 2,1 mg/dL, 2. haftasında 1,7 mg/dL saptandı ve steroid dozu 24 mg
yapıldı. Steroid tedavisinin 4. haftasında kontrol serum kreatinin 1,4 mg/dL
olunca doz 16 mg yapıldı. Tedavinin 2. ayında kontrol serum kreatinin 1 mg/
dL olunca yeniden immünoterapisine devam edildi. Hastanın düşük doz steroid
tedavisi altında izlemleri devam etmektedir.
Sonuç: İmmün denetim noktası inhibitörleri klinik pratikte giderek daha
fazla kullanılmakta ve çeşitli tümör tiplerinin tedavisinde standart tedavi yaklaşımının bir parçası haline gelmektedir. Bu ilaçların kullanımına bağlı en sık renal
toksisite interstisyel nefrit olmakla birlikte, podosit hasarı ile giden glomerülonefritler ve akut trombotik mikroanjiyopati de bildirilmiştir. Bu hastalarda erken
tanı ve tedavi prognostik öneme sahip olduğundan, bu hastaların yönetimde
multidisipliner yaklaşımın önemi giderek artmaktadır.
Anahtar kelimeler: akut böbrek hasarı, programlı hücre ölüm 1 inhibitörü, akut interstisyel nefrit

Tablo 1. Hastanın laboratuvar değerleri
Parametreler

Hasta değerleri

Referans aralığı

Açlık kan şekeri

101

70-105 mg/dL

BUN

31

6 – 20 mg/dL

Kreatinin

2,36

0,5 - 1,20 mg/dL

Glomerüler filtrasyon hızı (CKD-EPI)

24

> 60 ml/dk/1,73m2

Sodyum

140

135 - 146 mmol/L

Potasyum

4,1

3,5 - 5,2 mmol/L

Kalsiyum

10,0

8,4 - 10,2 mg/dL

Fosfor

3,9

2,3 - 4,7 mg/dL

LDH

173

125 - 243 U/L

Total Protein

8,1

6,3 - 8,3 g/dL

PS-310

Albumin

4,4

3,5 - 5 g/dL

İMMÜN KONTROL NOKTASI İNHİBİTÖRÜ İLE İLİŞKİLİ AKUT
BÖBREK HASARI GELİŞEN OLGU SUNUMU

CRP

7

0-5 mg/L

Hemoglobin

11,5

12 - 18 g/dL

Hematokrit

35,2

35-46 %

Ece Duygu Gülşen1, Damla Örs Şendoğan2, Şiyar Erdoğmuş2

Lökosit

8,71

4,5 - 11 bin/µL

Nefroloji

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Hastanesi, Nefroloji Bili Dalı

Eozinofil

0,2

0- 7 bin/µL

Trombosit

312

150 - 400 bin/µL

Giriş: Kanser hastalarında akut böbrek hasarı (ABH), pre-renal, renal ve
post-renal veya başka bir deyişle hasta ilişkili nedenler, kanser ilişkili nedenler
ve tedavi ilişkili nedenlere bağlıdır. Böbrek hasarı kötü prognoza, etkili onkolojik ilaçların kesilmesine, uzun hastane yatışlarına ve artan maliyetlere neden
olmaktadır. Yeni onkolojik tedavilerin sürekli ve hızlı bir şekilde uygulanması
henüz tam olarak tanımlanamayan böbrek toksisiteleri ile ilişkilendirilmektedir.
Hızlı tanı ve spesifik tedavi bu hasta popülasyonunda sonuçları iyileştirmek için
çok önemlidir. Tedaviye bağlı böbrek hasarı açısından yüksek riskli hastaları
belirlemek ve onkolojik tedavinin potansiyellerini kaybetmeden önleyici tedbirlerin uygulanmasına izin vermek için her tedavinin risk ve faydalarının tedavi
öncesi kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu alanın karmaşıklığı göz önüne alındığında, kanser hastalarında ABH insidansını azaltmak ve
hasta sonuçlarını iyileştirmek amacıyla multidisipliner bir yaklaşım gereklidir. Bu
olguda, ABH gelişen opere endometrium karsinomlu hasta tanımlanmıştır.
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Nefroloji
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PS-313

KRİYOGLOBULİNEMİK VASKÜLİT İLE PREZENTE OLAN
LENFOPLAZMOSİTER LENFOMA

YEDİ YIL HEMODİYALİZE GİREN HASTANIN BESLENME VE
TOPRAK BÖBREK BAKIMI İLE DİYALİZDEN ÇIKARILIP 5 YIL
DİYALİZSİZ İZLEMİ

Soner Altın 1, Sibel Zaralı1, Ahmetcan Çiftçi1, Nurana Güller2, Ahmet Burak
Dirim3, Halil Yazıcı2, Alaattin Yıldız2
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Giriş: Kriyoglobulinemik vaskülit B hücrelerinde klonal çoğalma sonucu üretilen immunglobulinlerin soğukta çökmesi sonucu cilt, böbrek, sinir yapılarını
tutan sistemik bir hastalıktır. Bu hastalıkta altta yatan HCV, HBV, HIVenfeksiyonları, lenfoma, otoimmun hastalıklar gibi hastalıklar vardır.
Olgu: 52 yaş ve bilinen kronik hastalık öyküsü olmayan erkek hasta, tansiyon yüksekliği ve kusma şikayeti ile hastane başvurusunda yapılan fizik muayenede tansiyon 180/95 mmHg tespit edildi. Laboratuvar tahlillerinden kreatinin:1,25 mg/dl, tam idrar tahlilinde 20 eritrosit, 5 lökosit, spot idrarda total
protein kreatinin oranı 1.2 gr/g, C3:31.3 mg/dl(90-180), C4:0.5 mg/dl(10-40),
RF:31 IU/ml(0-14), hemogramında anemi (Hgb 10.6 g/dL) dışında özellik saptanmadı. Hipokomplementemi ve RF yüksekliği olan hasta ön planda tip II kriyoglobulinemi olarak değerlendirilerek tetkikleri istendi. Etyolojiye yönelik çalışmada tüm viral ve otoimmün seroloji negatif saptandı, protein elektroforezinde
M spike saptanmadı, idrar ve serumda immunfiksasyon testleri normal olarak
sonuçlandı ve periferik yaymada atipik hücre görülmedi. Çekilen PET-BT’de
malignite bulgusuna rastlanmadı. Nefritik sendrom nedeniyle yapılan böbrek
biyopsisinde eksüdatif değişiklikler ve intrakapiller hyalen trombüsler gösteren
membranoploriferatif glomerülonefrit ve kemik iliği biyopsisinde IgM kappa tipi
plazma hücre farklılaşması gösteren düşük gradlı B hücreli Non-Hodgkin lenfoma saptandı. Mevcut bulgular sonucunda BORID (Bortezomib-Ritüksimab-Dexametazon) rejimi başlandı. Bu tedavi süreçinde hastanın hipervolemi ve renal
disfonksiyon nedeniyle aralıklarla hemodiyaliz ihtiyacı oldu. Her kür sırasında
hastada Ritüksimab infüzyonundan 1 hafta sonra gözlemlenen alt ekstremitelerde palpabl purpura, hematüri ve proteinüri artışı, RF yüksekliği saptandı. Ritüksimab ilişkili vaskulitik alevlenme düşünülen hastaya İbrutinib başlandı. İbrutinib sonrası remisyon sağlanan hastanın, takiplerinde Sars-CoV-2 pnömonisi
zemininde vaskulitik alevlenmesi oldu, PET-BT ve kemik iliği biyopsisi sonuçlarına göre lenfoma nüks bulgularına ratslanmayan hastaya izlem kararı alındı.
Sonuç: Mikst kriyoglobulinemi genelde altta yatan HCV, B hücreli lenfoma
gibi hastalıklara sekonder gelişen; cilt, böbrek, sinir sistemi, kalp gibi organları
tutan sistemik hastalıktır. Altta yatabilecek maligniteler açısından dikkatli olunmalı ve gerekli araştırmalar yapılmalıdır.
Anahtar kelimeler: Kriyoglobulinemi,Lenfoplazmositer lenfoma,vaskülit
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Amaç: Üç aydan daha fazla hemodiyaliz tedavisi gören son dönem böbrek
yetmezliği hastalarında diyalize son verilmesi durumu çok nadirdir. Bu hastalar
normal şartlar altında ancak bir böbrek nakli sonrası diyalizden çıkabilmektedir.
Bu vaka sunumunun ile sağlıklı beslenme, yaşam tarzı değişikliği, hasta ve hasta
yakınlarının eğitimini kapsayan Toprak Böbrek Bakımı ile kronik diyalizin sonlandırılmasını ve hastanın diyalize girmeden takip edilebilmesinin ayrıntılarını
açıklamayı amaçladık.
Vaka Sunumu: İki yıl boyunca nefrolojide diyaliz öncesi takibi olan, böbrek
nakli için kadavra listesine yazılan ve AV fistülü açılarak yedi yıl boyunca haftada 3 kez ve her seansta 4 saat hemodiyalize giren 74 yaşındaki son dönem böbrek yetmezliği olan bir hastayı sunuyoruz. Hastanın rezidüel renal fonksiyonları
korunmuş ve 1-1.5 litre civarında günlük idrar çıkışı bulunmaktaydı. Hastaya
Toprak Böbrek Bakımı adı verilen özel bir böbrek bakımı, yaşam tarzı değişikliği
ve beslenme programı uygulandıktan sonra diyaliz seansları 2,5 ay boyunca
kademeli olarak azaltılarak hastanın hemodiyalizi sonlandırılmıştır.
Diyalizin kesilmesinden sonraki 5 yıllık takip sırasında hastada renal replasman tedavisi gereksinimi olmadı. Bu 5 yıllık takip süresince hastanın glomerüler
filtrasyon hızı, 8-10 mL/dk/1.73 m2 arasında seyretti. Takip süresi boyunca hastada nefrolojik veya kardiyak açıdan istenmeyen bir olay gelişmedi ve hastane
yatış ihtiyacı olamdı. Hastamız halen çok iyi durumda olup 3 ayda 1 kez nefroloji poliklinik kontrollerine gelmektedir.
Sonuç: Son dönem böbrek hastalarında eğer yeterli idrar çıkışı varsa ve
hasta Toprak Böbrek Bakımı diyalizden çıkabilme kriterlereine sahipse uygun
beslenme, yaşam tarzı değişiklikleri ve ayrıntılı bir böbrek bakımı programı sonrası hemodiyaliz seanslarının azaltılması hatta diyalizin sonlandırılması uygun
hastalarda düşünülebilir. Diyalizin bir kere başlatılmış olması diyalizin sonlandırılabilme ihtimalini ortadan kaldırmamalıdır. Yedi yıl gibi uzun bir süre hemodiyalize girilmiş olsa bile, böbrek bakımı ve sağlıklı beslenme sonrasında diyalizin
sonlarılması mümkündür.
Anahtar kelimeler: son dönem böbrek yetmezliği, hasta eğitimi, hemodiyaliz, beslenmenin değerlendirilmesi
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Hastanın sağ kol A-V fistülü

Kriyoglobulinemi
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Toprak Böbrek Bakımı bileşenleri

Anahtar kelimeler: Kronik böbrek hastalığı, anemi, eriptoz, hücre içi kalsiyum, anneksin
V bağlanması
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Hasta gruplarında ve kontrol grubunda; SOD aktivitesi, intraselüler kalsiyum ve
anneksin V bağlanma değerleri

KRONİK BÖBREK HASTALARINDA ERİPTOZUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Mehmet Gökhan Gök1, Saime Paydaş2, Barış Boral3, Engin Onan2, Bülent Kaya2
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Amaç: Kronik böbrek hastalığı(KBH)’da en önemli bulgulardan ve problemlerden biri anemidir. KBH’da aneminin patogenezinde çok sayıda faktör olup;
bunlardan biri de eriptozdur. Eriptoz temel olarak hücre içi kalsiyum düzeyinin
değişmesi ile tetiklenen programlı hücre ölümü veya eritrosit apopitozisi olarak
tanımlanır. Bu çalışmanın amacı evre 3-5 ve 5D (diyaliz) kronik böbrek hastalarında eriptozun değerlendirilmesidir.
Yöntem ve gereçler: Çalışmamıza Nefroloji Bilim Dalında takip edilen
KBH’lı hastalar dahil edildi. Hasta gruplarının yaşı 18-80 ve hemoglobin değeri erkekte <13 g/dl, kadında <12g/dl altında idi. Ellidokuz prediyaliz hastası
(eGFR<60 mL/dk 1,73 m2), 26 hemodiyaliz hastası, 21 periton diyaliz hastası
ve benzer yaştaki 29 sağlıklı gönüllüde (kontrol) eriptoz belirteci olarak flow
sitometrik olarak anneksin V bağlanması, intrasellüler kalsiyum ve ELİSA yöntemi ile süperoksit dismutaz (SOD) aktivitesi değerlendirildi. Ayrıca hemogram,
eritrosit sedimantasyon hızı (ESR), parathormon (PTH), 25-OH vit D3, kan üre
azotu (BUN), kreatinin (Cr), C-reaktif protein (CRP), Na, K, P, iyonize ve total
kalsiyum, Ferritin, B12, Folat ölçüldü. Verilerin istatistiksel analizinde IBM SPSS
Statistics Versiyon 20. 0 paket programı kullanıldı
Bulgular: İntraselüler kalsiyum; prediyaliz grubunda 3,05±1,66 hemodiyaliz grubunda 2,24±0,99 periton diyalizi grubunda 2,38±0,87 ve kontrol
grubunda 1,71±0,46 ölçüldü. İntraselüler kalsiyum diğer gruplarda benzer
iken sadece prediyaliz grubunda kontrol grubundan istatistiksel anlamlı yüksek
bulundu (p<0,000). Anneksin V bağlanması; prediyaliz grubunda 1,05±0,99
hemodiyaliz grubunda 1,15±0,56 periton diyalizi grubunda 1,06±0,87 ve
kontrol grubunda 0,88±0,86 ölçüldü. Kontrol grubuna göre anneksin V bağlanması prediyaliz, hemodiyaliz ve periton diyaliz gruplarında istatistiksel anlamlı yüksek saptandı (hepsi için p <0,000). SOD aktivitesi ise; prediyaliz grubunda 0,07±0,07 hemodiyaliz grubunda 0,13±0,08 periton diyalizi grubunda
0,14±0,07 ve kontrol grubunda 0,03±0,01 ölçüldü. Kontrol grubu ile diyaliz
grubu arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p <0,000). Çalışmaya
alınanlardan kullanmayanlara göre; kalsiyum kanal blokeri (KKB) kullananlarda
anneksin V bağlanması düşük (p=0,013) idi. Eritropoietin (EPO) kullanmayanlara göre kullananlarda; anneksin V bağlanması yüksek (p <0,000) ancak intrasellüler kalsiyum düşük (p=0,014) saptandı.
Sonuç: Evre 3-5 ve 5D kronik böbrek hastalarında eriptozu artmış bulduk.
Ayrıca inflamasyon ve yüksek parathormon seviyesi, artmış eriptozla birliktelik gösterdi. Bu nedenle eriptozun renal anemi patogenezinde rol oynadığı ve
böbrek yetersizliğine eşlik eden inflamasyonun da eriptozu artırdığı söylenebilir.
Ayrıca kalsiyum kanal blokeri ve EPO kullanan hastalarda eriptoz daha düşük
bulunması nedeni ile tedavi planlanmasında bu etki de dikkate alınabilir.
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dedir.Sorumlu mekanizma henüz net olarak belirlenememiştir, ancak kanıtlar
“HIV-1 accessory” proteininin renal parenkim hücresine direkt infeksiyonu ve
toksik etkisi lehinedir4. Son yıllarda HIV ilişkili nefropatinin tedavisinde kullanılan ART ve ACE inhibitörü tedavisi ile böbrek hastalığı sıklıkla kontrol altına
alınabilmektedir. Bu tedaviyle kontrol altına alınamayan hastalarda steroid tedavisi önerilmektedir5

Tablo 1. Grupların intrasellüler kalsiyum, anneksin V bağlanması ve SOD aktivitesi
Prediyaliz X±SD
Med (Min, Max)

Hemodiyaliz
X±SD Med (Min,
Max)

Periton Diyalizi
X±SD Med (Min,
Max)

Kontrol X±SD
Med (Min, Max)

İkili
Kıyaslama
P

intraselüler
kalsiyum
(arb.unit)

3,05±1,66
2,40(1,3-7,5)

2,24±0,99
1,95(0,9-5,5)

2,38±0,87
2,19(1,5-4,6)

1,71±0,46
1,75(0,78-2,70)

Anneksin V
bağlanması
(%)

1,05±0,99
1,04(0,87-1,30)

1,15±0,56
1,16(1,05-1,28)

1,06±0,87
1,04(0,92-1,26)

0,88±0,86
0,89(0,70-1,00)

pa: <0,000
pb:<0,000
pc:<0,000
pd:<0,000
pe: 1,000 pf:
0,033

Süperoksit
dizmutaz
aktivitesi (U/
mL)

0,07±0,07
0,04(0,02-0,35)

0,13±0,08
0,11(0,02-0,39)

0,14±0,07
0,12(0,06-0,38)

0,03±0,01
0,03(0,01-0,05)

pa: 0,126
pb:<0,000
pc:<0,000
pd:<0,000
pe:<0,000
pf: 1,000

pa: <0,000
pb: 0,241
pc: 0,073
pd: 0,236
pe: 1,000 pf:
1,000

Anahtar kelimeler: Nefrotik sendrom, HIV, ödem, proteinüri
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pa: Kontrol ile prediyaliz, pb: Kontrol ile hemodiyaliz, pc: Kontrol ile periton diyaliz, pd: Prediyaliz ile hemodiyaliz,
pe: prediyaliz ile periton diyalizi, pf: hemodiyaliz ile periton diyalizi arasındaki farkı gösterir
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PROTEİNÜRİNİN NADİR BİR NEDENİ: HIV İLİŞKİLİ NEFROPATİKOLLAPSİNG FSGS

Resim 1. İki farklı glomerülde prolifere viseral epitel hücreleri ile çevrelenmiş segmental
skleroz alanları(oklar) 'collapsing varyant FSGS ile uyumlu (A: PAS, B:MT)

Burak Gültekin1, Dilan Karaca1, Hilal Konyaoğlu1, Özge Hürdoğan2, Seda
Şafak3, Nurana Güller3, Halil Yazıcı1
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Giriş: Nefrotik sendrom; ağır proteinüri (>3.5 gr/gün), hipoalbuminemi,
yaygın periferik ödem ve hiperlipidemi ile karakterizedir1. Erişkinde en yaygın sebepleri diyabetik nefropati, fokal segmental glomerüloskleroz (FSGS) ve
membranöz glomerülonefrittir2.
FSGS, çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişen glomerül hasarının ortak histolojik bir bulgusudur. Hastalığın erken dönemlerinde yalnızca bir kısım glomerül
segmental olarak etkilenirken hastalık ilerledikçe diffüz ve global glomerüloskleroz gelişmektedir3. FSGS tüm primer glomerüler hastalıklar içerisinde son dönem böbrek yetmezliğinin en sık nedenidir. FSGS primer veya sekonder olarak
görülebilir. HIV sekonder FSGS’nin en önemli nedenlerindendir.
Olgu: 33 yaşında erkek hasta yaygın ödem, halsizlik şikayetleriyle polikliniğimize başvurdu. Bilinen hastalığı ve düzenli ilaç kullanımı yoktu. Fizik muayenesinde kaşektik görünümde olan hastanın 3+ pretibial ödemi mevcuttu. Diğer
sistem muayenelerinde özellik saptanmadı.
Laboratuvarında lökosit sayısı 4.800/µL, nötrofil sayısı 3.900/µL, lenfosit sayısı: 600/µL, trombosit sayısı: 148.000/µL, hemoglobin: 12.6 g/dl MCV:86 fL,
ürik asit: 7.5 mg/dl, kreatinin: 0.98 mg/dL, LDH: 226 U/L Total protein:5.2 g/
dl, Albumin:1.9 g/dl saptandı. Tam idrar tahlilinde protein (3+) olarak görülen
hastada spot idrarda protein/kreatinin oranı:11.9 gr/gün şeklinde görüldü. İdrar
sedimenti fakirdi. Üriner ultrasonografide her iki böbrek boyutları normal olarak
saptandı.
Nefrotik sendrom etyolojisi açısından yapılan tetkiklerde Hba1c:%5.8,
P-ANCA, C-ANCA, ANA, Glomerül Bazal Membran Antikoru, anti-ds DNA,
PLAR negatifti. Protein elektroforezinde M spike saptanmadı. Hastanın viral
serolojisinde Anti HCV ve HbsAg negatif sonuçlandı. HIV enfeksiyonu şüphesi
ile sırasıyla istenen ELISA ve Western-Blot testleri pozitifliği sonrası kanda HIV
RNA 1.793.267 kopya saptandı. CD4 hücre sayısı 110 hücre/ul olarak görüldü.
Hastaya yapılan böbrek biyopsisinin patolojisi kollapsing varyant FSGS ile
uyumlu olarak görüldü. (Resim 1)
Hastaya Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD tarafından antiretroviral tedavi(ART) olarak nefrotoksisiteden kaçınmak amacıyla Dolutegravir-Abakavir-Lamivudin kombinasyonu ve pneumocystis carinii profilaksisi
amacıyla Trimetoprim-Sulfametoksazol başlandı. Nefrotik sendrom nedeniyle
ACE blokajı ve hipoalbuminemi nedeniyle Enoksaparin Sodyum başlanan hasta takibe alındı.
Sonuç: HIV tüm organları değişken derecede etkileyen bir virüstür. HIV
ilişkili nefropati’nin en sık ve en önemli prezentasyonu kollapsing FSGS şeklin-
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COVID-19 İLİŞKİLİ SEREBRAL TUZ KAYBI SENDROMU: OLGU
SUNUMU
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Giriş: Hiponatremi, plazma sodyum (Na+) değerinin 135 mEq/L’nin altında
olduğu, klinikte en sık karşılaşılan elektrolit bozukluğudur. Serebral tuz kaybı
sendromu (STSK); düşük plazma osmolalitesi (Posm), 100mOsm/kg’ın üzerinde
idrar osmolalitesi ve 40 mEq/L üzerinde idrar Na+ konsantrasyonunun izlendiği
nadir görülen bir hiponatremi nedenidir. Bu olguda COVID-19 enfeksiyonu ile
eş zamanlı gelişen bir STKS olgusu sunmayı amaçladık.
Olgu Sunumu: 45 yaşında erkek hasta nefes darlığı ve ateş şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Nazofarengeal PCR sürüntü testi poztifliği ve tipik akciğer tutulumunun eşlik ettiği COVID-19 pnömonisi nedeni ile hospitalize edildi. 20 yıl
önce künt travmaya bağlı gelişen tetraplejisi mevcuttu. Fizik muayenede; tetrapleji dışında patolojik bulgu saptanmadı. Sistem sorgulaması doğaldı. Favipravir
ve profilaktik antikogülan tedavi başlanan hastanın oda havasında parmak ucu
oksijen satürasyonu %90, laboratuvarında; lenfosit 0,9 10^3/µL, üre:28 mg/
dL, kreatinin:0,7 mg/dL, ferritin>2000 ug/L, CRP 49 mg/L olması nedeni ile
sitokin fırtınası ön tanısı ile yüksek doz steroid ve tosilizumab tedavisi uygulandı.
Tedavi sonrası kliniği ve laboratuvar bulguları düzelen hastanın odaklanamama, unutkanlık ve uykusuzluk şikayetleri gelişti. Covid santral tutulum şüphesi
ile çekilen beyin manyetik rezonans incelemesinde nonspesifik bulgular izlendi.
Günlük diürezi ve plazma sodyum değeri normal olan, yatışının 6. gününde
poliüri (10 litre/gün) gelişen hastanın plazma sodyumu 128 mmol/L, serum ürik
asit düzeyi 5.5 mg/dL olarak ölçüldü. %3 hipertonik salin solüsyonu uygulanan,
volüm açığı olması nedeni ile hidrate edilen hasta serebral tuz kaybı ön tanısı ile
ileri tetkik edildi. İdrar sodyum değeri 180 mmol/L, ön hipofiz hormon düzeyleri
normal, serum osmolalitesi 278 mOsmol/kg, idrar osmolalitesi ise 727 mOsm/
kg düzeyinde artmış olduğu gözlendi (Tablo). Mevcut bulgular ile hastada STKS
nedeniyle hiponatremi geliştiği düşünüldü. %0,9 NaCl solüsyonu ile %3 hiper-
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tonik salin solüsyonu uygulandığında hiponatremi ve poliüri düzeldi. COVID-19
bulguları gerilemesi üzerine aralıklı takip edilmek üzere hasta taburcu edildi.
Tartışma: Serebral tuz kaybı sendromu; kafa travması, tümörler, enfeksiyonlar, kanamalar veya girişimsel işlemler sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Ayrıcı
tanıda özellikle uygunsuz ADH salınımı ile karışma olup; artmış idrar sodyumu,
hipovolemi, böbrek fonksiyonlarında bozulma STKS lehinedir. Bu olguda gelişen serebral tuz kaybı sendromunun enfeksiyon ile direkt ilişkili veya enfeksiyonun serebral tutulumu ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. COVID-19 tedavisi amacı uygulanan steroid tedavisi, aynı zamanda sodyum itrahını etkileyerek
plazma sodyum düzeyinin kompanse edilmesine katkı sağlamış olabileceğini
düşündürmektedir. Olgunun 20 yıl önce tetrapleji öyküsü olması serebral tuz
kaybı sendromunun daha önceden varlığı açısından şüphe oluşturmakla birlikte, hastanın poliürisi ve hiponatremisi akut durum ile birlikte ortaya çıkması
nedeni ile STSK’nın ön planda COVID-19 veya COVID-19 tedavisi ile ilişkili
olabileceğini düşündürmektedir. COVID-19 seyrinde hiponatermi etyolojisinde
STKS göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar kelimeler: COVID-19, serebral tuz kaybı sendromu, hiponatremi

Tablo 1. Olgunun klinik ve laboratuvar özellikleri, serebral tuz kaybı ile ayırıcı tanısı
Olgu

Serebral tuz kaybı sendromu

Plazma volüm

azalmış

azalmış

Sıvı dengesi

negatif

negatif

Vücut ağırlığı

azalmış

azalmış

Plazma sodyum düzeyi

128 mmol/L (↓)

düşük

Plazma postasyum düzeyi

5.4 mmol/L (↑)

yüksek - normal

Serum ürik asit düzeyi
Plazma osmolalite

5.5 mg/dL

normal

278 mOsm/kg

azalmış-normal

İdrar osmolalite

727 mOsm/kg (↑)

artmış

İdrar sodyum düzeyi

180 mmol/L (↑)

belirgin artmış
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Özet: Mikroskopik polianjitis (MPA), küçük damarları tutan, nekrotizan vaskülit türüdür. Mikroskopik Polianjitis çoğunlukla böbrek ve akciğer tutulumu ile
seyreder.Kronik böbrek hastalığı tanılı hasta da akut renal yetmezlik, akut akciğer ödemi prezente olan renopulmoner sendromlu olgu nedeniyle perinükleer
antinötrofil stoplazmik antikor (p-ANCA) mikroskopik polianjitisin özellikleri
gözden geçirilmiştir
Olgu: Koroner arter hastalığı (KAH), kronik obstrüktif akciğer hastalığı,
hipertansiyon ve kronik böbrek hastalığı (KBH) tanılı 65 yaş erkek hasta 3
gündür artan nefes darlığı ve vücutta yaygın ödem şikayetiyle acil servisimize başvurdu. Başvurusunda vital bulguları; Kan Basıncı:150/90mm-Hg Nabız:
100/dk aksiller vücut ısısı: 36.6°C Solunum sayısı 22-24/dk idi. Fizik bakı; şuur
açık,oryante,koopere,cilt mukozalar soğuk ve nemli, solunum sisteminde dinlemekle yaygın ince ral ve ronküs mevcuttu. Hastadan toraks bilgisayarlı tomografisi (toraks bt), hemogram, biyokimya, kan gazı ve c-reaktif peptit tetkikleri
istendi. Hastanın laboratuvar incelemelerinde hemoglobin: 7 gr/dl, hematokrit (Htc): %21.5, eritrosit sedimantasyon hızı (ESH): 151 mm/sa, C-Reaktif
Protein: 182 mg/L, kan üre azotu (BUN): 120 mg / dl, kreatinin: 10.3 mg/ dl
Potasyum(K): 6.3 mmol/L Fosfor: 9 mg/dl Parathormon(PTH):420.5ng/L 25OH D vitamini: 8.83 µg/L, tam idrar incelemesinde +2 protein saptandı.Diğer
rutin biyokimyasal testler normal sınırlarda idi (Tablo 1). Arter kan gazı analizinde pH: 7.22, pCO2: 31.4 mm/Hg, pO2: 61.7 mm/Hg, HCO3: 13.4 mmol/L
oda havasında SaO2: %85 idi.Başvuru tetkiklerinde hiperkalemisi, ciddi hipervolemisi, solunumsal ve metabolik asidoz tablosunda olması nedenli hasta acil
hemodiyalize alındı ve nefroloji servisimize akut renal yetmezlik ve pnömoni
nedeniyle yatırıldı. Toraks bt’ sinde her iki akciğerde yaygın alt loblarda daha
belirgin olmak üzere yer yer konsolidasyon oluşturan buzlu cam dansitesinde
infiltrasyon alanları ve parankiminde pulmoner intertisiyel ödem lehine değerlendirilen septal kalınlık artışı ve buzlu cam alanları izlenmiştir.
Renal ultrasonografisinde Böbreklerin yeri, boyutu, parankim kalınlığı normal sınırlardadır. Sol böbrek konturları lobule olup parankim ekojneitesi grade
2'dir. Sağ böbrek parankim ekojenitesi grade 1'dir. Bilateral BB'lerin toplayıcı
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sistem genişlikleri normal bulundu ve sonuç olarak renal parankimal hastalık ile
uyumlu olarak rapor edildi. Reno-pulmoner etiyolojili bir immün sistem hastalığı düşünülen olguda ayırıcı tanı için retinal vasküler hastalıklar açısından Göz
Hastalıklarından konsültasyon istendi. Göz muayenesinde sağ gözde santral
retinal ven oklüzyonu saptandı. Ayrıca yapılan tetkiklerde HBsAg negatif, IgG,
IgM, IgA, RF, C3, C4, anti GBM degerleri normal sınırlarda bulundu. C-ANCA
negatif, MPO-ANCA ve p-ANCA değerleri pozitif olan hastaya, Mikroskopik
PAN ile Wegener Granulamotozu ayırıcı tanısı için yapılan kulak burun boğaz
değerlendirmesinde patoloji saptanmadı. Hastaya renal biyopsi planlandı ancak son 6 ay içinde akut miyokard infarktüs geçirmesi nedenli kullandığı tikagrelor tedavisi kesilmesi kontraendike olması nedeniyle renal biyopsi yapılamadı.
Hastada diğer etiyolojiler dışlanarak mikroskopik polianjitis düşünüldü ve pulse
steroid tedavisine başlandı. Hastaya üç gün ardarda pulse steroid, gün aşırı 5
seans plazmaferez, 375 mg/m2 dozunda (15 gün arayla 2 doz) rituksimab tedavisi planlandı. Üç gün sonra tedaviye 64 mg oral metil prednizolon ile devam
edildi. Hasta bu süreçte gün aşırı 5 seans hemodiyalize alındı. Hastanın takiplerinde diyalizsiz izlemde üre, kreatinin, potasyum değerleri ve akciğerde plevral
effüzyon ve akciğerde infiltrasyon geriledi. Yatışında CRP: 182 mg/L, ESH: 151
mm/sa olan hastanın son kontrol CRP: 10,7 mg/L ESH: 14 mm/sa olarak saptandı. Kliniği ve radyolojik bulguları belirgin olarak düzelen ve rutin hemodiyaliz
ihtiyacı kalmayan hastada, remisyon sağlanmış olup halen izlemdedir.
Tartışma: Mikroskopik polianjitis, non granulomatöz enflamasyonun gözlendiği, immun birikimin olmadığı veya minimal birikim görülen, küçük damarları tutan, multisistemik nekrotizan bir vaskulittir.[2] Histolojik incelemelerde
küçük damarları tutan lökositoklastik vaskülit tespit edilir.[3] Bizim olgumuz da
böbrek yetersizliği ve komplikasyonları ile başvurdu. Böbrek biyopsi incelemelerinde ışık mikroskopi görünümü çoğunlukla fokal segmental nekrotizan glomerulonefrit, bazen de bunun kresentik formu şeklinde görülür.[5]
Mikroskopik polianjiitis pulmonorenal sendromun en sık nedenlerinden biridir. Bizim olgumuzda olduğu gibi birçok hasta akut renal yetmezlik ve solunum
yolu bulgularıyla başvurur. Bizim olgumuz da hastaneye ilk başvurusunda nefes
darlığı,öksürük ve idrar miktarında azalma şikayetleri mevcuttu. Hastaların laboratuvar bulguları arasında anemi sıklıkla görülür. Alveoler hemoraji, oksijen
transportunda bozulma nedeniyle hipoksemiye neden olur. Tedavide steroid
ve sitotoksik ajanlar kullanılır. Prednizolon ile siklofosfamidin birlikte kullanımı
yalnız başına prednizolon kullanımından, remisyon sağlama ve nüksü önlemede daha üstün bulunmuştur. Hastaların %25’inde hastalık ilk iki yıl içinde nüks
etmektedir.[6,7] İki randomize çalışma, rituksimabın yeni tanı konmuş veya
tekrarlayan GPA veya MPA'lı hastalar arasında remisyon indüklemede siklofosfamid kadar etkili olduğunu göstermektedir [8,9,10]. Bununla birlikte, bu
çalışmalar dirençli hastalığı olan hastaları içermemiştir. Hastamıza verilen immünsüpresif tedaviden iyi yanıt alındı.
Olgumuzda üst hava yolu tutulumu ile granülomların yokluğu ve c-ANCA’nın
negatif bulunmasıyla Wegener Granulomatozunu (WG), astma, eozinofili bulunmaması ve iltihabi infiltratın eozinofil lökositler içermemesi nedeniyle Churg
Strauss sendromunu, IF bulguları negatif olduğundan Good Pasture sendromu
ve diğer immun depositli glomerulonefritleri ekarte ettik.[1,5-11] MPA ile klasik PAN arasında da ayırım yapmak önemlidir. Klasik PAN, glomerulonefrit,
arteriol, venül ve kapiller vasküliti olmaksızın orta ufak çaplı arterlerin nekrotizan vasküliti olarak tanımlanmaktadır. Arteriyel mikroanevrizma bulunması ve
hastaların %80’inde ANCA’nın negatif olması klasik PAN lehine alınabilecek
bulgudur.[1,5,12] Bizim olgumuzda p-ANCA pozitif bulundu.
Sonuç olarak; olgumuzda olduğu gibi kronik böbrek hastalığı tanısı olan akut
böbrek hasarı tablosunda başvuran hastalarda pulmonorenal sistem bulguları
mevcut ise hızlı gelişen glomerülonefrit tanısı gözden kaçırılmamalı ve tanı alması halinde verilen immünsüpresif tedaviler sonucunda bu hasta grubunda son
dönem böbrek yetmezliğine ilerleme hızı azaltılmış hatta durdurulmuş olacaktır.
Bizim olgumuzda olduğu gibi başlanan immünsüpresif tedavi sonrası hastanın
akciğer bulguları hızla düzelmiş ve hastanın rutin hemodiyaliz programına ihtiyacı kalmamıştır.
Anahtar kelimeler: mikroskopik polianjitis, kronik böbrek hasarı, akut böbrek hasarı, pulmonorenal sendrom
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Giriş: Kolonoskopi işleminin efektif gerçekleştirilebilmesi için, işlem öncesinde kolon temizliği yapılmalıdır. Uygulama için çeşitli rejim alternatifleri bulunmaktadır, bu sebeple rejim seçimi hastaya göre yapılmalı, iyi tolere edilebilir ve
en az yan etki yapacak rejimler tercih edilmelidir. Özellikle geriatrik ve ileri derecede böbrek yetmezliğine sahip olan hastalarda, bivalent katyon olan Mg+2
içeren preparatlar kullanılırken, elektrolitlerde bozulmaya neden olabileceği
için dikkatli olunması önerilmektedir. Bu olgu, kolonoskopi hazırlığı için çok sık
kullanılan sodyum pikosülfat ve magnezyum oksitli laksatifli toz ve ardından
görülen nadir fakat ciddi sonuçları olabilen hipermagnezemi hakkındadır. Hipermagnezeminin klinik belirtileri hafif bulantı/kusma, bradikardi, flask paralizi,
tam kalp bloğu ve komaya kadar değişebilmekte ve konsantrasyona bağlı ortaya çıkabilmektedir. Bu yazının amacı magnezyumlu laksatif ve hipermagnezemi
ilişkisine katkıda bulunmaktır.
Vaka: Bilinen tip 2 diyabetes mellitus ve hipertansiyona sekonder son dönem böbrek hastalığı olan 72 yaşındaki erkek hasta hematokezya ile acil servise
başvurdu. Hasta, kabulü üzerine gastroenteroloji servisine yatırıldı; özofagogastroduodenoskopi ve kolonoskopi planlandı. 20 mg sodyum pikosülfat, 7 gr
magnezyum oksit, 24 gr anhidrik sitrik asit içeren laksatif ile kolonoskopi için
kolon hazırlığı planlandı. Kolonoskopiden bir gün önce hemodiyaliz uygulandı
ve bu işlemden sonra kolon hazırlığı başladı. Hemodiyaliz öncesi hastanın magnezyum düzeyi 2.36 mg/dL idi. Kolonik preparasyon sonrası seri kan testlerinde
magnezyum seviyesi önce 4.39 mg/dL, sonra 6.96 mg/dL ölçüldü. Kolonoskopik işlem için hasta endoskopi ünitesine transfer edildi ve hastaya sedasyon altında kolonoskopi yapıldı. İşlem sırasında hastada ventriküler fibrilasyon gelişti
ve on beş dakika boyunca resüsitasyon uygulandı. Takibinde kalp ritmi sinüs
taşikardisine dönüştü. Devamında yapılan biyokimyasal değerlendirmede diğer elektrolit değerleri normal sınırlarda gözlenirken magnezyum düzeyi 7.49
mg/dL olarak ölçüldü ve hasta Yoğun Bakım Ünitesine transfer edildi. Hastada
ventriküler aritmi gelişme nedeni olarak magnezyum içerikli laksatif kullanımına
sekonder gelişen şiddetli hipermagnezemi düşünüldü ve son dönem böbrek yetmezliği olan hastaya acil hemodiyaliz yapıldı. Hemodiyaliz sonrası magnezyum
düzeyi 5.05 mg/dL olarak ölçüldü. Hasta yoğun bakım ünitesinde izlendi ve
tekrarlayan kardiyak aritmi gözlenmedi.
Sonuç: Kolonoskopi sürecinde ortaya çıkabilecek komplikasyonlar, işlem
öncesi uygulanan bağırsak temizliğinden, işlem sırasındaki prosedürlerden ve eş
zamanlı anestezi risklerinden kaynaklı olabilmektedir. Bununla beraber diyarenin neden olduğu elektrolit dengesizlikleri ve eşlik eden laksatiflerin içeriğindeki
elektrolitlerin varlığı her ne kadar sıklıkla karşılaşılan bir problem olmasa da,
sonuçları çok ciddi olabileceği için gözden kaçırılmamalıdır. Özellikle geriatrik
ve son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda, ilgili laksatif kullanımı olur ise,
hipermagnezemi öncelikli olmak üzere bütün biyokimyasal parametreler yakın
izlemde tutulmalıdır.

Giriş: Belirti ve bulguları benzer olabilen tüberküloz ve vaskülitlerin birbiri
ile ayrımı ileri araştırma gerektirebilmektedir. Ayrıca tedavi ve yönetimleri birbirinden tamamen farklı olan bu iki hastalık grubunun hızlı tanısı kadar tetkikler
sırasında ayırıcı tanıların sürekli akılda tutulması ve hastalık seyrine uygun olarak ön tanıların gözden geçirilerek yeniden değerlendirilmesi oldukça önemlidir.
Pulmonorenal sendrom çatısı altında bilinen anti-glomerular bazal membran
hastalığı (GBM) milyonda iki hastadan az görüldüğü saptanmış küçük damar
vaskülit hastalıklarından birisi iken tüberküloz halen dünyanın belli bölgelerinde
endemik halini korumaktadır.1
Bu bildiri ile tüberküloz ön tanısıyla takip edilirken Goodpasture sendromu
tanısı alan vakamızı sunuyoruz.
Olgu: Bilinen herhangi bir kronik hastalık öyküsü olmayan 17 yaşında kadın
hasta Şubat 2022 tarihinde öksürük, boğaz ağrısı ile değerlendirilmesinin ardından atipik pnömoni nedneiyle azitromisin tedavisi almış. Ayaktan takip edilen
hastanın şikayetlerine ateş, nefes darlığı ve kanlı balgam eklenmesi üzerine Mart
2022’de dış kurum göğüs hastalıklarına başvurmuş. Yapılan fizik muayenesinde bilateral solunum seslerinde azalma dışında bulgu saptanmayan hastanın
akciğer görüntülemeleri bilateral miliyer tüberküloz lehine değerlendirilerek göğüs hastalıkları servisine interne edilmiş. Anti-tüberküloz tedavisi (rifampisin,
isoniazid, ethambutol, pyrazinamid) başlanmış. Takiplerinde metilprednizolon
tedavisine yanıtlı hipoksi ve antibiyoterapi altında ateş gözlenmiş. Alınan kültürlerde herhangi bir mikrobiyal üreme elde edilememiş. Ardından 2 hafta içinde
gelişen akut böbrek hasarı (kreatinin,mg/dl, 0,7-1,4--7), hematuri, proteinüri ve
idrar çıkışında azalması ile hasta kurumumuz Nefroloji kliniğine başvurdu. Yeniden yapılan muayenesinde hastanın solunum hızı 25/dk, oda havasında oksijen
saturasyonu %85, solunum seslerinde bilateral baziler kalınlaşma ve pretibial
alanda 1+ bilateral ödem mevcuttu, hastanın masif olmayan hemoptizisi görüldü. Otoimmun antikorlar ve ilgili laboratuar tetkikleri (ANCA, ANA anti-dsDNA,
anti-GBM, C3, C4, CRP, PCT, kan-idrar-balgam kültürü, ARB, M.tuberculosis
PCR) istendi (Tablo 1). Yapılan akciğer tomografisi (Şekil 1) vaskülit ile uyumlu
görülerek pulmonorenal sendrom ön tanısı ile böbrek biyopsisi yapıldı. Hastada oligüri ve yüklenme bulgularının gelişmesi nedeniyle hastaya geçici hemodiyaliz kateteri uygulanarak hasta hemodiyalize alındı. Biyopsi sonucu diffüz
kresentik nekrotizan glomerulonefrit - anti-glomerular bazal membran hastalığı
(Goodpasture sendromu) lehine raporlandı. Yatış sırasında alınan tetkiklerinde
anti-GBM pozitifliği görüldü. Hastaya pulse metilprednizolon (500mg) ve taze
donmuş plazma eşliğinde plazmaferez yapıldı. Aralıklı olarak anti-GBM antikor
durumu takip edilerek plazmaferez tedavisi planlandı. Yatış süresince (39 gün)
hastaya 3 gün 500mg metilprednizolon, takibinde idame metilprednizolon, 16
seans plazmaferez ve 3 doz 500mg siklofosfamid tedavisi uygulandı. Hastanın
servis takiplerinde kademeli olarak oksijen desteği ihtiyacı geriledi, hemoptizi
kayboldu, ateş kontrolü sağlandı, genel iyilik halinin görülmesi ile yapılan kontrol akciğer tomografisinde hastalık aktivitesi bulgularının büyük ölçüde gerilediği görüldü (Şekil 1). Hastanın oligürik seyrinin devamı nedeniyle yapılan MAG3
sintigrafisinde böbrek perfüzyonu düşük, renal ekskresyon yetersiz sonuçlandı.
Hastanın diyaliz ihtiyacının devam etmesi üzerine periton diyaliz (PD) kateteri
yerleştirilerek PD ile takip edildi.
Tartışma: Goodpasture sendromu vakasında başlangıç bulgusu olarak nefes darlığı ve ateşin olması tanıyı geciktirse de hızlı ilerleyeci böbrek hasarının
saptanması tanıda yönlendirici olmaktadır. Eş zamanlı akciğer ve böbrek tutulumu olan hastalarda pulmonorenal sendromlar mutlaka akılda tutulmalıdır.
Ayırcı tanı basamakları titizlikle değerlendirilmeli, tanı ve tedavi sürecinde ayrıcı
tanılar sıklıklıkla tekrar gözden geçirilmelidir. Aksi durumda tedavileri birbirinden çok farklı olan bu hastalık grubunda morbidite ve mortalitenin artacağı
gözönünde bulundurulmalıdır.
Anahtar kelimeler: Goodpasture sendromu, Tüberküloz, Vaskülit, Kronik böbrek
yetmezliği
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Şekil 1. Hastanın başlangıç ve tedavi sonrası akiğer tomografisi kesitleri (1A: Alveolar
hemoraji uyumlu akciğerde diffüz sentrilobüler nodüller)

Olgu: Bilinen böbrek yetmezliği olmayan, primer hipertansiyon tanılı 53
yaşındaki kadın hasta bulantı-kusma,halsizlik şikayetleri ile dış merkeze başvurmuş.Böbrek fonksiyon testlerinde bozukluk olması nedeniyle polikliniğimize
yönlendirilmiş.Hastanın ilk değerlendirmesinde tansiyon 145/92mmhg olup diğer vital bulgular ve sistem muayeneleri normaldi.
Hastanın yatışından 2 ay önceki kreatinin(kre): 0,7 mg/dl ve idrar sedimenti normal olmasına karşın başvurusundaki laboratuvar incelemesinde,kan
üre azotu(bun):36 mg/dl, kre:2,49 mg/dl, hemoglobin:11,9 gr/dl, beyaz küre
sayısı:8680/mm³, eritrosit sedimentasyon hızı:94 mm/ saat olarak görüldü.
İdrar tetkiğinde proteinüri,lökositüri ve mikroskobisinde bol eritrosit şeklinde
aktif idrar sedimenti bulguları mevcuttu.Spot idrarda 0,3 gr/gün proteinürisi vardı. İdrar kültüründe üreme saptanmadı.Renal USG’de;böbrek boyutları
olağan,parankim ekosu grade 1 artmıştı.
İzleminin 6. Gününde bun:63 mg/dl, kre:3,88 mg/dl olup böbrek fonksiyon
testlerinde artış ve aktif idrar sedimenti bulguları devam eden hastada RPGN
düşünüldü. Viral hepatit markerları,p-ANCA,c-ANCA,ANA,anti- dsDNA,antiglomerular bazal membran antikoru ve ENA paneli negatifti.Serum kompleman
c3, c4 seviyeleri normaldi.
RPGN öntanısı ile böbrek biyopsisi yapıldı. Histopatolojik ve immünohistokimyasal değerlendirilmesinde izlenilen glomerullerde fibrinoid nekroz görüldü.
Tübülointertisyel alanda mikrokalsifikasyon ve mononükleer infiltrasyon izlenildi. İmmunfloresan boyama negatifti. Bulgular pauci-immün fokal segmental nekrotizan glomerülonefrit ile uyumluydu. Böbrek dışı tutulum için yapılan
toraks ve paranazal sinüs bt incelemeleri olağandı.Böbrek sınırlı ANCA negatif
PİGN tanısı ile pulse steroid ve siklofosfamid tedavisi başlanıldı. Hasta böbrek
fonksiyon testlerinde gerileme görülmesiyle taburcu edildi. Takiplerinde 3. kür
siklofosfamid tedavisi sonrası serum kre:1,37 mg/dl olarak görüldü.6 kür siklofosfamid ve steroid indüksiyon tedavisi ardından azatiyopirin ile idame tedaviye
geçildi. Tanı ardından 1,5 yıl geçmiş olup son serum kre:0,87 mg/dl olarak görüldü. Remisyonda ve asemptomatik olarak izleme devam edildi.
Tartışma: Vakamız;RPGN’nin nadir bir sebebi olan böbrek sınırlı ANCA
negatif PİGN’dir. ANCA negatif hastalar üzerine odaklanmış çalışmalar olmamasına rağmen, böbrek biyopsisinde benzer karekteristik tutulum göstermeleri nedeniyle ANCA pozitif hastalara benzer şekilde tedavi edilmiştir.Tedaviye
dramatik olarak yanıt alındığı görülmüştür. Bu hastaların hızlıca tanınmaları ve
ANCA pozitif hastalar gibi tedavi edilmeleri mortalite ve morbiditede anlamlı
azalma sağlayacaktır.
Anahtar kelimeler: Pauci-immün glomerulonefrit, Anti-nötrofil stoplazmik antikor

Şekil 2. Hastanın başlangıç ve tedavi sonrası akiğer tomografisi kesitleri (1B: Tedavi
sonrası yapılan kontrol görüntüleme

Tablo 1. Hastanın başvuru sırasında kan tetkik sonuçları ve tedavi sonucunda değişimleri
Başvuru

Tedavi Sonu

Hemoglobin (g/dl)

7,3

9,2

Lökosit (k/ul)

21

15

Kreatinin (mg/dl)

5

5,6

Üre (mg/dl)

74

129

CRP (mg/l)

224,9

8

Prokalsitonin (ng/ml)

0,83

0,39
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İDİYOPATİK ANTİ-NÖTROFİL STOPLAZMİK ANTİKOR NEGATİF
PAUCİ-İMMÜN GLOMERULONEFRİT OLGU SUNUMU
Ragıp Fatih Kural 1, Elif Ersen Kural1, İbrahim Ertekin2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları
Kliniği
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Anabilim
Dalı

Giriş: Hızlı ilerleyen glomerülonefritin (RPGN) yaygın nedenlerinden
biri pauci-immün glomerülonefritlerdir(PİGN). PİGN vakalarının yaklaşık %
90’ında anti-nötrofil sitoplazmik antikorlar (ANCA) pozitif iken, % 10'unda negatif bulunmamaktadır. PİGN’ler izole böbrek tutulumu ile seyredebileceği gibi;
wegener granülomatozisi, mikroskopik polianjit ve Churg Strauss sendromunda
olduğu gibi pulmono-renal sendrom ile prezente olabilir. Tüm bu durumların
karakteristik böbrek lezyonu pauci-immün fokal segmental nekrotizan kresentrik
GN’tir.Bu olguda nadir bir RPGN sebebi olan böbrek sınırlı ANCA negatif PİGN
vakasını tanı tedavi ve uzun dönem prognozu ile birlikte ele aldık.
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Resim 1. Segmenter nekroz içeren etkilenen bir glomerül
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ÜREMİK PRURİTUS NEDENİYLE RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ
PLANLANAN HASTANIN SKABİES TEDAVİSİ SONRASI DÜZELİP
DİYALİZSİZ TAKİBİ
Ömer Toprak1, Hacer Şen2, Burcu Yıldırım Özkan2, Sümeyye Hilal Doğan2
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji

2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Dahiliye

Vaka: Yaklaşık 2 yıldır dış merkezde nefroloji bölümünde tip 2 diyabet ve
hipertansiyona sekonder KBY nedeniyle pre-diyaliz takipte olan 67 yaşındaki
kadın hastaya şiddetli kaşıntı olması ve GFR değerinin 11 ml/dk olması nedeniyle hemodiyaliz veya böbrek nakli önerilmiş. Hasta hastanemize diyaliz veya
böbrek nakli olmadan takip edilebilmek umuduyla başvurdu. Hastanın yaklaşık
1 aydır süren şiddetli kaşıntı şikayeti vardı. Dayanılmaz diye tanımladığı kaşıntısının kendisinin yaşam kalitesini çok olumsuz etkilediğini belirten hasta, bu
şikâyetle 1 iç hastalıkları uzmanı ve 2 nefroloji uzmanına başvurmuş. Verilen
antipruritik tedavilerden yarar görmemiş. Bu kaşıntı şikayetinin kronik böbrek
yetmezliğine bağlı “üremik pruritus” olduğu belirtilmiş ve bir nefroloji uzmanı
hastanın diyalize girmesi gerektiğini diğer nefrolog ise hastanın böbrek nakli
olması gerektiğini belirterek hasta ve böbreğini verecek olan hastanın eşinden
nakil hazırlıklarına başlanmış.
Bulgular: Hastanın yaptığımız muayenesinde kaşıntı dışında başka bir şikayeti yoktu. Hastanın tansiyonu 145/85 mm-Hg, laboratuvar analizinde hgb:
9.5 g/dl, glukoz: 161 mg/dl, üre: 119 mg/dl, kreatinin: 3.92 mg/dl, GFR: 11.97
ml/dk/1.73 m2, parathormon: 223,8 ng/L, CRP: 40.5 mg/L, ürik asit: 7.8 mg/
dl, fosfor: 5.8 mg/dl, kalsiyum: 8.2 mg/dl, sodyum: 138 mmol/l, potasyum:
4.8 mmol/l tesbit edildi. Hastanın laboratuvar analizlerinde ve muayene bulgularında kaşıntı dışında renal replasman tedavisi gerektirebilecek bir bulguya
rastlanmadı.
Tartışma: Hastanın tüm vücutta ve geceleri artan şiddetli kaşıntısının olması
ve ailede 2 kişide daha şiddetli kaşıntının olması klinik olarak skabiesi aklımıza getirdi. Buna yönelik yapılan fizik muayenede kollarda ve karında prurigo
papülleri ve alt karın bölgesinde birkaç adet silyon izlenimi veren lezyonlar saptandı (Resim 1). Hasta skabies ön tanısı ile dermatolojiye yönlendirildi. Dermatoloji tarafından gerekli fizik muayene ve dermoskopik incelemeler yapılıp
hastaya skabies tanısı konuldu. Skabies tanısı konulan hastaya ve ailesine kükürt içerikli majistral tedavi ve sonrasında ise 1 kutu goudron vegetal ve kükürt
içeren pomat tedavisi verildi. Hasta 3 hafta sonra kendisiyle yapılan telefon
görüşmesinde kaşıntı şikâyetinin %90 azaldığını, 1.5 ay sonraki nefroloji poliklinik kontrolünde ise kaşıntı şikayetinin tamamen geçtiğini ve ilk defa kesintisiz
uyuyabildiğini belirtti.
Eğer hastanın kaşıntısının skabiese sekonder olduğu tesbit edilemeseydi belki
de hasta gereksiz yere böbrek nakli olacak veya diyalize girecekti. Elbette hastada tedaviye cevap vermeyen ve yaşam kalitesini bozan bir üremik pruritus tablosu olsaydı, hasta diyalize alınabilir veya böbrek nakli tedavisi uygulanabilirdi.
Tüm dünyada ve özellikle de immun sistemi baskılanmış KBY gibi kronik hastalıklığı olanlarda skabies insidansı artmıştır. Kötü hijyenin yanı sıra Covid-19
pandemi sürecinde aile içi temasın artması ve bulaş riski nedeniyle kişilerin hastaneye gitmeye çekinmesi skabies vakalarında artışa neden olmaktadır.
Sonuç: Evre 5 KBY hastalarında inatçı pruritusa sekonder diyaliz veya böbrek nakli kararı vermeden önce kaşıntının ayırıcı tanısında basit ve uygun tedavilerle düzelebilen skabiesi de akla getirmeliyiz.
Anahtar kelimeler: üremik kaşıntı, kronik böbrek yetmezliği, skabies, renal replasman
tedavisi
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BİR GENÇ ERİŞKİNDE MİNİMAL DEĞİŞİKLİK HASTALIĞI: BİR
OLGU SUNUMU
Aytül Gülpınar, Banu Böyük, Hande Erman, Seydahmet Akın, Safa Halil
Abacı, Özcan Keskin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Uluslarası Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kartal Dr.
Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İstanbul

Giriş: Nefrotik sendrom kendini 3,5 gr/gün proteinüri, hipoalbuminemi,
hiperlipidemi ve ödem ile gösterir. Altta yatan nedeni sıklıkla belli olmayıp
histopatolojik özelliklerine göre ayrılır. Her nefrotik sendrom primer olabileceği gibi spesifik bir nedene (örneğin ilaç kullanımı) veya sistemik bir sendroma
(örneğin SLE, malignite,ilaç kullanımı) sekonder olabilir. Erişkinlerde en sık
nefrotik sendromla seyreden glomerüler hastalık nedeni diyabetes mellitustur.
Diğer nedenler minimal değişiklik hastalığı, FSGS, membranöz nefropati ve
amiloidozdur. Minimal değişiklik hastalığı çocuklara göre yetişkinlerde daha az
sıklıkta olup 40 yaş üstü vakaların %20-25’ini oluşturur. İdiyopatik olabileceği
gibi, viral ÜSYE sorasında (özellikle çocuklarda), ilaçlara (lityum) ve hipersensitiviteye (özellikle NSAİD ve arı sokmaları) sekonder olarak da gelişebilir. Biz
bu olgumuzda nefrotik sendromla gelip minimal change hastalığı tanısı alan 26
yaşındaki kadın hastamızı sunduk.
Vaka: Bilinen hastalığı ve düzenli kullandığı ilaç olmayan 26 yaşında kadın hasta nefes darlığı, vücutta yaygın ödem, idrar miktarında azalma, bulantı,
kusma şikâyeti ile başvurdu. Yapılan fizik muayenede solunum sesleri bazalde
azalmış, PTÖ ++/++ dışında özellik saptanmadı. Yapılan tetkiklerde Na:119
Alb:1,4 Üre:46 Kre:0,58 protein: 3,7 g/dL olup idrar sodyumu: 13 mmol/L idi.
Hiponatremi hipervolemik olarak değerlendirildi. Yapılan tetkiklerde kolesterol:
412 mg/dL, LDL:291 mg/dL, HDL:92 mg/dL. Hastanın tam idrar tetkikinde
protein 3+, keton-, nitrit-, lökosit esteraz- olarak görülmüştür. Spot idrarda
protein: 448,3 mg/dL mikroalbumin: 5203 mg/dL olarak görülmüştür. Proteinüri için hastaya 24 saatlik idrar toplatılmış olup protein: 10,762 g/gün mikroalbümin: 8392 mg/gün olarak görüldü. Yapılan görüntülemelerde sadece
en geniş yerinde 5,5 cm olan bilateral plevral effüzyon saptandı. Yaygın ödem
ile başvuran hastanın kardiyolojik değerlendirilmesi de yapılmış olup EF%65,
normal sağ ve sol ventriküler fonksiyonlar olarak değerlendirilip, EKG normal
sinüs ritminde idi. Nefrotik sendromun sekonder sebeplerini araştırmak için viral
hepatit için seroloji, kompleman düzeyi, MPO-ANCA ve PR3-ANCA, romatolojik faktör istendi. C3, C4, ASO, RF, ANA normal aralıklarda değerlendirilmiştir.
Hasta da sekonder sebepler ekarte edildikten primer nefrotik sebeplerin tanısı
için hastadan böbrek biyopsisi yapılmıştır. Hastanın yapılan böbrek biyopsisinde anlamlı değişiklik görülmemiş olup immünkompleks birikimi görülmemiştir,
hastaya primer nefrotik sendromun alt tipi olan minimal change hastalığı olarak
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tanı konulmuştur. Proteinüriyi engellemek için ACE inhibitörü başlanmış olup
hiperkoagülabilite riskine yönelik profilaktik olarak antikoagülan başlanmıştır.
Hastaya ödemleri için loop diüretiği eklenmiş olup ödemlerinin gerilemesi üzerine nefrotik sendrom (minimal change hastalığı) tedavisi düzenlenip taburculuğu
planlanmıştır.
Sonuç: Ödem şikayeti ile başvuran hastalarda yaygın ve lokalize ödem ayrımı yapılmalı ve etiyoloji buna yönelik araştırılmalıdır. Ödemli hastada tam idrar
tetkiki istenmeli ve proteinüri açısından dikkat edilmeli, gereklilik halinde proteinüri spot idrar ve 24 saatlik idrar tetkiki ile desteklenmelidir. Nefrotik sendrom
düzeyinde proteinüri görülmesi durumunda hipoalbuminemi, hiperlipidemi
açısından tetkikleri yapılmalıdır. Bu süreçte ön planda nefrotik sendrom düşünülmesi durumunda hiperkoagülabilite açısından dikkatli olunmalıdır. Nefrotik
sendrom için primer ve sekonder ayrımı yapılmalı, sekonder neden saptanması
(örn. viral hepatit, SLE, ilaç kullanımı, malignite) durumunda altta yatan durumun tedavisi başlanmalıdır. Primer nefrotik sendromda histopatolojik açıdan
ayrımı için biyopsi yapılmalı ve biyopsi sonucuna göre tedavisi başlanmalıdır.
Anahtar kelimeler: nefrotik sendrom, minimal change glomerulopathy
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KOLONOSKOPİ HAZIRLIĞI SONRASINDA GELİŞEN AKUT
FOSFAT NEFROPATİSİ
Mehmet Şerefhanlı, Hande Erman, Banu Böyük, Seydahmet Akın, Safa Halil
Abacı, Özcan Keskin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim
Dalı İstanbul

Giriş: Akut fosfat nefropatisi sodyum fosfat içerikli enemaların barsak temizliğinde kullanımı sonrası görülen bir çeşit renal hasardır. Oral sodyum fosfat
hiperozmotik laksatif ajan olarak barsak temizliğinde kullanılmaktadır. Yüksek
fosfat içeriği, kronik böbrek yetmezliği, ACEi ve ARB kullanımı, ileri yaş, diğer
ilaçlar ve kadın cinsiyet ve ek komorbiditeler (özellikle diyabet ve hipertansiyon)
akut fosfat nefropatisi riskini arttırmaktadır (1). Bu vaka ile oral sodyum fosfat
kullanımı sonrası gelişen akut böbrek hasarı gelişen hastamızı sunmaktayız.
Olgu: 73 yaşında kadın hasta bulantı, kusma ve kollarda uyuşma şikayeti ile
acil servise başvurdu. Özgeçmişinde diyabetes mellitus, esansiyel hipertansiyon
atriyal fibrilasyon ve koroner arter hastalığı mevcut. NSAİİ, ACEi, ARB kullanımı
yok. Dış merkezde demir eksikliği anemisi nedeni ile kolonoskopi planlanmış ve
oral sodyum fosfat ile kolonoskopi hazırlığı başlanmış. Fizik muayenede solunum
ve kalp sesleri batın muayenesi ve nörolojik muayenesi doğal mukozalar hafif kuru
pretibial ödem;+/+,chvostek ve trouesseau bulguları negatif. TA;80/40mmhg,
NB;110/DK, SP02 97%, ateş 36.5 C olarak görüldü. Laboratuvar incelemelerinde kreatinin:1.99 mg/dl, üre 47 mg/dl, Na:131 mg/dl, K:3.47 mg/dl, CI:85 mg/
dl, Ca:5 mg/dl, Mg:0.99 mg/dl, fosfat:10 mg/dl. Albumin 2.3 mg/dl. Tam idrar
tetkiklerinde; protein (+), hemoglobinuri 3(+). Spot idrarda mikroalbumin/kre
oranı: 40, pro/kre; 379. CRP 97mg/L. Bazal kreatinin: 0.94mg/dl olarak görülen
hasta akut böbrek hasarı tanısı ile intravenöz hidrasyon başlandı. WBC; 20bin,
hemoglobin: 8.3 g/dl, MCV 69, PLT; 385, NEU;16 bin. Periferik yayma hipokrom
mikrositer anemi ile uyumlu, atipik hücre saptanmadı. On planda demir eksikliği
anemisi düşünüldü. Üriner ultrasonda postrenal sebepler dışlandı. Hasta mevcut
klinik ve tetkikleriyle fosfat nefropatisi olarak değerlendirildi, hidrasyon ile böbrek
fonksiyonlarında düzelme olmadı, yüksek fosfat düzeyi nedeni ile hemodiyalize
alındı. Hemodiyalize sonrasında böbrek fonksiyonları düzeldi, fosfat düzeyi geriledi. Hasta taburcu edilerek takibe alındı.
Sonuç: Oral sodyum fosfat uzun süredir hiperozmotik laksatif ajan olarak
barsak temizliğinde kullanılır. Predispozan faktörlerin varlığında akut fosfat nefropatisi riski mevcuttur. Tanımlanmış risk faktörleri; yüksek fosfat içeriği, kronik böbrek yetmezliği, ACEi ve ARB kullanımı, ileri yaş, diğer ilaçlar ve kadın
cinsiyet, ek komorbiditeler (özellikle diyabet ve hipertansiyon)dir (2). Bu risk
faktörlerinin varlığında oral sodyum fosfat içerikli enema kullanımından kaçınmak gerekir.
Anahtar kelimeler: phosphates, acute kidney injury
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NEFROTİK SENDROM İLE TANI ALAN LUPUS NEFRİTİ VE
SEKONDER SJÖGREN SENDROMU
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Abacı, Özcan Keskin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim
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Giriş: Sistemik Lupus Eritematozus (SLE), heterojen klinik seyirli, karmaşık
otoimmün multisistemik bir hastalıktır. Renal tutulum SLE tanı kriterlerinden
biridir ve %55 oranında başlangıçta proteinüri görülebilir (1). Sjögren tanısı ise
klinik bir tanıdır ve destrüktif inflamasyon nedeni ile gelişen ağız ve göz kuruluğu ile karakterizedir. Birincil olarak veya diğer romatolojik hastaların seyrinde sekonder olarak karşımıza çıkabilir. SLE seyrinde ise yaklaşık %23 oranda
sekonder Sjögren hastalığı eşlik edebilir (1). SLE-sSS fenotipinde ön planda
cilt ve eklem tutulumun olmakla birlikte daha az sıklıkta organ tutulumu eşlik
ettiği belirtilmektedir (2). Bu vaka ile nefrotik sendrom kliniği ile prezente olup
lupus nefriti ve beraberinde sekonder Sjögren sendromu tanısı alan hastamızı
sunmaktayız.
Vaka: 51 yaşında kadın hasta bacaklarda şişlik ve nefes darlığı yakınmaları ile
polikliniğimize başvuruyor. Yaygın ödem ve dispne nedeniyle tetkik amaçlı yatışı
yapılıyor. Özgeçmişinde altı ay önce covid pnömoni öyküsü mevcut, kronik hastalık ve düzenli ilaç kullanımı yok; sigara, alkol, madde kullanımı yok. Soygeçmişinde babada diabetes mellitus tanısı var. Sistem sorgusunda hastanın 1 aydır göz
kurluğu ve ağız kurluğu olduğu saptandı. Fizik muayenesinde vitaller stabil, genel
durumu orta, bilinç açık oryante koopere, solunum sesleri bazaller iki taraflı ralleri
mevcut, batın rahat asit yok, bilateral pretibial ödemi mevcut. Posteroanterior ac
grafısınde kostofrenik sinüsler künt saptandı. Ekg sinüs ritminde, eko;ef %60,hipokinezi saptanmadı, çepeçevre 6mm perikardial efüzyon saptandı. Laboratuvar
incelemelerinde HGB: 8.5 g/dl, MCV:85fl, RDW:18%, PLT:59 bin, üre:53 mg/
dl, Kreatinin:1.63 mg/dl, eGFR:43 ml/dk/m2, total protein:5.7 mg/l, albümin:2
mg/dl, tam idrar tahlilinde:protein 3 pozitif, kan gazında pH:7.25, HCO3:15,
pCO2:32, CRP: 5 mg/l, Prokalsitonin:0.20 mg/l, ESR:48mm/sa. HbA1c:5.6.
İdrar sedimenti direkt bakısında ovaloidler mevcuttu. Periferik kan yaymasında;
hafif hipokromi, normositoz, anizositoz görüldü, gerçek trombositopeni olarak
değerlendirildi, atipik hücre saptanmadı. Demir, Transferrin satürasyonu, b12 ve
folat normaldi. Gastrokopi ve kolonoskopide özellik saptanmadı. Meme usg ve
mamografide özellik saptanmadı. 24 saat idrarda:11.6 gram protein, 5.2 gram
mikroalbumin saptandı. Serum protein elektroforezinde gama piki bandı saptanmadı. 24 saat idrarda kappa ve lambda protein miktarı yüksek ve kappa lambda
oranı normaldi. C3 ve C4 düşük. Total IgA, IgM ve IgG yüksek saptandı. Anti
HIV, HBsAg, Anti HBs, AntiHCV, CMV VE EBV VCA ve Sifiliz antikorları negatif.
ANA 4+ speckled benekli granüler patern olarak sonuçlandı. ENA profili çalışıldı.
Anti RO52+, Anti SSA ++ saptandı. Anti-Ds DNA negatif olarak görüldü. Schirmer testi 5mm(+), parotis ve minör tükrük bezlerinin Tc99m statik ve provoke
radyoaktivite tutulumu ileri derece azalmış olduğu görüldü. Tükrük bezi biyopsisi
yetersiz sonuçlandı. Renal biyopsi, tip V lupus nefriti olarak sonuçlandı. Sjögren
ve SLE tanısı ile metilprednizolon başlandı. Nefroloji ve romatoloji klinikleri ile
immünsupresif tedavi ve takip planlandı.
Sonuç: Sistemik Lupus eritematozus immün kompleks oluşumu ve otoantikor artışı ile karakterize kronik sistemik otoimmün bir hastalıktır. Heterojen bir
kliniğe sahiptir ve hastalık aktivasyon durumuna göre hafif organ tutulumundan
hayatı tehdit eden organ tutulumu ile seyredebilir. Proteinüri, kronik böbrek
yetmezliği ve son dönem böbrek hastalığına neden olabilen glomerülonefrit,
SLE ‘nin önemli morbidite ve mortalite nedeni olan en önemli tutulum şeklidir.
Lupus nefriti sıklıkla anti-dsDNA otoantikorları ile ilişkilidir ve hastalık aktivitesini göstergesidir. Anti-dsDNA negatif saptanan ve renal biyopsi incelemesi lupus
nefriti ile uyumlu az sayıda vaka bildirilmiştir (3). Bu vakada Sistemik Lupus
Eritematozus böbrek tutulumu neticesinde klinik tablosu ortaya çıkan ve beraberinde sekonder Sjögren Sendromu saptadığımız hastamızı sunduk. Lupus
nefriti SLE de ilk başvuru sebebi olabilir. Bu nedenle nefrotik düzeyde proteinüri saptanan hastalarda SLE ve beraberinde eşlik edebilen Sjögren sendromu
akılda tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: Systemic lupus erythematosus, nephrotic syndrome, Sjögren's
syndrome
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ROMATOİD ARTRİT İLİŞKİLİ AA AMİLOİDOZU:BİR OLGU
SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Dılbar Mehdıyeva1, Aydan Mütiş Alan2, Sinan Trabulus2
1İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa/cerrahpaşa Tıp Fakultesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/
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Giriş: Romatoid artrit(RA) sistemik inflamasyona neden olan bir hastalıktır.
İnflamasyon iyi bir şekilde tedavi edilmez ise sistemik AA amiloidozuna yol açar.
Sistemik inflamasyonda en önemli rol oynayan proinflamatuar sitokin IL-6 dır
ve AA amiloidozun patogenezinden sorumludur. Böbrek tutulumu çoğunlukla
geri dönüşümsüzdür ve hafif proteinüriden nefrotik sendroma kadar değişen
klinik ile ortaya çıkabilir. Ülkemizde AA amiloidozun en sık sebebi ailesel akdeniz ateşi‘ dir. RA ilişkili daha az sıklıkla görülmesi nedeni ile bu olguyu sunduk
Vaka Sunumu: 60 yaş erkek hasta 2010 yılında Romatoid artrit (RA) tanısı
almış. Takip ve tedavi uyumsuzluğu olan hasta dahiliye polikliniğine ellerde,
ayaklarda ağrı ve şişlik şikayetiyle başvurmuş. Hastanın yapılan tetkiklerinde
kreatinin yüksekliği ve idrarda protein saptanması nedeniyle Cerrahpaşa nefrolojiye yönlendirilmiş.Fizik muayenesinde metakarpal eklemlerde ve proksimal
falankslarda şişlik kızarıklık ve hassasiyet mevcuttu. Ellerde ulnar deviasyon ve
kuğu boynu deformitesi saptandı. Alt ekstremitelerde iki pozitif pretibial ödem
dışında ek bulgusu yoktu.Yapılan labaratuar testlerinde kreatinin 1.43 mg/dl,
albümin 1.25 g/dl, C-reaktif protein 33 mg/l, sedimentasyon->140 mm, anticcp-372 Iu/ml(<17), romatoid faktör 710.3 Iu/ml(<14)’di. İdrar tetkikinde
++ protein saptanması üzerine gönderilen 24 saatlik idrarda total protein7735,mikroalbumin-5790 görüldü. Serum protein elektroforezinde ve immunfiksasyonda band görülmedi.RA sekonder AA amiloidoz ön tasınıyla yapılan
rektal biyopsi sonucu amiloid A pozitifliği ile uyumlu geldi. Hasta takip ve tedavi
için romatoloji polikliniğine yönlendirildi.
Tartışma: Aktif RA’li hastalara yapılan renal biopside %7-%29 oranında
amiloid birikimi saptanmıştır. Uzun süreli hastalık, yüksek hastalık aktivitesi ve
yetersiz tedavi uygulanması amiloidoz için risk faktörüdür. Shen ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir çalışmada serum amiloid A(SAA) seviyeleri sistemik
lupus eritematozis ve sağlıklı hasta grubuna göre RA’li hastalarda daha yüksek
saptanmıştır. SAA seviyesi RA hastalık aktivitesi, eritrosit sedimentasyon hızı
(ESR) ve CRP düzeyi ile koreledir. Son zamanlarda aktif RA lı hastalarda güvenle kullanılabilecek biyolojik ajanlar geliştirillmiş. Bunlar tümör nekrozis faktör inhibitörleri (etanercept, infliximab, adalimumab, golimumab), interlökin 6
receptör antagonisti (tocilizumab), CD20’ ye karşı bir monoklonal antikor (rituximab) ve abatacept’ dir.. Erken başlanan agresif tedaviler ile normale getirilen
C-reaktif protein (CRP) seviyeleri RA ya bağlı gelişen amilodioz sıklığını önemli
derecede azaltabilir

Nefroloji
PS-327

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA BESLENME DURUMUNUN
BELİRLEYİCİLERİ
Esen Coşkun1, 2, Kenan Ateş1, 2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş ve Amaç: Periton diyalizi (PD) hastalarında malnütrisyon yaygın bir
komplikasyondur. Çalışmanın amacı, geriatrik nütrisyon risk indeksini (GNRİ)
kullanarak malnütrisyon sıklığını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemektir.
Yöntem: Bu tek merkezli ve kesitsel çalışmaya 40 PD hastası dahil edildi.
Hastaların demografik özellikleri, eşlik eden hastalıkları, PD şeması, kan biyokimyası, idrar ve peritoneal ultrafiltrasyon volümleri kaydedildi, peritoneal eşitlenme testi (PET), rezidüel renal fonksiyon (RRF) ve diyaliz yeterliliğine yönelik
testler yapıldı, diyalizatla protein atılımı tayin edildi ve diyetle protein, enerji,
yağ ve karbonhidrat alımları belirlendi. Malnütrisyon riskini belirlemede GNRİ
kullanıldı.
Bulgular: GNRİ’ne göre sekiz hastada (% 20) malnütrisyon saptandı.
Beslenme durumu iyi hastalarla karşılaştırıldığında, malnütrisyonlu hastalarda diyetle protein alımı (p=0.002), vücut kitle indeksi (p=0.001), serum albümin (p=0.005) ve total protein düzeyleri (p=0.035) anlamlı olarak düşük;
ko-morbidite skoru (p=0.016) ve C-reaktif protein (CRP) düzeyi (p=0.012)
anlamlı olarak yüksek bulundu. Bu hastalarda RRF da daha düşük olma eğiliminde idi (p=0.088). Diyaliz yeterlilik göstergelerinin ve peritoneal protein atılımının beslenme durumu üzerine anlamlı bir etkisi saptanmadı. Çok değişkenli
analizde malnütrisyon riskini artıran en önemli değişkenin diyetle düşük protein
alımı olduğu gözlendi.
Sonuç: GNRİ, PD hastalarında malnütrisyon riskini belirlemede basit ve
güvenilir bir yöntemdir. Yeterli beslenme desteği sağlanması, inflamasyonun
önlenmesi ve RRF’un korunmasına çaba gösterilmesi gibi önlemler, PD hastalarının beslenme durumunu iyileştirebilir.
Anahtar kelimeler: Geriatrik nütrisyon risk indeksi, periton diyalizi, malnütrisyon, albümin, diyetle protein alımı.
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BÖBREK NAKLİ SONRASINDA GÖRÜLEN MALİGNİTELERİN
RETROSPEKTİF ANALİZİ
Seda Çelik
Cizre Devlet Hastanesi

Çalışmamızda nakil sonrası malignite gelişen hastaların özelliklerinin ve risk
faktörlerinin retrospektif olarak incelenmesi, graft ve hasta sağkalımı üzerine
etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi Transplantasyon Merkezinde Mart 1998-Mayıs 2019 tarihleri arasında canlı veya kadaverik vericiden böbrek nakli yapılan 667 hasta retrospektif
olarak incelenmiştir. 667 nakil hastasından 40'ında (%6) malignite saptanmıştır. En sık gözlenen kanser türleri ise cilt kanseri (%2.4), renal hücreli kanser
(%0.6), tiroid kanseri (%0.6), lenfoma (%0.6) ve meme kanseri (%0.4) olarak
bulunmuştur. Ülkemizdeki 2011-2015 yılları arasındaki genel popülasyondaki
kanser insidansıyla, merkezimizdeki nakil hastalarının 5 yıllık malignite insidans
ortalaması karşılaştırıldığında; erkeklerde tüm kanserler 6.5 kat, kadınlarda ise
tüm kanserler 1.6 kat artmış olarak bulunmuştur. Cilt, renal hücreli kanser, tiroid
kanseri ve lenfoma insidansı genel popülasyona göre belirgin derecede artış
göstermiştir. Nakil sonrası sirolimus + takrolimus + kortikosteroid kombinasyonu kullanımı malignite riskinde azalma ile ilişkiliyken (p=0.023), yaş artışı
ve nakil yaşının fazla olması ise malignite riskinde artışla ilişkili bulunmuştur
(p<0.001). Sonuç olarak böbrek nakil hastalarında genel popülasyona oranla malignite riskinde artış saptanmıştır. Bu nedenle solid organ malignitelerini,
özellikle erken evre karsinomları önlemek ve tespit etmek için hastaların kılavuzlara uygun şekilde taranması gerekmektedir.

Renal nakil hastalarında malignite görülme yüzdesi ve malignite patolojik alt
tipleri

Anahtar kelimeler: Böbrek nakli, immünsüpresyon, malignite
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Merkezimiz ve Türkiye’de böbrek nakli yapılan erkek ve kadın hastalarda 5 yıllık
malignite insidans ortalamasının karşılaştırması

PS-330

GENÇ ERKEK HASTADA YENİ BAŞLAYAN NEFES DARLIĞI: OLGU
SUNUMU
Merve Güzel Dirim1, Melin Aydan Ahmed2, Sezai Vatansever2
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji
Bilim Dalı

Nefroloji
PS-329

DİYABETİK HASTALARDA HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN
RENAL ETKİLERİ
Bülent Erdoğan, Reşit Emre Alpargan
Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi

Giriş: Diyabet tüm dünyada sıklığı giderek artan sistemik ve kronik komplikasyonlarla ilerleyen metabolizma hastalığıdır. Diyabetik yara, diyabetle ilişkili vasküler hastalığın ve nöropatinin etkisiyle iskemi zemininde, basınç artışı
ve enfeksiyon ile oluşur. Hiperbarik oksijen tedavisi (HBOT), diyabetik ayak
yaraları için yardımcı bir tedavi olarak kullanılmaktadır. HBOT’ta kullanılan
uzun süreli yüksek oksijen seviyesi böbrek için zararlı olabilecek oksidadif stres
üretebilir. Bu çalışma HBOT tedavisinin böbrek fonksiyonları üzerine etkisini
saptamak amacıyla tasarlanmıştır.
Materyal-metod: Çalışmaya randomize olarak seçilmiş 64 diyabetik yara
hastasının verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların 6 aylık takiplerindeki
üre, kreatinin ve glomerüler filtrasyon hızı (GFR) değerleri kaydedildi.
Bulgular: Hastaların çoğunluğu erkekti (%73.4). 45 hasta HBOT tedavisi
almıştı (%70.3). HBOT tedavisi alan ve almayan hastaların başlangıç, 3. ve
6. aydaki üre, kreatinin ve GFR değerleri karşılaştırıldığında istatisliksel olarak
anlamlı fark saptanmadı.
Sonuç: Hayvan deneylerinde HBOT tedavisinin böbrek fonksiyonları üzerine zararlı olmadığı gösterilmesine rağmen insanlarda yapılmış çalışma kısıtlıdır.
Çalışmamız HBOT tedavisinin renal fonksiyon üzerine zararlı etkisinin olmadığını göstermektedir. Verilerimizi destekleyecek geniş kapsamlı, uzun süre takipli
çalışmalara ihtiyaç vardır.

Olgu Sunumu: 23 yaşında erkek hasta, bilinen 2 kez kranial epidermoid kist
operasyonu öyküsü mevcut olup son 3 aydır devam eden göğüs ağrısı ve nefes
darlığı şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde ortopneik DSS:16
olan hastanın dinlemekle sağ akciğerde solunum sesleri azalmış saptandı. Bilateral venöz dolgunluğu gözlenen hastanın kardiyak sesleri derinden gelmekte olup TA:135/80 olarak normotansifti. Tetkiklerinde wbc:10.100 neut:8400
lymp:1000 hgb:9,3 PLT:152.000 kr:0.8 LDH: 1580 CRP: 330 Pro-BNP:1250
olan hastanın çekilen PAAC grafide sağ kostofrenik sinüs kapalı, ön mediastende masif kitle lezyon şüphesi mevcut olması üzerine ıv kontrastlı Toraks
BT+anjiyografi görüntülemesi yapıldı. Ön mediastende orta hat yapılarında
posteriora ve hafif sola doğru iten kistik/nekrotik alanlar içeren 20*11*15cm boyutlarında heterojen kitle lezyonu izlenmekte olup, trakeayi ve VCS'i belirgin basıya uğratmakta olduğu görüldü. Anjiyografik değerlendirmede tromboz,vena
cava superior sendromu dışlandı. Sağ plevrada 60 mm’e ulaşan plevral effüzyon izlenmekte olup, transtorasik ekokardiyografide perikardiyal efüzyon izlenmedi. PET-BT değerlendirmesi yapılan hastanın üst mediastende pretrakeal ve
sağ alt paratrakeal alanda,subkarinal, sol parasternal ve anterior diafragmatik
alanda hipermetabolik lenf nodları (SUVmax:12)mevcuttu. Karaciğer sağ lob
komşuluğunda anterior diafragmatik lenf nodu lehine değerlendirilen hipermetabolik lezyonlar (SUVmax:3.8) ayrıca retrokaval ve karaciğer kaudat lob
medial komşuluğunda perihepatik alanda hafif hipermetabolik (SUVmax:2.4)
lenf nodları izlenmekteydi. Ön mediasten kitlesi olan hastada germ hücreli tümör- lenfoproliferatif hastalık ayırıcı tanıda düşünülerek yapılan periferik yaymada atipik hücre,blast, malign lenfoproliferatif hücre saptanmadı. Testiküler
ve ingüinal muayenesi normal olan hastada istenen B-HCG:0.23 normal, AFP:
11.479 olarak saptanması üzerine ön planda ekstragonadal germ hücreli tümör
düşünülerek ön mediasten kitleden tru-cut biyopsi yapıldı. Patolojik değerlendirmede yolk salk tümörü ile uyumlu sonuçlanan hastanın bleomisin-etoposidesisplatin kemoterapi rejimi başlandı. 3. Kür BEP rejimi sonrası istenen kontrol
AFP:167 olarak tümör rezolüsyonu ile uyumlu değerlendirildi.
Sonuç: Mediastenin germ hüceli tümörleri histolojik olarak yolk sac tümörü,
embriyonel karsinoma veya koriokarsinoma olarak üç subtipe ayrılmaktadır.
Yolk salk tümörleri prepubertal testis tümörlerinin %60’ını oluşturmakta olup
erişkinlerde daha nadir olarak görülmekte ve genellikle nonhomojen ve birçok
odakta nekroz ve kanama gösteren kitleler şeklinde prezente olmaktadır. Yetişkin ve prepubertal yolk sak tümörleri histolojik olarak aynı olsalar bile, erişkinlerde diferansiasyonun daha az olmakta,diğer germ hücreli tümörlerle daha çok
kombine olarak izlenmekte ve daha kötü prognoza sahip olmaktadır. Yüksek
doz sisplatin bazlı kemoterapi rejimleri sonrası cerrahi rezeksiyon ile günümüzde en iyi sonuçlara erişilmekte olup, agresif seyretme eğiliminde olacağı akılda
tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: mediasten, yolk salk tümör

(a) PAAC grafide kitle lezyon (b-c) Ön mediastende masif kitle lezyon, kardiyak ve
çevre vasküler yapılara bası,eşlik eden plevral effüzyon

Anahtar kelimeler: Diyabetik ayak, Hiperbarik oksijen tedavisi, Böbrek
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SMALL CELL LUNG CANCER PARANEOPLASTİC WİTH
NEPHROTİC SYNDROME; A CASE REPORT
Muharrem Bayrak, Kenan Çadırcı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi

A 67 year old male patient was admitted to the internal medicine clinic with
serious dyspnea, weight gain, and chest pain for three weeks. His medical history included hypertension and diabetes mellitus. He had smoked 43 packyears. Physical examination: pretibial, hands, and periorbital have edema of the
regions. His body weight was 98 kg. Blood pressure was 164/95 mm Hg and
pulse 76•min. Body temperature is 36.2 c. Heart sounds were normal.Lung
sound over the lower left lobe was decreased on auscultation.
Laboratory: Erythrocyte sedimentation rate (ESR) 92 mm/h, haemoglobin
9.1 mmol/L white cell count 6.2×109/L, sodium 138 mmol/L, potassium 4.2
mmol/L, serum creatinine 0.51 mg/dl and urea 37 mg/dl.Creatinine clearance
was 74 ml/min. Serum albumin was 23g/L and immunoelectrophoresis did not
include paraprotein. Tests for antinuclear antibody, anti-double-stranded deoxyribonucleic acid (ds-DNA), circulating immune complexes, hepatitis B serum
antigen, cryoglobulins, and cold agglutinins were negative. The urine sediment
was free of casts and erythrocytes, but the 24-hour urine collection revealed
proteinuria of 12 g daily.
Computed tomographic (CT): There is a heterogeneous increased irregular mass lesion adjacent to a 5.3x4.4 cm major fissure and mediastinal pleural
surface in the superior segment of the left lung lower lobe. There is a loculated
pleural effusion up to 3 cm in the widest part of the pleural in the left hemithorax. (Figure 1).
On fibreoptic bronchoscopy, a tumor was seen at in the left lower lobe. Biopsies have resulted in small cell lung carcinoma. A kidney biopsy could not be
done as the patient did not accept it. The patient was referred to the oncology
department for chemotherapy after the diagnosis was made.

ğerlendirme nedeniyle hastaya total tiroidektomi ve bilateral boyun lenf nodu
diseksiyonu yapıldı ve patolojik inceleme kötü diferansiye tiroid bezi malignitesi
ile uyumluydu. Ameliyattan sonra hasta ikinci bir görüş için kliniğimize başvurdu. Hastanemizde tiroidektomi materyalinin değerlendirilmesi akciğer adenokarsinomu ile uyumluydu. Daha sonra yapılan PET taraması sağ supraklavikuler, bilateral servikal, sağ hiler, mediastinal, paraaortik ve parakaval bölgeler
ve kemiklerde yoğun tutulum olduğunu ortaya koydu (Şekil 1-A). Moleküler
analizler, ROS-1 floresan insitu hibridizasyon (FISH) için pozitiflik gösterdi. Krizotinib ile tedaviye başlandı ve 3 aylık tedaviden sonra tüm lezyonlarda tam
yanıt görüldü(Şekil 1-B).
Sonuç: Bildiğimiz kadarıyla bu olguyla beraber tiroid metastazı ve ROS1 yeniden düzenlemesi olan KHDAK hastası ilk kez tıbbi literatürde tanımlanacaktır.
Akciğerden metastaz yapan tiroid kanseri vakaları nadirdir. Önceden malignite
öyküsü olmayan hastalar için, bizim vakamızda olduğu gibi atipik prezentasyonlar, terapötik yaklaşımdaki kritik ayrım nedeniyle her zaman metastatik bir
hastalık şüphesini uyandırmalıdır.
Anahtar kelimeler: Tiroid metastazi; KHDAK; adenokarsinom; crizotinib
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PRİMER TİROİD KANSERİYLE KARIŞAN AKCİĞER
ADENOKANSERİNİN TİROİD BEZİNE METASTAZI VE
CRİZOTİNİB İLE DRAMATİK YANIT
Enes Erul1, Deniz Can Güven2, Koray Şahin1, İbrahim Güllü2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Giriş: Akciğer adenokarsinomunun tiroid bezine metastazı son derece nadir
olmakla birlikte, özellikle ilk başvuruda metastaz varlığı gibi olağandışı özellikleri
olan hastalarda akılda tutulmalıdır. Primer tiroid kanseri ve ekstra tiroid malignitesinin tedavisi tamamen farklı olduğu için doğru tanı klinik öneme sahiptir.
Ancak her iki durumda da sıklıkla TTF-1 ekspresyonu nedeniyle iki farklı durumu sadece histopatolojik özelliklerle ayırt etmek zordur.
Olgu Sunumu: 67 yaşında kadın hasta, boynunda ağrısız kitle nedeniyle Ocak 2019'da yerel bir hastaneye başvurdu. Ultrasonda guatr ve multiple
servikal lenfadenopati görülmekteydi. Servikal lenfadenopatileri için ince iğne
aspirasyon sitolojisinde, pozitif TTF-1 ekspresyonu ile tiroid malignitesini düşündüren bulgular mevcuttu. Primer tiroid malignitesini düşündüren tanısal de-
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Şekil 1A-B. PET taraması, servikal, sağ hiler, mediastinal lenf nodlarında, tiroid ve
kemiklerde yoğun tutulumu gösteriyor (A). 3 aylık krizotinib tedavisinden sonra tüm
lezyonlarda tam bir metabolik yanıt görülmekte (B).
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MULTİPLE LENFADENOPATİNİN NADİR BİR SEBEBİ;
HİSTİOSİTİK SARKOM
Büşra Bülbül, Aysel Oğuz, Ahmet Altınışık
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi

Giriş: Histiositik sarkomlar, mononükleer fagositler (makrofaj ve dendritik hücreler) veya histiositlerden kaynaklanan son derece nadir malinitelerdir.
Dendritik hücre neoplazileri de nadir görülen tümörler olup lenfatik sistemi
olduğu kadar ekstranodal bölgeleri de etkileyen ve son zamanlarda artan sıklıkları ile dikkat çeken tümörlerdir. Histiositik sarkomlar (HS), matür doku histiositlerinin morfolojik ve immünfenotipik özelliklerini gösteren hücrelerin malin bir
proliferasyonudur. Erişkinlerin hastalığıdır ve görülme yaşı 44- 55’dir. Kadın ve
erkekler eşit oranda etkilenirler.
Olgu: 45 yaşında, bilinen bir hastalığı olmayan kadın hasta, nefes darlığı
şikayet ile başvurduğu Acil Servis’te yapılan rutin tetkiklerinde hemoglobin
düşüklüğü olması ve çekilen batın ve toraks tomografisinde multiple lenfadenopatiler olması üzerine tanı ve tetkik amacıyla Hematoloji Servisi’ne yatırıldı.
Hastanın anamnezinden hastanın nefes darlığı şikayetlerinin yaklaşık 1 aydır
olmakla birlikte bu süre içinde artış gösterdiğini ve bu süre içinde yaklaşık 10 kg
kilo kaybı olduğu öğrenildi.Hastanın yatışında yapılan tetkiklerde Wbc:46.230
u/ı, Neu #:39.8, Hgb:8.4 g/dL,Plt:52.000 u/ı, LDH:3415 U/L, Crp:162 mg/L
saptandı. Toraks tomografisinde her iki akciğer parankiminde boyutu 1.5 cm ve
daha küçük multiple lenfadenopatiler ve bilateral plevral effüzyonlar görüldü.
(Resim 1) Hastanın Brucella İmmuncapture (-), Salmonella (-), Hepatit markerları (-) saptandı. Hastada mevcut patolojinin etyolojisi açısından KIAB yapıldı,
hastanın KIAB raporunda histiyositik bir tümör (Histiyositik Sarkom?) olarak raporlanarak ileri tetkik için deneyimli bir merkeze konsültasyonu önerildi ve hastanın biyopsi materyali Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bölümü’ne
gönderildi. Hastadan ayrıca akciğerdeki lenfdenopatilerinden biyopsi yapıldı
ancak anlamlı bir sonuç elde edilemedi. Nefes Darlığı şikayeti artan hastaya
Ebus ve BAL yapılarak biyopsi alındı. EBUS’ta sol bronş orisifinin tama yakın
tıkanıklığı ve sol superior lopta atelektazi olduğu raporlandı. Ayrıca hastanın
çekilen abdomen tomografsinde karaciğerde de multıple metastatik görünümler
mevcuttu.
Aynı zamanda ara ara konstipasyon ve obstipasyon şikayeti olan hastanın
çekilen ADBG’de ileus saptanmayan hastaya kolonoskopi planlandı. Hastanın
yapılan kolonoskopisinde rektumdan 15 cm sonrası dıştan bası nedeniyle ilerlenilemeyip kolonoskopik değerlendirme yapılamadı ve hastaya Pelvik MR planlandı. Hastanın çekilen Pelvik MR’da uterus içinde eksantrik multiple myomların
mevcut olduğu ve bu myomların intestinal basılar yaptığı, aynı zamanda pelviste multiple lenfadenopatiler olduğu görüldü. (Resim 2)
Hastanın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ ne gönderilmiş olan KIAB sonucu; kemik iliğinde malign epitelyal tümör invazyonu olarak raporlandı, hasta
tedavi için Tıbbi Onkoloji bölümüne devredildi.
Tartışma: Histiyositik sarkom, morfolojik ve immünhistokimyasal olarak
histiyositik diferansiasyon gösteren oldukça nadir görülen bir malignitedir. Histiyositik sarkom tanısını koymak çok kolay olmayıp histiyositik diferansiasyonun gösterilmesi ve HS ayırıcı tanısına giren diğer az diferansiye, büyük hücreli
malignitelerin dışlanması gerekmektedir. Sıklıkla immünfenotipik araştırma ve
nadirende elektronmikroskopik analize gereksinim duyulur. Ayırıcı tanıda Langerhans hücreli sarkom, Diffüz Büyük B hücreli lenfoma, Periferal T hücreli lenfoma, ALL, Metastatik undiferansiye karsinom, Melanom yer almaktadır. Bu
malignitelerden ayrımında öncelikle tümöre ait morfolojik bulgular önemlidir.
Yine langerhans hücreli histiyositoz ve malakoplaki de benign lezyonlar olsa da
akla getirilmelidir.
Anahtar kelimeler: Histiositik Sarkom, lenfadenopati, nefes darlığı

Resim 1.
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NADİR GÖRÜLEN EXON 18 (G719A) VE EXON 20 (S768I)
MUTASYONU İLE İZLENEN AKCİĞER ADENOKANSERİ;VAKA
TAKDİMİ
Büşra Kanbur1, Melis Kılınç1, Rümeysa Çavdar1, Mehmet Uzun2, İlkay Tuğba
Ünek2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Medikal Onkoloji Bilim
Dalı

Giriş: Akciğer kanseri dünya çapında en yaygın kanserlerden biridir. Adenokarsinom, çağdaş serilerdeki en yaygın akciğer kanseri türüdür ve akciğer kanseri vakalarının yaklaşık yarısını oluşturur (1). Cerrahi en etkili tedavidir, ancak
yalnızca küçük bir hasta alt grubu için endikedir, çünkü Akciğer Adenokanser
hastalarının çoğu ileri evrede bulunur. İleri evre hastalar için, Sitotoksik ajanlarla
sistemik tedavi genellikle standart bir bakım tedavisi olarak kullanılır. Epidermal
Büyüme Faktörü Reseptöründe (EGFR) aktive edici mutasyonların keşfi ile İleri
Evre Akciğer Adenokanseri hastaları için tedavi stratejisi hakkında muazzam bir
etki sağlanmıştır. EGFR mutasyonlarını barındıran Akciğer Adenokanser hastalarında Tirozin Kinaz İnhibitörleri (TKI), platin bazlı kemoterapiye göre üstün
antitümör aktivite sağlar (2).
Olgu: 67 yaşında erkek olan hastamız öksürük şikayeti ile Göğüs Hastalıkları
Polikliniğine başvurdu. Çekilen Toraks Bilgisayarlı Tomografide (BT): Mediastende en büyüğü yaklaşık 5 cm çaplı lenf nodları, sağ akciğer üst lob posterior
segmentte geniş aksı yaklaşık 2.5 cm çapında düzensiz spiküle konturlu kitlesel
oluşum görüldü. Hastaya Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS) ile 4R ve 11R
numaralı lenf nodlarından iğne apirasyonu yapıldı. Biyopsi sonucu primer akciğer adenokarsinomu olarak değerlendirildi. Radyasyon onkolojisi tarafından
primer kitlesinin periferik olması, mediasten tutulumu olması ve Radyoterapi
alanının büyüklüğü nedeniyle eş zamanlı Kemoradyoterapiye (KRT) uygun olmayacağı düşünüldü. Lokal ileri evre hastaya Pemetrekset + Sisplatin kemoterapi protokolü başlandı. Bu arada hasta için çalışılan sürücü mutasyon analizinde tedaviye esas EGFR Ekzon 18 (G719A) ve Exon 20 (S768I) mutasyonları
saptandı. Lokal ileri evrede geri ödeme olmadığından hedef tedavi verilemedi.
Yanıt değerlendirme Pozitron Emisyon Tomografisi/ Bilgisayarlı Tomografide
(PET BT): Bulgular; tedaviye kısmi metabolik yanıtla uyumlu değerlendirildi.
Hastaya 3 kür kemoterapi sonrasında eş zamanlı KRT uygulandı ve sonrasında
izleme alındı. 6.ayda kontrol amaçlı çekilen Torakoabdominal BT'de sağ sürrenal bezde önceki tetkikte izlenmeyen nodüler lezyon görülmesi üzerine PET
BT planlandı. PET BT görüntülemesinde karaciğer segment 2'de fokal artmış
F18-FDG tutulumu ve sağ sürrenal bezde metabolik aktivite izlendi. Çekilen
Karaciğer Manyetik Rezonans Görüntülemede: Karaciğer segment 2'de 12x10
mm boyutlu ve sağ sürrenal glandda 13x22 mm boyutlu metastaz ile uyumlu
kitlesel lezyon tespit edildi. Evre 4 hastalık kabul edilen hastaya Afatinib için
endikasyon dışı onam ile 40 mg/gün Afatinib başlandı.
Tartışma: EGFR, Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde (KHDAK) ilk
keşfedilen hedeflenebilir onkojenik mutasyondur. Çok sayıda EGFR mutasyonu vardır. Ancak belli mutasyonlar ilaca duyarlıdır. Bu mutasyonlar exon
18-G719A7C, exon 21- L858R,L861Q ve exon 19-del 746-750’dir. Duyarlaştırıcı mutasyonların yaklaşık %85’ini, exon 19 delesyon (sıklık sırasına göre
delE746_A750, delL747_P753insS, delL747_A750insP, delL747_T751) ile
exon 21 L858R nokta mutasyon oluşturur (3). Ekson 18'deki mutasyonlar, tüm
mutasyonların %3,6'sında saptanır ve G719X (burada X, A, S, C ve D için
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glisin tortusunun ikamesini gösterir) mutasyonları bunların çoğunu oluşturur.
Ekson 18 mutasyonları ile transfekte edilmiş Ba/F3 hücreleri, klinik olarak ilgili
dozlarda 2. Derece TKI'lere diğer TKI'lere göre daha duyarlıdır (4). Exon 20
(S768I) mutasyonuna sahip hastalar, diğer EGFR mutasyonlarına sahip hastalara kıyasla daha kısa medyan sağkalım süresine ve daha kısa progresyonsuz
sağkalım süresine sahiptir. Diğer EGFR mutasyonlarının yokluğunda S768I mutasyonuna sahip olmanın etkileri hakkında çok az şey bilinmektedir. Literatür
Exon 20 (S768I) mutasyonuna sahip hastalar için FDA onaylı tedavi olarak
afatinibin kullanılmasını önermektedir (5). Biz de Akciğer Adenokanser tanılı
EGFR Ekzon 18 (G719A) ve EGFR Exon 20 (S768I) mutasyon pozitifliği olan
olgumuzda öncelikli olarak Afatinib tedavisi kullanmak istedik. Hastamızın iki
nadir mutasyona aynı anda sahip olması ve her ikisinin de afatinibe duyarlı olması olgumuzun sunuma değer bir vaka olduğu gerçeğini ortaya çıkarmaktadır.
Anahtar kelimeler: Akciğer Adenokarsinomu, Nadir Görülen EGFR Mutasyonları, Tirozin
Kinaz İnhibitörleri
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PANKREATİT İLE PRENZENTE OLAN TİROİD İNCE İĞNE
ASPİRASYON BİYOPSİSİYLE METASTATİK MALİGN
MEZOTELYOMA TANISI ALAN OLGU

Anahtar kelimeler: Malign Mezotelyoma, Pankreatit

Berrak Çağla Şenol1, Ahmet Melih Arslan 2, Mehmet Gökhan Gök3
1Çukurova Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana
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Giriş: Malign mezotelyoma (MM) plevral, peritoneal ve perikardiyal kavitenin serozal yüzeylerinden kaynaklanan oldukça agresif seyirli bir tümördür.
Mezotelyoma, plevranın en sık görülen primer tümörü olup, yaklaşık %80 olguda plevra kaynaklı iken, geri kalan kısım periton, perikard veya testiste tunika
vajinalisten kaynaklanmaktadır (1) MM’nin prognozu, genel olarak kötüdür ve
tümörün en büyük sebebi ise asbest temasıdır. Geniş hasta serilerinde yaşam
süresi 6–17 ay arasında, ortalama 12 ayın altında rapor edilmektedir (2). Klinik
kötüleşme öncelikle tümörlerin bölgesel yayılımına bağlanabilir, ancak metastaz
nadir değildir(3). Bu olguda farklı klinik tablolarla gelen, gecikmiş tanının komplikasyonlara ve mortaliteye olan etkisini ortaya koyan bir malign mezotelyoma
vakası sunulmuştur.
Olgu: Hipertansiyon ve koroner arter hastalığı öyküsü olan 63 yaşında erkek
hasta yemekle ilişkisiz şiddetli karın ağrısı şikayetiyle acil servise başvurmuş.
Acilde yapılan tetkiklerinde düzeltilmiş kalsiyum düzeyi 14.4, amilaz düzeyi
685 saptanan hastanın ve görüntülemelerinde pankreas volümlü görünümde
izlenmiş ve peripankreatik sıvı koleksiyonu saptanmış. Bunun üzerine hastada ön planda hiperkalsemiye bağlı pankreatit düşünülmüş ve oral kapatılarak
İV hidrasyon tedavisine başlanmış. Görüntülemelerinde perikardiyal mayisi
de mevcut olan hastanın takiplerinde göğüs ağrısı ve hipotansiyon gelişmesi
üzerine perikardiyal tamponad ön tanısıyla dahiliye yoğun bakıma devir alındı. Perikardiyal efüzyonu için perikardiyosentez yapılırken,plevral efüzyonu
için pigtail katater yerleştirildi. Plevral ve perikardiyal mayi örnekleri sitolojiye
gönderildi. Hiperkalsemisi etyolojisi belirleyebilmek çekilen tomografinin raporunda karaciğer hipodens lezyonlar, multiple abdominal ve torakal LAP’lar ve
seröz boşluklarda efüzyonu olan hasta da ön planda lenfoma/malignite şüphesi olduğundan tümör markerları istendi. CEA: 90, CA19-9: 215, AFP: 4,9,
CA15.3: 53, CA125:77 olarak saptandı. Takiplerinde karın ağrısında azalma
olmaması üzerine iskemik kolit açısından genel cerrahi tarafından laparotomi
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önerildi fakat hasta ve hasta yakını tarafından kabul edilmedi. Hastaya rektosigmoidoskopi yapıldı. Sigmoid kolon ve rektumda yer yer ülserler 1 adet
diminitiv polip izlendi. Hastanın oral stop ve hidrasyonu sağlandıktan sonra
takiplerinde genel durumu düzelmesi ve orali açılıp tolere etmesi üzerine hasta
gastroenteroloji servisine devir alındı. Plevral mayi örneği malignite şüphesi olarak raporlandı. Hiperkalsemisi mevcut olan hastanın PTH: 663 gelmesi üzerine
paratiroid sintigrafisi çekildi ve paratiroid malignite şüphesi olarak raporlandı.
Çoklu LAP ve metastaz şüphesi olan hastada primer odak için en ulaşılabilir
olan sol skapula üzerindeki sert fikse 3,5*1,5 cm kitleden biyopsi alındı. Tam
kat nekroz olarak raporlanan hastadan boyun USG’sinde saptanan tiroid nodüllerinden tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) yapıldı. Ayrıca MEN sendromu açısından beyin MR görüntülemesi yapıldı. Serebral,serebellar atrofi ve
kronik iskemik değişiklikler olarak raporlandı. Medüller karsinom ön tanısı için
kalsitonin düzeyi istendi (<0,2)düşük geldi. Hastanın sol kolunda yeni gelişen
ödem nedeniyle yapılan üst ekstremite arter-venöz doppler sonucunda kanalize
trombüs saptandı. Hastanın yatışının 25.gününde yeni gelişen trombositopeni,
aPTT ve PTZ uzaması, D-dimer yükselmesi üzerine Dissemine intravasküler koagülaopati (DIC) düşünüldü. Taşikardi, takipne ve hipotansiyon gelişerek hızla
kliniği bozulan hasta yoğun bakım ünitesine alındı. Solunum sıkıntısı mevcut
olan hastada yapılan torasentezde hemorajik vasıfta geleni oldu. Takiplerinde
kardiyak arrest gelişen hasta tüm müdahalelere rağmen kaybedildi. Hastanın
patoloji raporu oval –yuvarlak genellikle ekzantrik yerleşimli nükleuslu, iri tek
santral yerleşimli nükleoluslu geniş sitoplazmalı atipik hücreler ön planda malign
mezotelyoma metastazı olarak raporlandı.
Tartışma: Yapılan çalışmalarda hastaların en sık görülen semptomları göğüs
ağrısı ve nefes darlığı idi. İlk semptomların başlangıcı ile tanı tarihi arasındaki
süre ortalama 4 ay olmakla birlikte malign peritoneal mezotelyomalı olgularda
en sık görülen semptom karın ağrısıydı. (4, 5) Bizim olgumuzda ise hastanın
hastaneye başvuru nedeni karın ağrısı olup bunun da muhtemel nedeni paraneoplastik semptom olarak gelişen hiperkalseminin tetiklediği pankreatit tablosu
idi.Paraneoplastik sendromlar çeşitli malign hastalıkların seyrinde görülebilirken
hiperkalsemi, kanserli bireylerin %20 ila %30’unda meydana gelen en yaygın
paraneoplastik sendromdur ve ortalama 30 günlük sağ kalım ile kötü bir prognoz ile ilişkilidir. Malign mezotelyoma seyrinde ise paraneoplastik sendromlar
nadiren görülür. (6) Özellikler perikardiyal ve plevral effüzyon ile yaygın LAP’lar
pek çok malign hastalık seyrinde gözükebilmekte ve patolojik olarak desteklenmediği sürece görüntüleme yöntemleri ve klinik ile primer tayini mümkün
olmamaktadır. Malign plevral mezotelyomaların ilk tanı anından itibaren nispeten kısa sağkalım süresi muhtemelen uzak metastaz olmamasının nedenidir (7)
Ancak farklı organlarda lokal ve nadiren uzak hematojen metastazlar görülebilir. Bildirilen metastatik bölgeler arasında karaciğer, akciğer, kalp, beyin, tiroid,
adrenaller, böbrekler, pankreas, kemik, yumuşak doku, cilt ve lenf düğümleri
bulunur(8) Literatürde tiroide metastaz yapan maligniteler %0,1 i oluşturmakla
birlikte tiroide malign mezotelyoma metastazı çok nadirdir.25000 tiroid İİAB olgusundan 1 vaka malign mezotelyoma metastazı saptanmıştır(9, 10). Olgumuzun başta tiroid metastazı olmak üzere nadir görülen metastazlar ile seyretmesi
diğer malign mezotelyoma olgularına göre farklı olduğunu düşündürmektedir.
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Geliş laboratuar değerleri
kalsiyum

13,6

PTH

663

Albümin

2,9

Amilaz

685

CEA

90

D-Dimer

39

AFP

4,9

Tbil/Dbil

0,71/0,09

CA19,9

215

Ast/Alt

32/27

CA125

77,2

CRP

92
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NADİR BİR METASTAZ, LEPTOMENİNGEAL KARSİNOM
Nur Beyza Tükek, Kubilay Tay, Erdem Kölemen, Işıl Bavunoğlu
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
İstanbul

Giriş: Leptomeningeal metastaz, solid tümörlerde sürviyi oldukça azalttığı
bilinen yayılımlardan biridir. Genellikle kranyal MR incelemede meningeal kalınlaşma şüpheli görünüm verir, lomber ponksiyon ile sitolojik bakıda malign
hücrelerin görülmesiyle kesinleşir. Biz de KİBAS gibi ciddi klinik bulgu oluşturan
leptomeningeal tutulumlu hastamızı sunuyoruz.
Olgu: 46 yaşında kadın, sırt ağrısı, nefes darlığı ve halsizlik ile kliniğimize
başvurdu. Genel durumu orta, görünümü soluktu. Fizik muayenesinde belirgin özellik yoktu. Laboratuvarda hemoglobin: 9 g/dl, biyokimya incelemesinde böbrek, karaciğer fonksiyonları normal; CRP: 110 mg/L, LDH: 1200 U/L
görüldü. Toraks BT’de subsegmenter pulmoner emboli, batın görüntülemelerinde yaygın karaciğer ve kemik lezyonları, midede 13 mmlik duvar kalınlık
artışı izlendi. Hastanın izleminde baş ağrısı ve yüzde uyuşma şikayeti gelişmesi
üzerine yapılan difüzyon MR incelemede durada kalınlık artışı görüldü, BOS
örneklemesi yapılıp BOS basıncı 34 cmH2O, protein hafif yüksek, glukoz normal bulundu. Hücre sayımı ve kültür negatif görülerek bakteriyel-viral menenjit
dışlandı. Takipte kusma, analjeziye yanıtsız baş ağrısı ve diplopi gelişen hastada
göz dibi incelemesinde belirgin papilödem yoktu ancak klinik bulgularla KİBAS
düşünülerek asetazolamid ve deksametazon başlandı. Kontrastlı kranyal MR’da
parankimde tutulum görülmedi, leptomeningeal tutulum açısından BOS sitoloji
sonucu beklenirken yapılan gastroskopide makroskopi normal olmasına rağmen alınan biyopsi mide adenokarsinomu ile uyumlu sonuçlandı. BOS sitolojisi
malignite ile uyumluydu.
Tartışma: Leptomeningeal metastaz olduğu düşünülen hastalar izlemde KİBAS yönünden akılda tutulmalıdır. Dirençli baş ağrısı, bulantı, kusma, diplopi,
mental değişiklikler, hipertansiyon ve bradikardi görülebilir. Primer malignite
kaynağı araştırılırken ön planda meme ve akciğer düşünülen bu olguda mide
adenokarsinomu saptanması pratikte nadir görülmektedir. Özellikle makroskopik olarak normal görünümlü olan gastroskopik incelemelerde de biyopsi alınması gerekliliği önem kazanmıştır.
Anahtar kelimeler: leptomeningeal metastaz, mide adenokarsinomu

Hastanın Difüzyon Kranyal MR flair sekansında görülen durada hiperintensite
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Hastanın Spinal MR'da görülen yaygın kemik metastazları
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KEMOTERAPİ SONRASINDA GÖRÜLEN AKUT İNTERSTİSTYEL
NEFRİT VAKASI
Dilan Delibalta, Melike Dönmez
Dokuz Eylül Üniversitesi

GİRİŞ-Amaç: Akut interstisyel nefrit (AİN) renal interstisyumda iltihabi infiltrasyon ve ödem ile karakterize bir hastalık olarak tanımlanmakta olup böbrek
fonksiyonunda ani kötüleşme ile ilişkilidir. İlaçlara,enfeksiyonlara otoimmun
ve hematolojik hastalıklara sekonder reaktif bir süreç olarak ortaya çıkabilir.
En sık nedeni ilaç kullanımı olup AİN vakalarının %60-70 inden sorumludur.
Antibiyotikler bu grubun çoğunu oluşturur. Hastalığın tanısında altın standart
tanı yöntemi böbrek biyopsisidir. Kemoterapötik ajanlarla AİN ilişkisi yeterince
tanımlanmamış olup biz de 66 yaşındaki metastatik kolon kanseri tanılı hastamızda oksaliplatin ve irinotekan kemoterapisi sonrasında gelişen AİN olgusunu
paylaşmayı amaçladık.
Olgu: 66 yaşında erkek hasta,bilinen paroksimal atriyal fibrilasyonu mevcut olup kabızlık nedeniyle tetkik edilmiş kolonoskopi yapılmış sigmoid bölgede
kitle görünümü olması nedeniyle biyopsi yapılmış adenokarsinom olarak sonuçlanmış ve tarafımıza yönlendirilmiş.Hastanın patoloji sonucunda PAN RAS
mutant olup ve BT’DE Karaciğerde metastaz saptandı hasta FOLFOX neoadjuvan kemoterapi sonrasında genel cerrahi tarafından opere edildi kolorektal
anastamoz ve karaciğer metastazektomi yapıldı,evresi T4a,N2a,M1 olarak kabul edildi,adjuvan FOLFOX kemoterapisi tamamlandı.Tarafımızca izlemde olan
hastanın 2021 senesinde çekilen BTsinde karaciğerde metastaz saptanması
nedeniyle hastaya modifiye FOLFOXİRİ ve BEVASİZUMAB kemoterapi prokolüne karar verildi ancak hastanın bevasizumab ilaç onayı çıkmaması nedeniyle sadece FOLFOXİRİ protokolü 3 kür uygulandı,3. Kürden 5 gün sonra idrar
çıkışında azalma,bulantı kusma,karında şişlik şikayeti ile acil servise başvuran
hastada kreatinin 10mg /dl,BUN:139 mg/dl saptandı,Akut böbrek yetmezliği ön
tanısıyla servise interne edildi ve hemodiyalize alındı. Hastadan akut böbrek
yetmezliği etyolojjsi için,tit,idrar sitolojisi, otoimmun (ana,anca,c3,c4) tetkikleri
gönderildi,abdomen usg renal doppler usg, yapıldı ancak anlamlı sonuç elde
edilmedi ve hastaya böbrek biyopisi yapılması kararlaştırıldı ve biyopsi yapıldı patolojisi akut interstisyel nefrit ile uyumlu gelen hastaya 250mg intravenöz
metilprednizolon tedavisi başlandı doz azaltılarak uygulandı 11 kez hemodiyalize alındı irinotekan veya oksolaplatin nefrotoksisitesi olarak düşünüldü.Kreati-
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nin:1,3 mg /dl geriledi idrar çıkışı günlük yaklaşık 2000cc olarak görüldü tedavisi
düzenlendi ve oral 32 mg metilprednizolon reçete edilidi,poliklinik kontrolü ile
taburcu edildi.
Tartışma-Sonuç: AİN en sık nedeni ilaç kullanımı olup,Antibiyotikler bu
grubun çoğunu oluşturur. AİN tanısı kesinleştiğinde neden olan ilaç hemen kesilmeli veacilen oral veya intravenöz steroid tedavisi başlanmalıdır. Steroid tedavisinin hızlı ve tam remisyon ile pozitif korelasyonu vardır ancak tam düzelme
tüm vakalarda gerçekleşmeyebilir.
Kemoterapötik ajanlar ise AİN’de yeterince tanınmayan bir nedendir.
Okzaliplatinin yaygın yan etkileri geri dönüşümlü duyusal nöropati, bulantı, ishal ve hafif miyelosupresyondur. (.’1-2-)Okzaliplatin nefrotoksisitesi
nadirdir,son yıllarda, diğer ajanlarla kombinasyon halinde oksaliplatin ile ilişkili
farklı renal toksisite formlarına ilişkin çok sayıda olgu bulunmaktadır Okzaliplatin kullanımına bağlı renal patolojiler arasında akut tübüler nekroz, renal tübüler
asidoz, akut intersitisyel nefrit, IMHA,ve HUS/TTP yer almakta olup nadir olarak ain olgusuna rastlanmaktadır. (‘1-2-3)İrinotekaın olumsuz etkilerinden aktif
metaboliti SN-38 sorumludur(‘4-5) En yaygın görülen yan etkiler nötropeni,
diyare, bulantı ve kusmadır.(‘6)Hepatik metabolizmaya ve zayıf renal atılıma
sahiptir. Bu nedenle daha düşük böbrek komplikasyonları beklenmekle birlikte
tübülointerstisyel nefrit ve rabdomiyoliz görülmektedir,
Literatürde oksaliplatin ve irinotekan ilişkili AİN nadir olup yapılan çalışmalarda kemoterapötik ajan kullanımı sonrası görülen AİN oranı belirtilmemiştir.
Anahtar kelimeler: Ain (akut interstisyel nefrit) TTP (trombotik trobositopenik purpura)
hüs(hemolitik üremik sendrom) MHA (mikroanjiyopatik hemolitik anemi) USG (ultrasonografi) BT (bilgisayarlı tomografi)
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MALİGN MELANOMLU OLGUDA BRAF-MEK İNHİBİTÖRÜ
TEDAVİSİ ALTINDA GELİŞEN ATEŞ VE ERİTAMA NODOSUM
BENZERİ DERİ LEZYONLARI
Rabia Yelli1, Erhan Gökmen2
1Ege Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2Ege Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Bilim Dalı

Giriş: BRAF inhibitörleri, rezeke edilemeyen veya metastatik BRAF mutasyonlu melanomların tedavisi için günümüzde sıklıklar kullanılır hale gelmiştir.
Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroz, skuamöz hücreli karsinom, sekonder melanom ve el-ayak sendromu gibi BRAF inhibitörlerinin neden
olduğu çeşitli yan etkiler tedavi süresince bildirilmiştir. Son zamanlarda, klinik
olarak eritema nodozuma benzeyen inflamatuvar deri lezyonları tedavinin kesilmesine yol açabilecek yan etkiler olarak bildirilmeye başlanmıştır. Durum kendiliğinden veya semptomatik tedavi ile düzelebildiği gibi BRAF inhibitörlerinin
dozunun azaltılması veya kesilmesi vaka bazında düşünülmesi gerekmektedir.
Olgumuzda BRAFV600 mutasyonu pozitif metastatik malign melanomlu bir
hastada tedavinin birinci yılında gelişen, tedavinin kesilmesine neden olacak
ciddiyette periyodik ateş ve ekstremitelerde eritama nodosum benzeri lezyonlar
bildirilmiş olup sürecin yönetiminden bahsedilmiştir.
Olgu: 47 yaşında kadın hasta, karın cildi orta hatta çıkan hiperpigmente
lezyondan eksizyonel biyopsi yapılarak malign melanom tanısı aldı, ekziyonel
biyopsi patoloji sonucu; nodüler tip, malign melanom (TIVb) olarak sonuçlandı
ve yüzeyde fokal ülser görüldü. Hücre tipi; epiteloid, tümör kalınlığı (Breslow):
4,06 mm,tümör seviyesi (Clark): III, milimetrekarede 12 mitoz olarak patolojisi raporlandı. Lenfovasküler invazyon pozitif saptan hastanın Metastatik lenf
nodülüne ait parafin bloktan DNA izolasyonu sonrası pyrosekans yöntemi ile
çalışılan BRAF geni 600. Kodonda V600E mutasyonu saptandı. Evre TIVb
hastalık olması nedeniyle IO kombinasyon (nivolumab+ipilimumab) tedavisi
başlandı. IO kombinasyon tedavisi esnasında 2. kürü alan hastada akabinde 4 gün sonra şiddetli ishal gelişti, yapılan kolonoskopide nonspesifik hafif
şiddette aktif kolit saptandı, immunnoterapi ilişkili olduğu düşünüldü ve 120
mg prednol/3 gün boyunca verilip takipte doz 1mg/kg a düşürüldü ancak ishal yanıtı alınamaması üzerine İnfliximab 5mg/kg başlandı, ishal yanıtı alındı.
3.kür IO kombinasyonsonrası nöropatik ağrısı gelişmesi üzerine prednol ve
karbamazepin başlandı, takipte ağrısı geriledi. 4. kür IO kombinasyon sonrası makülopapüler döküntü ve ateş ile onkoloji servise interne edilen hastaya
deri shave biyopsi yapıldı, patoloji;epidermiste atrofi, seyrek tek hücre nekrozu,
dermada perivasküler tek tük polimorf nüveli lökosit ve eozinofil lökosit de içeren hafif mikst yangısal hücre infiltrasyonu şeklinde saptanan hastada bulgular
klinik "ilaç reaksiyonu" ön tanısı ile uyumlu değerlendirildi. 4 kür İpilimumab+
nivolimab sonrası PET/CT değerlendirilmesi morfolojik regresyon saptanan
hasta immunoterapi ilişkili immun reaksiyonlar ve yan etki nedeniyle radyolojik
olarak yanıtlı olması üzerine tedavisiz izleme alındı, tedavisiz izlemin 2.senesinde sağ meme üst dış kadranda ele gelen kitleden yapılan biyopsi malign
melanom metastazı ve BRAF geni 600. Kodonda V600E mutasyonu saptandı.
Hastaya progresif hastalık 2. hat tedavi olarak BRAF-MEK inhitörü dabrafenib
ve trametinib başlandı. Takiplerinde PET de mikst yanıt izlenen hastada tedavi
seçeneği kalmadığı ve ilaç tolerasyonu iyi olduğu için BRAF+MEK inhibitörüne
devam edildi. Ancak tedavinin birinci yılında eş zamanlı farklı bir ilaç kullanmayan ve bilinen kronik hastalığı olmayan hastada halsizlik ve yaklaşık 10 gün
boyunca süren, günde 3-4 kere tekrarlayan parasetamole yanıtsız, nonsteroid
antiinflamatuar tedaviye kısmi yanıtlı ateş gelişti, ateş başlangıcını takiben bir
hafta sonra bilateral üst ve alt ekstremitede boyutları değişken yaklaşık 2*3 cm,
eritemli, nodüler ve ağrılı lezyonlar meydana geldi. Hastada ön planda BRAFMEK inhibitörü ilişkili eritama nodosum-pannikülit benzeri lezyon düşünüldü,
kemoterapi durduruldu ve 40 mg prednol 3 gün boyunca verildi, ilacın kesilmesini takiben 24 saat içerisinde alt ve üst ekstremitedeki ağrılı eritama nodosum
benzeri lezyonlar geriledi ve dramatik ateş yanıtı alındı. 3 gün 40 mg prendol
sonrası doz 4mg perorale geçildi ve devam edildi.
Hastada bu süreçte dermatomiyozit-erişkin başlangıçlı still hastalığı laboratuvar ile konfirme edilerek dışlandı.
Hastanın tedavisine ara verilip kontrol PET görüntülemesi yapıldı, PET/CT
regrese izlenen hastada BRAF-MEK inhibitörü tedavisinde BRAF inhibitörünün
vemurafenib olarak değiştirilip, tedavinin düşük doz steroid altında verilmesi
planlandı, tedavi kesildikten sonra hastanın lezyonları tekrarlamadı, steroid altında hastane yatışı esnasında gözlem altında BRAF+MEK inhibitörü tedavisi
verilen hastada yeni lezyon çıkışı ve ateş gözlenmedi.
Tartışma: malign melanomlu hastalarda BRAF V600 kodonu mutasyonu
saptandığı takdirde hedefe yönelik dabrafenib+ trametinib(braf-mek inhibitörü) sıklıkla kullanılmakta ve tedavide oldukça büyük önem arz etmektedir. Ateş
yan etki olarak sıklıkla gözlenmekle birlikte tedavi esnasında eritama nodosum
benzeri lezyonlar ile ilişkili az sayıda vaka bildirilmiştir, BRAF inhibitörü ile in-
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düklenen eritema nodozum benzeri deri lezyonlarının patofizyolojisi henüz aydınlatılamamıştır. Eritema nodozum benzeri yan etkilerle ilişkili olarak sıklıkla
nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlara yanıt veren artralji ve ateş görüldüğünden,
bu semptomların ilaca veya melanoma karşı sistemik bir inflamatuar reaksiyonun parçası olabileceği öne sürülmüştür.
Vaka serilerinde lezyonların başlangıç zamanı tedavi başlangıcından 7gün13,5 ay a kadar değişkenlik göstermekle birlikte olgumuzda tedavinin 1. yılında
yan etki gelişmiştir, lezyonlara ateş+ artralji kliniği eşlik edebilir, vaka serilerinde
cilt lezyonlarından yaklaşık 7 gün önce ateş başlangıcı bildirilmiştir, lezyonlar
hemen hemen tüm vakalarda olgumuzda olduğu gibi alt ve üst ekstremitede
prezente olmakta gövdede çok nadir görülmektedir.
Hastanın yaşam kalitesini kısıtlayan ağrılı lezyonlar ve kemoterapi devam kararını etkileyen ateş kliniği tedavi devam kararı vermekte güçlük yaratmaktadır,
malign progresyondan kaçınmak için lezyonların ilaç ilişkili olduğu kanıtlandığı takdirde düşük doz steroid ve nsaii altında braf mek inhibitörünün devamı
önerilmektedir.

MR görüntüsü t2 sekansı

Anahtar kelimeler: malign melanom, BRAF V600 mutasyonu, BRAF-MEK inhibitörü,
vemurafenib, dabrafenib, trametinib, eritama nodosum, ateş
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DİFFÜZ HCC DÜŞÜNÜLEN SARILIKLA GELEN HASTADA KOLON
ADENOKARSİNOM METASTAZI, BİR OLGU SUNUMU
Fatma Tozyılmaz, Fatih Borlu, Neslihan Ünal
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Karaciğer tümörleri primer benign, primer malign ve sekonder tümörler olarak ayrılır. Hepatoselüler karsinom karaciğerin en sık rastlanan primer
malign tümörüdür. Sekonder (metastatik) tümörler içerisinde en sık rastlanan
ise kötü progozlu olan adenokarsinomdur. Bu olgumuz 66 yaşında bilinen 8
yıl önce akciğer kanseri nedeniyle opere olan, sarılık şikayeti nedeniyle gittiği
kontrolde çekilen pet-ct de mesanede kitle, karaciğer metastazı öyküleri olan
hasta acil servise 20 gündür devam eden sarılık,karın ağrısı şikayeti ile başvuruyor. Tetkiklerinde ALP=368 U/L GGT=235 U/L ALT=54 U/L AST=74 U/L
D.bilirubin=22.70 mg/dl T.bilirubin=23.22 mg/dl olarak izlenmiş olup çekilen
batın Bt de karaciğer parankimi heterojen, konturlarında lobülasyon mevcut,
karaciğer sağ lobda hipodens silik konturlu multipl lezyonlar izlenmiş olup hasta
diffüz hepatoselüler karsinom, karaciğer metastazı ön tanılarıyla ileri tetkik ve
tedavi amacıyla servisimize yatırıldı. Billuribinleri yüksek seyreden hastaya perkütan transhepatik kolanjiografi yapılarak drenaj sağlandı. Hastaya MR-MRCP
planlandı. Karaciğer parankiminde ağırlıklı olarak sağ lobda yerleşim eğilimi
gösteren, konturda lobülasyona neden olan ve sağ lobda birleşme eğiliminde
diffüzyon kısıtlaması gösteren yer kaplayan lezyon, lezyonun yoğunluk gösterdiği yerde karaciğer kapsülünde çekintiye neden olmakta olup ayırıcı tanıda
kolanjiokarsinom, hcc gibi patolojiler düşünüldü. Hasta gastroenterolojiye danışıldı ve hastaya karaciğer biyopsisi yapıldı. Histopatolojik olarak karaciğer segment 6 düzeyinden yapılan tru-cut biyopsi sonucu adenokarsinom infiltrasyonu
olarak sonuçlandı. Takiplerinde fekalüri, idrar torbasında hiperbilirübinemiye
sekonder koyu renkli idrar bulunan hasta kolovezikal fistül açısından ürolojiye
danışıldı. Hastaya sistoskopi yapıldı ve mesane epiteli kaynaklı olmayan fistül
treasesi ile uyumlu alan görüldü. Hastaya kolovezikal fistül açısından genel cerrahi tarafından operasyon planlandı.
Hastaya adenokarsinom primer odak araştırmak üzere gastrokolonokopi
planlandı. Hastadan kolonoskopi sırasında hepatik fleksuradan alınan polip
adenokarsinom olarak sonuçlandı. Hastada küratif tedavi şansı düşük olduğu
için hastaya palyatif tedavi planlandı. Hasta onkoloji takibinde olmak üzere medikal tedavisi düzenlenerek taburcu edildi.
Anahtar kelimeler: Hepatoselüler karsinom, adenokarsinom

Kaynaklar:
Primer Ve Metastatik Karaciğer Tümörlerinde Tedavi Yöntemleri
Hayrettin Varolgüneş* • Aydın İnan*
Emin Kaptanoğlu* • Salim Demirci**

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Onkoloji
PS-343

VAKA BİLDİRİMİ: KORYOKARSİNOMDA NADİR GÖRÜLEN
METASTAZLAR
Kaan Nisanoğlu2, Furkan Dal2, Gizem Tunç2, Mehmet Türker1, Şendağ
Yaslıkaya1, Emine Kılıçbağir3, Orçun Yalav4, Semra Paydaş1
1Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

2Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
3Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı

4Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Özet: Gestasyonel trofoblastik kanserler gebelik sonrası plasentanın trofoblastik hücrelerinden köken alan malignitelerdir. Koryokarsinom non-molar gebelikler sonrası görülen en sık gestasyonel trofoblastik kanserdir.
Giriş:Koryokarsinom, gestasyonel trofoblastik neoplazilerin en agresif tipidir
ve erken dönemde vasküler invazyon ve geniş metastaz yapabilme özelliğine
sahiptir. Hastalığın ortaya çıkış şekli yaygınlığı ve metastaz yaptığı bölgeye bağlı
değişir. Hematolojik yolla metastaz yapar. Genellikle metastaz bölgesinde kanama ile semptom verir. Klinik bulgu ve semptomları; Beta-HCG Yüksekliği,
Anormal Uterin Kanama ve Amenore, Pelvik Ağrı ve Bası, Dispne, Öksürük,
Göğüs Ağrısı, Hemoptizi, Vajinal Kanama, Pürülan Akıntı, Kafa içi kanama, baş
ağrısı, bulantı, görme bozuklukları, paralizi, Sarılık, Epigastrik/Sırta Yansıyan
Ağrı, Intraabdominal organ metastazlarındaki tümör rüptürüne bağlı batın içi
hemorajiler, Virilizasyon, Nefrotik Sendrom olabilir.
Vaka Sunumu: Term gebelik sonrası devam eden uterin kanama nedeniyle
hastaneye başvurdu. Hastaya koryokarsinom tanısı konuldu. Tanı anında betaHCG:1759 mIU/ml olarak geldi. Hastaya metotrexat tedavisi başlanmıştır. Takiplerinde akciğer ve beyin metastazı gelişti. Hastanın sağ el 5. parmakta tırnak
altında ülsere cilt lezyonu mevcuttu. Yapılan biyopside koryokarsinom metastazı
görüldü. Yapılan evrelemede hastanın karaciğer, akciğer ve dalakta multipl metastazları görüldü. FIGO Evrelemesi’ne göre evre-4 koryokarsinom olarak kabul
edildi. Koryokarsinom kemosensitif olduğundan tümör yükü yüksek olan hastaya komplikasyonları azaltmak için cisplatin+etoposid indüksiyon kemoterapisi
(KT) verildi. EMA/CO protokolü uygulandı. Kemoterapi sonrası üçüncü günün-
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de trombositopenisi olan hastanın hemogramda hematokrit düşüsü olması ve
multipl metastazları nedeniyle tomografi çekildi. Splenik hemoraji tespit edildii.
Aktif multiple splenik hemoraji odakları ve nötropenik olması nedeniyle abse
riski mevcut olan hastaya splenik arter embolizasyonu yapılamadı. Hastaya
splenektomi yapıldı. Nötropeniden çıkan ve postop takibi tamamlanan hastanın
tedavisine çoklu KT ile devam edildi.
Tartışma: Koryokarsinom hastalarının yaklaşık olarak %30’unda tanı anında metastaz mevcuttur. Akciğer(%80) en sık görülen metastazdır. Onu vajinal
metastaz(%30), karaciğer(%10) ile takip etmektedir. Metastatik koryokarsinomda %3-28 beyin metastazı mevcuttur. Bizim vakamızda hastanın tedavi altında
progress olduğu saptanmıştır. Yapılan görüntülemelerde ve fizik muayenede
beyin, akciğer, dalak, karaciğer ve sağ el 5. Parmakta metastaz görüldü. Cilt lezyonu tanıyı histopatolojik olarak doğruladı. Bu hastalarda tanı anında metastaz
ilişkili semptomlar olabilmekle beraber vakamızda olduğu gibi tedavi sonrası
gelişen hemorajiler de görülebilmektedir.
Sonuçlar: Koryokarsinom hastaları nadir olmakla birlikte cilt ve diğer major
organ metastazları ile prezente olabilmektedir. Bu tümörler kemosensitif olup
uygun tedaviye dramatik yanıt verebilmektedir. Bu tümörler agresif olduğundan
KT ilişkili ciddi hematolojik toksisite nedeniyle ciddi enfeksiyon ve kanama riski yüksekti. Bu kanamalar hipovolemik şok gibi ciddi komplikasyonlara neden
olabilmektedir.
Granülasyon dokusu mide mukozası

Anahtar kelimeler: koryokarsinom, dalak, cilt, metastaz, beyin
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PEMBROLİZUMAB TEDAVİSİ ALAN BİR HASTADA GELİŞEN
CMV GASTRİTİ
Melis Damla Özcan
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İmmunoterapiler son zamanlarda kanser tedavisinde birinci basamak tedavi endikasyonlar almaya başlamış olup kullanım alanları giderek artış göstermektedir. Pembrolizumab da bir immun check point olan programmed death
ligand-1 (PD-L1) inhibitörüdür. PD-1/ PDL-1 gibi immun check point inhibitörleri, normal hücre ile tümör hücresi arasındaki etkileşimi düzenleyerek tümör
supresör olarak görev yapar (1). İmmun check point inhibitörlerin hayatımıza
girişleri ile ilaç etki mekanizmasına bağlı gelişen otoimmün istenmeyen etkilerini
sıkça görmeye başladık. Bunun dışında literatürde ilaç sonrası bildirilen CMV
gibi fırsatçı patojen enfeksiyonları da dikkati çekmekte. Bu vaka bildirimi ile
pembrolizumab tedavisine sekonder gelişen, otoimmun gastrit ile aynı klinik
tabloda seyreden CMV gastritinden bahsettik.
39 yaşında erkek hasta, kemik metastazı olan akciğer adenokarsinomu tanısı
mevcuttu. Hasta 1 yılda 4 kurs radyoterapi aldı sonrasında 11 kurs pembrolizumab aldı. 11. Kursunu aldıktan sonra, ciddi bir abdominal ağrısı, bulantı ve
kusması oldu. Otoimmün gastrit veya ek patolojiler açısından hastaya gastroskopi yapılmış.Yapılan gastroskopisinde aktif kronik gastrit (otoimmün gastrit?)
ile uyumlu görüldü. Mide mukozasından biyopsiler alındı. Daha sonrasında otoimmün gastrit tedavisi olarak 1 mg/kg’dan hastaya 60 mg prednizolon başlandı. Semptomlar gerilemeyince 2 hafta süresince120 mg’ye kadar çıkarıdı fakat
semptomlar gerilemeyince CMV enfeksiyonu şüphesi açısından kanından CMV
PCR örneği gönderildi. 2600 kopya gelmesi üzerine hastanın biyopsisinin CMV
açısından tekrar değerlendirilmesi istendi. O sırada tekrar CMV PCR gönderildi. CMV PCR 23000 kopya olarak geldi. Biyopsi sonucunda ise inklüzyon
cisimcikleri görülünce CMV gastriti olarak kabul edildi ve gansiklovir başlandı.
Gansiklovir tedavisinin 2.gününden itibaren hastanın semptomları dramatik
olarak geriledi.
İmmün check inhibitörlerinin günlük onkoloji pratiğinde kullanımı artmaya
başladıkça istenmeyen yan etkileri de daha sık olarak görülüp bildirilmeye devam edilecektir. Enfeksiyöz durumlar konvansiyonel kemoterapötik ajanlara
göre daha nadir görülse de karşımıza çıkabileceğini özellikle tedaviye dirençli
olgularda aklımıza CMV gibi fırsatçı enfeksiyonları aklımıza getirmeliyiz.

İmmünohistokimyasal boyamayla cmv antikor doğrulanması

CMV inklüzyon

Anahtar kelimeler: cmv gastriti, immün check point inhibitörleri

Kaynaklar
1. PD-1 and PD-L1 Checkpoint Signaling Inhibition for Cancer Immunotherapy:
Mechanism, Combinations, and Clinical Outcome Hashem O Alsaab 1 2, Samaresh Sau 1, Rami Alzhrani 1 2, Katyayani Tatiparti 1, Ketki Bhise 1, Sushil K
Kashaw 1 3, Arun K Iyer 1 4

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

275

19-23 Ekim 2022 – ANTALYA

HEKİM

Onkoloji
PS-346

MEME KANSERİNİN NADİR BİR SUNUMU OLARAK
PARANEOPLASTİK HİPERLÖKOSİTOZ
Tahacan Aydın1, İlker İhtiyaroğlu1, Zeynep Hande Turna2
1İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
İstanbul
2İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: Lökomoid reaksiyon (LR), genellikle nötrofilik serinin öncülüğünde
mutlak lökosit sayısının 50,000/μL ve üzeri; hiperlökositoz ise lökosit sayısının
100,000/μL ve üzeri seyrettiği tablodur. Benign durumlarda (yanık, enfeksiyon,
allerji, masif kanama vb.) görülebilmekle birlikte malignitelere de eşlik edebilir
ve bu durum paraneoplastik lökositoz (PL) olarak adlandırılıp kötü prognozla
ilişkilidir [1].
Paraneoplastik lökositozların %1-%4 oranında solid tümörlere bağlı olduğu
bildirilmiş olup ortalama lökosit sayısı 53,000/μL saptanmıştır [2]. Paraneoplastik lökositoz ve hiperkalsemi ile komplike olguların %60’ı skuamöz hücreli
karsinom (SCC) tipinde olup en sık primer lokalizasyon da akciğer olarak görülmüştür [3].
Amaç: Bu vaka sunumu ile total lökosit sayısının yaklaşık 200,000/μL olduğu ekstrem bir paraneoplastik hiperlökositoz vakası ile meme kanserinin nadir
bir başvuru şekli vurgulanmak amaçlanmıştır.
Vaka: 57 yaşında sağ renal arter stenozu ve hipertansiyon öyküsü olan kadın
hasta progresif aksiller ağrılı kitle nedeniyle kliniğimize başvurdu (Resim 1). Tam
kan sayımında total lökosit sayısı 141.900/μL %69’u nötrofil ağırlıklı, hemoglobin 8.6 gr/dL ve trombosit sayısı 142.000/μL tespit edilirken periferik kan incelemesinde lökoeritroblastik tablo yoktu. Takibinde lökosit sayısı 200.000/ μL’ye
ulaştı. Myeloproliferatif hastalık açısından kemik iliği biyopsi ve aspirasyonu,
genetik incelemesi ve akış sitometrik incelemesi destekleyici değildi. LAP skoru
ise 278 saptandı.
Pozitron emisyon tomografi (PET) incelemesinde sol aksiller bölgede 7.5
cm çapında hipermetabolik kitlesel lezyon ve sol infra/supraklaviküler lenfatik
istasyonlarda konglomere görünümlü hipermetabolik lenfadenopatiler izlendi.
Sol aksiller kitle tru-cut biyopsi patolojisi az diferansiye karsinom ile uyumlu
görüldü. İmmünohistokimyasal olarak ise mammoglobin fokal pozitif; CerbB2
pozitif; TTF1, PAX8, ER ve PR negatifti. Lokal ileri meme karsinomu tanısı ile
neoadjuvan siklofosfamid, doksorubisin, dosetaksel ve trastuzumab tedavileri
planlandı ve 1. Kür kemoterapi sonunda lökosit sayısı normal aralıkta saptandı
(Grafik 1). Bölgesel radyoterapi ve meme koruyucu cerrahi uygulanan vaka,
hastalıksız olarak normal lökosit sayısı ile izlenmektedir.
Sonuç: Serum G-CSF (granülosit koloni stimülan faktör) düzeyinin yüksekliği ve lökositozun varlığı ileri evrede tanı, agresif klinik seyir, kısa sağ kalım,
sistemik metastaz, erken nüks ve kötü prognoz ile ilişkilendirilmiştir [4]. Lökosit
sayısının >100,000/μL olan hastaların mortalite riski 11.000 ile 40.000/μL arasında olanlara göre iki kat fazla bulunmuştur [5].
Vakamız ekstrem düzeyde yüksek lökosit sayısı ile başta hematolojik malignite ön tanıları ile tetkik edilmiş olup lökositozun da nadir bir sebebi olan meme
karsinomu olarak sonuçlandı. Kemoterapi sonrasında normalleşen lökosit sayısı
tablonun paraneoplastik bir süreç olduğuna işaret etmektedir.
Tartışma: Lökomoid reaksiyon saptanan hastalarda enfeksiyon ve klonal
myeloproliferatif hastalıkların ayırıcı tanısını yapmak önem arz etmektedir. Rutin
kültür taraması, okült abse araştırması, periferik kan yayması, LAP skoru, hücre
klonalitesi ve BCR-ABL transfüzyon gen incelemesinin yapılması ayrıca gerekli
görüldüğü takdirde kemik iliği biyopsi incelemesi önerilmektedir.
PL bazı vakalarda tanı esnasında tespit edilirken bazı hastalarda rezidü tümör veya nükse işaret etmektedir [1,4]. Bu yüzden lökomoid reaksiyon ile tanı
almış vakalarda total lökosit sayısı tümör belirteci veya takip amaçlı kullanımı
önerilebilir.
Paraneoplastik lökositozu olan hastalarda tümörün kaynağının hızla bulunup
tedaviye başlanması lökositoza bağlı hiperviskozite ve akut iskemik vasküler
olaylar gibi komplikasyonların önlenmesi açısından önemlidir [6].

cells. Nihon Naibunpi Gakkai Zasshi. 1988;64(12):1223-1227. doi:10.1507/
endocrine1927.64.12_1223
4) Dukes JW, Tierney LM Jr. Paraneoplastic leukemoid reaction as marker for
transitional cell carcinoma recurrence. Urology. 2009;73(4):. doi:10.1016/j.
urology.2008.05.023
5) Abukhiran I, Mott SL, Bellizzi AM, Boukhar SA. Paraneoplastic leukemoid reaction: Case report and review of the literature. Pathol Res Pract. 2021;217:153295.
doi:10.1016/j.prp.2020.153295
6) Chahine Z, Samhouri Y, Jayakrishnan T, Monga D. Leukemoid reaction causing arterial thrombus in a patient with lung adenocarcinoma. BMJ Case Rep.
2020;13(10):e235389. Published 2020 Oct 13. doi:10.1136/bcr-2020-235389

Grafik 1. Hastanın tanı anında ve tedavi sonrası lökosit seyri

Anahtar kelimeler: Paraneoplastik Sendromlar, Hiperlökositoz, Meme Karsinomu
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3) Sato K. A paraneoplastic syndrome of hypercalcemia and leukocytosis associated with solid tumors: production of interleukin 1 alpha (IL-1 alpha) and granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) by clonal squamous cell carcinoma
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KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE İMMÜNOTERAPİYE
BAĞLI GELİŞEN PNÖMONİ; OLGU SUNUMU
Emil Yunusov, Nargiz Majidova, Alper Yaşar, Abdussamet Çelebi, Nadiye
Sever, Rukiye Arıkan , Selver Işık, Özlem Ercelip, Murat Sarı, Osman Köstek,
Vedat İbrahim Bayoğlu
Marmara Üniversitesi Pendik Egitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: İmmün kontrol noktası inhibitörlerinin onkoloji alanında etkinlikleri
giderek daha iyi anlaşılmaktadır. Günümüzde monoterapi veya kombinasyon
halinde kullanılan bu inhibitörler melanom, akciğer kanseri, ürotelyal kanser ve
diğer birçok solid tümörde dikkate değer etkinlik göstermiştir ve endikasyonlar
gelişmeye devam etmektedir. Kontrol noktası inhibitörleri, geleneksel kemoterapi ile karşılaştırıldığında iyi tolere edilir. Başlıca olumsuz etki profilleri, otoreaktif
T hücrelerinin anormal aktivasyonundan kaynaklanan ve herhangi bir organ
sisteminde iltihaba yol açabilen, kendine özgü immün aracılı toksisitelerdir. En
sık etkilenen organlar bağırsak, akciğer, deri ve endokrin bezledir. İmmun ilişkili
pnömonit intertisyel akciğer hastalıkları ve diğer pnömoni tabloları ile benzer
bulgularda olabilir ve bazen teşhis koymak zor olabilir.
Olgu: 59 yaşında erkek hasta nefes darlığı, öksürük, beyaz balgam şikayetleri ile acil servise başvurdu. Anamnezinde mevcut şikayetlerin 1,5 aydır var
olduğu fakat son 3 günde giderek şiddetlendiği öğrenildi. Yaklaşık bir buçuk yıl
önce akciğer adenokanseri (EGFR ALK ve ROS negatif) tanısı alan hasta, çoklu
seri kemoterapi sonrası progresyon olması nedeni ile en son 2 ay önce nivolumab immunoterapisine geçildiği ve son dozu 2 hafta önce aldığı öğrenildi. Fizik
muayenede oda havasında oksijen satürasyonu % 97, solunum sayısı 40/dk,
sağda daha belirgin olmak üzere her iki akciğerde solunum sesleri azalmış, her
iki akciğerde belirgin raller duyuldu. EKG’si sinüs taşikardisi ile uyumlu. Laboratuvarda lökosit 11.900 mm³, nötrofil 9300mm³ Hgb 16 g/dL, Platelet 318.000/
uL, CRP 7,01 mg/dL, Prokalsitonin 0,05 ng/dl. Akciğer görüntülemesinde çoklu
konsolidasyon alanları ve solda belirgin olmaz üzere her iki akciğerde yaygın
buzlu cam opasiteleri izlendi (Resim-1). Ateş yüksekliği, pürülan balgam şikayeti
olmayan, servis yatışında vital bulguları stabil seyreden hastanın enfektif parametreleri artma eğiliminde olmadı. Alınan kültürlerde üreme olmayan hastaya
antibiyotik tedavisi başlanılmadı. Hastanın mevcut kliniği ön planda imünoterapiye ikincil evre 3 pnömonit olarak düşünüldü, nivolumab tedavisi kesildi, 2 mg/
kg (100 mg) dozundan metilprednizolon tedavisi başlandı ve tedavi ile hastanın
şikayetleri azaldı, oksijen ihtiyacı ortadan kalktı. Oda havasında takip edilen,
kliniği toparlayan hastanın metilprednizolon tedavisi doz azaltılarak kesilmesi
planlandı.
Tartışma: İmmünoterapilerin son zamanlarda kullanım endikasyonları giderek artmakta ve yan etki profilleri daha iyi tanımlanmaktadır. Bu ilaçlar immün
sistem üzerindeki inhibitör mekanizmaların engellenmesi yoluyla etkinlik göstermektedirler ve yan etkileri de aşırı immün yanıt sonucu ortaya çıkan otoimmün
olaylar olarak tanımlanabilir. Çeşitli pulmoner inflamatuvar komplikasyonlar
tanımlanmıştır. İmmun ilişkili pnömonit kontrol noktası inhibitörlerinin seyrek
olarak, ancak ağır veya ölümcül seyredebilen yan etkilerinden biridir. Tanının
netleşmesi için enfeksiyonlar ve maligniteler de dahil olmak üzere alternatif teşhislerin dışlanması gerekir. Tedavi yaklaşımında ilacın kesilmesi ve streoid kullanımı ile yan etkiler genellikle gerilemektedir. Dirençli vakalarda immünsüpresif
tedaviler kullanılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Akciğer adenokanser, Nivolumab, Pnömonit

Kaynaklar
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Onkoloji
PS-348

TANIDAN 25 YIL SONRA CİLT METASTAZI İLE NÜKS EDEN
MEME KANSERİ OLGUSU
Başak Gülşah Kalaslıoğlu, Merve Keskinkılıç, Tuğba Yavuzşen
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

GİRİŞ-Amaç: Meme kanseri kadınlarda en sık görülen malignite olmakla
birlikte metastatik kutanöz lezyonlar kadınlarda solid maligniteler içerisinde en
sık meme kanserinde görülmektedir. Bu olgu sunumunda 25 yıl önce meme
kanseri tanısı almış bir hasta yaklaşık 18 aydır geçmeyen cilt lezyonu ile başvurmuş ve biyopsi sonucu ile kutanöz metastaz tanısı almıştır.
Olgu: 1996 yılı meme kanseri tanılı, sol mastektomi ve kemo-radyoterapi
sonrası 2009 yılında scalpte meme adenokarsinom metastazı saptanan ve 2
kez eksizyon sonrasında RT öyküsü, ardından 7 yıl letrozol kullanımı olan 67
yaşında kadın hasta yıllık takipler ile izlenmekteydi. Hasta polikliniğe sol kulak
arkasında kaşıntılı ve kızarık bir lezyon ile başvurdu. (Resim 1) İnspeksiyonda
sol postauricular bölgede hipertrofik zeminde, eritemli, üzeri krustalı alan içeren
yaklaşık 3x2 cm boyutlarında lezyon görüldü. Dermatoloji tarafından yapılan
yüzeyel biyopsi nonneoplastik olarak sonuçlanan hastada klinik şüphe nedeni
ile rebiyopsi planlandı. Punch biyopsi sonucunda meme karsinomu metastazı
ile uyumlu saptandı. Hastaya tarama amaçlı PET/BT planlandı. PET/BT de bilateral oksipital bölgede, servikal ve hiler lenf nodlarında, sağ sürrenal bezde,
femur, pelvis ve vertebralarda metastatik lezyonlar saptandı. Patoloji sonucu
ER+ PR+ Cerb-B2 –olarak sonuçlanan hastaya letrozol+palbosiklib tedavisi
verilmesi planlandı. Letrozol ve palbosiklib tedavisi başlanan hasta tedavisinin
1, yılında parsiyel yanıtlı olarak izlenmektedir.
Sonuç: Tüm kanserlere bağlı cilt metastazıgörülme sıklığı %1 ile 10 arasında değişmekte olup en sık meme, akciğer ve kolon kanserine bağlı olarak
görülmektedir. Metastatik kutanöz lezyonlar, kadınlarda diğer tüm solid malignitelerden daha sık meme kanserinde görülür ve tüm kutanöz metastazların
%20'sinden fazladır. Cilt metastazları genellikle malignitelerde kötü prognozu
gösteren bir bulgudur. Çünkü bu bulgu genellikle visseral organlara da yayılım
olduğunun bir göstergesidir.
Anahtar kelimeler: meme kanseri, cilt metastazı
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Sağ hiler bölgede milimetrik lenf noduyla uyumlu olabilecek hipermetabolik
alan izlenmiştir (SUVmax: 6, metastaz?).Mide küçük kurvaturda hipermetabolik duvar kalınlaşma alanı izlenmiştir (SUVmax: 8, malignite? endoskopik değerlendirme önerilir).. Hasta mart ayında melena nedenli acile başvurmuş gis
kanama ile gastroskopi yapılmış. corpus küçük kurvatur, orta kesimde derin
tabalı,çevresindeki mukoza kabarık ve düzensiz,zemini fibrinöz eksudalı malign
görünümde yaklasık 2,5 cm lik ülserden biyopsi alındı. Mideden alınan örneğin patoloji sonucu yassı epitel hücreli karsinom, komplet intestinal metaplazi
olarak sonuçlandı. Hastanın patolojik olarak primer/metastaz ayrımı yapılamıştır ancak radyolojik olarak ön planda ikinci primer gastrik SCC olduğu düşünülmüştür. Hasta solunum arresti sonucu ex olduğu için tedavi ve takip planı
yapılamamıştır.
Sonuç: Olgumuzda radyolojik olarak ön planda ikinci primer gastrik SCC
olarak değerlendirildi ancak endoskopik olarak saptanmış olan gastrik SCC; larenks SCC’ nin metastazı da olsa ikinci primer de olsa ender görülen bir durum
olduğu için tıbbi açıdan değerlidir.
Anahtar kelimeler: gastrik skuamöz hücreli karsinom (SCC): olgu sunumu

Resim 1

Onkoloji

Sağda oral ve IV kontrastlı BT’de net olarak dikkati çekmeyen midedeki
ülsere kitle, solda PET BT’de SUV değerinin belirgin artmış olduğu görülüyor.
Endoskopik biyopside mide scc lehine.

PS-349

GASTRİK SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM (SCC): OLGU
SUNUMU

Onkoloji

Ceren Cennet Alimoğlu, Hasan Şenol Çoşkun, Yusuf İlhan, Merve Çağla
Korkmaz
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi

PS-350

Giriş: Primer gastrik SCC, tüm mide maligniteleri içinde %1’den az sıklıkla
görülmektedir.Bildirilen vaka sayısı 100’ün altındadır. Erkek cinsiyette 5:1 oranında daha sık görülür. SCC tanısı için tümörün tamamının mide mukozasında yer alması, özofagus yayılımın olmaması gerekir. Literatürde olgu sayısının
yetersizliğinden neoadjuvan kemo ve radyoterapinin etkinliği bilinmemektedir.
Ancak gastrointestinal sistemde mide dışındaki SCC’larda olduğu gibi adjuvan
kemo ve radyoterapi ile birlikte cerrahi girişim, primer gastrik SCC’da temel
tedaviyi oluşturmaktadır.
Olgu:82 yaşında erkek hasta 2018 Haziran ayında 5 aydır boyunda şişlik ve
katı-sıvı gıdalara karşı yutma güçlüğü şikayeti ile kulak burun boğaz polikliniğine
başvurmuş. Hastanın yapılan fizik muayenesinde boyunda sağ seviye 2 de yaklaşık 2 cmlik kitlesel lezyon ve laringoskopik muayenesinde sağ priform sinuste
vegetatif lezyon izlenmiş. Bu bulgular sonucunda hastaya boyun MR çekilip;
Larinkste sağ priform sinüsü dolduran, superiorda sağ aryepiglottik folda dek
uzanan, lateralde tiroid kıkırdağı ve bu düzeyde ekstralaringeal kasları ve hyoid
kıkırdağı invaze eden, posterior duvarda orta hatta doğru hafif uzanımı olan
yoğun kontrast enhasmanı gösteren, difüzyon kısıtlayan kitle lezyonu ve Sağda
seviye 2 de en geniş boyutu 23x17 mm ölçülen konglomore görünümlü LAP
lar saptanmış. 2018 Temmuzda hastaya KBB tarafından Endolarıngeal Mikrosirurji Kordoplasti (Stripping) operasyonu yapılmış olup, operasyon materyali
patolojıye gönderilmiş. Patolojı sonucu larenks SCC şeklinde raporlanmış. Evreleme amaçlı 2018 Ağustosta çekilen PET-CTde primer kitle ve servikal lap
metastazı dışında uzak organ metastazı saptanmamıştır. Hastaya 2018 Eylülde total larenjektomi+boyun diseksiyonu+ trakeostomı operasyonu yapılmış.
Hasta tanı anında Evre T4A N2B M0 olarak kabul edilip Tıbbi Onkoloji polikliniğine yönlendirilmiş.Adjuvan KT planlanmamış. Postop dönemde hastaya
13/12/2018 - 03/01/2019 tarihleri arasında adjuvan radyoterapi uygulanmış.
Hasta klinik ve radyolojik olarak takibe alınmıştır. Takiplerinde 2020 Şubatta
öksürük şikayeti ile çekilen toraks BTde her iki akciğer parankiminde sağda
büyüğü 17 solda büyüğü 9 mm çaplı çok sayıda nodüler lezyonlar izlenmektedir
(Metastaz ile uyumlu) şeklinde raporlanmış olup ikinci primer-metastaz ayrımı
nedenli pet ct planlanmıştır. Mart 2020 pet:
Sağ parietal kemikte lineer tarzda intrakranial alana devamı izlenen minimal litik değişiklik gösteren hipermetabolik alan izlenmiştir (SUVmax: 8.5, yeni
bulgu, metastaz? MR ve klinik bulgularla değerlendirme önerilir). Sol akciğer
üst lobda ve sağ akciğerde büyüğü yaklaşık 1.5 cm boyutlu hipermetabolik ve
hipometabolik plevral ve parankimal nodüller izlenmiştir (SUVmax: 6, metastazla uyumlu). Sağ internal mamarian büyüğünün kısa aksı yaklaşık 1.5 cm boyutlu hipermetabolik lenf nodları izlenmiştir (SUVmax: 10, metastazla uyumlu).
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PARANEOPLASTİK PEMFİGUS İLE PREZENTE OLAN
METASTATİK MİDE KANSERİ OLGUSU
Rashad Ismayilov, Berkay Kapar, Murat Özdede
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.

Özet
Giriş: Paraneoplastik pemfigus altta yatan neoplazi ile ilişkili nadir bir otoimmun mukokütanöz hastalıktır. Hastalık tipik olarak ağrılı mukozal erozyonlar
ve koyu yamasal cilt döküntüleri ile karakterizedir. Yaygın epidermal kayıp aşırı
dehidratasyon, protein kaybı ve enfeksiyon riskinde artışa neden olabilmektedir. Hastaların yaklaşık %84`ünde altta yatan malignite, başta non-Hodgkin
lenfomalar olmakla, lenfoproliferatif hastalıklardır. Bununla birlikte, literatürde
paraneoplastik pemfigusla ilişkili diğer organ maligniteleri de tanımlanmıştır. Biz
bu yazıda paraneoplastik pemfigusla prezente olan metastatik mide kanseri olgusunu sunuyoruz.
Olgu sunumu: Diyabet ve hipertansiyon tanılı 66 yaşında erkek hasta ağız
mukozasında, gövde ön ve arka yüzünde, bilateral üst ve alt ekstremitelerde
yaklaşık 3 ay önce başlayan yaygın eritemli döküntülerle genel dahiliye polikliniğine başvurdu (Resim 1). Hastadan alınan deri punch biyopsisinde epidermiste yoğun diskeratotik hücre hakimiyeti, intraepiteliyal kleftlenme, lenfosit
egzositozu ve akantoliz görüldü. İmmunofloresan incelemede C3 zayıf pozitifliği
elde edilen hastada bulgular ön planda paraneoplastik pemfigusla uyumlu bulundu. Takiben çekilen abdomen bilgisayarlı tomografisinde mide antrumunda
malign karakterli kitle, sol adrenal bezde yüksek dansiteli multipl nodüller, paraaortik, parakaval ve portal hilus yerleşimli lenfadenopatiler saptandı. Endoskopik görüntüleme ile mide karsinomu tanısı doğrulanan hasta medikal onkoloji
bölümüne yönlendirildi.
Sonuç: Paraneoplastik pemfigus nadir görülen paraneplastik bir sendrom
olup güncel tanı ve tedavi protokolü bulunmamaktadır. Yeni tanı hastalar sıklıkla dermatoloji polikliniklerine başvursalar da, her branştan hekimin hastalığın
farkında olması önemlidir. Bu tür yaygın mukokütanöz tutulumla başvuran hastalarda akla altta yatan maligniteler gelmelidir. Aynı zamanda, büllöz cilt döküntülerine sekonder oluşabilecek sıvı-elektrolit dengesizlikleri, malnutrisyon ve
enfeksiyon riski gözardı edilmemelidir.
Anahtar kelimeler: Paraneoplastik pemfigus, mide kanseri
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Resim 1. Gövde ön ve arka yüzünde, bilateral alt ve üst ekstremitelerde eritemli, yer-yer
skuamöz yamasal döküntüler.

Onkoloji
PS-352

SİSTEMİK İNFLAMATUAR İNDEKS VE PROGNOSTİK
NUTRİSYONEL İNDEKSİN PANKREAS VE SAFRA KESESİ
KANSERİNDEKİ ÖNEMİ
Melike Yazıcı1, Selen Baloğlu Kaçan 1, Dilara Toka1, Günseli Demir1, Turgut
Kaçan1
1Sbü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği
2Sbü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

Anahtar kelimeler: Pankreas Ca, Safra kesesi tm, Prognoz, Sistemik İnflamatuar İndex,
Prognostik Nutrisyonel İndex, Sağkalım

3Gemlik Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

Giriş: Inflamatuvar süreç benign ve malign hastalıkların oluşum sürecinde
önemli rollere sahiptir. Tümörün başlaması, progresyonu, angiogenezisi ve metaztaz oluşumunda konağın immun yanıt ve inflamatuvar yanıt arasında sıkı bir
ilişki vadır. Bu nedenle bir çok kanserde inflamasyon ilişkili parametreler kanser
prediksiyonu ile prognostik önemini araştıran çalışma yapılmıştır.
Pankreas kanseri ve safra kesesi en agresif malignite grupları arasında yer
almaktadır. Sağkalımın oldukça düşük olması nedeniyle bir çok prognostik ve
prediktif belirteçler çalışılmıştır. Safra kesesi ve pankreatik kanserin biyolojisinin
daha iyi anlaşılmasının yanı sıra tanı ve prognoz için kullanımı kolay belirteçlerin bulunması klinik uygulamada faydalı olacaktır.
Çalışmamızda sistemik inflamatuar indeksin (SII) ve prognostik nutrisyonel
indeksin (PNI) safra kesesi ve pankreas malignitesi ile ilişkili olup olmadığını
ve tanısal değerini değerlendirmeyi amaçladık. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Onkoloji polikliniğinde takip edilen hastaların, SII ile PNI
yüksekliği ve düşüklüğünün sağ kalım üzerine etkisini araştırdık.
Materyal Metod: 2017 yılından 2022 yılına kadar Bursa Yüksek İhtisas
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Kliniğinde tedavi edilen safra kesesi ve
pankreas kanseri tanılı 52 hasta çalışmaya alındı ve verileri retrospektif olarak
incelenip tarandı. Tanı sırasındaki laboratuvar sonuçlarından SIRI ve PNI değerleri hesaplanarak sağkalım ile ilişkisi değerlendirildi.
Çalışmamızın dahil edilme kriteri; 18 yaş üstü olması ve merkezimizde safra
kesesi ve pankreas kanseri tanısı alarak takip ve tedavi sürecine alınmış olması
idi.
Tüm istatistiksel analizler, R sürüm 3.6.0 (The R Foundation for Statistical
Computing, Viyana, Avusturya; https://www.r-project.org) kullanılarak yapıldı.
Normalliği değerlendirmek için Shapiro-Wilk'in normallik testi ve Q-Q grafiği
kullanıldı ve ayrıca varyansların homojenliğini kontrol etmek için Levene's testini kullandık. Sayısal değişkenler, uygun olduğu şekilde, ortalama ± standart
sapma veya çeyrekler arası aralıkla (25. persentil - 75. persentil) medyan olarak
sunuldu. Kategorik değişkenler sayı (n) ve yüzde (5) olarak tanımlandı. Hastaların klinikopatolojik özellikleri arasında SII ve PNI düzeyleri arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark olup olmadığını araştırmak için Independent sample t-testi,
Alpin-Welch's t-test ve Mann-Whitney U testi kullanıldı. SII ve PNI için eşik değerleri, genel sağkalıma (OS) göre Maximally Selected Rank İstatistikleri aracılığıyla hesaplandı. OS, tanı tarihinden herhangi bir nedenin ölümüne kadar
geçen süre olarak tanımlandı. Sonuç olarak hastalar düşük SII ve PNI ve yüksek
SII ve PNI olarak ayrıldı. SII ve PNI'nin hayatta kalma eğrileri Kaplan-Meier
yöntemi kullanılarak tahmin edildi ve hayatta kalma olasılıklarını karşılaştırmak
için Log-rank testi uygulandı. Daha sonra, pankreas ve safra kanalı kanserli
hastalarda klinikopatolojik özelliklerin riskini ve ayrıca mortalite üzerindeki SII
ve PNI düzeylerini belirlemek için tek değişkenli Cox orantılı tehlike regresyon
analizini gerçekleştirdik. Tehlike oranları (HR'ler) %95 güven aralıkları (CI'ler) ile
hesaplanmıştır. %5'ten az iki uçlu bir p değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul
edildi.
Bulgular: Pankreas ve safra yolu kanserli hastaların klinikopatolojik özellikleri Tablo 1'de verilmiştir. Medyan SII 944 (IQR: 598.75 – 1471.5) ve ortalama
PNI değeri 47 ± 8.88 (aralık: 32 – 68) idi. SII için optimal eşik değeri 1142 idi;
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20 hastada yüksek SII, 32 hastada düşük SII vardı. Ayrıca, PNI için optimal
cut-off değeri 57 olarak bulundui; 8 hastada yüksek PNI, 42 hastada düşük
PNI vardı.
Pankreas ve safra kanalı kanserli hastaların klinikopatolojik özellikleri ile SII
ve PNI değerlerinin karşılaştırılmasının verildiği Tablo 2'de yüksek ve düşük
SII'leri olan hastalar için 2 yıllık OS oranları %31 (%95 GA= %14 - %68,6) ve
%24.6 (%95 CI=12,5 - %48,5) olarak görülmektedir. Ancak medyan OS, yüksek ve düşük SII arasında benzer olarak bulundu (Log-rank χ2=0.768, p=.381)
(Şekil 1-A). Benzer şekilde, yüksek ve düşük PNI'li hastalar için 1 yıllık OS oranları %25 (%95 GA= %7,5 - %83) ve %48.2 (%95 GA=%34,5 - %67,4) idi. Ancak, medyan OS, yüksek ve düşük PNI arasında benzerdi (Log-rank χ2=1.946,
p=.163) (Şekil 1-B).
Tek değişkenli Cox orantılı tehlike regresyon analizi, SII ve PNI'nin OS ile anlamlı şekilde ilişkili olmadığını ortaya koydu (Sırasıyla, HR=0.71, %95 CI=0.35
– 1.45, p=.347 ve HR=1.73, %95 CI=0.77 – 3.88, p=.185) (Tablo 3).
Tartışma: İnflamatuvar süreç benign ve malign hastalıkların oluşumunda,
malignitelerin başlaması, progresyonu, angiogenezisi ve metaztazında önemli rollere sahip olan bir süreçtir. SII hastalıklara bağlı laboratuvar değişkenleriyle hesaplanan basit ucuz bir laboratuvar sonucudur. SII ile birçok kanserin
evre, mortalite ilişkisi araştırılmış ve inflamasyon arttıkça mortalitenin de arttığı
saptanmıştır.
SII ve inflamasyon parametrelerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada malign
pankreas ve safra kesesi tümörü ile aralarında ilişki bulunmustur. Parametreler
arttıkça PFS ve OS azalırken evre arttıkça indesklerin de arttığı saptanmıştır. PNI
ise azaldıkça PFS ve OS’nin azaldığı saptanmıştır.
Bizim çalışmamızda ise SII ve PNI ile evre ilişkisiz bulundu. Bulunulan bölgenin sosyokültürel ve ekonomik düzeyinin düşük olmasına bağlı bakım azlığına
bağlı olarak çelişkili sonuçlar çıktığı düşünülmektedir.
Sonuç olarak SII ve PNI basit, ucuz, kullanılabilir parametrelerdir ve daha
geniş sayıda prospektif çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın en
önemli limitasyonları hasta sayısının az olması, retrospektif olmasıdır.
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6. Chen JH, Zhai ET, Yuan YJ, Wu KM, Xu JB, Peng JJ, Chen CQ, He YL, Cai SR.
Kolorektal kanserin prognozunu tahmin etmek için sistemik immün inflamasyon
indeksi. Dünya J Gastroenterol. 2017 Eylül 14;23(34):6261-6272. doi: 10.3748/
wjg.v23.i34.6261. PMID: 28974892; PMCID: PMC5603492.

Tablo 1. Pankreas ve safra kanalı kanserli hastaların klinikopatolojik özellikleri (n=52)
Characteristics

No. of patients (n=52)

Age (years), mean ± SD (range: min – max)

64.40 ± 8.87 (38 – 77)

Gender (M/F), n (%)

29 (58) / 21 (42)

Pancreatic / Bile duct, n (%)

38 (73.1) / 14 (26.9)

T Stage (2/3/4), n (%)

13 (48.1) / 13 (48.1) / 1 (3.7)

N Stage (0/1/2), n (%)

16 (59.3) / 7 (25.9) / 4 (14.8)

M Stage, n (%)

28 (53.8)

TNM Stage (1/2/3/4), n (%)

5 (9.6) / 12 (23.1) / 5 (9.6) / 30 (57.7)

SII, median (IQR)

944 (598.75 – 1471.5)

SII (SII>1142=high/SII≤1142=low), n (%)

21 (40.4) / 31 (59.6)

PNI, mean ± SD (range: min – max)

47 ± 8.88 (32 – 68)

PNI (PNI>57=high/PNI≤57=low), n (%)

8 (18) / 42 (82)

Follow – up time (months), median (range: min – max)
Mortality (Ex / Survive)
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7.5 (1 – 60)
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Tablo 2. Pankreas ve safra kanalı kanserli hastaların klinikopatolojik özellikleri ile SII ve PNI
değerlerinin karşılaştırılması
Variables
Gender
Tanı
Tanı tipi
TNM Stage
LDH

SII

pvalue

PNI

pvalue

.9691

46.96 ± 8.99

.8532

Male

1131 (561 – 1464)

Female

952 (611 – 1653)

Pankreas

953.50 (792.25 – 1452)

Safra Yolları

663.50 (507.50 – 2076)

Biyopsi

1076.5 (803 – 1557.75)

Cerrahi

845 (524 – 1463.25)

T(1-2-3)

838.5 (524 – 1452)

T4

988.5 (795 – 1621.25)

125 – 220

952 (611 – 1419)

>220

1002 (765 – 1905)

46.48 ± 9.03
.4331

47.08 ± 7.57

.9323

46.77 ± 12.23
.1301

47.30 ± 7.92

.8262

46.74 ± 9.76
.1011

45.81 ± 9.34

.4252

47.86 ± 8.58
.3801

48.28 ± 9.25

.2362

45.24 ± 8.22
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NADİR BİR OLGU SUNUMU: 54 YAŞINDA ERKEK HASTADA
BÖBREĞİN PRİMER EWİNG SARKOMU

Sağ üst polde renal kitleyi gösteren koronal plan

Ceren Suntur1, Yusuf İlhan2, Havva Serap Toru3, Onur Ertunç4, Ali Murat

Tatlı2, Sema Sezgin Göksu2, Hasan Şenol Coşkun2

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı

4Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı

Giriş: Ewing sarkomu (ES) ve periferik ilkel nöroektodermal tümörler
(PNET) başlangıçta farklı klinikopatolojik antiteler olarak tanımlandı. Ancak
benzer histolojik ve sitogenetik özellikleri nedeniyle bu tümörler artık Ewing sarkom ailesi tümörleri (ESFT) olarak bilinen neoplastik hastalıklar spektrumunun
bir parçası olarak kabul edildi. ESFT santral ve sempatik sinir sistemi dışındaki
nöral krestten kaynaklanan küçük yuvarlak hücreli tümörler ailesidir. RES, Histolojik olarak rozet formasyonu, CD99, FLI-1 pozitifliği ve sitogenetik olarak
t(11;22)(q24;q12) ile karakterizedir. ESFT en sık çocuk ve gençlerin kemik ve
yumuşak dokularında görülür. Böbreğin primer sarkomu çok nadir görülen bir
renal tümördür. Bildiğimiz kadarıyla dünyada renal ES tanısı alan 100 den fazla
vaka bildirilmiş. Burada hastanemizde tanı konulan renal ewing sarkomlu (RES)
bir hastayı sunuyoruz.
Vaka Sunumu: 54 yaş erkek hasta, sağ yan ağrısı ve hematüri şikayetiyle
başvuruyor. Herhangi bir ek hastalığı yok. Sigara ve alkol tüketimi mevcut. Hastaya yapılan üriner ultrasonografide sağ böbrekte kitle saptanması üzerine bilgisayarlı tomografi çekildi. Bt de sağ böbrek üst polde kortikal yerleşimli yaklaşık
65 mm boyutunda heterojen kontrastlanan hiperdens kistik kitle lezyonu izlenmiş olup ayırıcı tanısında RCC düşünülmüştür. Hastaya RCC ön tanısıyla sağ
radikal nefrektomi yapıldı, böbrek karaciğere yapışıktı. Gözlemde sağ böbrek
orta polden üst pol ve böbreğin anterioruna doğru uzananan yaklaşık 7 cm lik
kitle mevcuttu. Renal arter ve vene invaze değildi. Patolojik tanısı andiferansiye
küçük yuvarlak hücreli sarkom olarak tanımlandı. Kitle renal parankimi infiltre
etmiş. Mikrokopik incelemede nükleer polimorfizm, iğsi hücreler, rozet oluşumu görüldü. İmmünohistokimyasal incelemesinde vimetin, cd99, ını-1 pozitif
boyanma saptandı, pax2, sinaptofizin, desmin, WT-1, cd34, ema, sma, myogenin, ck18 negatif boyanma saptandı. Bcl-2 ile nonspesifik boyanma görüldü.
Olguda yaygın CD99 ve FLI-1 pozitifliği görüldü. Mevcut bulgularla olguda ön
planda Ewing sarkomu düşünüldü. Postoperatif evreleme amaçlı PET-CT çekildi, uzak metastaz izlenmedi. Hastaya adjuvan vincristin, doksorubisin, siklofosfamid (VAC), ifosfamid, etoposid (İE) 3 haftada bir dönüşümlü olarak başlandı.
Sonuç: Renal ES/PNET nadir görülen agresif seyirli bir malignitedir. Ağırlıklı
olarak genç yetişkinlerde görülür. Hastalar çoğunlukla yan ağrısı, hematüri, ele
gelen kitle gibi nonspesifik semptomlarla başvururlar. Görüntülemelerde spesifik
bir bulgu yoktur. Ancak kitlenin cerrahi öncesi değerlendirilebilmesi ve metastazların saptanması için görüntüleme gereklidir. ES/PNET tanısı histomorfoloji,
immünohistokimyasal boyama ve moleküler genetik testlere dayanmaktadır.
Cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi içeren multimodal tedavi endikedir. Şu an
için en yaygın tedavi cerrahi ve adjuvan kemoterapidir. Ancak bu malignitenin
hala daha güçlü terapötik rejimlere ihtiyacı vardır.
Anahtar kelimeler: böbrek tümörü, ewing sarkomu, böbrek sarkomu
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Sağ üst polde 74x63 mm boyutunda renal kitleyi gösteren bilgisayarlı tomografi
taraması

a,b: Böbrekte küçük yuvarlak hücreli tümör (Işık mikroskobu H&E boyaması a:
x40 b:x400) c: Tümör hücrelerinde immünohistokimyasal FLI-1 nükleer ifadesi
(Işık mikroskobu, IHC FLI 1 boyaması, x400) d: EWSR1 (22q12) çift renkli, parçalı
yeniden düzenleme (Immunofleuresant mikroskopi, FISH analizi, x200)
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NADİR GÖRÜLEN METASTATİK HİPOFİZ KARSİNOMU: OLGU
SUNUMU
Gizem Yılmaz, Evren Fidan
Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi

Giriş: Ön hipofiz tümörleri genellikle iyi huylu olmasına rağmen bazen çevre
dokulara invazyonu, hızlı büyüme, geleneksel tedavilere direnç ve nüks sebebiyle agresif davranış sergiler. Çok nadir durumlarda metastaz yaparlar ve hipofiz
karsinomları olarak adlandırılırlar. 'Klasik' hipofiz tümörü ile hipofiz karsinomu
arasındaki süre yıllar olabilir, bu da klinik (invazyon ve/veya tümör büyümesi)
veya patolojik (Ki67 indeksi, mitotik sayı ve/veya p53 tespiti) olan hastalarda
izlemenin düzenli olarak yapılması gerektiği anlamına gelir.1 Bu vakada nadir
görülen hipofiz tümörünü anlatmak istedik.
Olgu Sunumu: 49 yaş erkek hasta, halsizlik baş dönmesi olması sebebiyle
çekilen hipofiz mr ’ hipofizde 3,3 mm sol yanda hipofiz mikroadenom ‘ şeklinde raporlandı, tetkik edildi ve takip önerildi. Bir sene sonra multinodüler guatr
olması sebebiyle iki kez alınan ince aspirasyon biyopsisinde önemi belirsiz atipi gelmesi üzerine total tiroidektomi yapıldı. Patoloji sonucu papiller karsinom
(pT1a) şeklinde sonuçlandı. Radyoaktif iyot tedavisi verilmeden takiplerine
devam edilen hastanın halsizlik yorgunluk görme bozukluğu şikayetleri olması
üzerine çekilen hipofiz mr ‘optik kiazmaya temas eden 5x3 cm kitle’ (şekil 1)
olması üzerine yapılan transsfenoidal biyopside patoloji sonucu agresif pituiter
tümör, null-cell tipi, ki 67 %30-35, p53 adenomda %80 (+)’ şeklinde raporlanmıştı. Hasta endokrin konseyinde değerlendirilip, invaviz nöroendokrin tümör
tanısı konuldu. Hastaya metastaz açısından görüntülemeler (pet-ct) planlandı.
Submandibular lenf nodu fdg tutulumu olan hastaya submandibula lenf noduna yönelik (papiller karsinom metatstazı?, hipofiz karsinom metastazı? Açısından ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıldı. Patoloji sonucu kuşkulu sitoloji
gelen hastaya eksizyonel lenf nodu biyopsisi yapıldı patolojisi hipofiz karsinom
metastazı ile uyumlu olarak sonuçlandı. Hastaya kranial radyoterapi ve temozolamid tedavisi verildi. Tedavi sonrası yapılan görüntülemelerde kitlede regresyon görülmesi üzerine temozolamid tedavisine devam edildi. Hastanın takip ve
tedavisi devam etmektedir.
Tartışma: Çoğu hipofiz adenomu iyi huylu tümörler olarak kabul edilir, ancak yaklaşık %0,2'si metastaz gösterebilir ve hipofiz karsinomları olarak sınıflandırılır. 2
Temozolomid monoterapisi, agresif hipofiz tümörleri ve hipofiz karsinomları
için birinci basamak kemoterapidir; 3 döngüden sonra tedavi değerlendirmesi,
yanıt veren ve yanıt vermeyen hastaların belirlenmesini sağlar. Birinci basamak
temozolomide yanıt veren hastalarda, toplamda en az 6 ay tedaviye devam
edilmesini önerilmektedir.3
Yüksek Ki-67 indeksi, hızlı büyüme, nüks ve temozolomid dahil olmak üzere
geleneksel tedavilere direnç ile karakterize agresif-invaziv hipofiz karsinomları
olarak tanımlanır. Klinik öncesi araştırma ve klinik çalışmalardan elde edilen
sonuçlar, immünoterapinin, geleneksel tedavilere dirençli hipofiz karsinomları
için umut verici bir gelişme olabileceğini göstermektedir. 2

Hipofiz MR koronal kesit A

Hipofiz MR koronal kesit B

Anahtar kelimeler: hipofiz tümör, invaziv nöroenokrin tümör, temozolomid

Kaynaklar
1. Gérald Raverot, Mirela Diana Ilie, Aggressive pituitary tumours and pituitary carcinomas, natüre reviews endocrinology, 07 Eylül 2021
2. Congxin Dai, Siyu Liang, The Progress of Immunotherapy in Refractory Pituitary
Adenomas and Pituitary Carcinomas, Front Endocrinol (Lausanne), 2020 Kasım
11
3. Gerald Raverot, Pia Birmanya, European Society of Endocrinology Clinical Practice Guidelines for the management of aggressive pituitary tumours and carcinomas, Eur J Endocrinol, 2018 Ocak

Hipofiz MR sagital kesit C
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71 YAŞINDA RENAL YETMEZLİK VE TESTİS TUTULUMU İLE
PREZENTE HENOCH SCHÖNLEİN PURPURASI
Saadet Uşaklı, Nurullah Yokuş, Yusuf Atabay
Van Yüzüncü Yıl Ünivertesi Hastanesi

Giriş: Henoch-Schönlein purpurası (HSP) damar duvarında IgA depolanmasının izlendiği, deri bulgularının ön planda olduğu bir küçük damar vaskülitidir. Palpabl purpuraların yanı sıra karın ağrısı, artralji, hematüri, proteinüri gibi
sistemik semptomlar da eşlik edebilir. HSP erişkinlerde daha nadiren görülür ve
klinik prezentasyonu çocuklardan biraz farklıdır. Genellikle daha ciddi seyreder,
diyare ve böbrek tutulumu daha sıktır, daha sık ciddi tedavi ve uzun hastane
yatışı gerekir. Erişkin çağda nadir görülmesine rağmen cilt, böbrek ve skrotal- tutulumu olan 71 yaşında Henoch-Schönlein purpuralı erkek hasta sunulmuştur.
Olgu: 71 yaş erkek hasta 2 hafta önce başlayan giderek artış gösteren iştahsızlık, eklemlerde yaygın ağrı, her iki alt ekstremitede daha fazla olmak üzere
yaygın döküntü şikayetleri üzerine kliniğimize başvurdu. Döküntü şikayeti gittikçe yayılım gösteren karakterderde idi. Eşlik eden şikayetler hematüri, hemoptizi
ve skrotal şişlik idi. Diabetes Mellitus ve Koroner Arter Hastalığı kronik hastalıkları arasında idi. Novorapid ve Lantus düzenli kullanımı dışında ilaç kullanımı
yok. Soygeçmiş ve Alışkanlıklarında özellik yoktu.
Fizik Muayenede; Her iki alt ekstemite ve her iki üst ekstremite ekstanör yüzeylerde, her iki gluteal bölgede ve gövdede yaygın basmakla solmayn purpura
hemorajik döküntüleri mevcut.
Kan biyokimyasında kan üre azotu 140 mg/dL, kreatinin 3,34 mg/dL saptandı Tam kan sayımında hemoglobin 15,5 gr/dL, beyaz küre 24410/mm3, trombosit sayısı 483.000/mm3 saptandı. Kan gazı metabolik asidoz ile uyumlu. Tam
idrar tetkikinde proteinüri ve hematüri gözlendi.
Skrotal USG testis torsiyonu ve hidrosel ile uyumlu idi.
Üriner USG de mesanede hematom saptandı.
Hipersensitivite vasküliti, ilaca bağlı vaskülit, henoch schönlein purpurası,
lökositoklastik vaskülit öntanıları ile hastadan cilt biyopsisi yapıldı. Histopatolojik değerlendirmede; ışık mikroskopisinde epidermal nekroz, immünfloresan
incelemede damar duvarlarında IgA, C3 birikimi gözlendi. Serum kompleman
düzeyleri ve immünoserolojik testler istendi. Serum IgA düzeyi ve kompleman
düzeyleri normal sınırlarda olan hastada perinükleer anti-nötrofil sitoplazmik
antikor (p-ANCA) negatif idi. Hastanın takiplerinde diyaliz ihtiyacı gelişmesi
üzerine hemodiyalize alındı. Hastaya intravenöz yüksek doz metilprednizolon
500 mg/gün 3 gün tedavisi ve sonrasında günde 1mg/kg idame tedavisi devam
edildi. Ayrıca toplam 2 gr/kg dan 5 günlük İVİG tedavisi verildi. Klinik takiplerinde genel durumunda düzelme oldu döküntüleri geriledi ve diyaliz ihtiyacı
ortadan kalktı.
Sonuç: HSP; purpurik döküntü, artrit, nefrit ve gastrointestinal semptomlar
ile karakterize sistemik bir küçük damar vaskülitidir. Çocukluk çağında sık görülür ve trombositopenik olmayan purpuranın en sık nedenidir. Erişkin dönemde
görülme sıklığı çocukluk dönemine göre oldukça düşüktür. Henoch-Schönlein
purpurası’ nın nedenleri arasında infeksiyonlar ile çeşitli maddelere ve ilaçlara
karşı ortaya çıkan immunolojik yanıtlar önemlidir. HSP’nin en ciddi komplikasyonu böbrek tutulumudur. Hastalık başlangıcında inatçı döküntü ve şiddetli
karın ağrısı görülen olgularda böbrek tutulumu daha sıktır. Böbrek tutulumu
geçici izole mikroskobik hematüriden hızlı ilerleyen glomerülonefrite kadar
değişen klinik spektrumda karşımıza çıkabilir. Benign seyirli olmasına rağmen
farklı sistem tutulumları ile karşımıza gelebilir ve atipik klinik prezentasyon gösterebilir.. Böbrek dışındaki genitoüriner sistemde, genellikle mesane duvarında
hematom, üretrit, skrotal tutulum ve epididimo-orşit görülebilmektedi. Ayrıca
skrotal tutulum ile böbrek tutulumu birlikteliği çalışmalarda gösterilememiştir.
Vakamızda da risk faktörleri ve organ tutulum birliktelikleri açısından literatürle
uyumlu bulgular vardır.
Anahtar kelimeler: henoch schönlein purpurası, nefrit

Vaskülit döküntü

Vaskülit döküntü
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NADİR BİR BİRLİKTELİK: AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ, ANKİLOZAN
SPONDİLİT VE BEHÇET HASTALIĞI OLGUSU
Sıla Çetik
Sandıklı Devlet Hastanesi

Giriş: Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) genellikle 24-72 saat süren ateş, serözit ve
sinovit atakları ile karakterize kalıtsal otoinflamatuar bir hastalıktır (1). Romatolojik hastalıklardan Ankilozan spondilit (AS) ve Behçet Hastalığı'nın da genetik
yatkınlığı yüksek hastalıklar olduğu bilinmektedir (2-3). AAA ve AS birlikteliği ile
AAA ve Behçet Hastalığı birlikteliği literatürde halen tartışılan bir konudur ancak
beraberliğinin gösterildiği birçok vaka bulunmaktadır. Bu yazımızda AAA, AS ve
Behçet Hastalığı'nın bir arada bulunduğu bir olgu sunulmuştur.
Olgu Sunumu: 36 yaşında kadın hasta, altı yaşından itibaren tekrarlayan
karın ağrısı, ateş, bulantı, kusma ve iştahsızlık öyküsü ile incelenmiş. Hasta-
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nın akraba evliliği ve kardeşinde de benzer semptomların bulunması nedeniyle
öncelikle AAA tanısı düşünülmesi üzerine genetik inceleme yapılmış ve MEFV
694V homozigot mutant olduğu saptanmış. AAA tanısı alan hastaya kolşisin
tedavisi başlanmış. Takiplerinde nadiren AAA atakları olan hasta 2011 yılında topuk ağrısı ve sabah tutukluğu ile dış merkezde Romatoloji Bölümü'nce
incelenmiş, çekilen sakroiliak MR'ında grade 2 sakroileit saptanması ve HLA
B27 pozitifliği olması üzerine AS tanısı almış ve indometazin tedavisi başlanmış.
Hasta takibinde ağızda ve genital bölgede tekrarlayan ülserler ile tarafımıza başvurdu. Hastanın yapılan Paterji Testi'nin pozitif gelmesi üzerine Behçet Hastalığı
tanısı kondu. Tedavisi kolşisin, sülfasalazin ve indometazin olarak düzenlendi.
Takiplerinin devamı için Romatoloji Bölümü'ne yönlendirildi.
Sonuç: FMF ile ilişkili MEFV varyasyonlarının AS ile de ilişkili olduğu, bu
durumun özellikle FMF prevalansının yüksek olduğu popülasyonlarda AS patogenezine de katkıda bulunuyor olabileceği düşünülmektedir (4). Yapılan çalışmalarda Behçet Hastalığı'nın da FMF insidansı ile bağımsız olarak ilişkili olduğu
gösterilmiştir (5). Bu üç hastalık arasındaki bağlantı henüz net olarak literatüre
geçmemiş olsa da yadsınamayacak bir ilişki olduğu kesindir.
Anahtar kelimeler: fmf, behçet, ankilozan spondilit

Kaynaklar
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SPONDİLİT ÖN TANISYLA YÖNLENDİRİLEN DEV ANEVRİZMAL
KİST OLGUSU
Sevil Yiğit
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Sakroiliak eklem, omurgadan alt ekstremitelere yük aktarımını sağlayan vücuttaki en büyük aksiyel eklemdir.Sakroiliak eklem kaynaklı ağrı toplumda sık
görülen bir klinik semptomdur. İliak kemiğin posteriorundaki sakroiliak ekleme
komşu bölgesi, selim kistik tümör veya tümör benzeri lezyonlar için beklenmedik ve nadir görülen bir yerleşim yeri olup, literatürde sakroiliak kaynaklı ağrı
ayırıcı tanıları arasında tanımlanmamıştır.Bu çalışmada nadir görülen bir sakroiliak eklem kaynaklı ağrı nedeni olarak iliak kemiğin sakroiliak eklem komşuluğunu tutan kistik kemik lezyonlarını tanımlamayı amaçladık.
22 yaşında erkek hasta 3 yıldır olan aktivite ile artan ve ağrı kesicilerle geçmeyen bel ve sol kalça ağrısıyla polikliniğimize başvurdu.Mekanik karakterde
olan ağrılarına eşlik eden nöropatik ve gece ağrıları yoktu.Bilinen kaza, ameliyat, travma, kronik hastalık öyküsü yoktu.Fizik muayenede sakroiliak bölge ve
spina iliaca posterior superior üzerinde palpasyonla ağrı mevcuttu.Tek taraflı
fleksiyon-abdüksiyon-dış rotasyon testiyle ağrıda artış bildirmekteydi.Nörololojik defisiti olmayan hastanın düz bacak kaldırma, femoral sinir germe testi, faber, fadir, mennel, gaenslan testleri negatifti.Öyküde istirahatle geçmeyen ağrısı
ve muayenede palpasyonla kemik hassasiyeti vardı.Pelvis grafisinde sakroilak
ekleme yakın şüpheli kitle görünümü tespit edilen hastanın,lezyon lokalizasyonu, boyutları ve çevre dokulara uzanımının değerlendirmesi için manyetik rezonans görüntülemesi yapıldı. Sol iliak kemikte sakroiliak eklemle bağlantılı kistik
lezyon görünümü tespit edildi.Kemik sintigrafisi normaldi.Ortopedi konsülte
edilen hasta için acil girişim düşünülmedi,kist takibi önerildi.
Pelvik tutulum gösteren kemik tümörleri çoğunlukla habis tümörlerdir.Zaten
sık görülmeyen bu lezyonlar için pelvis bölgesi çok daha nadir görülen bir tutulum bölgesidir.İliak kemiğin sakroiliak eklem komşuluğu ise kistik kemik lezyonları açısından oldukça nadir görülen bir tutulum bölgesidir.Pelvisin üç boyutlu
kompleks anatomisi, anatomik yapıların iki boyutlu radyografik görüntüleme-
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lerde üst üste binmesi,gibi nedenlerle pelvik yerleşimli kemik lezyonlarının tanısı
zor olabilmektedir.Sonuç olarak,tek taraflı sakroiliak eklem kaynaklı ağrının ayırıcı tanısında selim kemik tümörleri ve tümör benzeri kistik kemik lezyonları göz
önünde bulundurulmalıdır.Pelvisin kompleks anatomisi nedeniyle konvansiyonel radyografiler tanıda yetersiz kalabilir.Bu bölgedeki şüpheli kemik lezyonları
mutlaka BT veya MRG gibi yöntemler ile incelenmelidir.
Anahtar kelimeler: Spondilit, Dev Anevrizmal Kist
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ATİPİK DÖKÜNTÜ VE KİLO KAYBI İLE PREZENTE OLAN
HASTADA PRİMER SJÖGREN SENDROMU TEŞHİSİ
Gizem Oral, Selman Soylu, Aslıhan Çalım
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Primer Sjögren Sendromu, nedeni bilinmeyen egzokrin bezlerde lenfosit infiltrasyonuna bağlı olarak ağız ve göz kuruluğu bulgularına yol açan, kronik otoimmün bir hastalıktır. Egzokrin salgı bezindeki proteinlere karşı oluşan
antikorlar ile hücrelerde nekroz ve apoptoz oluşur, sitokinleri tetikleyerek lenfoproliferasyona yol açar. Diğer egzokrin bezler, akciğer ve kan damarlarını da etkileyebilmektedir. Hastalarda lap, hepatomegali, splenomegali tespit edilebilir. (1)
Olgu: 25 yaşında erkek, bilinen kronik hastalık öyküsü olmayan hasta 3
hafta önce başlayan tüm vücutta yaygın döküntü şikayeti ile hastanemiz iç hastalıkları polikliniğimize başvurdu. Benzer şikayetlerin 2 ay önce de olduğunu ve
kendiliğinden geçtiğini belirtti. Yakın dönemde ilaç kullanımı ve bilinen alerjisi
yoktu. Sorguladığımızda son 3 ayda 15 kg kaybı mevcuttu. Hastanın döküntüleri incelendiğinde papüloskuamöz yer yer solmuş karakterde idi. Bakılan tahlillerinde hgb:10 mg7dl ne:1140 plt: 48000 olarak pansitopenikti. (2)Hastadan
seroloji tm markerları ve romatolojik panel tetkikleri istendi. Tm markerları ve
serolojisi negatif olarak sonuçlandı. ANA ve ENA profili sonucunda ANA+,anti
Ssa VE Ssb +, Anti-Ds DNA ve Anti-ccp ise negatif olarak saptandı.
Pansitopenisi ve 15 kilo kaybı olan hastada malignite tetkik, romatolojik tutulum amacıyla çekilen kontrastlı baş,boyun,pelvis, toraks,batın tomografisinde
patolojik olarak ''Her iki palatin tonsil lojunda milimetrik kalsifikasyon odakları
seçilmiştir.Bilateral plevral mesafelerde dağınık yerleşimli fokal plevral kalınlaşmalar mevcuttur. Dalak boyutları artmıştır. Uzun çapı 130 mm'dir. Parankim
dansitesi doğaldır. Plevradaki fokal dağınık yerleşimli kalınlaşmalar açısından
inceleme pet-ct ile tamamlanması önerilir.'' şeklinde raporlandı.(3)
Bunun üzerine çekilen PET-CT sinde '' Bilateral hemitoraksta kostal ve diafragmatik plevral yüzlerde patolojik FDG tutulumu göstermeyen dağınık yerleşimli fokal plevral kalınlaşma alanları izlenmiş olup, radyolojik takibi önerilir.
Bilateral servikal, aksiller, mediastinal, supraklavikular ve inguinal alanda düşük
düzeyli FDG tutulumları gösteren multiple lenf nodları ön planda reaktif değişikliklere, dalak parankiminde ve kemik iliğinde fizyolojik tutuluma göre kısmen
artmış FDG birikiminin olguda mevcut olan anemiye sekonder olduğu düşünülmekle birlikte, FDG afinitesi düşük lenfoproliferatif hastalıklar açısından klinik
korelasyonu ve takibi önerilir.'' şeklinde sonuçlandı.(3)
Pansitopenisi olan hastada immün yetmezlik açısıdan tetkik edilmek üzere
bakılan GH=1.47 IGA=2.33 IGG=22.64 IGM=0.6 T.IgE=153.47 IGD <
6.72 tahlilleri normal referans aralıkta geldi. Hastaya periferik yayma bakıldı.
Yaymasında atipik/malign hücre/şistosit gözlenmedi. Anemi ile uyumlu yayma
bulguları gözlendi. Takiplerinde hastanın pansitopenisi kendiliğinden düzeldi.
Ss-A,Ss-B pozitif olarak sonuçlanan ve göz-ağıs kuruluğu tarifleyen hastanın
Sjögren sendromu açısından göz hastalıklarından schirmer testi istenildi. Schirmer testi ” Sağ-sol gözde 12 mm olarak bulunmuştur. Biyomikroskopik muayenede sağ-sol korneada gözyaşı kırılma zamanı azalmış olup, korneada yoğun
punktat epitelyopati mevcuttur.'' şeklinde sonuçlandı.
Hastanın döküntülerinden alınan biyopside dermoepidermal harabiyet ve
dermiste vaskülit bulgusu izlendi. Mevcut bulgularla hastaya Primer Sjögren
sendromu tanısı konularak rutin poliklinik takibine alındı.
Sonuç: Sjögren sendromu, etyolojisi bilinmeyen kronik inflamatuar otoimmün bir hastalıktır. 9/1 oranında kadınlarda ve daha çok 40 yaşından itibaren
görülmekte ise de diğer yaş gruplarını da etkileyebilmektedir. Primer olarak
egzokrin bezleri tutarak başta göz ve ağız kuruluğu olmak üzere semptom veren hastalığa diğer romatolojik ya da malign hastalıklar eşlik edebilir ki o zaman sekonder Sjögren sendromu olarak isimlendirilir. Biz bu olgumuzda 40
yaş altı, erkek hasta,eşlik eden malignite ya da ikincil romatolojik hadiseler
bulunmayan,cilt ve plevra tutulumlu bir primer Sjögren olgusunu sizlere sunmaya çalıştık.
Anahtar kelimeler: Sjögren Sendromu, pansitopeni, döküntü

Kaynaklar
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prognostik seyirleri daha hızlı olabilmektedir (3,4). Zangger ve ark. yaptıkları bir
çalışmada asimetrik tutulumun prevelansını %13 ile %16 arasında bildirmişlerdir (5). Literatürde RA’lı hastalarda lateralizasyon ve elin kullanımı ile hasarın
şiddeti arasında ilişki olduğu ve baskın elde daha fazla radyolojik tutulumun
olduğu, işaret ve orta parmakların daha ciddi tutulduğu belirtilmiştir(6-8). Özellikle psikiyatrik tanılarıda olan RA hastalarının takip aralıkları kısa tutulmalı.
Hastaların ilaç kullanımı, hastalık seyirleri, genel durumları iyi gözlenmelidir.
Vakamızdaki simetrik ve asimetrik eklem tutulumunu ortaya koymak, ayırıcı tanıları açısından yüzyel USG ve el bileği MR ile inceleme vakanın tedavi seyrinde
ve daha kısa sürede romatoloğa ulaşmasında etkili oldu. İncelemeler sonucu
tedavi takibi yetersiz olan hastanın lezyonları erken evreden ara evre dönemine
ilerlediği gözlendi.Hastaya metotreksat, folik asit,prednisolon, hidroksiklorokin
yeniden başlandı.Yakın zamanlı kliğinimizde veya dış merkezli takipli olduğu
merkezde kontrol önerildi.
Anahtar kelimeler: Anti CCP, asimetrik eklem tutulumu, romatoid artrit
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ASİMETRİK EKLEM TUTULUMU OLAN BİR ROMATOİD ARTRİT
OLGU SUNUMU
Çağrı Kızıltunç, Burçin Meryem Atak Tel, Gülali Aktaş, Tuba Taslamacıoğlu
Duman, Eray Erge, Satılmış Bilgin
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş: Romatoid artrit (RA), etiyolojisi bilinmeyen, öncelikle eklemleri etkileyen, daha sonra eklem dışı belirtileri ortaya çıkabilen çok faktörlü otoimmün
bir hastalıktır (1). Mekanizması tam olarak aydınlatılamadığından RA yönetimi
multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. RA tanısı 1987 yılındaki Amerikan Romatizma Derneği (ACR) tarafından belirtilen kriterler ile konmaktadır. Bu kriterler;
eklemlerde ve çevresinde en az bir saat süren sabah tutukluluğu, üç veya daha
fazla eklemde artrit, proksimal interfalangial (PIF) eklemlerde artrit, metakarpofalangial (MKF) veya el bilek eklemlerde artrit, simetrik artrit, deri altı nodüller, romatoid faktör (RF) pozitifliği, radyolojide periartiküler osteopeni veya
erozyonların saptanması RA’nın tanı kriterleridir. Dört ve üzeri kriter varlığı tanı
koydururken ilk beş kriterin altı haftadan beri devam etmesi gerekir (2). Erken
RA, hastalık süresinin 3 aydan 3 yıla kadar olan hastalar için kullanılmakta olan
evresidir. Mevcut kriterler ile erken RA tanısını koymak güç olmakla beraber siklik citrullinated proteinlere karşı gelişen antikorlar (ANTİ-CCP) RA için oldukça
spesifiktir ve erken dönem RA’da tanı için kullanılabilir. Özellikle ANTİ-CCP ve
RF birlikteliği gelecekte RA gelişimi açısından anlamlı derecede yol göstericidir
(3,4). Asimetrik tutulum erken RA formlarından biridir. Simetrik tutulumlu vakalar klinik pratikte sık görülsede, asimetrik tutulumlu RA vakalarıyla da nadiren
karşılaşırız. Literatürde asimetrik tutulumla başlayıp zaman içerisinde simetrizasyon görüldüğü ve bu durumun şiddetli hastalıkta daha fazla ilişkili olduğu saptanmıştır(3,4). Bu yazıda tedavisini yarım bırakmış, bipolar bozukluk tanılı erkek
hasta üzerinden RA’nın asimetrik eklem tutulumu ile başlayabileceği ve tedavi
yetersizliğinde gelişen eklem kısıtlılığından, tedavi yönetiminden bahsedeceğiz.
Vaka: 67 yaşında emekli erkek hasta; sol el bileği dorsal tarafta şişlik, ağrı,
hareket kısıtlılığı şikayeti ile başvurdu. Şikayetleri bir yıldır varmış ve iki aydan
beri şiddeti artmış. Hasta bir yıl önce dış merkeze farklı eklemlerde benzer şikayetler ile başvurmuş. Hastaya RA tanısı ile deltakortil, metotreksat, plaquanil başlanmış. Soy geçmişinde özellik yoktu. Hasta sol elini dış merkezli başvurusunda kullanabilirken takipsizlik sonucu bize geldiğinde kullanamıyordu.
Halsizlik, yorgunluk, yarım saat süren sabah tutukluğu ve tüm eklemlerde ağrı
tarifliyordu, el kavrama gücü solda belirgin olmak üzere her iki elde de düşüktü.
Muayenesinde sol el bileğinde kitle? nodül? şişliği mevcuttu. Laboratuar bulguları: RF,ANTİ-CCP negatif CRP:77 mg/dl olarak bulundu. Hemogram, karaciğer
ve böbrek fonksiyon testleri normal, ANA: zayıf pozitif benekli patern bulundu.
Hastanın sol el bileğine yapılan yüzeyel USG’de; sol el bilek düzeyinde ekstansör tendon komşuluklarında heterojen hipoekoik nodüler alan izlenmiş, lipom
veya kistle uyumlu görülmeyen lezyon için kontrol manyetik rezonans(MR) inceleme önerilmiş. Bunun üzerine daha ayrıntılı bilgi için çekilen sol el bileği
manyetik rezonans görüntülemede lezyon aktif inflamatuvar artrit lehine yorumlandı.Diğer eklemlerde de 1.metakarpofalengial eklemde aktif inflamatuar
bulgu ve kemik iliği ödemi saptanmış.
Tartışma ve Sonuç: RA’da simetrik tutulum sık görülsede bazı olgular asimetrik tutulum ile başlayabilir.Asimetrik tutulumla başvuran hastaların kötü
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NADİRLERİN BİRLİKTELİĞİ: ASİT İLE BAŞVURAN ERKEK BİR
HASTADA SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZ VE PSEUDO-PSEUDO
MEİGS SENDROMU
Hüseyin Oruç1, Reşit Yıldırım2, Mustafa Dinler2, Döndü Üsküdar Cansu2,
Cengiz Korkmaz2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Romatoloji Bilim Dalı

Giriş: Sistemik lupus eritematoz (SLE) hastalığı nadiren asit ile prezente olabilmektedir. Bu durumda ayırıcı tanıya gitmek bazen zor olmaktadır. Bugün asit
ile başvuran SLE ve pseudo-pseudo Meigs (PPMS) sendromu tanısı konan bir
vaka sunarak SLE’de asit varlığındaki tanısal zorluklara dikkat çekmek istedik.
Vaka özeti: 50 yaş erkek hasta plevral, perikardiyal efüzyon, intermitan
ishal, asit ve anti-nükleer antikor (ANA) pozitifliği ile tarafımıza başvurdu. Öyküsünde başvurudan 5 ay önce akut batın nedeniyle dışmerkezde non-spesifik
kolit tanısı (Resim-1) ile 2 haftalık antibiyotik tedavisi verilmiş. 4 ay sonrasında
ani gelişen nefes darlığı sonrası pulmoner emboli tanısı ile hastaneye yatırılan
hastada bu dönemde plevral, perikardiyal efüzyon ve batında asit tespit edilmiş.
Fizik muayenesinde her iki akciğer bazallerinde solunum seslerinde azalma, batında asit, bilateral gode bırakan pretibial ödem mevcut idi. Laboratuvar parametreleri Tablo 1’de detaylı şekilde verilmiştir. Radyolojik incelemede bilateral
plevral efüzyon ve batında masif asit tespit edildi (Resim-2 ve 3). Asit mayi incelemesi eksüda vasfında gelen hastada, malignite ve tüberküloz tanıları dışlandı.
İntermittan ishal, pretibial ödem ve asit olması nedeniyle protein kaybettiren
enteropati (PKE) için yapılan ince bağırsak lenfosintigrafisi normal olarak değerlendirildi. Proteinurisi olan hastaya masif asit nedeniyle pozisyon verilemediği için renal biyopsi yapılamadı. Klinik ve laboratuvar bulgularla hastaya SLE
ilişkili PPMS tanısı kondu (SLE hastalık aktivite indeksi (SLEDAI)=21, proteinuri=4, piyuri=4, hematüri=4, plörezi=2, perikardit=2, kompleman düşüklüğü=2, yüksek ds-DNA =2, lökopeni=1). Hidroksiklorokin (2x200 mg/gün),
metilprednizolon (40 mg/gün) ve azatiyoprin (2x50 mg/gün) tedavisi başlandı.
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Kontrolde azatiyoprin ilişkili gastrointestinal intolerasyon, sitopeni ve karaciğer
enzim yüksekliği gelişmesi üzerine oral siklofosfamid (2x50mg/gün) tedavisine
geçildi. Siklofosfamid ile tam remisyona (SLEDAI=2, plörezi) (Resim-4) giren
hastada, kümülatif doz göz önünde bulundurularak mikofenolat mofetil (2x500
mg/gün) tedavisi ile takibine devam edilmektedir (SLEDAI=2, plörezi).
Tartışma: SLE’de asit varlığında, akut veya kronik lupus peritoniti (LP),
protein kaybettiren enteropati (PKE), PPMS gibi primer hastalık tutulumu veya
nefrotik sendrom, kalp yetmezliği gibi sekonder patolojiler açısından detaylı bir
ayırıcı tanı yapılmalıdır (1). PPMS tanısı, SLE hastalarında asit, CA-125 yüksekliği ve diğer nedenlerin ekartasyonu sonrası konmakla beraber, bazı vakalarda
LP ve/veya PKE ile birliktelik gösterebilir (2, 3). Literatürde bildirilen PPMS ile
ilgili vakaların tümü kadın cinsiyettedir. Vakamız, erkek bir PPMS olması bakımından literatürdeki ilk vakadır.
Anahtar kelimeler: asit,sle,emboli
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Resim 4. Tedavi sonrası kontrol akciğer grafisinde sağda plevral efüzyon

Tablo 1. Vakanın laboratuvar özellikleri
Laboratuvar testi

Normal referans

Hemoglobin (Hb)

Vaka

(13.5-16.9 g/dl)

10

Lökosit sayısı (WBC)

(3910-10900)

2850

Trombosit sayısı (PLT)

(166000-308000)

117000

C-reactive protein (CRP)

(0-5 mg/dl)

98

Eritrosit sedimentasyon hızı (ESH)

0-10 mm/h

48

(0.7-1.20 mg/dl)

0.98

Serum kreatinin seviyesi
Serum albumin düzeyi

(3.5-5.2 g/dl)

2.8

Laktat dehidrogenaz (LDH)

(135-225 U/L)

246

Serum C3 düzeyi

(0.9-1.8 g/dl)

0.577

Serum C4 düzeyi

(0.1-0.4 g/dl)

0.117

(13-150 ng/ml)

1803

Eritrosit sayısı (RBC)

0-3/hpf

116

Lökosit sayısı (WBC)

0-5/hpf

30

0-160 mg/g

1800

-

1/1000-1/3200, homojen boyanma

(19.9-20 UI/ml)

>200

(0.8-1.2)

2.01

Anti-kardiolipin IgG antikor düzeyi

(9.9-10 UI/ml)

41.6

CA-125 düzeyi

(0-30 ng/ml)

40

-

0.4

Ferritin
İdrar incelemesi

Proteinuri
Mikroskopik inceleme
Serum antinükleer antikor (ANA)
Resim 2. Batında masif asit

ds-DNA
Lupus antikoagulanı (LAK1/LAK2 oranı)

Serum-asit albumin gradyenti (SAAG)

normal

Romatoloji
PS-364

GEBEDE SAPTANAN ERİTEMA NODUZUM DENEYİMİ
Özgür Timuçin Kutlu1, Türkan Sena Çağlak Kutlu2, Selim Katırcı1, Emin
Taşkıran1
1Isparta Şehir Hastanesi
2Bursa Şehir Hastanesi

Resim 3. Bilateral plevral efüzyon

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Giriş: Eritema nodozum genellikle diz altında, bacak ön yüzlerinde, bazen
de kol ve gövdede oluşan kırmızı, basmakla ağrılı, simetrik ve sıcak nodüllerdir
(1). Eritema nodozumun etyopatogenezinde streptokokal farenjit, tüberküloz
gibi enfeksiyon hastalıkları olmakla birlikte sarkoidoz, kollajen doku hastalıkları,
inflamatuar barsak hastalıkları ve malignitelerle tetiklenen hipersensivite reaksiyonu önemli rol oynamaktadır (2,3). Bazı antibiyotiklerin ve oral kontraseptiflerin etiyolojide etken olduğu saptanmıştır (4). Eritema nodozum etiyolojisinde
bir çok neden rol oynar ancak Sjögren Sendromuna bağlı olarak ve özellikle de
gebelikle görülen eritema nodozuma literatürde oldukça nadir rastlanılmaktadır.
Vaka: 23 yaşında 6 aylık gebe olan hasta 3 gündür olan halsizlik, her 2 bacak ön ve yan yüzeyinde ağrılı, tibianın ön yüzeyine doğru yayılan kırmızı koyu
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renkte lezyonlar ile iç hastalıkları polikliniğimize başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde solunum sayısı: 18/dk, kan basıncı: 100/60 mmHg, kardiyak nabızı:
70/dk, vücut ısısı: 37.5 C idi. Hastanın tibial ön ve yan bölgelerinde, bilateral
ve simetrik yerleşimli, ciltten kabarık, en büyüğü 3x2 cm olan, üzerinde ısı artışı
tespit edilen, yuvarlak dağınık lezyonlar izlendi. Bu lezyonlar eritema nodozum
olarak değerlendirildi (şekil 1). Hastadan eritema nodozumun sebebini araştırmak amacıyla tahliller istendi. Eritrosit sedimentasyon hızı: 39 mm/h, CRP 10
mg/dL olarak saptandı.
Hemogramda; Hgb: 11,4 g/dL, Hct: %34,6, WBC: 9,440/mm3, PLT:
273000/mm3 bulundu. Kan biyokimyasında; AST: 13 mg/dl, ALT:9 mg/dl, Kreatinin: 0,32 mg/dl, kalsiyum: 8,3 mg/dl saptandı. Rutin idrar tahlili olağandı.
ASO, romatoid faktör, Brucella aglütinasyon (Rose Bengal) testleri negatif, anti
nükleer antikor zayıf pozitif, SS A Antikoru (Anti-Ro) Pozitif (+), SS B Antikoru (Anti-La) Negatif, Anti Ro-52 Negatif olarak bulundu. Hastaya oral 20 mg/
kg/gün ibuprofen ve 16 mg/gün metilprednizolon başlandı; lezyonlarına sıcak
pansuman uygulandı. Hastaya yapılan tükrük bezi biyopsisi Sjögren Sendromu
ile uyumlu olarak periduktal lefositik infiltrasyon geldi. Hastanın 4 gün sonraki
kontrolünde döküntü bulgularının gerilediği saptandı. Hasta tedaviden dramatik yanıt almış olup sonraki kontrollerinde tamamen iyileştiği izlenmiştir. Olgunun takip ve tedavisi devam etmektedir.
Eritema nodozum tanısı genellikle klinik bulgularla konulurken biyopsi oldukça seyrek uygulanmaktadır. Hastada da biyopsi uygulanmamış olup tipik
klinik bulgular ışığında tanı konulmuştur. Etyolojik neden incelendiğinde Sjögren Sendromu saptanmış olup, ayrıca gebelikte bu durumun ortaya çıkması
vakayı ilginç kılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Eritema Nodozum, Gebelik, Sjögren Sendromu

Kaynaklar
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3. Cengiz AB, Kara A, Kanra G, Seçmeer G, Ceyhan M. Erythema Nodosum in
Childhood: Evaluation of Ten Patients. Turk J Pediatr 2006; 48:38-42.
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Şekil 1. Bacak ön yüzünde basmakla ağrılı, simetrik ve sıcak eritema nodozum ile
uyumlu eritemle

Romatoloji
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ÖLÜMCÜL KARDİYAK ARTİMİLER: SİSTEMİK SKLEROZDA
KARDİYAK TUTULUM
Yağmur Tahıllıoğlu1, Muzhgan Guliyeva1, Güllü Sandal Uzun2, Emre Bilgin2,
Ali Akdoğan2, Umut Kalyoncu2, Hikmet Yorgun3, Kudret Aytemir3, Arzu
Topeli İskit4, Sedat Kiraz2
1Hacettepe Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2Hacettepe Üniversitesi, Romatolji Bilim Dalı

3Hacettepe Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
4Hacettepe Üniversitesi, Yoğun Bakım Bilim Dalı

Giriş: Sistemik skleroz (SSk) vasküler hasar ve organlarda fibrozisle seyreden heterojen bağ doku hastalığıdır (1). Raynaud fenomeni, SSk renal krizi,
akciğerde fibrozis, kardiyak komplikasyonlar gibi tutulumlar hastalık sürecinin
erken dönemlerinde ortaya çıkar (2). SSk’de kardiyak tutulum SSk’li bir hastanın otopsisinde kalpte patolojik değişiklikler saptayan Heine tarafından 1926’da
tanımlanmıştır (3). Kardiyak tutulum; ileti sistemi anomalileri, aritmiler, miyo-
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kardiyal ve perikardiyal tutulumla prezente olabilir. Ayrıca pulmoner hipertansiyon ve SSk renal krizi de önemli kardiyak fonksiyon bozukluğuna yol açabilmektedir (4). Tahmini prevalansı %15 ila %35 arası olmakla beraber SSk’de
ölümlerin %27,2’si kardiyak hastalığa bağlıdır (5, 6). Aritmiler SSk’de en sık
görülen kardiyak komplikasyonlardır ve sadece mortaliteyle değil kötü prognozla da ilişkilidirler (7). Bu olgu sunumunda mortal aritmi ve kötü prognoza neden
olabilen SSk’de kardiyak tutuluma dikkat çekmeyi amaçladık.
Olgu Sunumu: Bilinen hipertansiyon, opere meme kanseri tanılı 53 yaşında kadın beş yıldır el parmaklarında uyuşukluk, yeni gelişen parmak uçlarında yara ve dudak çevresinde uyuşukluk şikayetleriyle başvurdu. İki yıl önce
bakılan romatolojik belirteçleri negatif görüldü. Oral açıklıkta azalma, ciltte
sertleşme, dijital ülseri olan, raynaud fenomeni bulunan hastada anti-nükleer
antikor (ANA) 1/320, anti-La +, anti-dense fine speckled 70 (DFS 70) + olarak
saptandı ve hastaya SSk tanısı kondu. Mikofenolat mofetil, hidroksiklorokin,
metilprednizolon, sildenafil tedavileri başlandı. Transtorasik ekokardiyografisinde (TTE); ejeksiyon fraksiyonu (EF): % 55, pulmoner arter basıncı (PAB): 15
mmHg, sol ventrikül segmenter duvar hareket kusuru saptandı.
İki ay sonra ilaçlara sekonder toksik hepatit nedeniyle tedavileri kesildi. Bir ay
sonra nefes darlığı, vücutta yaygın ödem, bulantı, kusma, çarpıntı şikayetleriyle
başvurdu. Abdomen ve toraks bilgisayarlı tomografisinde; intraabdominal yaygın sıvı, kardiyomegali, minimal perikardiyal effüzyon, üç santimetre bilateral
plevral mayi ve pulmoner ödem saptandı.
Başvuru elektrokardiyografisi (EKG) sinüs ritminde, nabız hızı 77/dk olarak
izlendi. Önemli laboratuvar tetkikleri Tablo-1’de özetlenmiştir. İzleminde glaskow koma skalasında gerileme gelişti. Taşikardik (180-220 atım/dk) görüldü.
EKG’si aberran iletili atriyal taşikardi (AT) olarak değerlendirildi (şekil 1). Ardından nabızsız ventriküler taşikardi (VT) gelişti. 200 joule bifazik defibrilatörle
akım uygulandı, normal sinüs ritmi sağlandı, medikal tedavisi düzenlendi. İzleminde VT atakları devam etti. TTE’sinde; EF: %25, PAB: 35 mmHg, global
hipokinezi, sağ ventrikül (RV) komşuluğunda 5 mm, posteriorda açıklık tarzında
sıvı, kollaps bulgusunun olmadığı görüldü. SSk alevlenmesi düşünülerek 2 gün
250 mg, 3 gün 500 mg intravenöz metiprednizolon ve 3 gün 500 mg siklofosfamid tedavileri ve kalp yetmezliği için medikal tedavileri başlandı. 72 saat stabil
seyreden hastada yeniden VT gelişti (şekil 2). Hemodinamisi bozulması üzerine
bifazik 200 joule ile kardiyoversiyon ve ardından nabzı alınamaması üzerine
bifazik 200 joule defibrilatörle akım uygulandı, kardiyopulmoner resüsitasyon
(KPR) yapıldı. Normal sinüs ritmi ve hemodinamik dolaşım sağlandı ve ablasyon işlemi planlandı. İşlem öncesi Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntülemede
(KMR); Her iki ventrikül ejeksiyon fraksiyonunda belirgin azalma, sağ ventrikül
tüm duvarlarında, sol ventrikülde papiller kaslarda, septumda subepikardiyal,
bazal kesimde lateral ve inferolateral duvarda subendokardiyal, midventrikülerapikal düzeyde, anterior ve inferior duvarda subendokarddan başlayan yaygın
kontrast tutulumu (sklerodermanın kardiyak tutulumu lehine) saptandı. Ablasyon sırasında atriyal flutter görüldü. Kavotriküspit istmus ablasyonu yapıldı.
Dört gün stabil izlenen hastada geniş QRS’li VT-AT ayrımı yapılamayan taşikardi izlendi (150-160 atım/dk) (şekil 3). İzleminde sık VT-AT atakları devam etti.
İkinci defa ablasyon yapıldı. İşlemde exit bölgesi endokardda, isthmus bölgesi
epikardda olan VT saptandı. Epikardiyal ablasyonla VT sonlandırıldı. İşlem sırasında aynı bölgeden 2 VT daha indüklendi. Endo-epikardiyal ablasyonla VT'ler
sonlandırıldı. Stimülasyonla başka taşikardi indüklenmedi. Bir hafta stabil seyretmesi sonrası yeniden VT görüldü. Hastada kalp ventrikül ve atriyumlarının
ileri derecede fibrotik olduğu, her ablasyon sonrası başka odaktan yeni aritmi
kaynaklanabileceği düşünüldü ve implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör
(ICD) takılarak hasta taburcu edildi. Taburculuktan 3 gün sonra evde yeni bir
aritmi atağı nedeniyle hasta kaybedildi.
Tartışma: Kardiyak komplikasyonlar SSk’de önemli yer tutar ve özellikle diffüz kutanöz SSk’de ani kardiyak ölüm tehdidi taşır. Ani kardiyak ölüm SSk hastalarının %21 ila %54’ünde görülmekte olup yüksek prevalansa sahiptir, buna
büyük olasılıkla malign ventriküler taşikardiler neden olur (8). Mikrovasküler
hasarın doğrudan etkileri, fibrozis gelişimi ve otonomik disfonksiyon aritmiyle
sonuçlanır (9). Hastalarda çeşitli aritmiler görülebilir. SSk’li 53 hastada yapılan
bir çalışmada, hastaların %42’si EKG’de bir veya daha fazla anomaliyle başvurmuş, bu hastaların 24 saatlik Holter EKG takibinde %66’sında supraventriküler aritmiler, %40’ında multiform ventriküler prematüre atımlar ve %90’ında
ventriküler aritmiler saptanmıştır (10). Hastalığın ilerlemesiyle birlikte çarpıntı,
senkop ve baş dönmesi aritmili hastaların ortak belirtileridir. Erken tanı için sık
kullanılan yöntemler EKG ve 24 saatlik Holter EKG’dir. 24 saatlik Holter EKG,
supraventriküler ve ventriküler taşikardiyi güvenilir olarak kaydedebilse de,
doku karakterizasyonunu göstermez (11). Subklinik miyokardiyal disfonksiyonu değerlendirmede en hassas yöntem KMR’dir. KMR kontrast tutulumu sonrası
canlı doku ve fibrozisin yaygınlığını ölçerek yapısal ve fonksiyonel bozuklukları
ve doku karakterizasyonunu saptayabilir (12).
SSk’de kardiyak komplikasyonların erken teşhisi aritmilerin erken tedavileri için gereklidir. Hastalarda kardiyoloji uygulama kılavuzlarına göre ablasyon
tedavisi, ICD tedavisi ve kalp pilleri düşünülebilir (13). KMR, ICD tedavisi için
etkili bir öngörücü olabilir (14). Kardiyak komplikasyonun erken teşhisi ve yönetimi, miyokardiyal fibrozis, miyokardiyal iskemi ve immüno-inflamatuar hasarın gelişimini yavaşlatır ve yaşam kalitesini iyileştirir. Modern görüntüleme ve
biyobelirteçler komplikasyonların daha erken saptanmasına izin verse de, kardiyak komplikasyonların etkili tedavisi halen geliştirilme aşamasındadır. Mevcut
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durumda, SSk’deki kardiyak tutulumların tedavisi semptomatiktir (2). SSk’li
hastalarda kardiyak tutulumun daha iyi yönetimini araştırmak ve geliştirmek
için daha temel ve klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. Sonuç olarak, SSk’li hastalar
kardiyak tutulum açısından dikkatle incelenmeli ve çarpıntı, nefes darlığı gibi
semptomları olan hastalarda kardiyak tutulum olabileceği akla getirilmelidir.
Anahtar kelimeler: sistemik skleroz, aritmi, kardiyak tutulum, komplikasyon
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Şekil 3. İlk Ablasyon İşlemi Sonrası Ventriküler Taşikardi - Atriyal Taşikardi Ayrımı
Yapılamayan Elektrokardiyografi Görüntüsü

Tablo 1: Önemli Laboratuvar Değerleri
Parametre
Hemoglobin (gr/dl)
Lökosit sayısı (10^3/µL)

Değer

Normal aralık

11,9

11,7-15,5

7

4,1-11,2

Trombosit sayısı (10^3/µL)

178

159-388

Sodyum (mEq/L)

141

136-146

Potasyum (mEq/L)

3,57

3i5-5,1

Kreatinin (mg/dL)

0,98

0,51-0,95

ALT (aspartat aminotransferaz) (U/L)

19

<35

AST (alanin aminotrasferaz) (U/L)

27

<35

Albumin (g/dl)

3,21

3,5-5,2

ESH (eritrosit sedimentayon Hızı) (mm/saat)
CRP (c-reaktif protein) (mg/dl)
ANA (anti-nükleer antikor)

2

0-25

0,882

0-0,8

1/320 Granüler (benekli)

NEGATİF

Anti ds DNA (antikor) (IU/mL)

NEGATİF

NEGATİF

CCP (Cylic citrullinoted peptide) (RU/mL)

NEGATİF

NEGATİF

RF (romatoid faktör) (IU/ml)

<20

<20

ENA (RNP, Sm, SS-A, SS-B,Jo-1, Scl-70) (RU/ml)

NEGATİF

NEGATİF

AMA (anti-mitokondriyal antikor)

NEGATİF

NEGATİF

ASMA (düz kas antikoru)

NEGATİF

NEGATİF

C3 Kompleman (mg/dL)

97,2

79-152

C4 Kompleman (mg/dl)

16

16-38

857,5

8,4-18,3

Troponin - l (ng/L)
CK-MB (kreatin kinaz-mb) (µg/L)

8,4

0,6-6,3

Myoglobin (µg/L)

81,9

14,3-65,8

BNP (beyin natriüretik peptid) (pg/mL)

977,5

0-100

Şekil 1. Aberran İletili Atriyal Taşikardi Elektrokardiyografi Görüntüsü
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SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZ
Erdem Karahan1, Barış Gündoğdu2, Hafize Tuğba Karahan3
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3Sbü Sancaktepe Şehit Prof.dr.ilhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları
Kliniği

Şekil 2. Ventriküler Taşikardi Elektrokardiyografi Görüntüsü

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Giriş: Sistemik lupus eritematoz (SLE), multisistemik tutulumu olan kronik,
otoimmün bir hastalıktır. Hafif mukokutanöz belirtilerden çoklu organ ve şiddetli
merkezi sinir sistemi tutulumuna kadar değişen klinik formları mevcuttur (1).
Olgu: Bilinen hastalık öyküsü olmayan 19 yaşında erkek hasta 2 haftadır
nefes darlığı şikayeti ile kardiyoloji polikliniğine başvurdu.Ayrıca hastanın özgeçmişinde 3 ay önce yüzünde nazolabial sulkusların korunduğu malar raş
olduğu öğrenildi.Tıbbi öyküde hasta düz yatınca dispnenin arttığını ifade ediyordu. Hastanın fizik bakısında genel durumu orta, bilinç açık, oryante, koopere, vital bulgular stabil idi. Ayak bileği eklemlerinde artrit tespit edildi. Çekilen
toraks BT’de bilateral plevral efüzyonları saptandı. Kardiyoloji servisinde yapılan transözofageal ekokardiyografide ileri mitral yetmezlik, orta-ileri triküspit
yetmezliği,minimal perikardiyal efüzyon tespit edildi.Bununla birlikte, endokardit bulgusu, mitral valv proplapsusu,korda rüptürü, vejetasyon izlenmedi.
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Hastaya kardiyoloji servisinde peridopril 5 mg tb 1x1, nebivolol 5 mg tb 1x1,
furosemid 40 mg tb 1x1, kolşisin 0.5 mg drj 2x1 tedavi başlandı.
Hastanın laboratuvar tetkiklerinde; WBC:4.06, LYM:0.95, HGB:9.3
Mcv:79 fl, PLT:198 bin, glukoz 91 mg /dl, üre:55 mg/dl,kreatinin:0.92 mg/dl,tam
idrar tetkikinde ++ eritrosit ve 24 saatlik idrarda 882 mg/gün protein saptandı.
Ayrıca C3:0.25 g/l (düşük), C4:0.03 g/l (düşük), AST:30.4 U/L, ALT:32.8 U/L,
bilirubinler normal, LDH:332U/L, Direkt Coombs testi (++), Anti nükleer antikor (ANA) POZİTİF, Anti DS DNA Pozitif, CCP negatif,Anti ribozomal P protein
pozitif, anti histon antikor (+) tespit edildi. SLE tanı kriterlerini karşılayan hasta
romatoloji servisine devir alındı.
Hastaya 3 gün 500 mg prednol iv, ardından 16 mg 1x3 tb tedavi başlandı.
Hidroksiklorokin 200 mg 2x1 tb başlandı. Göz hastalıklarına konsülte edildi ve
oftalmik muayenesi normal saptandı. Ayaktan nefroloji polikliniğine başvuran
hastaya böbrek biyopsisi yapıldı ve patoloji sonucu lupus nefriti class IV olarak
tespit edildi. Tedavisine kolşisin drj 2x1 ve mikofenolat mofetil tb 500 mg 2x2
eklendi. Tedaviye yanıt iyiydi. Takiplerinde Hgb:15.3 yükselerek anemisi düzeldi, proteinüri 148 mg/gün’e düşerek fizyolojik düzeye indi, semptomları geriledi
ve progresyon gözlenmedi.
Tartışma: 2019 EULAR/ACR klavuzuna göre SLE tanı kriterleri güncellenmiş olup ANA pozitifliği şartı aranmaktadır. SLE tanısı için toplam ≥10 puan ve
≥1 klinik kriter puanı gerekmektedir. Klinik kriterlerden; ateş 2 puan, lökopeni
3 puan, trombositopeni 4 puan, otoimmun hemolitik anemi 4 puan, deliryum 2
puan, psikoz 3 puan, nöbet 5 puan, iz bırakmayan alopesi 2 puan, oral ülser 2
puan, subakut kutanöz veya diskoid lupus 4 puan, akut kutanöz lupus 6 puan,
plevral veya perikardiyal efüzyon 5 puan, akut perikardit 6 puan, eklem tutulumu 6 puan, 24 saatte 0.5 g/gün üzeri proteinüri 4 puan, böbrek biyopsisinde
sınıf II VE V lupus nefriti 8 puan, sınıf III ve IV lupus nefriti 10 puan almaktadır.
İmmunolojik kriterlerden; antikardiyolipin antikorları veya anti-beta-2 Glp 1 antikorları veya lupus antikoagülanı 2 puan, C3 veya C4 düşüklüğü 3 puan, C3
ve C4 düşüklüğü 4 puan,Anti-Ds DNA antikoru veya anti-Sm antikoru 6 puan
almaktadır (2). Bizim olgumuzda hastamız bu kriterlerden 35 puan almaktaydı
ve yeni sınıflandırma kriterlerine göre SLE tanısı konuldu.Klasik konvansiyonel
tedavisi başlandı. Ardından yapılan böbrek biyopsisi ile sınıf IV lupus nefriti
saptanınca mikofenolat mofetil ile tedavisi revize edildi.
Sonuç: SLE hastalarında en sık görülen kardiyak tutulum perikardittir. Ancak kapak hastalıkları, miyokardit ve koroner arter hastalığı da gözlenmektedir
(3). Olgumuzda hasta kalp kapak yetersizliği semptomları ile kardiyoloji polikliniğine başvurmuş olup diğer semptomların da olması ile SLE den şüphelenilip
tanı konmuştur. Kalp kapak yetersizliği semptomları ile başvuran hastalarda
özelikle kutanöz tutulum başta olmak üzere ek semptomlar varlığında akla mutlaka SLE gelmelidir.
Kaynaklar
1) Justiz Vaillant AA, Goyal A, Varacallo M. Systemic Lupus Erythematosus. 2022. In:
StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022.
2) Aringer M, Costenbader K, Daikh D, et al. 2019 European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology classification criteria for systemic
lupus erythematosus. Ann Rheum Dis 2019; 78:1151.
3) Doria A, Iaccarino L, Sarzi-Puttini P, Atzeni F, Turriel M, Petri M. Cardiac involvement in systemic lupus erythematosus. Lupus. 2005;14:683-6.
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GRANÜLOMLU POLİANJİTİS TANILI HASTADA ATEŞ;
TEKRARLAYAN İNFEKSİYONLAR, HASTALIK AKTİVASYONU VE
SEKONDER İMMÜNYETMEZLİK
Adem Erdoğan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Amaç: Granülomlu polianjitis (GPA), sıklıkla solunum yolları, renal ve nörolojik semptomlarla giden granülomatöz bir sistemik vaskülittir. Hastalığın seyri
sırasında kullanılan immünosüpresif ajanlarla ilişkili infeksiyona yatkınlık artmaktadır. Bu vakayı sunma amacımız hastalığın takibi sırasında alevlenmeyi
taklit edebilen ve tekrarlayan enfeksiyonlarla başvuranlarda sekonder immün
yetmezlik tablosunu gözden kaçırmamaktır.
Vaka sunumu: 39 yaşında bilinen GPA tanılı kadın hasta öksürük ve nefes
darlığı şikâyeti ile başvurdu. Özgeçmişinde üst solunum yolları tutulumu, subglottik stenoz ve akciğerde kaviter lezyonlar ile farklı zamanlarda metotreksat,
azatioprin, siklofosfamid, rituksimab tedavileri almış. 2020 yılında azatiyoprin
tedavisi alırken Covid-19 pnömonisi tanısı ile dış merkezde 10 gün yatarak
tedavi görmüş, kliniğin düzelmesi üzerine taburcu edilmiş. 2021 yılının mart
ayında yüksek ateş, nefes darlığı, öksürük ile merkezimize başvuran hastanın
yapılan değerlendirmesinde GPA ilişkili pulmoner aktivasyon olarak kabul edilmiş ve orta dozda steroid (32 mg/gün) ve azatiyoprin (150 mg/gün) ile devam

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

edilmesine karar verilmiş. Kontrollerinde kliniğinde ve laboratuvar bulgularında
kısmen gerileme olsa da sonraki 4 ay içerisinde akut sinüzit, idrar yolları enfeksiyonu, pnömoni ve/veya GPA aktivasyonu tanılarıyla birkaç kez başvurmuş,
antibiyotik ve olası hastalık aktivasyonu nedeniyle steroid dozlarında artış ile
takip edilmiş. Öyküsü detaylı incelendiğinde hastanın daha önce de sık sık idrar
yolları ve üst solunum yolları enfeksiyonu olduğu tespit edildi. En son rituksimab dozunu 5 yıl önce almış olan hastada çalışılan immünoglobulin düzeyleri
iki farklı ölçümde düşük saptandı (IgG: 5,1 g/dl (7-16), IgA: 0,6 g/l (0,7-4),
IgM<0,1 g/l (0,4-2,3)). İmmünoloji tarafından değerlendirilen hastaya sekonder
immün yetmezlik tanısı kondu ve ayda bir olmak üzere intravenöz immünoglobulin (İVİG) tedavisi başlandı. İVİG tedavisi sonrası herhangi bir enfeksiyon,
olası bir GPA aktivasyonu gözlenmeyen hastanın steroidi azaltılıp tamamen kesildi. Şu anda azatiyoprin (100 mg/gün) ve İVİG/ay ile tam remisyonda takip ve
tedavisi devam etmektedir.
Sonuç: Granülomlu polianjitisli hastalarda başta steroidler olmak üzere kullanılan immünosüpresif ajanlar infeksiyonlara eğilimi arttırmaktadır. Son yıllarda hem indüksiyon hem de idame tedavide etkili olduğu gösterilen rituksimab
kullanımı sonrası ortaya çıkan tekrarlayıcı enfeksiyonlar varlığında hipogammaglobulinemi akla gelmelidir. Ancak vakamızda olduğu gibi kullanılan immünosüpresiflerden bağımsız olarak sekonder bir immün yetmezlik tablosu nadiren
görülebilmektedir. Bu durumun enfeksiyona sekonder GPA aktivasyonuna neden olması, klinik olarak GPA ve enfeksiyon ayrımını yaparken zorluklar çıkarması bakımından erken tanısı ve tedavisi çok önemlidir.
Anahtar kelimeler: Granülomlu Polianjitis, sekonder iimun yetmezlik, tekrarlayan
enfeksiyonlar
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KRONİK ÖKSÜRÜK ETYOLOJİSİ GEÇ AYDINLATILAN BİR
WEGENER VAKASI
Numan Emre Ak, Emine Kübra Ak
Çukurova Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Bilinen sistemik hastalığı ve solunumsal şikayeti olmayan 22 yaşında erkek
hasta, son 2 aydır öksürük, nefes darlığı, 1 tatlı kaşığı kadar günlük balgamı
varmış. Daha önce bu şikayetlerle dış merkez KBB başvurularında antibiyotik
tedavisi ile evine gönderilmiş. Daha sonrasında antibiyotik tedavisine rağmen
kanlı balgam şikayeti olması üzerine acil başvurusunda göğüs hastalıkları servisine kabul edilmiş. Hastanın son 2 aydır dizlerde olmak üzere eklemlerde ağrı
şikayeti mevcut. Eklemlerde kızarıklık ve döküntü yokmuş. Tekrarlayan burun
kanaması olan hastanın kulak ve karın ağrısı da oluyormuş. 2 ay önce çekilen
paranazal tomografisinde: 'Her iki frontal, maksiller, ethmoid sinüslerde milimetrik mukozal kalınlaşma, ostiometal komplekslerde oblitere görünüm izlenmiştir.' şeklinde raporlanmış. 1 ay önce çekilen toraks tomografisinde: 'Her iki
akciğerde tüm loblarda dağınık buzlu cam görünümleri, hava bronkogramları
içeren konsolidasyonlar ve mikronodüler infiltrasyonlar izlenmiştir. Öncelikle
bakteriyel bronkopnömoni ile uyumludur.' şeklinde raporlanmış. Hastaya göğüs hastalıklarında bronkoskopi yapılmış. Yapılan bronkoskopide: 'Her iki bronş
sistemi subsegment düzeyine kadar açık ve doğal izlendi. Endobronşial lezyon
izlenmedi.' şeklinde raporlanmış. Hasta romatoloji bölümüne danışıldı. Romatoloji tarafından ENA paneli ve ANCA gönderilmesi, 24 saatlik idrarda protein
ve idrar sedimine bakılması önerilmiş. PR3 ANCA yüksek titrede pozitif ve ENA
paneli negatif saptanan hasta romatolojiye devralındı. Hastanın 24 saatlik idrarda 1.15 gr protein ve idrar sediminde 40'lık büyütmede her alanda 8-10
eritrosit, eritrositlerin %50'si dismorfik görünümde, lökosit ve lökosit silendirleri
saptandı. Hastaya KBB tarafından nazal biyopsi yapıldı ardından 250mg pulse
metilprednizolon tedavisi başlandı. Daha sonra kg'a 1mg'dan metilprednizolona
devam edildi. Burun biyopsisi aktif kronik iltihap, iltihabi granülasyon dokusu
ve iltihabi eksuda olarak sonuçlandı. Rituksimab 600mg verildi. 3 hafta haftada
bir sonrasında 6 ayda bir devam edecek şekilde tedavisi planlandı.
Anahtar kelimeler: Wegener Granülomatozu, romatoloji, akciğer

Kaynaklar
1. Granülomatozisli Polianjitis (Wegener Granülomatozu), ÖZKAN G, Turkiye Klinikleri J Pulm Med-Special Topics. 2016;9(3):34-7
2. Krasselt, Marco L., and Julia U. Holle. "ANCA-ilişkili vaskülitler" Innere medizin
(Heidelberg, Germany).
3.COMARMOND, Cloé; CACOUB, Patrice. Granulomatosis with polyangiitis (Wegener): klinik görünüm ve tedavisi. Otoimmunite derlemeleri, 2014, 13.11:
1121-1125.
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NADİR BİR OLGU: AKCİĞER TUTULUMU İLE PRESENTE OLAN
ANKİLOZAN SPONDİLİT OLGUSU
Helin Yesin1, Emrah Koç2
1Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

2Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Ankilozan spondilit (AS), iskelet sistemini ve nadiren de iskelet dışı sistemleri etkileyen kronik inflamatuar bir multisistemik bir hastalıktır. AS akciğer
tutulumu tanı koyulan hastalarda %2 den az olup en sık göğüs duvarı restriksiyonu ve üst lob fibröbüllöz parankim tutulumu kendini gösterir.
Olgu: 39 yaşında erkek hasta uzun süredir bel ağrısı şikayeti olan ve son 6
aydır kuru öksürük şikayeti varmış. Bel ağrısında ki artış nedeni ile dış merkez
başvurusunda çekilen sakroiliak MR bileteral sakroileit ile uyumlu saptanıp romatoloji bölümüne yönlendirilmiş. Bel ağrısına eşlik eden kuru öksürüğü olan
hasta ileri tetkik amaçlı kliniğimize başvurdu. Hastanın öyküsü derinleştirildiğinde bel ağrısının 7-8 yıl kadar önce başladığı ilçe devlet hastanesinde ağrısı
için NSAİİ başladığı öğrenildi. NSAİİ fayda gördüğü ama ilaçlarını düzenli kullanmadığı ağrısı oldukça aldığını belirtti. Son 4-5 aydır artık NSAİİ’dan fayda
görmemeye başlamış. Kuru öksürük şikayeti ve dinleme bulguları olan aynı
zamanda tedavi plan değişikliği de düşünülen hastaya yüksek çözünürlüklü
tomografi çekildi, çekilen tomografide”Bilateral apekslerde subplevral birkaç
tabaka şeklinde Kalın cidarlı hava hislere izlenmiş olup bal peteği paterni ile
uyumludur. Üst lob akciğer tutulumu ile ilerleyen intertisyel akciğer hastalığı ile
uyumlu düşünülmüştür. ” olarak raporlandı. Hastadan SFT istedik. SFT restriktif paternle uyumlu olarak geldi. Göğüs hastalıkları görüşü istendi. Hastaya
bronkoskopi yapıldı. Bronkoskopiden alınan lavajda ve gönderilen kültürlerde
bakteri üremesi olmadı.Tbc kültürü negatif sonuçlandı. Hasta AS-Akciğer tutulumu olarak değerlendirildi. Hastanın diğer sistemik tutulumlarına dair tetkikler
tamamlandı.Hastada aktif hastalığı nedeniyle tedavi değişikliğine gidildi.Hastaya adalimumab tedavisi başlandı.Hastanın kliniği stabil seyretmekte olup takibi
devam etmektedir.
Sonuç: AS hastalarında akciğer tutulumu nadir olarak görülebilmektedir. Bu
olguda uzun süredir bel ağrısı şikayeti ile tanı alamamış ve solunum sistemi
semptomları ve muayene bulguları ile tekrar değerlendirildiğinde akciğer tutulumu saptanan ve AS tanısı alan hastanın poliklinik başvurularında öykü ile bel
ağrısına yaklaşmanın ve iskelet dışı tutulumu tespit etmek için sistemik öykü ve
muayenin önemini vurgulamaya çalıştık.
Anahtar kelimeler: Anahtar kelimeler: Akciğer tutulumu, Ankilozan Spondilit, Bel ağrısı,
Kuru Öksürük

Resim 1

Resim 2
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GRANULOMLU POLİANJİT TANILI HASTADA YÜKSEK
ATEŞ VE TEKRARLAYAN İNFEKSİYONLAR; SEKONDER
İMMÜNYETMEZLİK
Adem Erdoğan, Reşit Yıldırım, Nazife Şule Yaşar Bilge, Timuçin Kaşifoğlu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Romatoloji Bilim Dalı

Amaç: Granülomlu polianjit (GPA), sıklıkla solunum yolları, renal ve nörolojik semptomlarla giden granülomatöz bir sistemik vaskülittir. Hastalığın tedavisi
için kullanılan immünsüpresif ajanlar infeksiyona yatkınlığı arttırmaktadır. Bu
vakayı sunma amacımız alevlenmeyi taklit eder şekilde tekrarlayan enfeksiyonu
olan hastalarda sekonder immün yetmezlik tablosuna dikkati çekmektir.
Vaka sunumu: 39 yaşında GPA tanılı kadın hasta öksürük ve nefes darlığı
şikâyeti ile başvurdu. Özgeçmişinde üst solunum yolları tutulumu, subglottik stenoz ve akciğerde kaviter lezyonlar olması nedeni ile farklı zamanlarda sırasıyla
metotreksat, azatioprin, siklofosfamid, rituksimab tedavileri almış. 2020 yılında
azatiyoprin tedavisi alırken COVİD pnömonisi tanısıyla dış merkezde 10 gün yatarak tedavi görmüş, kliniğinin düzelmesi üzerine taburcu edilmiş. 2021 yılının
mart ayında yüksek ateş, nefes darlığı, öksürük ile merkezimize başvuran hastanın toraks BT’sinde her iki akciğer alt loblarda buzlu cam dansiteleri tespit edildi
ve GPA ilişkili pulmoner aktivasyon olarak kabul edilen hastaya orta doz metilprednizolon (32 mg/gün) ve azatiyoprin (150 mg/gün) kombinasyon tedavisi
verildi. Takiplerinde klinik ve laboratuvar bulgularında kısmen gerileme olsa da
sonraki 4 ay içerisinde akut sinüzit, idrar yolları enfeksiyonu ve lober pnömoni
nedeniyle başvuran hasta antibiyotik ve hastalık alevlenmesi ekarte edilemediğinden steroid dozlarında artış ile takip edilmiş. Öyküsü detaylı incelendiğinde
hastanın daha önce de tekrarlayıcı vasıfta idrar yolları ve üst solunum yolları enfeksiyonu olduğu tespit edildi. En son rituksimab dozunu 5 yıl önce almış olan
hastanın çalışılan immünoglobulin düzeyleri iki farklı ölçümde düşük saptandı
(IgG: 5,1 g/dl (7-16), IgA: 0,6 g/l (0,7-4), IgM<0,1 g/l (0,4-2,3)). İmmünoloji
tarafından değerlendirilen hastaya sekonder immün yetmezlik tanısı kondu ve
ayda bir olmak üzere intravenöz immünoglobulin (İVİG) tedavisi başlandı. İVİG
tedavisi sonrası herhangi bir enfeksiyon ve GPA aktivasyonu gözlenmeyen hastanın steroidi azaltılıp tamamen kesildi. Şu anda azatiyoprin (100 mg/gün) ve
ayda bir İVİG ile tam remisyonda takip ve tedavisi devam etmektedir.
Sonuç: GPA hastalarında başta steroidler olmak üzere kullanılan immünsüpresif ajanlar infeksiyonlara eğilimi arttırmaktadır. Son yıllarda hem indüksiyon hem de idame tedavide etkili olduğu gösterilen rituksimab kullanımı sonrası
ortaya çıkan tekrarlayıcı enfeksiyonlar varlığında hipogammaglobulinemi akla
gelmelidir. Ancak vakamızda olduğu gibi sekonder bir immün yetmezlik tablosu
nadiren görülebilmektedir. Bu durumun enfeksiyona sekonder GPA aktivasyonuna neden olması, klinik olarak GPA ve enfeksiyon ayrımını yaparken zorluklar çıkarması bakımından erken tanısı ve tedavisi çok önemlidir.
Anahtar kelimeler: Granulomlu polianjit, enfeksiyon, immün yetmezlik
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ATİPİK BİR ATEŞ ETKENİ: COXİELLA BURNETİİ

ROMATOİD ARTRİT HASTALARINDA HEPATİT PANELİ
TARAMASININ ÖNEMİ

Hande Çümen1, Furkan Polat1, Figen Yargucu Zihni2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Selime Güney Bosna1, İslam Çağrı Bosna2, Melike Ersoy1, Emine Figen
Tarhan1

Giriş: Q ateşi, patojen Coxiella burnetii'nin(1) neden olduğu zoonotik bir
enfeksiyondur ve hastalar çok çeşitli klinik tablolar ile başvurabilir. Bazı hastalar
için akut veya kronik enfeksiyonun klinik belirtileri şiddetli iken, bazılarının klinik belirti ve semptomları hafiftir. Hastaların bir kısmı asemptomatik olabileceği
gibi, ateş, pnömoni, hepatit, endokardit gibi klinik tablolarda da başvurabilirler.
Daha nadir olarak ise makülopapüler döküntü, perikardit, myokardit, aseptik
menenjit veya ensefalit de görülebilir. Klinik prezentasyondaki çeşitlilik nedeniyle tanıda çeşitli zorluklar yaşanmaktadır. Olgumuzda yaygın eklem ve kas
ağrısı, zaman zaman da döküntü şikayeti olması üzerine ön planda romatolojik
tutulum açısından tetkik edilirken Coxiella burnetti enfeksiyonu saptandı.
Olgu: Ekim 2021’de yaygın kas ve eklem ağrısı, gün içinde bir kez febril
düzeyde tekrarlayan ateş; ayak bileklerinden başlayıp jeneralize olan, basmakla
solan yaygın makülopapüler tarzda döküntü şikayeti ile başvuran 21 yaşında
erkek hasta.Özgeçmişinde kronik hastalık öyküsü ve ilaç kullanımı yoktu.Tetkiklerinde lökosit:15,9x103/µL, hemoglobin:14,2 g/dL, trombosit:213x103/µL,
CRP:27,4 mg/dL,prokalsitonin:0,34/µL sedimentasyon:60, ferritin>2000 ng/
mL, kreatinin kinaz:87 U/L, LDH:433 U/L, ALP:195 U/L, ALT:58 U/L, AST:29
U/L direkt bilirubin:0,52 mg/dL, troponin I:2699 pg/mL, kreatinin:0,59 mg/dL,
üre:38 mg/dL,RF:10,6 IU/mL elektrolitleri ve tam idrar tekiki(hematüri ve pyüri
yok) olağandı.Enfektif endokardit ön tanısıyla alınan kan kültürlerinde üreme
saptanmadı.Transtorasik ekokardiyografide intrakardiyak boşluklarda ve doğal
kapaklar üzerinde trombüs, vejetasyon izlenmedi.Viral seroloji tetkiklerinde hepatit A, B ve C, EBV, CMV, kızamık, parvovirüs negatif, viral solunum yolu
panelinde herhangi bir etken saptanmadı.Tüberküloz, brucella, sifiliz, toksoplazma tetkikleri negatif.ANA:1/80 nükleolar patern pozitif, ANA profili negatif,
anti-CCP:negatif. SLA,LC1,LKM,AMA-M2 antikorları negatif. Kemik iliği biyopsisi normoselüler olarak değerlendirildi. Döküntülerden alınan cilt biyopsisinde
perivasküler monoükleer hücre infiltrasyonu saptandı. Tüm vücut bilgisayarlı
tomografide malignite lehine bulgu yok, lenfadenopati saptanmadı, hepatomegali (18 cm) ve ılımlı splenomegali (13 cm) mevcut. Sebebi bilinmeyen ateşi olan olguda (21 günden fazla), standart etkenler saptanamadığı, malignite
tespit edilemediği, ferritin yüksekliği, transient döküntü ve hepatosplenomegali
olduğu için erişkin still hastalığı ekarte edilemedi ve bu tanı ön planda düşünülerek steroid tedavisi verildi. Steroid tedavisine yanıt alınamadı.Ayrıca hastanın
asker olması nedeniyle koğuş hayatı ve bahçe teması vardı.Bu nedenle daha
daha nadir görülen enfektif patojenlere yönelik tetkikler planlandı. Halk Sağlığı
Laboratuarı’na gönderilen bartonella henselae IgG negatif,bartonella quintana
IgG negatif, coxiella burnetii IgM(fazII)IFA negatif, coxiella burnetii IgG(fazI)IFA
negatif, coxiella burnetii IgG(fazII)IFA 1/64 titrede pozitif, chikungunya negatif.
Hastaya Q ateşi tanısı konularak siprofloksasin ve tetrasiklin tedavileri başlandı.
Şikayetlerinde azalma görülen hasta antibiyotik tedavisi ile taburcu edilerek enfeksiyon hastalıkları kontrolü önerildi.
Sonuç: Bir çok otoimmün-inflamatuar romatolojik, enfeksiyöz hastalıklar,
malignite ve ilaç ilişkili reaksiyonlarında benzer klinik tablolar görülebilmektedir.
Q ateşi tablosunda spesifik bir bulgu olmaması üzerine ön planda romatolojik hastalıklara yönelik tetkik edildi. Sebebi bilinmeyen ateşi olan olguda (21
günden fazla), standart etkenler saptanamadığı, malignite tespit edilemediği,
ferritin yüksekliği, transient döküntü ve hepatosplenomegali olduğu için erişkin
still hastalığı ekarte edilemedi ve bu tanı ön planda düşünülerek steroid tedavisi verildi. Tedaviye yanıt alınamayan hastada enfeksiyöz patolojilere yönelik
istenen tetkikler arasında coxiella burnetti serolojisi pozitif saptandı. Benzer klinik tablolarda daha nadir görülen enfeksiyöz etkenler ayırıcı tanıda mutlaka
düşünülmelidir.

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı

Anahtar kelimeler: Coxiella burnetii, Erişkin Still Hastalığı, Endokardit, Döküntü, Ateş,
Artralji

Kaynaklar
1 . h t t p s : / / w w w. u p t o d a t e . c o m / c o n t e n t s / c l i n i c a l - m a n i f e s t a t i o n s and-diagnosis-of-q-fever?search=coxiella&source=sear
ch_result&selectedTitle=1~47&usage_type=default&display_rank=1
2.“Adult-onset Still's disease in focus: Clinical manifestations, diagnosis, treatment, and unmet needs in the era of targeted therapies“DOI: 10.1016/j.
semarthrit.2021.06.004
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Özet: Romatizmal hastalıkların seyrinde saptanabilen kronik viral infeksiyonlar tedavide ciddi sorunlara yol açabilir. Temel problem, kullanılan ilaçlar
immunsupresif etkileri nedeniyle viral replikasyonu artırabilmekte, hepatotoksik
etkileri nedeniyle de karaciğer harabiyetini artırabilmektedir.Romatoloji pratiğinde biyolojik ajanlar ve immunsupresif tedavilerin yaygın şekilde kullanıma
girmesi ile bu olasılığı artıracağı öngörülmektedir.
22 yıl önce romatoid artrit (RA) tanısı almış, romatoloji polikliniğimizde 5 yıldır takip edilmekte olan, immunsupresif rituksimab tedavisi planlanan hastada
Hepatit B (HBV) taşıyıcılığı saptanması ile antiviral tedavi başlanarak olası viral
reaktivasyonun önüne geçilmiştir.
Giriş: Romatoid artrit (RA); sıklıkla periferik küçük eklemleri simetrik olarak
tutan kronik, ilerleyici, inflamatuvar ve idiopatik kronik sistemik bir hastalıktır. Tedavide immunsupresif ajanlar kullanılmakta, remisyon ve alevlenmelerle
seyredebilmektedir. İmmünsüpresif tedavi sırasında HBV reaktivasyonu, kalıcı
HBV enfeksiyonu olan hastalarda ciddi karaciğer hasarı gelişebilmektedir.1 Romatoid artritli tüm hastalar için immünsüpresif tedaviye başlamadan önce HBV
enfeksiyonu için serolojik inceleme gereklidir.2
Olgu: 72 yaşında, interstisyel akciğer hastalığı olan seropozitif RA tanılı erkek
hasta, tarafımıza 2017 yılında elde küçük eklem artriti kliniği ile başvurdu. Daha
öncesinde salazopirin, metotreksat, leflunomid ve rituksimab (RTX) tedavileri alan hastanın yapılan rutin tetkiklerinde bakılan serolojik değerlendirmede
HbSAg negatif, Anti-HbS pozitif, Anti-HbC IgG pozitif gelmesi üzerine hepatit
B taşıyıcılığı saptandı. HBV-DNA saptanmayan hastaya profilaktik tenofovir
tedavisi başlandı. Salazopirin ve steroid kullanmakta olan aktif artriti bulunan
hastanın RA tedavisine yeniden RTX eklendi. Pandemi sürecinde 1 sene tarafımıza başvurmayan hasta yeniden metakarpofalangeal eklemlerde artrit atağıyla
başvurduğunda tekrardan RTX tedavisi verildi. Aralıklı HBV serolojik takiplerinde HBV-DNA testi her tetkikte negatif saptandı. Halen remisyonda takibe
devam edilmektedir.
Tartışma: Viral hepatite maruz kalan hastaların belirlenmesi, inflamatuar artritli hastaların bakımının önemli bir parçasıdır. RA hastalarını kapsayan
birçok kohort çalışmasında HBV prevalansı incelenmiş, taramalarda yeni tanı
HBV vakaları görülmüştür.3 Düzenli HBV taraması yapılan RA hastalarında çok
daha az oranlarda de novo HBV enfeksiyonu geliştiği gözlemlenmiştir.4 HBV reaktivasyon riski yönünden hastalar HBV serolojisi ve kullanılacak immunosupresif rejime göre çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli olmak üzere 4 gruba
ayrılmaktadır.HbsAg ve Anti-HBc pozitif olup RTX verilmesi planlanan hastalar
çok yüksek riskli, HbsAg negatif, Anti-HBc pozitif olup RTX verilmesi planlanan
hastalar ise yüksek riskli kabul edilmektedir.5 Bu hasta gruplarında HBV-DNA
negatif saptansa bile tedavi bitiminden 12 ay sonrasına kadar mutlaka antiviral
profilaksi önerilmektedir.6 Bizim vakada olduğu gibi öncesinde RTX gibi immunsupresif ajan kullanımı olduğu bilinen hastada tekrardan tarama yapılması ve HBV fark edilmesi neticesinde tedavi sürecinde olası bir HBV rekürrensi
önlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Romatoid Artrit, Rituksimab, Hepatit B

Kaynaklar
1) Csepregi A. Nemesanszky E.Rojkovich B. Rheumatoid arthritis and hepatitis B
virüs: evaluating the pathogenic link. J Rheumatol Mar 28(3):474-7, 2001
2) Kobayashi H, Watanabe H, Ohira H. Rheumatoid arthritis and viral hepatitis, Nihon Rinsho, Jun;74(6):1007-11, 2016
3) Watanabe R, Igarashı T, Takahashi T et all. Multidisciplinary Approach to Prevent
de novo Hepatitis B in Patients with Rheumatoid Arthritis. Tohoku J Exp Med.
Oct; 252(2):133-141, 2020
4) Conway R, Doran MF, O’Shea FD et all. The impact of hepatitis screening on diagnosis and treatment in rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol Dec,33(12):1823-7,
2014
5) Reddy KR, Beavers KL, Hammond SP, Lim JK, Falck-Ytter YT. American gastroenterological association institute guideline on the prevention and treatment of
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6) Raimondo G, Filomia R, Maimone S.Therapy of occult hepatitis B virus infection
and prevention of reactivation. Intervirology 2014;57:189–95.
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EL BİLEĞİNDE TÜBERKÜLÖZ ARTRİTİ
Buse Hacıoğlu1, Emre Tekgöz2, İlker Taşçı1
1Sbü Gülhane Tıp Fakültesi Ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği,
Ankara
2Sbü Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Ankara

Giriş: Mikobakteriyum tüberkülozis çok çeşitli organları etkileyebilir ve farklı
semptomlara neden olabilir. Sıklıkla akciğer tüberkülozu şeklinde kendisini gösterir. Çeşitli endikasyonlarla uzun süreli immunsupresif tedavinin eskiye göre
daha sık uygulanıyor olması dünya çapında ekstrapulmoner tüberküloz insidansını artmıştır. HIV enfeksiyonu, organ transplantasyonu, romatizmal, hematolojik, gastrointestinal ve dermatolojik inflamatuar hastalıklarda immunsupresif
tedavi kullanılmaktadır.
Osteoartiküler tutulum, tüm ekstrapulmoner tüberküloz tutulumlarının %1020'sini oluşturmaktadır. Akciğer ve lenf nodu tutulumundan sonra en sık üçüncü
tüberküloz tutulum yeridir. Tüberkülozda eklem tutulumu genellikle monoartikülerdir ve sinsi şekilde ilerler. İskelet sistemi tutulumu ile seyreden tüberküloz
vakalarında çoğunlukla kalça ve diz eklemi gibi vücut ağırlığını taşıyan eklemler tutulur (1,2,3). Birçok eklem bölgesinin tutulumu nadir görülür ve bunun
mekanizması bilinmemektedir. Bu olgu sunumunun amacı nadir bir tüberküloz
artritinin klinik özelliklerini paylaşmaktır.
Olgu: H.Ç., 57 yaşında, kadın, bilinen hipertansiyon, tip 2 diyabetes mellitus ve kronik böbrek hastalığının yanı sıra 7 yıldan beri renal transplantasyon
nedeniyle takip edilmekteydi. Yaklaşık 7 aydan beri sağ el bileğinde şişlik ve
ağrı şikayeti ile romatoloji polikliniğine başvurmuştu. Travma, ateş, enfeksiyona ilişkin yakınma ve belirtiler, romatizmal hastalık veya sedef hastalığı öyküsü
tanımlamadı. Şikayetlerine son 2 ay anlamlı gece terlemesi eklenmişti. Detaylı
sorgulamada son 2 yılda istemsiz yaklaşık 15 kilogram zayıflama öyküsü vardı.
Renal transplantasyon öncesinde PPD (pürifiye protein derivesi) testinin yapıldığını hatırlamamakla birlikte doğum sonrası rutin tüberküloz aşısını olmuştu ve
ailesinde bilinen tüberküloz vakası yoktu. Düzenli olarak oral mikofenolik asit,
takrolimus, prednizolon, amlodipin, furosemid ve diltiazem, subkütan insülin
glarjin ve glulisin kullanmaktaydı.
Fizik muayenede sağ el bileğinde hareketle artan, lokal şişlik ve hassasiyet
dikkat çekmekteydi (Resim 1). Laboratuvar sonuçları ise şu şekildeydi; Beyaz
küre 18.400 hücre/mikrolitre, nötrofil 17.400 hücre/mikrolitre, lenfosit 300 hücre/mikrolitre,, üre 28 mg/dL, kreatinin 1.11 mg/dL, CRP 180 mg/dL, sedimentasyon 44/saat, prokalsitonin 1.55 ng/mL, ANA negatif, Anti-CCP negatif, C3
129 mg/dL, C4 44 mg/dL, ASO 23 IU/mL ve romatoid faktöf pozitif şeklindeydi.
Hepatit B ve C, brusella, parvovirüs B19, EBV serolojik testleri negatifti.Akciğer
grafisinde, bilateral akciğer parankiminin üst zonlarında, sol üst ve sağ alt parakardiyak alanlarda dansite artışı vardı.
Eklem aspirasyonu ile septik artrit ön tanısı ile ortopedi klinği tarafından opere edildi (Resim 2). Hastanın el bileği asipiratının kültüründe ++++ (yüksek
pozitif) mikobakteriyum tüberkilozis izole edildi ve izoniazid 300 mg, rifampisin
600 mg, etambutol 15-25 mg/kg, pirazinamid 25 mg/kg şeklinde antitüberküloz
tedavi protokolü başlandı. Hasta 9 aylık tedavi protokolünün 7. ayında tekrar
değerlendirildiğinde herhangi bir artrit nüksü saptanmamakla birlikte, hastanın
el eklem hareketlerinde kısıtlılık mevcuttu.
Tartışma: Tüberküloz vakalarının insidansı günümüzde gelişmiş ülkelerde
bile artmaktadır (4). Yaşlılık, beslenme durumu, alkol veya ilaç kötüye kullanımı, tüberküloz öyküsü veya tüberküloza maruz kalma, herhangi bir nedenden
kaynaklanan immünsüpresyon tüberküloza yatkınlık oluşturmaktadır (4,5).
Mikobakteriyum tüberkülozisin eklemlere yayılması farklı mekanizmalarla
gerçekleşir. En yaygın yayılım şekli primer bir odaktan veya reaktive olmuş bir
odaktan hematolojik yolladır. Enfekte paraartiküler dokudan direk inokülasyon
ve osteomyelitten direk yayılım diğer yayılım yollarıdır. Gece terlemesi, asteni
ve iştahsızlık tüberküloz vakalarında en sık görülen semptomlardandır (5). Bizim
hastamızda iştah kaybı olmamasına rağmen diğer semptomlar vardı. Bununla
birlikte inflamatuar artrite sebep olabilen diğer durumlar da benzer semptomlara neden olabilmektedir. Bizim hastamızda daha çok kronik hastalıkta gözlenen
akciğer tutulumu ile uyumlu bulgular vardı. Semptomları nedeniyle hızla eklem
aspirasyonunu yapılmış olması ve alınan sıvıda tüberküloz araştırılmış olması
kolyaca tanıya ulaşmamızı sağladı. Bununla birlikte, akciğer bulgularının yokluğunda tanıyı koymak zor olabilir veya uzun sürebilir.
Osteoartiküler tutulum, tüberkülozun en sık üçüncü tutulum şeklidir (1,2).
Osteoartiküler tüberkülozun en sık tutulum şekli yaklaşık %50-70 olguda gözlenen tüberküloz spondilitidir (6,7). Muskuloskeletal tüberküloz, olguların %30
unda periferik eklemlerde görülür (7). Tüberküloz artriti tipik olarak kalça ve diz
gibi ağırlık taşıyan eklemleri tutar ancak nadir de olsa omuz, dirsek, ayak bileği,
el bileği, sternoklavikular eklem, el ve ayak eklemleri de dahil bir çok eklem
tutulabilir (1,2,3). Çoklu eklem tutulumu da görülebilir (8). Hastamızda olduğu
gibi el bileği eklemi tutulumu oldukça nadirdir ve tüm iskelet tüberkülozu tanılarının yaklaşık %’1ini oluşturur (9). Tüberküloz artriti sıklıkla romatoid artrit ve
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piyojenik artrit ile karıştırılabilir. Tüberküloz artritinin klasik belirtileri, herhangi
bir eklem iltihabında olduğu gibi ağrı, eklemde şişlik ve fonksiyonel sınırlılığı içerir. Abse oluşumu ise vakaların %20-25’inde gözlenir. Romatoid artrit tipik olarak simetrik poliartiküler tutulum ile kendini gösterse de başlangıçtaki monoartriküler tutulum nadir değildir ve uzun süre devam edebilir. Ayırıcı tanıda büyük
kemik erozyonları ve paraartiküler abseler romatoid artritten ziyade tüberküloz
artriti tanısını destekler. Tüberküloz tanısı genellikle radyolojik ve histopatolojik
bulguların varlığı ile konulmaktadır. Tanı sonrası klasik uzun süreli tedavi 9 ay
süreyle izoniazid, rifampisin, pirazinamid ve etambutoldür (10).
Nadir el bileği tüberkülozu hastası, tüberkülozun her eklemi tutabileceğini,
semptomların ve akciğer bulgularının dikkatli incelenmesinin önemini, eklem
aspirasyonunun tanı koymada çok önemli olduğunu ve sistemik tüberküloz tedavisinin eklem bulgularını iyileştirme açısından işe yaradığını göstermektedir.
Anahtar kelimeler: artrit, septik artrit, tüberküloz artriti
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NADİR GÖRÜLEN BİR İNFLAMATUAR MİYOPATİ:
ANTİSENTETAZ SENDROMU
Nurten Seda Korkmaz Ergin1, Fatmatüzzehra Seyrek1, Yasemin Yalçınkaya2
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Abd

2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Abd, Romatoloji Bd, İstanbul

Giriş: Antisentetaz sendromu nadir, sistemik tutulumla giden kronik otoimmün bir bağ dokusu hastalığıdır. Miyozit, interstisyel akciğer hastalığı, Raynaud
fenomeni, artrit, makinist eli klinik bulguları ve aminoaçil-tRNA sentetaza karşı
gelişen antikorlar (rutin olarak en sık bakılanı anti-Jo-1)’ın pozitifliğiyle karakterize idyopatik inflamatuar myopati altgrubudur.
Olgu: 54 yaşında kadın hasta el küçük eklemlerinde inflamatuvar karakterde ağrı, soğukta el parmaklarında beyazlama ve morarma, parmak ve ellerde
şişme, yutma güçlüğü, merdiven çıkarken ve kollarını kaldırırken farkettiği güçsüzlük, eforla nefes darlığı şikayetleriyle kliniğimize başvurdu.
Fizik muayenesinde her iki el baş parmak ve ikinci parmağında hiperkeratotik fissur içiren lezyonlar (Makinist eli), ellerde MKF ve PİF eklemlerinde Gottron
bulgusu ile uyumlu kızarıklık (interfalangeal alan korunmuştu) ve bilateral 2-3-4.
PIF’lerde artriti mevcuttu. Akciğer muayenesinde bilateral alt zonlarda inspiratuvar raller duyuldu. Yere çömeldiğinde destek ile kalkabildiği görüldü, üst ve alt
ekstremite proksimal kaslarda kas gücü azalmış bulundu (4/5).
Laboratuvarında CK:1320U/ L, LDH:371U/L, AST:44 U/L, Akut faz yanıtı
normaldi. ANA negatif, Anti-Jo1:pozitif, Anti-Ro:pozitif saptandı.
Çekilen akciğer HRCT görüntülemesinde bilateral akciğer parankiminde alt
lob bazallerde yamasal buzlu cam dansite artışları izlendi. Bulgular non-spesifik
interstisyel pnömoni (NSIP) paterniyle uyumlu bulundu. SFT: FEV 1 %65.5,
FEV1/FVC %89.9 olarak saptandı restriktif akciğer hastalığı ile uyumlu bulundu.
Hasta antisentetaz sendromu olarak değerlendirildi. Nifedipin 60mg 1*1,
asetilsalisilik asit 100 mg 1*1, metilprednizolon 0.5mg/kg, akciğer tutulumu nu
kapsayacak şekilde immunsupresif olarak mikofenolat mofetil 2 gr/gün eklendi.
Sonuç: Anti-sentetaz antikor grubundan anti-Jo-1, rutin taramada en sık
görülen myozit-spesifik-antikordur. İdyopatik inflamatuar myozitlerin %20’sinde saptanabilmektedir. Olgumuzda ek olarak saptanan anti-Ro, miyozit-ilişkiliantikorlar grubundandır ve inflamatuar miyozitlerde Sjögren sendromu kliniği
olmaksızın görülebilir. Bağ dokusu hastalıklarında farklı klinik bulgulara eşlik
eden antikor profilleri hastalıkları birbirinden ayırmada oldukça yol göstericidir.
Bu nedenle hastadan alınan ayrıntılı öykü ve dikkatli bir fizik muayene ön tanı
konusunda en önemli aşamadır, seroloji ve diğer laboratuvar bulgular destekleyicidir. Olgumuzda olduğu gibi tipik cilt lezyonları, Raynaud fenomeni, artrit,
kas güçsüzlüğü ve dispne kliniği olan hastalarda antisentetaz sendromu akla
gelmeli, bakılabilen anti-sentetaz grubu antikorlar istenmeli ve majör organ tutulumuna göre takip ve tedavi planlanmalıdır.

Gottron bulgusu

Anahtar kelimeler: antisentetaz sendromu, vaka, makinist eli, gottron bulgusu, nonspesifik interstisyel pnömoni (NSIP), antijo1,
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Makinist eli

Nonspesifik interstisyel pnömoni (NSIP)
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GPA olgumuzda da, kötü renal prognoz sonucu hemodiyaliz öyküsü, sık hemoptizi atakları görüldü.
Anahtar kelimeler: Granülomatöz polianjitis, ANCA-negatif, hipokomplemantemi

PS-376

ANCA NEGATİF VE HİPOKOMPLEMANTEMİLİ GRANÜLOMATÖZ
POLİANJİTİS
Deniz Kayış1, Melike Ersoy2, Emine Figen Tarhan2
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ad
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bd

Giriş: Granülomatöz polianjitis (GPA), küçük ve orta çaplı damarlarını etkileyen, %90 c-ANCA ile ilişkili olan sistemik nekrotizan granülomatöz bir vaskülittir. Sıklıkla 45-60 yaş arasında görülmektedir, GPA’nın Avrupa prevalansı
5/100.000’dir(1-2).
GPA’da üst ve alt solunum yolları, renal tutulum %80-90 oranında görülürken; deri, kas-iskelet sistemi, göz, nörolojik ve gastrointestinal sistem tutulumu
eşlik edebilir. Böbrek tutulumu kresentik glomerülonefrit ile karakterize olup hızlı
ilerleyen nekrotizan glomerülonefrit olarak karşımıza çıkar(1-2).
Tedavisinde immunsupresif tedavi kombinasyonlarına rağmen %50’den fazla hastalık nüksü görülmektedir(1,3).
Olgu: Altmış sekiz yaşında erkek hasta, 2018 yılında yan ağrısı, öksürük, hemoptizi, son 1,5 ayda 4 kilo kaybı şikayetiyle hastanemiz Göğüs Hastalıkları’na
başvurmuş. Göğüs hastalıkları tarafından değerlendirilen hastanın toraks bilgisayarlı tomografisinde(BT) her iki akciğer alt ve sağ orta lobda en büyüğü
33x28 mm boyutlarında, düzensiz konturlu nodüler dansite alanları (Şekil 1-2)
ve her iki akciğer alt loblarda en büyüğü 18x16 mm olan düzensiz konturlu multiple nodüller görülmesi üzerine bronkoskopisi yapılmış. Bronkoskopi patolojisi
benign gelmiş. Akciğerde romatolojik hastalık tutulum şüphesi ile romatolojiye
danışıldı.
Fizik muayenesinde; solunum sesleri azalmış, sol bazalde ralleri olan ve 2+
pretibial ödemi olan hastanın laboratuvar tetkiklerinde üre:115 mg/dL, kreatinin:3,4 mg/dL, GFR:18 mL/dk, Hb:10,4 g/dL, tam idrar tetkikinde(TİT) 125
eritrosit, 3+ proteinüri, CRP 98 mg/L, sedimantasyon 95 mm/saat saptandı.
Pozitron Emisyon Tomografisi(PET/BT) görüntülemesinde; sağ akciğer alt
lobda 2,8x2,3 cm kitlesel lezyonda artmış FDG tutulumu (SUVmax:3,6), sağ
akciğer orta lobda 3x2 cm boyutunda düzensiz sınırlı FDG tutulumu (SUVmax:1,8) saptandı. Malignite düşünülmedi. Akciğer ve böbrek tutulumu olan
hastada tanıya yönelik yapılan böbrek biyopsisi kresenrik glomerülonefrit olarak
raporlandı. ANCA tetkiki negatif saptandı. Bu sonuçlarla klinik bulgulara ve biyopsi sonucuna göre Granulomatöz polianjitis düşünüldü. Pulse steroid ve siklofosfamid remisyon indüksiyon tedavisi sonrası, son dönem böbrek yetersizliği
gelişmesi nedeni ile hemodiyaliz programına alındı.
İki sene takipsiz kalan hasta, Aralık 2021’de hemoptizi şikayetiyle başvurdu.
Tetkiklerinde akut faz yanıt yüksekliği ve hipokomplemantemi saptandı.
Pulmoner anjiyografi BT’sinde; akciğer sağ orta lob lateralde 28x23 mm düzensiz konturlu pleroparankimal dansite, her iki akciğerde yaygın buzlu cam
görünümü, bilateral plevral effüzyon (Şekil 3) ve bronkoskopide akciğer sağ alt
lob superiordan gelen aktif hemoraji görüldü. Hastalık alevlenmesi düşünülen
hastada pulse steroid tedavisi, 0.4 gr/kg/gün (5 gün) IVIG tedavisi ve rituksimab
tedavisi uygulandı.
Takiplerinde 6 ay ara ile toplam 3 kür Rituksimab tedavisi uygulandı.
Son 4 ayda tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, sepsis nedeniyle 3 kez romatoloji servise yatış öyküsü mevcut.
Tartışma: Akciğer bulguları, hematüri, akut böbrek yetmezliği ve renal biyopside kresentik glomerülonefrit görülmesiyle hastamız ANCA negatif GPA tanısı aldı. Kortikosteroid ve siklofosfamid tedavilerine rağmen kısa bir süre içinde
renal fonksiyonların hızlı bozulması nedeniyle hemodiyalize girmeye başlamıştır.
Tekrarlayan hemoptizileri sebebiyle başvuran hastaya, bu süreçte rituksimab ve
IVIG tedavileri uygulandı. ANCA negatif ve hipokomplemantemili oluşuyla nadir görülen bir GPA olgusunu tartışmaya sunuyoruz.
GPA vakaların %10'u ANCA negatiftir. Bir vaskülitten şüphelenildiğinde,
ANCA negatifliği, GPA tanısını dışlamaz. Bu nedenle doku biyopsisi gibi daha
ileri araştırmalar yapılması önerilmektedir (4).
ANCA negatif bir GPA olgusunda, pulse steroid ve siklofosfamid tedavisine
rağmen, bizim olgumuzda olduğu gibi hızlı ilerleyen glomerülonefrit görülmüş
ve kısa sürede hemodiyaliz tedavisi başlanmıştır (5).
Son araştırmalar ANCA ilişkili vaskülitin (AİV) patogenezinde tamamlayıcı
alternatif yol aktivasyonunun varlığını göstermektedir. Çalışma, GPA ve mikroskopik polianjitisli (MPA) hastaları, tanı anında plazma kompleman seviyelerine
göre değerlendirmeyi amaçlamıştır. 76 AİV hastasının (43 GPA, 33 MPA) 4'ünde
(%5) hipokomplementemi vardı ve diğer 72 hastanın plazma kompleman seviyeleri normaldi. 4 hipokomplementemi hastasının hepsinde böbrek tutulumu
görüldü. Hipokomplementemi grubunda hastalık nüksü görülmüş, genel sağkalım anlamlı derecede düşük ve renal prognoz kötü seyretmiştir. Düşük C3 ve/
veya C4 seviyeleri, düşük sağkalım ve kötü renal prognozdan sorumlu olabilir.
Bu sonuçlar, etiyopatogenezin daha iyi tanımlanması ve yeni tedavi yöntemlerinde kompleman mekanizmaları hedeflenebilir(6). Bizim düşük komplemanlı
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Şekil 1. Her iki akciğer alt ve sağ orta lobda en büyüğü 33x28 mm boyutlarında,
düzensiz konturlu nodüler dansite alanları

Şekil 2. Her iki akciğer alt ve sağ orta lobda en büyüğü 33x28 mm boyutlarında,
düzensiz konturlu nodüler dansite alanları
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Şekil 3. Akciğer sağ orta lob lateralde 28x23 mm düzensiz konturlu pleroparankimal
dansite, her iki akciğerde yaygın buzlu cam görünümü, bilateral plevral effüzyon

Resim 1
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POST-COVİD REAKTİF ARTRİT
Bilgeşah Kılıçtaş1, Osman Cüre2, Özge Kitapçı3
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2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji, Rize
3Terme Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları, Samsun

Giriş: Reaktif artrit tipik olarak ayak bilekleri ve dizleri tutan asimetrik monoartrite veya oligoartrite neden olan ve genellikle cinsel yolla bulaşan veya
gastrointestinal enfeksiyondan 1-3 hafta sonra ortaya çıkan bir hastalıktır.
Literatürde daha az tanımlanmış olmasına rağmen bazı bakteriyel veya viral
enfeksiyonlar reaktif artrit vakalarıyla ilişkilendirilmiştir. Burada SARS-CoV-2
enfeksiyonu sonrası reaktif artrit vakasını sunuyoruz.
Olgu: 6 hafta önce covid geçiren 55 yaşında kadın hasta, Covid PCR (+)
olup tanı aldıktan 20 gün sonra öksürük, eklem ağrıları ve 15 gündür ayak bileği
ve ayak sırtında ağrı, şişlik, hassasiyet, kızarıklık ve eklem hareket kısıtlılığı olması sebebiyle dış merkeze başvurmuş. Hastanın bilinen hipertansiyon, memede
benign kitle ve lomber disk hernisi operasyon öyküsü mevcut. Anti-hipertansif
kullanmakta olup, sigara ve alkol öyküsü yok. Hastanın romatizmal hastalık öyküsü, travma öyküsü, konjonktivit veya üveiti düşündüren belirtisi, inflamatuar
diyare veya psoriazis öyküsü yoktu.
Hastanın 6 hafta önce çekilen Toraks BT’sinde covid pnömonisi ile uyumlu
bilateral buzlu cam opasitesi izlendi.(Resim-1) Ayak bilek grafisinde biletareal
eroziv değişiklikler veya entezofit görülmedi. Hastaya dış merkezde tedavi olarak tek doz Betametazon IM, antibiyotik ve NSAID tedavileri başlanmış. Hasta
şikayetlerinin gerilememesi üzerine tarafımıza başvurmuştur.
Yapılan fizik muayenede bilateral ayak bileğinde ağrı, kızarıklık, şişlik, hassasiyet ve eklem hareketinde kısıtlılık saptandı.(Resim 2-3) Diğer fizik muayene
bulguları normaldi.
Hastanın başvuru anında vital bulguları normal olup ateş 36.6 derece idi.
Hastanın istenen tetkiklerinde WBC: 5.61, Hemoglobin: 14.1, PLT:318000,
HbsAg: (-), AntiHBs: (-), Anti HCV (-), Anti HIV: (-), CRP:7.1 mg/L, Sedim:14
mm/h, ANA: (-), HLA B27: (-), Brusella Rose Bengal: (-), RF (-), Anti CCP: <7
U/ml (normal sınırlarda), Tam idrar tetkiki normal idi. Mevcut bulgular ve tetkikler doğrultusunda bilateral artriti olan ve ateşi olmayan hastada septik artrit düşünülmedi, covid sonrası olası reaktif artrit düşünülmüş olup Metilprednizolon
16 mg, ASA 100 mg başlandı. Tedavi sonrası yapılan kontrollerinde hastanın
akut faz reaktanları, mevcut şikayetleri ve klinik tablosu geriledi.
Tartışma ve Sonuç: Covid enfeksiyonun kardiyovasküler, nörolojik ve dermatolojik sekeller de dahil olmak üzere, birçoğu enfeksiyondan sonra ortaya çıkan veya haftalarca süren bir dizi ekstrapulmoner komplikasyona neden olduğu
bilinmektedir. Pandeminin başlangıcından itibaren, artan sayıda COVID-19 ile
ilişkili artrit vakası rapor edilmiştir, bu nedenle araştırmacıların bu alana daha
fazla odaklanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Biz de burada covid sonrası gelişen
reaktif artrit vakamızı sunarak literatüre katkıda bulunmayı amaçladık.

Resim 3.

Resim 2.

Anahtar kelimeler: SARS-CoV-2, reaktif artrit, covid
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ŞİLOTORAKS VE TEKRARLAYAN PLEVRAL EFÜZYON İLE
SEYREDEN REFRAKTER BİR SARKOİDOZ VAKASI
Hüseyin Döngelli
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi

Amaç: Sarkoidoz akciğer tutulumu ile seyreden lenfoid organları, deriyi ve
diğer tüm sistemleri de etkileyen sistemik granüloamatoz bir otoinflamatuar hastalıktır. Literatürde tekrarlayan plevral efüzyon ile seyreden sarkoidoz vakaları
bildirilmiş olup şilotoraks çok nadir olarak bildirilmiştir. Biz de bu sunumumuzda
şilotorks, tekrarlayan plevral efüzyon ile seyreden refrakter bir sarkoidoz vakası
sunacağız.
Olgu: 70 yaşında, güvenlik görevliliğinden emekli evli,2 çocuk babası erkek
2019 ağustos ayında tekralayan baş dönmeleri ve birkaç kez olan senkop hikayesi nedeniyle tetkik edilirken çekilen boyun ultrasonografisindeki bilateral ön/
arka servikal zincirdeki konglomere büyümüş lenf nodları saptanması nedeniyle
merkezimize başvurdu. Hastanın yukarıda bahsedilen baş dönmelerini kaynağı sağ karotis arterindeki darlığa bağlı olduğu saptanmış ve stent yerleştirlmiş.
Hastanın yeni anı konulan periferik arter hastalığı dışında bilinen bir hastalığı
ya da alerjisi yoktu. Eski sigara içicisi olan hastanın 50paket/yıl sigara hikayesi
mevcut olmakla birlikte alkol kullanmıyordu. Aile hikayeside bağ doku hastalığı,
Sarkoidoz ya da malignite gibi önemli bir özellik yoktu.
Hasta, uzun süredir var olan halsizlik, son 6 ayda olan 10 kilo kaybı, yeni
başlayan horlama ve burun tıkanıklığı şikâyetleri ile başvurdu. Dispne, kuru
öksürük, ateş, gece terlemesi gibi şikâyetleri yoktu. Fizik muayenesinde büyümüş, ağrısız, mobil servikal, aksiller,inguinal lenf nodları ele geliyordu. Diğer
sistem muayenelerinde (solunum sistemi dahil) başka bir bulgu mevcut değildi.
İlk başvuruda bakılan tam kan sayımı ve rutin biyokimyasal testlerde: lenfositik lökositoz(wbc:11 10*3/uL,neu:4,2 10*3/uL lym:5,5 10*3/uL), normositer
anemi(hb:12g/dl, MCV:75 fL), LDH:332 U/L, ALP:198 U/L, CRP:28 mg/dL,
ESR:42 mm/h, normal sınırlarda tam idrar analizi, karaciğer ve böbrek testleri
saptandı. Lenfoproliferatif hastalık ön tanısı ile hastaya boyun, toraks, abdomen kontrastlı BT çekildi. Bu görüntülemelerde vücutta yaygın(servikal, aksiller, mediastinal, intraabdominal, pelvik) boyutları 2-3 cm arasında lenf nodları,
hepatosplenomegali, minimal plevral efüzyon, akciğer parankiminde alt bölgelerde olan mikronodüler dansiteler saptandı. Sağ servikal zincirden eksiyonel
lenf donu biyopsisi ve burunda tıkanıklığa yol açan polipoid lezyondan biyopsi
yapılan hastanın patoloji sonuçları non-nekrotizan granülomatöz inflamasyon
olarak raporlandı.
Yukarıdaki bilgilere binaen hastadan granülomatöz polianjitis, Sarkoidoz,
tüberküloz ve lenfoproliferatif hastalıklarına yönelik PET/BT, ANA,Serum ace
düzeyi, P-ANCA, C-ANCA,MPO-ANCA, PR3-ANCA, Ena paneli, tüberküloz
quantiferon testi, SFT, DLCO istendi. PET/BT’de SUVmax 2-6 arasında, vücuttaki tüm lenfatik istasyonlarda, en fazla da mediastineal(SUVmax:6) lenf
nodlarında olmak üzere tutulum izlendi (Resim 2). İstenilen tüm diğer testler,
serum ace düzeyi(274 U/L) hariç negatif sonuçlandı. SFT’de hafif obstrüktif
patern ve normal sınırda(%81) DLCO saptandı. Elde edilen tüm bu veriler ışığında hastada Sarkoidoz düşünüldü ve takibe alındı. 3 ay sonra olan poliklinik
kontrolünde efor dispnesi, kuru öksürükten şikayet eden hastanın muayenesinde akciğer bazellerinde azalmış solunum sesleri ile birlikte raller işitildi. Bunun üzerine hastadan istenilen toraks bt’de her iki akciğerde yaygın tutulum
gösteren vasküler yapılar ve peribronkovasküler alanda kümelenme gösteren
mikronodüller, her iki akciğer altlob bazal segmentlerinde buzlu cam opasiteleri,
traksiyon bronşektazileri ve bilateral yer yer lokülasyonlar gösteren, en kalın
yerinde 4 cm ölçülen plevral efüzyon saptandı (Resim 1). Plevral sıvıdan alınan
örnek, eksüdatif vasıfta ve trigliserid 224 mg/dL olarak saptandı.Lakin yüksek
trigliseride rağmen süt gibi görünüm yoktu. Bu bulgular şilotoraks ile uyumlu
olmakla birlikte yaygın şiddetli lenf tutulumuna bağlı olduğu düşünüldü. Metilprednizolon tedavisi başlandı.
3 ay sonra, metilprednizolon’dan yanıt alınamaması(efor dispnesi) nedeniyle
tedavisine metotreksat eklendi. Takip eden 3 ayda şikayetlerinin iyileşmemesi
üzerine,serum ace düzeyi, SFT, DLCO ve PET/BT tetkikleri istendi. PET/BT ve
SFT’de daha önceki bulgular ile benzer bulgular saptanmasına rağmen DLCO
%52 ile azalmış olarak saptandı. Mediastendeki hiler lenf nodundan insizyonel
biospsi alındı ve sonucu non-nekrotizan granülomatöz inflamasyon olarak raporlandı. Hasta refrakter Sarkoidoz olarak değerlendirildi. Metotreksat kesildi ve
tedavi metilprednizolon, azatioprin olarak yeniden düzenlendi. Tedaviye azatioprin eklenmesi sonrası hastanın şikayetleri geriledi ve efor kapasitesi arttı. Bu
dönemde bakılan serum ACE düzeyleri 150-200 U/L arasında seyretti.
Yaklaşık 1 yıl azatioprin ve metilprednizolon tedavisi ile stabil seyreden hasta
şikayetlerinin artması, ılımlı bir trombositopeni gelişmesi üzerine azatioprin kesildi ve mikofenolat mofetil eklendi ama diare, trombositopeni gelişmesi üzerine
bu tedavi de kesildi. Trombositopenisi ilaç kesilmesine rağmen devam eden hastaya kemik iliği biyopsisi yapıldı ve biyopsi sonucu ‘ tam gelişmiş granülom yapısı izlenmemekle birlikte topluluk oluşturan epiteloid histiyositler ve eşlik eden
multinükleer dev hücrelerin varlığı nedeniyle granülomatöz inflamasyon’ olarak
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raporlandı. Bu arada hastanın takiplerinde alt ekstremite çap farkı saptanması
üzerine istenilen alt ektremite doppler ultrasonografide akut DVT saptandı. Yine
aynı süreçte 3 kez plevral efüzyon/şilotoraks nedeniyle hastane yatış öyküsü
mevcuttu. Hastanın mikofenolat mofetil tolere edememesi, şikayetlerinin(nefes
darlığı,halsizlik) artması üzerine anti-TNF başlanması planlandı.
En nihayetinde hastaya infliksimab tedavisi başlandı. Şİkayetlerinde belirgin
iyileşme olan hastanın 1ay infliksimab tedavisi sonrası çekilen PET/BT daha
önceki tüm vucut lenf nodlarındaki ve dalaktaki artmış fdg tutulumları tamamen
gerilemiş olarak raporlandı(Görsel 2). Ne yazık ki hasta ateş, öksürük, ani başlayan nefes darlığı gelişmesi üzerine şilotoraks ve bakteriyel pnömoni ön tanısı ile
hastaneye yatırıldı. Takiplerinde nefes darlığı artan ve sepsis kliniği gelişen hasta
yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda pozitif inotrop ihtiyacı gelişen hasta sepsis
nedeniyle hayatını kaybetti.
Sonuç: Sarkoidoz hastalığının seyri, şiddeti hastadan hastaya değişmekle
birlikte heterojen bir kliniğe sahiptir. Bir çok hasta tedavisiz izlem ya da sadece
metilprednizolon tedavisi ile uzun süreler izlenmektedir. Ne var ki bazı hastalarda tedavi anti-TNF ajanlara ve dahi akciğer nakline kadar varabilmektedir.
Bizim bu vakamızda olduğu gibi anti-TNF ajanlar hastalığı kontrol altına almada
çok etkin olabilmektedirler ama akılda tutulmalıdır ki bu tarz ilaçlar büyük bir
risk de taşımaktadırlar.
Bu vakanın bize gösterdiği bir diğer sıradışı prezentasyon da şilotoraks olup
neredeyse lenfoma gibi lenfoid organların şiddetli bir şekilde tutulduğu sarkoidoz vakalarında bu konuda dikkatli olmak gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: sarkoidoz, şilotoraks, infliksimab, plevral, efüzyon, refrakter

Resim 1. Toraks BT

Resim 2. PET/BT Takibi
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Tablo 1. Hasta grubu ve kontrol grubunun laboratuvar parametrelerine ilişkin dağılımlar

PS-382

Kontrol (n=156=

Hasta (n=150)

p

Albümin (G/dL)

Ort±Ss

4,57±0,27

4,31±0,33

0,001**

Fibrinojen (g/L)

Ort±Ss

3,41 ±0,49

4,43±1,18

0,001**

AFR

Ort±Ss

1,37±0,26

1,04±0,29

0,001**

Özge Atış1, Mustafa Kaplan1, Barış Gündoğdu2

CRP (mg/L)

Ort±Ss

2,21±2,12

11,1±19,56

0,001**

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç
Hastalıkları Anabilim Dalı
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,
Romatoloji Bilim Dalı

ESH (mm/sa)

Ort±Ss

12,55±9,55

35,18±24,51

0,001**

CAR

Ort±Ss

0,49±0,48

2,75±5,29

0,001**

ROMATOİD ARTRİTLİLERDE C-REAKTİF PROTEİN/ALBÜMİN
VE ALBÜMİN/FİBRİNOJEN ORANININ DAS28 VE SDAI İLE
KARŞILAŞTIRILMASI

Amaç: Romatoid artritte (RA), hedefe yönelik tedavi stratejileri ile remisyon
ve düşük hastalık aktivitesini devam ettirerek ilerleyici hasarının önüne geçilebilir. Hastalığın uygun şekilde takibinde hastalık aktivitesinin belirlenmesi önemlidir. Çalışmamızın amacı, çeşitli hastalıklar ve inflamasyon derecesi ile ilişkili
CRP/albümin oranı (CAR) ve albümin/fibrinojen oranının (AFR) RA seyrindeki
klinik önemini, RA takibinde kullanılan diğer inflamasyon parametreleri, 28 eklemde hastalık aktivitesini değerlendiren DAS28 skoru, Basitleştirilmiş Hastalık
Aktivite Skoru (SDAI) gibi hastalık aktivite indeksleri ile ilişkisini belirlemektir.
Ayrıca hastalık aktivitesi için eşik değeri bulmak amaçlanmıştır. Literatür tarandığında, şimdiye dek CAR ve AFR’nin SDAI ile ilişkisini ortaya koyan ilk çalışma
olması yönünden, bu çalışma önem taşımaktadır.
Gereç ve Yöntem: Tek merkezli ve kesitsel nitelikteki bu çalışma, S.B.Ü.
Sultan 2. Abdülhamid Han Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi romatoloji
ve iç hastalıkları polikliniklerine başvuran 18 yaş ve üzerindeki, 2010 ACR/EULAR kriterlerine göre RA tanısı konulan 150 hasta ve 156 sağlıklı kontrol grubu
ile yapıldı. Hastaların poliklinik ziyareti sırasında yaş, cinsiyet, hastalık süresi,
sigara kullanımı, ek komorbid hastalıklar, semptom ve medikal tedavi bilgileri
kaydedildi. Hastaların hemogram, CRP, ESH, albümin (Alb), fibrinojen (fgn),
ferritin, RF, anti-CCP değerleri ve radyografik görüntülemeleri incelendi. Hastaların DAS28 ve SDAI skorları hesaplandı. Tüm analizler için istatistiksel anlamlılık seviyesi p<0,05 olarak belirlenerek analizlerin uygulanmasında NCSS
(Number Cruncher Statistical System) programı kullanıldı.
Bulgular: Hasta grubunun yaş ortalaması 55,31±13,17 olarak saptandı ve
%84’ünü kadınlar oluşturmaktaydı. Hastaların, hastalık süresi ortancası 4,75 (044) yıl, %68’i seropozitif RA’ydı. Hasta grubunda kontrol grubuna göre fibrinojen,
CRP, ESH, CAR, NLR, PLR, MLR ve SII değerleri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek, Alb ve AFR değerleri anlamlı düzeyde düşük saptandı. Çalışmada;
CAR ile; ESH, fibrinojen, DAS28 ve SDAI puanları arasında pozitif korelasyon,
AFR arasında negatif korelasyon tespit edildi. AFR ile CRP, ESH, DAS28 ve SDAI
arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönlü ilişki saptandı. Yüksek hastalık
aktiviteli hastalarda, diğer gruplara göre CAR'da anlamlı bir artış, AFR’de anlamlı
bir azalma gözlendi. Yüksek hastalık aktivitesi saptanan hastalarda radyolojik bulgu görülme oranı düşük ve orta hastalık aktiviteli gruplara göre anlamlı düzeyde
yüksek saptandı. DAS28’e göre remisyon-düşük aktiviteli ve orta-yüksek hastalık
aktiviteli gruplar arasında CAR’ın eşik değeri 0,539 (duyarlılık %77,69, özgüllük
%55,17, eğri altındaki alan %70,5, standart hata %5,6); AFR’nin eşik değeri 1,13
(duyarlılık %75,21, özgüllük %65,52, eğri altındaki alan %73,8 standart hata
%5,2) olarak belirlendi. SDAI’ye göre belirlenen, remisyon-düşük aktiviteli ve orta-yüksek aktiviteli gruplar arasında CAR’ın eşik değeri 1,141 (duyarlılık %57,02,
özgüllük %66,67, eğri altındaki alan %64 standart hatası %5,1) tespit edildi.
Sonuç: Bu çalışmada aktif RA'da sağlıklı kontrollere göre daha yüksek CAR
ve daha düşük AFR değerleri tespit edildi. Dolayısıyla, CAR ile beraber AFR,
klinik ve/veya subklinik inflamasyonun ve eklem hasarının belirlenmesinde yararlı belirteçler olabilir. Ek olarak, CAR ve AFR yüksek hastalık aktiviteli hastaları
ayırt etmede klinisyenlere önemli fayda sağlayabilir. Bütün bu bulgular literatür
ile uyumlu olarak, RA'da güvenilir bir inflamasyon ve hastalık aktivitesi göstergesi olarak CAR ve AFR kullanımını desteklemektedir.
Anahtar kelimeler: Romatoid artit, hastalık aktivitesi, DAS28, SDAI, CRP albümin oranı,
albümin fibrinojen oranı

Kaynaklar
1. Afifi, N., M Medhat, B., Abdel Ghani, A. M., Mohamed Ali Hassan, H., & Behiry, M. E. (2020). Value of Albumin-Fibrinogen Ratio and CRP-Albumin Ratio
as Predictor Marker of Disease Activity in Egyptian RA Patients, Correlated with
Musculoskeletal Sonography. Open access rheumatology: research and reviews,
12, 241–248.
2. Yang, W. M., Zhang, W. H., Ying, H. Q., Xu, Y. M., Zhang, J., Min, Q. H., Huang,
B., Lin, J., Chen, J. J., & Wang, X. Z. (2018). Two new inflammatory markers
associated with disease activity score-28 in patients with rheumatoid arthritis: Albumin to fibrinogen ratio and C-reactive protein to albumin ratio. International
immunopharmacology, 62, 293–298.
3. Mercan, R., Bitik, B., Tufan, A., Bozbulut, U. B., Atas, N., Ozturk, M. A., Haznedaroglu, S., & Goker, B. (2016). The Association Between Neutrophil/Lymphocyte
Ratio and Disease Activity in Rheumatoid Arthritis and Ankylosing Spondylitis.
Journal of clinical laboratory analysis, 30(5), 597–601.
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Tablo 2. CAR ve AFR ölçümleri ile DAS28, SDAI, albümin, fibrinojen, CRP ve ESH ölçümleri arasındaki
korelasyon
CAR

AFR

r

p

CAR

r

p

-0,713

0,001**

DAS28

0,391

0,001**

-0,487

0,001**

SDAI

0,289

0,001**

-0,261

0,001**

Albümin

-0,516

0,001**

0,586

0,001**

Fibrinojen

0,645

0,001**

-0,875

0,001**

AFR

-0,713

0,001**

CRP

0,998

0,001**

-0,700

0,001**

ESH

0,575

0,001**

-0,736

0,001**

Romatoloji
PS-383

BEL AĞRILI HASTADA ANKİLOZAN SPONDİLİT Mİ, BRUSELLA
SPONDİLODİSKİTİ Mİ? : OLGU SUNUMU
Hayri Kağan Gören1, Nur İlayda Genç1, Elif Er Gülbezer1, 2
1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji

Giriş: Bel ağrısı dahiliye pratiğinde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur ve çok
farklı etiyolojik nedenlere bağlı ortaya çıkabilir. Ayırıcı tanıda inflamatuar hastalıklar, malignite, gebelik, travma, osteoporoz, sinir kökü basısı, radikülopati,
pleksopati, dejeneratif disk hastalığı, disk herniasyonu, spinal stenoz, sakroiliak
eklem disfonksiyonu, faset eklem yaralanması ve enfeksiyonlar göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle ülkemizde sıklıkla karşılaşılan zoonotik bir infeksiyon
olan bruselloz, bel ağrısı etiyolojisinde önemli bir sebeptir. Klasik olarak dalgalı
seyreden ateş, terleme, halsizlik, bel ve yaygın vücut ağrısı ile ortaya çıkabilir
ancak akut, subakut veya kronik olarak seyredebildiğinden farklı klinik bulgular
da akılda tutulmalıdır.
Bel ağrısı ile başvuran bir hastada dirençli ankilozan spondilit (AS) tanısıyla biyolojik tedavi başlanacakken brusella spondilodiskiti tanısı alan bir olgu
sunulmuştur.
Olgu: Bel ağrısı, akut faz yanıtlarında yükseklik ve HLA B27 pozitifliği ile 1
yıl önce AS tanısı alan 56 yaşında kadın hastanın tedavisine non-steroid antiiflamatuvar ilaçlar ile başlandığı, yakınmalarında belirgin azalma olmadıkça da
tedaviye sırasıyla sülfasalazin, kolşisin ve steroid eklendiği öğrenildi. Tedavi değişikliğinden fayda görmeyen hastaya dirençli AS tanısıyla biyolojik tedavi planlanmış, bu sırada bel ağrılarında belirgin artış ve geceleri ateş yüksekliği olmaya başlamıştı. Başvurusunda akut faz yanıtları (ESR:59mm/h, CRP:76,1mg/L)
yüksek saptandı. Çekilen lomber vertebral MR’da L3-4 intervetebral diskinde
her iki psoas kası içerisi ve epidural mesafeye uzanım gösteren apse ve spondilodiskit saptandı. Brucella enfeksiyonu ve tüberküloz açısından değerlendirilmesi planlandı. Abse boşaltıldı ve alınan örneklerde tüberküloz ARB ve PCR
negatif geldi. Serum quantiferon testi negatif, brucella aglütinasyon testi (Rose
Bengal) pozitif ve BrucellaCapt 1/640 titrede pozitif sonuçlandı. Hastaya brucella spondilodiskiti tanısıyla streptomisin 1000mg/gün, doksisiklin 200mg/gün,
trimetoprim/sulfometoksazol 1600/320mg/gün başlandı. Bir yıl önce şikayetinin
başladığı dönemdeki hikayesi ayrıntılı sorgulandığında, başlangıçta bel ve diz
ağrısıyla birlikte aralıklı olarak 38,5 üzerinde ölçülen ateşlerinin de olduğu öğrenildi. Eski MR’ları tekrar değerlendirildi; inflamatuar sakroiliit ya da spondilit
bulgusu izlenmedi. Ankilozan spondilit düşünülmeyen hasta brusella tedavisini
altı ay kullanmak üzere taburcu edildi. Tedavi bitiminde romatolojik değerlendirmesinin tekrarlanması planlandı.
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Sonuç: Bel ağrısı olan hastada bütüncül yaklaşım önemlidir. Her zaman akla
ilk gelen sebeplerle birlikte olası diğer patolojiler de göz önünde bulundurulmalıdır. Brusellozun, Türkiye’de endemik olduğu unutulmamalı, özellikle akut faz
yanıtları yüksek ve ateşi olan olgularda bel ağrısı ayırıcı tanısında ilk sıralarda
yerini almalıdır.

Kaynaklar
https://www.uptodate.com/contents/clinical-manifestations-and-diagnosis-of-behcetsyndrome

Anahtar Kelimeler : ankilozan spondilit,brusella,lumbalji,sakroileit

Lomber MR incelemesinde, L3-4 intervertebral diskinde her iki psoas kası içerisi
ve epidural mesafeye uzanım gösteren apse ve spondilodiskit.

Aftöz ülser
KTEPH

Romatoloji
PS-384

KRONİK TROMBOZDAN BEHÇET SENDROMUNA
Özgün Çiçek1, Çağdaş Ş. Oygür2, A. Eftal Yücel2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ad

2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ad, Romatoloji Bd

Giriş: Behçet sendromu rekürren oral-genital aftlar, dermatolojik, oküler, gastrointestinal, nörolojik, vasküler hastalık veya artrit gibi çeşitli sistemik
belirtilerle karakterize bir hastalıktır. Dünyada en sık ülkemizde görülür (80370/100.000). Genellikle 20-40 yaşlarındaki genç erişkinleri etkiler. Ortak klinik, tekrarlayan ve genellikle ağrılı mukokutanöz ülserlerin varlığıdır. Tüm arter
ve venler tutulabilir. Tanıda laboratuvar, hastalığa özgü değildir; klinik bulgular
esastır. Tedavide hastalığın şiddetine göre kortikosteroidler ve immünosüpresif
ajanlar kullanılır.
Hasta Sunumu: Otuz bir yaşında erkek hasta, 2018 yılında göğüs ağrısından şikayetçiydi. Yaşadığı ilde çekilen EKO’da kalpte şüpheli bir kitleden
bahsedildi, başka bir dış merkezde bu görünüm sağ intraventriküler ve truncus
pulmonalise uzanan dev trombüs olarak yorumlanarak hastaya embolektomi
uygulandı. Etiyoloji için dış merkez hastanelerinde çalıştırılan trombofili - hematoloji testleri, HLA-B51 ve otoimmün panel normaldi.
Fakültemizdeki anamnezinde hastanın ateşi, oral-genital ülser öyküsü, inflamatuvar bel-kalça ağrısı ve taban-topuk ağrısı vardı. Sigara öyküsü yoktu. Soy
geçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenede tansiyon 100/60 mmHg, nabız 100/
dk, egzersiz sonrası saturasyon %77-80 idi. Akciğerlerde minimal bibaziler raller duyuldu. Kalpte sistolik üfürüm vardı. Abdomen muayenesinde hepatosplenomegali ve karında orta derecede asit tespit edildi. Periferik arter nabızları
palpabldı, bilateral pretibial ödem 4+/4+ idi. Parmaklar alt ve üst ekstremitede
siyanotikti. Alt ekstremitede kuvvetsizlik nedeniyle hasta tekerlekli sandalye ile
hareket ediyordu. Böbrek fonksiyon testleri ve tam kan sayımı normal; bilirubin,
kolestaz enzimleri ve INR yüksek, otoimmün panel normaldi. Abdomen USG’de
karaciğerde kardiyojenik siroz lehine bulgular, IVC ve hepatik ven kalibrasyonlarında artış, intraabdominal orta derecede serbest sıvı görüldü. EKO’da ciddi pulmoner hipertansiyon, sağ atriyum ve IVC dilatasyonu saptandı. Toraks
BT’de KTEPH ve IVC’de total tromboz vardı. Göz muayenesinde retinal vaskulit görüldü.
Hasta, takiplerinde artan PAB (120 mmHg), tekrarlayan pulmoner emboli
ve KTEPH tanıları ile konseye çıkarıldı. Multisistemik tutulum gösteren Behçet hastalığı kabul edilerek siklofosfamid + pulse steroid tedavisine başlanıldı.
Takiplerinde hasta klinik olarak belirgin düzelirken COVID19 geçirdikten sonra hastanın klinik seyrinin kötüye gitmesi üzerine tedaviye infliksimab eklendi.
Hasta 11 aydır poliklinikten takip edilmekte. Child-B olan siroz skoru takiplerde
Child-A’ya döndü, PAB azaldı (80 mmHg), oksijen saturasyonu 2 lt/dk ile %9495 aralığında, performans statüsü ilerledi. Yardımla mobilize olan hasta günlük
işlerini kendi yapar hale geldi. Genel klinik durumu görece daha iyi.
Sonuç: Dünyada nadir, ülkemizde sık görülen bir hastalık olan Behçet sendromu, kronik tromboz ile seyreden multisistemik tutulumu olan genç erkeklerde
mutlaka düşünülmesi gereken bir hastalıktır.

Konjestif karaciğer sirozu

Anahtar kelimeler: Vaskulit, tromboz, ülser
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immün ve otoinflamatuvar patolojileri ayırmak için deriyi infiltre eden hücre
tipini belirlemek adına cilt biyopsisi planlanması ve altta yatabilecek malign
nedenler, başta bağ doku hastalıkları olmak üzere otoimmün hastalıklar, viral
enfeksiyonlar ve ilaç gibi uyaranlara yönelik değerlendirme ile ayırıcı tanı süreci
tamamlanması daha kısa sürede ve yüksek başarıda etkin tedavi sağlayacaktır.

Tablo 1. Behçet Sendromu Sınıflandırması İçin Uluslararası Çalışma Grubu (ISG) Kriterleri
Kriter

Gereken Özellik

Rekürren oral ülserasyon

Aftöz (idiopatik) ülserasyon, 1 yılda en az 3 epizod

İlaveten aşağıdaki klinik
özellerden en az 2'si

Anahtar kelimeler: ürtiker, vaskülit, hipokomplementemi

1. Rekürren genital
ülserasyon

Aftöz ülserasyon veya skar

2. Göz lezyonları

Anterior - posterior üveit veya retinal vaskulit

3. Deri lezyonları

Eritema nodozum benzeri lezyonlar, papülopüstüler deri lezyonları veya
psödofollikülit (karakteristik akneiform nodüllerle)

4. Paterji testi

24-48 saat arasında yorumlanan

Boyunda ürtikeryal lezyon

Romatoloji
PS-385

KRONİK ÜRTİKER İLE BAŞVURAN HİPOKOMPLEMENTEMİK
ÜRTİKERYAL VASKÜLİT VAKASI
Übeyde Ayşe Gülseren1, Rabia Deniz2, Ahmet Gül2
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim
Dalı, İstanbul

Giriş: Ürtikeryal vaskülit (ÜV) klinikte ürtikerin, histopatolojik olarak da lökositoklastik vaskülitin mevcut olduğu bir tablodur. Cilt bulgularının yanı sıra
eşlik eden sistemik bulgular olabilir. Cilt dışı bulgular arasında en sık görülenler artralji, artrit, sklerit ve üveit olsa da; renal, pulmoner, kardiyovasküler ve
gastrointestinal sisteme ait bulgular izlenebilir. ÜV, başta Sistemik Lupus Eritematozus ve Sjögren sendromu olmak üzere otoimmün hastalıklarla birlikte
de görülebilir. Kompleman düşüklüğü, SLE birlikteliğinden bağımsız olarak bir
grup hastada izlenebilir. Kronik ürtikerli hastaların yaklaşık % 2 – 20 sinde ÜV
olup kadınlarda daha sık görülmektedir ve genellikle 4. dekatta pik yapmaktadır. Burada 2 yıldır devam eden ürtiker ile başvuran ve ürtikeryal vaskülit tanısı
konulan bir vaka sunulmuştur.
Olgu Sunumu: 47 yaşında kadın hasta 2 yıldır devam eden kaşıntılı döküntü ile başvurdu. Anamnezde lezyonlar için tetkileyici bir etken yoktu. Kaşıntıya
yanma hissi eşlik ediyordu. Hastanın bilinen hashimoto tiroiditi ve hipermenoreye bağlı demir eksikliği anemisi vardı. Levotiroksin tedavisi almaktaydı.
Fizik muayenesinde konjonktiva ve cilt soluk; üst ekstremiteler ve gövde üzerinde basmakla solmayan, kırmızı-kahverengi, makulopapüler plaklar mevcuttu. Artraji, artrit, eklem hareketlerinde kısıtlılık yoktu. Diğer sistem muayeneleri
olağandı. Tetkiklerinde lökosit 5900 10³/μl,nötrofil 4200 10³/μl, lenfosit 1300
10³/μl, hemoglobin 8.1 g/dL, MCV 64.5 fL, trombosit 370.000 10³/μl,ferritin
5.5 ng/mL, demir 15 µg/dL, transferin saturasyonu %3, CRP 1, ESR 24, TSH
6.3 mIU/L, sT4 16.5 pmol, anti TG 4000 IU/ml, anti TPO 16 IU/ml, C4 3.7mg/
dL (10-40), C3 36 mg/dL (90-180), serum protein elektroforezinde gamma
2.62 g/dl(0.8-1.35), IgG 2896 mg/dL,IgA 488 mg/dL, IgM 94 mg/dL, total IgE
202.4 IU/mL, ANA 1/80 titrede ve benekli paternde pozitif, anti ds DNA negatif,
anti-Ro, anti-La ve anti-scl-70 pozitifti.
Koagülasyon, renal ve hepatik belirteçler ile idrar analizi normal sınırlardaydı. Viral seroloji, dışkı parazit taraması ve Helicobacter pylori antijeni negatifti.
Malignite düşündürecek semptom, muayene ve laboratuvar bulgusu yoktu.
Kronik ürtikeri olan hastanın plaklarının 24 saatten uzun süre sebat etmesi,
anti-histaminik tedaviye cevap vermemesi, kompleman düşüklüğünün olması
üzerine ürtikeryal vaskülit şüphesiyle cilt biyopsisi yapıldı. Biyopside yüzeyel
ve orta dermiste çok sayıda nötrofilik nükleer debris, ekstravaze eritrositler, yer
yer küçük çaplı damar duvarlarında fibrinoid nekroz saptandı. Bulgular ışığında
ÜV düşünüldü. Eşlik edebilecek otoimmün hastalıklar açısından değerlendirilen
hastanın sikka semptomları yoktu. Schirmer testinde sağ göz 4mm sol göz 5 mm
ölçüldü. Minör tükrük bezi biyopsisinde seyrek periduktal lenfositler mevcuttu;
Sjögren sendromu açısından tanısal bulgu izlenmedi. Hastanın ANA titresi düşükken ENA panelinde düşük titrede ve Sjögren ile sistemik skleroz düşündüren
antikor pozitifliği farklılaşmamış bağ doku hastalığının erken antikor pozitifliği
açısından anlamlı kabul edilerek ÜV’ye yönelik prednizolona ilaveten hidroksiklorokin kombine tedavisi başlandı ve izlem planlandı. Haftada bir sıklıkta olan
ürtiker atakları iki aylık takipte yalnızca bir kez hafif şiddette tekrarlayan hastanın takibi sürmektedir.
Sonuç: Ürtikeryal vaskülit, izole ürtikere göre sistemik semptomların daha
fazla eşlik etmesi beklenen bir tablo olmakla beraber hipokomplentemide mevcutsa bu ihtimal daha da artmaktadır. Bu nedenle idiyopatik ÜV ancak bir ekartasyon tanısı olarak düşünülmeli ve yine hipokomplementemisi olan hastalarda
doğrudan SLE’ye yönelmeden özellikle cilt, muayene ve laboratuvar bulgularını detaylı değerlendirmek oldukça önemlidir. ÜV düşünülen hastalarda, oto-

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Üst ekstremitede ürtikeryal lezyonlar
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PROSTATİZM BULGULARIYLA TANI ALAN ANCA İLİŞKİLİ
VASKÜLİT
Selin Cebeci1, Mustafa Erdoğan2, Serdal Uğurlu3
1Tc Sağlık Bakanlığı Beykoz Devlet Hastanesi

2İstanbul Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi

3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı

Olgu: Hashimoto tiroiditi ve post-renal kronik böbrek hasarı dışında bilinen
kronik hastalık öyküsü olmayan 65 yaşındaki erkek hastaya üç yıldan beri olan
prostatizm bulguları nedeniyle başvurduğu üroloji kliniğinde transüretral prostat rezeksiyonu yapılmış. Gleason skoru 3+3 adenokarsinom gelmesi üzerine
radikal prostatektomi yapılıp materyalin patolojik incelemesinde yaygın yüksek
dereceli prostatik intraepitelyal neoplazi dışında küçük damarlarda fi̇brinoid
nekroz, fokal granülom formasyonu oluşturan iltihabi infiltrasyon ve nekrotizan
vaskülitik degişiklikler saptanması üzerine sistemik vaskülitik süreçlerin değerlendirilmesi amacıyla tarafımıza yönlendirilmiş.
Bulgular: Sistemik sorgulamasında allerji, astım, sinüzit; işitme problemi;
hemoptizi öyküsü; nöropatik yakınmaları yoktu. Fizik muayenesi doğaldı. Son
3 ay içinde kreatinin değerlerinde progresif bir artış ve aktif idrar sedimenti gözlenmesi üzerine nefrolojik olarak değerlendirildi. Böbrek boyutları ve parankim
kalınlıkları alt sınırda, parankim ekojeniteleri ise artmıştı. Renal dopplerinde
bilateral renal arterde akım mevcut olup rezistivite indeksi normal aralıktaydı.
İdrar kültüründe üreme olmadı. Yirmi dört saatlik idrarda total protein 3,5 g/
gün protein, mikroalbümin 2,5 g/gündü. Hastaya, hızlı ilerleyici glomerülonefrit
ön tanısıyla renal biyopsi yapıldı. Romatolojik belirteçlerden MPO-ANCA: 35
IU/ml (N<12 IU/ml) olarak saptandı. C3, C4 ve anti-GBM dahil olmak üzere
diğer belirteçleri negatifti. Çekilen toraks bilgisayar tomografisinde (BT) arkus
aortada duvar kalınlaşması ve akciğer parankiminde buzlu cam dansitesindeki
opasiteler vaskülit ile uyumlu olarak değerlendirildi. Paranazal BT’de de vaskülit ile uyumlu tutulumlar mevcuttu. İşitme testi, ince lif elektromiyografi göz ve
kulak, burun, boğaz muayenesi doğaldı. Renal biyopsi sonucu diffüz nekrotizan
vaskülit olarak sonuçlanan hastaya ardışık 3 gün, 1 gram pulse steroid tedavisi
uygulandı. Pulse steroid sonrası kreatinin değerlerindeki artışın devam etmesi
üzerine plazmaferez, siklofosfamid ve rituksimab tedavilerine başlandı. Yedi seans plazmeferez, bir kurs rituksimab, siklofosfamid ve idame metil-prednisolon
tedavileri altında kreatinin 4,09 mg/dl’den 2,5 mg/dl’ye geriledi; 24 saatlik idrardaki total protein 1,9 g/gün’e düştü. Ürolojik açıdan yapılan multiparametrik manyetik rezonans (MR) görüntülemesinde nüks lehine bulgu yoktu, postoperatif 3. ayında bakılan prostat spesifik antijen (PSA): 0,047 olup remisyonda
tedavisiz takip edilmesi önerildi.
Sonuç: Vaka serileri ve post mortem analizler incelendiğinde ANCA ilişkili
vaskülitlerde prostat tutulumu %2,3-%7,4 arasında seyretmektedir. Literatürlerdeki vakaların büyük bir kısmında C-ANCA pozitifliği belirtilmiş olsa da bir
kısmında ANCA hakkında bilgi verilmemiştir. Çoğunda, tanı anında PSA yüksekliği ve dijital rektal muayenede nodüler prostat yapısı nedeniyle malignite
açısından yüksek riskli kabul edilip biyopsiye gidilmiştir. Biyopsi sonucunda
granülomatöz yapılar ve nekrotizan vaskülitik bulgular gelmiştir. Bizim vakamız
prostatta hem yaygın yüksek dereceli prostatik intraepitelyal neoplazi hem de
vaskülitle uyumlu tutulumlarının olması nedeniyle diğerlerinden ayrılmıştır.

püstüllosiz saptanmıştır. Hasta, 15 gün önce başlayan göğüs ön duvarındaki
ağrı yakınması ile romatolojiye başvurdu. Fizik muayenesinde sternum üzerinde
ve sağ sternoklavikular eklemde hassasiyet saptandı. Laboratuvar testlerinde
romatoid faktör, anti siklik sitrülinize protein, human lökosit antijeni B27 (HLA
B27) negatif olarak saptandı. Eritrosit sedimantasyon hızı (ESH): 78 mm/saat,
C reaktif protein (CRP):26 mg/L olarak saptandı. Tam kan sayımı, sero-immünolojik ve diğer biyokimyasal testleri normal olarak değerlendirildi. Kemik sintigrafisinde SAPHO sendromu ile uyumlu olarak aktivite artışı izlendi (Şekil 1).
Cilt ve kemik tutulumu olan hastaya metotreksat ve metilprednizolon tedavisi
birlikte başlandı. Takipte cilt lezyonları geriledi. Laboratuvar testlerinden ESH
ve CRP değerleri normal seviyeye döndü. Hastanın izleminde sternal hassasiyetinin tekrarlaması ve kostokondritlerinin devam etmesi üzerine tedavisine
sulfasalazin eklendi. Yeterli yanıt görülmeyen hastaya izoniazid profilaksisi ile
adalimumab tedavisi başlandı. Hastanın izleminde cilt ve kemik lezyonları tamamen normale dönmüş olup, hasta remisyonda izlenmeye devam etmektedir.
Tartışma: İskelet sisteminde en sık anterior göğüs duvarı (özellikle sternum)
tutulumu izlenmekte ve hastalık için tipik kabul edilmektedir. Cilt lezyonlarrna
eşlik eden ve ataklar tarzında ortaya çıkan hiperostozis, sinovit, artrit ve steril
inflamatuvar kemik lezyonlarının varlığı klinik açıdan tanı koydurucu özelliklerdir. SAPHO sendromu klinik bir tanı alıp, histopatoloji de dahil kesin tanı
koyduracak laboratuvar yöntemi bulunmamaktadır. HLA B27 pozitifliği %30
olarak bildirilmekte olup olgumuzda da negatif saptanmıştır. Olgumuzda cilt lezyonlarından sonra sternal hassasiyet gelişmiş olup, kemik sintigrafisinde sternal
tutuluştan daha yaygın bir tutuluş izlenmiştir. Kemik sintigrafisinde “öküz başı
görünümü” SAPHO sendromu tanısında oldukça spesifiktir. Olgumuzda da olduğu gibi yakınması olmayan bölgelerde de sintigrafik aktivasyon izlenebilmektedir. Tedavisinde metotreksat ve steroid kullanılabilmekle birlikte, olgumuzda
olduğu gibi gerekli durumlarda TNF inh. gerekebilmektedir.
Anahtar kelimeler: SAPHO sendromu, sinovit, akne, püstüloz, hiperostoz, osteit, TNF
inhibitörü

Kaynaklar
1. Nguyen, M. T. et al. The SAPHO syndrome. Semin. Arthritis Rheum. 42, 254–265
(2012).
2. Kishimoto, M. et al. SAPHO syndrome and pustulotic arthro-osteitis. Mod. Rheumatol. 32, (2022).
3. Firinu, D., Garcia-Larsen, V., Manconi, P. E. & Del Giacco, S. R. SAPHO Syndrome: Current Developments and Approaches to Clinical Treatment. Curr. Rheumatol. Rep. 18, (2016).

Anahtar kelimeler: Prostat adenokarsinomu, vaskülit
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SAPHO SENDROMU
Mete Kara
İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Giriş: SAPHO sendromu; sinovit, akne, püstüloz, hiperostoz ve osteit bulgularıyla karakterize, kemik, eklem ve deri tutulumuyla seyreden, nadir görülen
kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Tedavisinde nonsteroid anti inflamatuvar ilaçlar (NSAİD), steroid, metotreksat, sulfasalazin, antibiyoterapiler, bifosfonatlar,
kolşisin ve tümör nekrozis faktör inhibitörleri (TNF inh.) kullanılabilmektedir.
SAPHO sendromu tanısı ile izlenen, TNF inh. kullanılması gereken bir hasta
sunulmaktadır.
Vaka Özeti: 54 yaşında kadın hastada, 1 ay önce avuç içinde ve ayak tabanlarında başlayan ve yaygınlaşan püstüler tarzda döküntüleri olması üzerine
dermatoloji tarafından yapılan cilt biyopsisinde akut jeneralize ekzentamatöz
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Şekil 1. Her iki 1. kosta anterior kolları sternum komşuluklarında, sağ sternoklavikular
eklemde, sağ 1. kosta sternal eklemde yoğun odak tarzında, lomber 5. vertebra sağ
yarısında odak tarzında sağ ayak bileği eklemi lokalizasyonunda odak tarzında artmış
aktivite tutulumları ve kraniumda frontoparietal bölgede diffüz ılımlı aktivite artışı
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ATEŞ VE BOYUNDA ŞİŞLİK İLE BAŞVURAN HASTADA KİKUCHİFUJİMOTO HASTALIĞI: OLGU SUNUMU
İrem Demirci1, Olga Meltem Akay3, Elif Er Gülbezer2
1Koç Üniversitesi Hastanesi, İç Hastalıkları

2Koç Üniversitesi Hastanesi, İç Hastalıkları - Romatoloji

3Koç Üniversitesi Hastanesi, İç Hastalıkları - Hematoloji

Giriş: Nekrotizan histiositik lenfadenit olarak da bilinen Kikuchi-Fujimoto
hastalığı (KFH), ilk kez 1972’de Japonya’da Kikuchi ve Fujimoto tarafından
tanımlanmıştır. İyi huylu ve kendini sınırlayan bir hastalık olup çoğunlukla genç
erişkinleri etkilemektedir. Sıklıkla servikal lenfadenopati ve yüksek ateş ile seyrederken gece terlemesi, kilo kaybı, halsizlik gibi semptomlar da eşlik edebilir.
Etiyolojisi tam olarak aydınlatılamamış olmakla birlikte çeşitli virüslerle (herpes
virüsler, ebstein-barr virüs) tetiklenen bir hiperimmün reaksiyon olduğu düşünülmektedir. Sistemik lupus eritamatozis (SLE) ile birlikteliği sık olarak bildirilir.
Histopatolojik incelemede lenfoma ile karışabilir. Lökopeni, karaciğer fonksiyon
testlerinde bozulma ve sedimentasyon yüksekliği gözlenir. Yazıda ateş ve boyunda şişlik ile başvuran 26 yaşında erkek bir KFH olgusu sunulmaktadır.
Olgu: Yirmi altı yaşında erkek hasta, bir aydır olan ateş, halsizlik, gece
terlemesi, boyunda şişlik, eklemlerinde ağrı, şişlik ve tutukluk şikayetleriyle
başvurdu. Yapılan boyun ultrasonografisinde reaktif lenfadenopatiler saptandıktan sonra uzunca bir süre antibiyotik tedavisi kullandığı ancak şikayetlerinin
gerilemediği öğrenildi. Fizik muayenesinde bilateral servikal ve submandibuler
bölgede çoklu lenfadenomegaliler (LAM) tespit edildi. Tetkiklerinde lökopeni
(3350K/uL), lenfopeni (1000K/uL), periferik yaymada atipik/reaktif lenfosit,
c-reaktif protein (CRP:17,3mg/L), laktatdehidrojenaz (LDH:440U/L) ve d-dimer
(3340ug/L) yüksekliği saptandı. Viral seroloji negatifti. Görüntüleme testlerinde,
sağ servikal-submandibuler, intraabdominal, bilateral aksiller ve pektoral bölgede çok sayıda LAM ve hepatosplenomegali saptandı. Sağ servikal bölgedeki
lenf nodundan eksizyonel biyopsi yapıldı. Biyopsi sonucunda nongranülomatoz, nongranülositik nekrozun eşlik ettiği lenfadenit saptanmış olup bu özellikler
çerçevesinde ön planda Kikuchi-Fujimoto hastalığı ile uyumlu lenfadenit düşünüldü. Genç hasta mevcut bulgularla SLE ve diğer romatolojik hastalıklar
yönünden incelendi. Romatolojik sorgulamasında ve tetkiklerinde anlamlı
bulgu saptanmadı (ANA, AntidsDNA, ENA profili, RF negatif; C3-C4 normal).
Tedavisiz izleme alınan hastanın bulguları kendiliğinden geriledi. Hasta 1 yıldır
asemptomatik olarak izlenmektedir.
Sonuç: Nedeni bilinmeyen ateş ve servikal lenfadenopatiyle başvuran
olgularda iyi seyirli bir hastalık olarak KFH de akla gelmelidir. Ayırıcı tanıda
malign lenfoma, SLE, enfeksiyöz mononükleoz, kedi tırmığı hastalığı, toksoplazma ve tüberküloz lenfadeniti mevcuttur. Tanısı diğer etiyolojik sebeplerin
dışlanması sonrası histolojik olarak konur. Tedavisinde genellikle semptomlara
yönelik destekleyici tedavi kullanılır. Hastalık 3-6 ay içinde spontan gerileyerek
düzelmektedir.
Anahtar kelimeler: Ateş, Boyunda Şişlik, Kikuchi-Fujimoto
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MULTİPL VE DEV TOFÜSLERİ OLAN BÖBREK YETMEZLİKLİ BİR
GUT HASTASI
Didem Koca1, Kenan Aksu2, Fatih Taştekin2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Romatoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Özet: Gut, monosodyum ürat monohidrat (MSU) kristallerinin eklemlerde
ve diğer dokularda birikimi ile karakterize inflamatuvar bir hastalıktır.
Akut intermittan gut, ilerleyici gut artriti, kronik (tofüköz) gut, klasik olmayan gut gibi klinik şekillerde karşımıza çıkabilen gut tedavi edilmediği takdirde
kronikleşebilir ve eklem harabiyetine ve başta böbrekler olmak üzere organ hasarlarına yol açabilir. Olgumuz uzun süreli gut tanısına sahip olup ilaçlarını düzensiz kullanmış, takiplerine gitmemiş ve takibinde böbrek yetmezliği gelişmiştir.
Tarafımıza vücudunda yaygın, multiple dev tofüs ve sağ ayak bileğinde artrit
şikayeti ile başvurdu.
Giriş: Gut; uzun süreli hiperürisemiyi izleyen eklem ve dokularda monosodyum ürat monohidrat kristallerinin birikimi sonucu yineleyici akut artrit atakları
ile karakterize bir hastalıktır. Hipokrat, gutu; ayak başparmağı, dirsek ya da diz
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tutulumuna dayanarak podogra, cheiagra ya da gonagra olarak adlandırmıştır.
Gut terimi ise Latince 'gutta' (damla) kelimesinden türetilmiş olup, ilk olarak 13.
yüzyılda kullanılmıştır.
Hiperürisemik tablonun gelişmesi, aşırı ürik asit yapımına ya da ürik asitin
renal atılımındaki azalmaya ya da bu iki olayın birlikteliğine bağlı olabilir.
Kabul edilen serum ürik asit üst sınırı erkeklerde 7.0 mg/dl, kadınlarda 6.0
mg/dl'dir.
Genellikle orta ve ileri yaşlarda ve daha çok erkeklerde ve postmenopozal
kadınlarda görülen gut; asemptomatik hiperürisemi dönemi, akut gut artriti
dönemi, interkritikal dönem ve kronik tofüslü gut dönemi olmak üzere dört farklı
klinik evrede incelenebilir.
Kronik gut hastalarında ürik asit kristalleri eklem ve eklemlerin çevresindeki
dokularda birikim yaparlar. Bu kristallerin aşırı birikimlerine tofüs denir. Deri
altında şişlik şeklinde oluşurlar. Tofüs genellikle hasta eklemlerin içinde veya
çevresinde, dirseklerin yanında, parmakların üstünde, ayak baş parmağında ve
kulak kıvrımında yerleşir. Tofüs tedavisi yapılmazsa eklemlerde hasar oluşturur.
Kronik olgularda tofüslerin eklem harabiyeti yapabileceği bu nedenle tedavideki gecikmelerin cerrahiye yol açabileceği ve hastaların takibinin aralıklı olarak
yapılmasının hastalığın prognozunda önemli yere sahiptir.
Olgu: 48 yaş erkek hasta. Bilinen Gut tanılı. 23 sene önce başparmağında
ağrı ve kızarıklık olması nedenli Dokuz Eylül Üniversitesine başvuran hasta Gut
tanısı almış ve 1 mg/gün kolşisin ile 300 mg/gün allopurinol tedavisine başlanmış. O dönem bu atak öncesinde atakları olduğunu belirten hasta bu süreçte
7 senedir takiplerine gitmemiş ve ilaçlarını düzensiz kullanmış. Tarafımıza uzun
zamandır devam eden ve 1 aydır artan sağ ayak bileğinde şişlik olması üzerine
başvurdu. Beden kitle indeksi 30 olan hastanın, klinik muayenesinde sağ ayak
bileğinde şişlik, hareket kısıtlılığı, ağrı ve Vücunda özellikle ekstremitelerde yoğun olmak üzere yaygın tofüsleri mevcuttu.(Kulak, diz, el, ayak bileği, burun)
Laboratuvar tetkiklerinde karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri normal değerin üstünde ve CRP:542 şeklinde olup hastada akut böbrek yetmezliği, sepsis
tablosu mevcuttu. Direkt grafide hastanın sağ el ayak bileği ekleminde; eklem
aralığında ileri derecede daralma ve dejeneratif değişiklikler ve yumuşak doku
şişliği saptandı. Sağ ayak bileğine ponksiyon yapıldı ve külterde metisilin sensitif
Staf. Aureus üremesi olması üzerine enfektif odağa yönelik ampisilin/sulbaktam
tedavisi başlandı. Mevcut allopürinol tedavisi stoplandı.Febuksostat başlanması
ve mevcut enfeksiyon tablosu geriledikten sonra ortopediye cerrahi açısından
yönlendirilmesi planlandı. Takibinde hastanın genel durumunun kötüleşmesi
üzerine önce solunum takibinde kardiyak arrest gelişmiş olup exitus kabul edildi.
Tartışma: Gut hastalığı eklemlerde ürik asit kristallerinin birikmesi ile ortaya
çıkan inflamatuvar bir hastalıktır. Gut, ürik asidin yapımının arttığı veya yıkımının ve atılımının azaldığı durumlarda artan ürik asit seviyeleri ile ortaya çıkan
bir hastalıktır.
Gut hastalığı tedavisinde non steroid antiinflamatuvar ilaçlar, kolşisin, steroidler, adrenokortikoid hormon (ACTH) kullanılabilir ve bu ilaçlar hem artritleri
tedavi edici hem de hastalığı kontrol edici olarak etkindirler. Bu ilaçlar dışında
uygun hastalarda serum ürik asit seviyelerini düzenleyici olarak allopurinol ve
probenesid, febuksostat gibi ilaçlarda hastalığın kronikleşmesini engellemeye
yönelik olarak kullanılabilir. Kesin tanı almış gut hastalarında obezite, diyet, hipertansiyon için uygun medikal tedavi, alkol kullanımının azaltılması, diyabet
ve kronik böbrek yetmezliği gibi hastalıkların sıkı kontrolü gibi önlemler ile de
gut hastalığının kronikleşmesi önlenebilir. Öte yandan tedavi edilmediği takdirde tofüsler gelişerek kronik gut oluşabilir ve bu durum eklemlerde geri dönüşü
olmayan hasarlara ve artroplasti gibi cerrahi tedavilere sebep olabilir.
Olgumuz uzun süreli gut tanısına sahip olup ilaçlarını düzensiz kullanmış,
takiplerine gitmemiş ve takibinde böbrek yetmezliği gelişmiştir. Tarafımıza vücudunda yaygın, multiple dev tofüs ve sağ ayak bileğinde artrit şikayeti ile gelişmiş
olup tedavisi planlanmıştır. Tedavinin devamında böbrek yetmezliği gelişen gut
hastalarında başlanan allopürinol tedavisi öncelikle %50 azaltılmalı takibinde
kesilmesi önerilmiş olunup mevcut durumda allopürinol tedavisi stoplandı.
Febuksostat başlanması ve mevcut enfeksiyon tablosu geriledikten sonra ortopediye cerrahi açısından yönlendirilmesi planlandı. İlerleyen süreçte hastanın
genel durumunun kötüleşmesi üzerine önce solunum takibinde kardiyak arrest
gelişmiş olup exitus kabul edildi.
Sonuç olarak tanıdaki gecikmeler gereksiz tetkik ve ilaç kullanımına neden
olmakta, hastalığın yol açtığı kronik eklem ve böbrek tutulumları nedeniyle de
hastaların hayat kaliteleri büyük oranda bozulmaktadır. Gut hastalığında; erken
tanı, organ etkilenmesine izin vermeyen antihiperürisemik tedavi, eşlik eden
komobirditelerin iyi yönetilmesi hastalığın tedavi ve prognozunda esas noktayı
oluşturduğu akılda tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: Allopürinol, Kolşisin, Gut, Akut böbrek yetmezliği, Febuksostat, Hiperürisemi, Artrit.

Kaynaklar
1) Saag KG, Choi H. Epidemiology, risk factors, and lifestyle modifications for gout.
Arthritis Res Ther 2006;8 Suppl 1:S2.
2) Braunwald E, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Longo Dan L, Jameson Larry J (Çeviri: Y. Sağlıker). Harrison iç has- talıkları prensipleri. İstanbul: Nobel kitabevi;
2004:1979- 2018.
3) 2012 American College of Rheumatology Guidelines for Management of Gout.
Part 1, and Part 2, Systematic Nonpharmacologic and Pharmacologic Therapeutic
Approaches to Hyperuricemia.
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Sağ helix/antihelix tofüsler
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ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA METOTREKSAT(MTX)
İNTOKSİKASYONU
Büşra Güzel, Merve Çağla Korkmaz, Hasan Sözel
Akdeniz Üniversitesi

Sağ elde yaygın dev tofüsler

Sağ elde yaygın dev tofüsler

Giriş: Metotreksat, Romatoid artritli hastaların tedavisinde ve diğer birçok
inflamatuar artrit ve otoimmün hastalık formunda yaygın olarak kullanılır.Hastalar bazen yanlış kullanıma bağlı aşırı dozda metotreksat alabilirler.MTX toksitesi
pansitopeni, oral stomatitler, karaciğer enzim yüksekliği ve böbrek fonksiyon bozukluğuna neden olur. Yönetim, toksisitenin klinik veya laboratuvar kanıtı olup
olmadığına bağlıdır.Mtx intoksu düşünülen hastalarda tam kan sayımı, karaciğer
enzimleri ve böbrek fonksiyon testleri değerlendirilmelidir. MTX intoks düşünülen
hastalarda öncellikle MTX tedavisine ara verilmelidir. Aşamalı olarak kötüleşen laboratuvar bulguları, hepatik aminotransferazların normalin üst sınırının iki katına
çıkması, şiddetli stomatit ve gastrointestinal toksisite olan hastalarda hasta iyileşene kadar intravenöz lökovorin (5 ila 10 mg 12 saatte bir) ile tedavi ederiz. İyileşme, pansitopeninin çözülmesi ve oral stomatitlerin iyileşmesiyle karakterize edilir.
Olgu: 74 yaş kadın hasta tarafımıza bir aydır olan halsizlik,efor dispnesi ve
eşlik eden oral mukozitleri ile başvuruyor.Hasta bilinen seronegatif ra tanısı olup
5 sene önce MTX oral 15 mg/hafta başlanmış ancak hastanın son zamanlarda hastanın yanlış kullanım sonucu mtx 15 mg/gün alıp,MTX ile beraber folbiol
kullanmadığı öğrenilmiştir. Fizik muayenesinde ağızda ve burun kenarında mukozitleri saptandı.Aktif hassas şiş-kızarık eklem saptanmadı. Konjuktival solukluğu mevcut olup aktif kanama odağı saptanmadı.Başvurusunda bakılan tetkikleri
hgb:5.6g/dL, MCV:95,4 wbc: 2,21BIN/mm3 fL, nötrofil:0,92 BIN/mm3,plt:101
BIN/mm3, PT:12.97sn,INR:1.23, APTT:24, retikülosit:0.2, kreatin:1,79 mg/dL
alt:41 ast:39, folat düzeyi:1.59 olarak saptandı. Hasta iç hastalıkları servise semptomatık anemi ve pansitopeni etiyolojı araştırılmak üzere interne edildi.Periferik
yaymasında;anizositoz, poikilositoz, hipokromi mevcut, şistosit görülmedi. Yer yer
çomak hücre görüldü. Trombosit kümesi görülmedi ve her 2 alanda 1adet trombosit izlendi. Anemi nedenli bakılan nutrisyonel parametrelerinde folat eksiliği saptandı.Mtx intoksu düşünülmüş olup metotreksata ara verildi.Semptomatik anemisi
olması nedenli 2ü es replasmanı yapıldı, folbiol oral 5mg/gün başlandı,nötropenisi
için tek doz filgrastim 30mu subkutan yapıldı,Febril nötropeni gelişimi açısından
ateş ve yakın klinik takibi yapıldı,mukozitlerine yönelik palyatif ağız bakımı başlandı.
Kemik iliği MTX etkisi ile supresyonu ön planda düşünülerek kalsiyum folinat 50mg/
gün başlandı ve 5 gün devam edildi.Hastanın klinik bulguları ve tam kan sayımında
pansitopeni düzelme eğiliminde olmasıyla beraber kalsiyum folinat 5.günde kesilerek taburcu edildi. Rutin kontrollerine devam edilmekte olup,aktif romatolojik
yakınması olmayıp MTX tekrardan başlanmadı.ilaçsız izlemde takip edilmektedir.
Sonuç: Ra tanılı hastalarda oral mukozit,pansitoni, anemi, karaciğer enzim
bozukluğu, kreatin yüksekliği gibi durumlarda MTX intoksikasyonu akla gelmelidir. MTX kullanımı ve kullanım şekli sorgulanmalıdır. Mtx alan hastalarda beraberinde folik asit kullanımı özellikle önerilmelidir. Mtx intoksikasyonunda şüphe
edilen hastalarda acilen tedavisine ara verilmelidir, yakın tam kan sayımı ve
rutin biyokimya takibi yapılmalı, düzelme olmaması durumunda antidot olarak
kalsiyum folinat verilmelidir
Anahtar kelimeler: 1-metotreksat 2-romatoid artrit

Kaynaklar
1. Klinik romatoloji güncellenmiş 2.baskı ema tıp kitabevi
2. Romatoloji tanı ve tedavi current lange 3.baskı güneş tıp kitabevi
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AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ TANILI HASTALARDA EKLEM
TUTULUMU VE ÖZELLİKLERİ, TEK MERKEZ VERİLERİ
Selcan Yenigün 1, Şura Nur Başpınar1, Mebrure Burçak Yüzbaşıoğlu1, Serdal
Uğurlu2
1İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Romatoloji Bilim Dalı

Amaç: Bu çalışma ile tersiyer merkez olan bir kohortta Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) tanısı alan, eklem tutulumu olan hastaların prevalansı, atak ve atak
dışı andaki laboratuvar tetkikleri, genetik mutasyon analizi, demografik verileri,
atakların özellikleri, eklem tutulumunun özellikleri, eşlik eden hastalıklar, aldık-
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ları tedaviler ve tedavilere olan yanıtları geriye dönük olarak ayrıntılı incelenerek
literatüre bu konuda katkı sağlanması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: 2005-2020 arasında kliniğimizde AAA tanısı alan hasta grubundan eklem tutulumu saptanmış olanların kayıtları, dosya ve hastane
otomasyon sistemi üzerinden geriye dönük taranmış ve veriler kaydedilmiştir.
Eklem tutulumu olmayan ve 18 yaşını doldurmamış hastalar çalışmaya dahil
edilmemiştir.
Bulgular: 2350 hastalık kohorttan 954 hastanın eklem tutulumu mevcuttu
(%40). Cinsiyet dağılımında kadın/erkek oranı 2 bulundu. Çalışmaya alınan
hastaların ortanca yaşı 37’ydi. 412 hastada (%43) eşlik eden komorbiditeler
mevcuttu (Şekil 1). 702 hastada (test yapılanların %89’u) MEFV geni mutanttı.
En az bir ekzon 10 mutasyonu taşıyan hasta sıklığı %79’du.Ekzon 10 mutasyonlarının patojenik olan grubunda en sık saptanan M694V’dir, en az bir M694V
mutasyonu taşıyan hasta sayısı 516’dır, bu sayı tüm hastaların %54’ünü, genetik test sonucu bilinen hastaların %65’ini oluşturmaktadır. En sık eklem tutulum
paterni asimetrik (%73), eklem sayısı monoartrit (%56), tutulan eklem ayak
bileğiydi (%73). Kırmızı artrit sıklığı %64’tü. 695 hastada ilk atakta eklem tutulumu saptandı (%73). HLA-B27 bakılan hastaların %13’ünde pozitifti, HLAB27’si pozitif olan hastaların %88’inde eşlik eden Ankilozan Spondilit mevcuttu. Bu çalışmada AAA tanılı ve eklem tutulumu olan hastalarda MEFV geninde
ekzon 10, özellikle M694V mutasyonunun sıklığının yüksek olduğunu, kadın
cinsiyetin sık olduğunu, semptomların başlangıç yaşının diğer tutulumlara göre
daha erken olduğunu, kolşisin direncinin genel AAA popülasyonundan fazla olduğunu (%13), hastalık kontrolünün sağlanması için gereken kolşisin dozunun
ve biyolojik ajanların kullanım sıklığının fazla olduğunu saptadık.
Sonuç: Alt ekstremite büyük eklemlerinde kırmızı mono-oligoartrit saptanan
ve hastalığın sık görüldüğü bölgelerde AAA tanısı düşünülmelidir. M694V mutasyonunun sık, hastalık kontrolü için gereken kolşisin dozunun yüksek olması
AAA ve artriti olanlarda hastalık seyrinin ağır olabileceğini desteklemektedir.
Sakroileit ve spondiloartropati sıklığı özellikle M694V mutasyonuna sahip bireylerde belirgin ölçüde artmıştır ve eklem tutulumu özellikleri benzemektedir, bu
durum patogenezlerinde ortak bir nokta olabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar kelimeler: Ailevi Akdeniz Ateşi, artrit, otoinflamatuvar hastalıklar

Kaynaklar
1. Lidar, M. and A. Livneh, Familial Mediterranean fever: clinical, molecular and
management advancements. Neth J Med, 2007. 65(9): p. 318-24.
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Tablo 1. En az bir M694V mutasyonu taşıyan ve taşımayanların karşılaştırılması
En az bir M694V
mutasyonu taşıyanlar
(n=517)

M694V mutasyonu
taşımayanlar (n=437)

353:164 (2,14:1)

285:152 (1,87:1)

NS

Ailede AAA öyküsü n,(%)

355 (69)

225 (52)

<0,001

Kırmızı artrit n,(%)

311 (61)

200 (45)

<0,001

İlk atakta artrit n, (%)

318 (67)

214 (49)

<0,001

Alt ekstremitede artrit n, (%)

464 (89)

349 (80)

NS

Simetrik/asimetrik tutulum
oranı (S:A)

110:391 (0,28:1)

88:331 (0,26:1)

NS

Kolşisin yanıtı n,(%)

427 (83)

394 (90)

0,002

Biyolojik ajan kullanımı n, (%)

76 (14)

46 (10)

0,004

Cinsiyet (K:E)

p değeri
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ADRENAL YETMEZLİKTE FARKINDALIK
Metin Işık
Özel 100. Yıl

Bu bildiride sizlere 4 yıldır Almanya'da CRP yüksekliği, ateş, vücutta yanma
hissi nedeni ile sürekli antibiyotik tedavisi verilen 22 yaşında bir erkek hastayı
sunacağız. Hasta 6 yaşından beri Duchenne Musküler Distrofi tanısı ile izlenmekte olup aynı zamanda kısmi otizm tanısı da mevcuttur. Hastanın yapılan
ayrıntılı incelemelerinde tüm romatolojik hastalıklar, malignite ve ateşe neden
olabilecek enfeksiyon belirteçleri çalışılmış olup bir sonuca ulşaşılamamış. Hastanın en son olarak PET-CT tetkiki de yapılarak herhangi bir yerde tutulum
olupo olmadığına bakılmış ancak tutulum görülmemiş. Hastanın son dozu 9 yıl
olmak üzere 3 yıl boyunca bir bilimsel çalışlma kapsamında steroid kullandığı
annesinden öğrenilmiş olup şu an ilaç kullanımı yoktur ve tekerlekli sandalyede
kısmi ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumdadır. Hastada ilk etapta hemen adrenal yetmezlik düşünülerek kortizol ve ACTH seviyeleri istenmiştir. CRP değerinin 66.2 mg/l olduğu esnada ACTH 9 (0-46 ng/l) ve kortizol değeri 5.1 ug/dl
saptanmıştır. Çekilen hipofiz MRI'da ise parsiyel Empty Sella raporlanmış olup
hastaya Sustanon aylık veGenkort (hidrokortizon) 10mg/gün başlanmıştır. Bir
haftanın sonunda CRP 22 mg/l değerine düşmüş olup hastanın yanma ve ateşi
tekrar etmemiştir.
Literatür incelendiğinde adrenal yetmezlik tablolarında genelde karın ağrısı,
ateş, yanma hissi ve CRP yüksekliği olduğu ortalama kortizol seviyesinin %
civarı seryrettiği bildirilmiştir.
Steroidin yoğun olarak kullanıldığı günümüzde genel dahiliye ve romatoloji
uzmanlarının bu durumlarda aklında tutması gereken bir tanı da bu olabilir.
Anahtar kelimeler: adrenal yetmezlik, ateş, crp yüksekliği

Kaynak
Bancos I, Hahner S, Tomlinson J, Arlt W. Diagnosis and management of adrenal
insufficiency. Lancet Diabetes Endocrinol. 2015 Mar;3(3):216-26. doi: 10.1016/
S2213-8587(14)70142-1.
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RA HASTALARINDA FGF-23 DÜZEYLERİNİN HASTALIK
AKTİVASYONU VE RADYOLOJİK HASAR İLE İLİŞKİSİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Direnç Şerif Çelik
Cizre Devlet Hastanesi

Eşlik eden hastalıklar

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Amaç: Romatoid artrit (RA) hastalarında ve sağlıklı kontrollerde fibroblast
growth factor-23 (FGF-23) düzeylerinin karşılaştırılması ve RA hastalarında
FGF-23 düzeylerinin hastalık aktivasyonu, kemik mineral yoğunluğu ve radyolojik hasar skoru ile ilişkisinin değerlendirilmesi.
Gereç ve Yöntem: Bu olgu-kontrol çalışmasına 63 RA hastası (kadın/
erkek:47/16) ve 53 sağlıklı kontrol (kadın/erkek:40/13) dahil edildi. Tüm katı-
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lımcıların FGF-23 plazma düzeylerine bakıldı. Tüm RA hastalarının el ve ayak
röntgenleri çekildi ve kemik mineral dansitometre (KMD) ölçümleri yapıldı.
RA hastaları hastalık aktivitelerine göre aktif RA (DAS28>3,2) ve inaktif RA
(DAS28≤3,2) alt gruplarına ayrıldı. Tüm RA hastalarının ve Modifiye Sharp
Skorları iki araştırmacı tarafından hesaplandı. FGF-23 düzeyleri gruplar ve alt
gruplar arasında karşılaştırıldı. RA hastalarında FGF-23'ün DAS28, Modifiye
Sharp Skoru ve KMD ölçümleri ile korelasyonlarına bakıldı.
Bulgular: RA hastalarında ve sağlıklı kontrollerde ortanca (minimum(min)maksimum(mak)) FGF-23 düzeyleri sırasıyla, 20,07 (11,20-51,02) ve 26,36
(12,57- 49,45) bulundu (p<0,001). Aktif ve inaktif RA hastalarında ise ortanca (min-mak) FGF-23 düzeyleri sırasıyla, 21,40 (13,90-51,02) ve 17,89
(11,20-31,19) bulundu (p<0,001). RA hastalarında FGF-23, DAS28 ile korele
(Rho=0,301, p=0,017), ancak sırasıyla, femur (Rho=-0,430, p=0,736) ve
lomber vertebra (Rho=-0,066, p=0,605) KMD ölçümleri ile korele değildi. RA
hastalarında 1. araştırmacının değerlendirdiği Modifiye Sharp erozyon skoru
FGF-23 ile anlamlı düzeyde koreleydi (Rho=0,273, p=0,036), 2. araştırmacının değerlendirmesinde ise anlamlı olmaya yakındı (Rho=0,230, p=0,08).
Sonuç: FGF-23 plazma konsantrasyonu RA’da sağlıklı popülasyona göre
düşüktür ve sistemik osteoporoz ile ilişkili değildir. Ancak, FGF-23, RA hastalarında hastalık aktivitesi ve lokal kemik kaybı ile pozitif korelasyon göstermektedir. Sistemik osteoporoz, RA’da, FGF-23 dışında farklı mekanizmalarla gelişiyor
olabilir. FGF-23 özellikle hastalığın aktif dönemlerinde, tutulan eklemlerdeki
kemik resorbsiyonundan sorumlu patofizyolojik nedenlerden biri olabilir.

Hastalık aktivasyon belirteçleri ve lab. bulgularının kıyaslanması

Anahtar kelimeler: DAS28, FGF-23, osteoporoz, modifiye Sharp skoru, romatoid artrit
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FGF-23 ve DAS korelasyon grafiği
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TIRNAKTAN TANIYA: SARKOİDOZ
Yağnur Uzun1, Bahar Özdemir2, Orhan Küçükşahin2, Abdulsamet Erden2,
Servet Güreşçi3
1Ankara Bilkent Şehir Hastanesi İç Hastalıkları
2Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Romatoloji

3Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Tıbbi Patoloji

Giriş: Sarkoidoz, etyolojisi bilinmeyen multisistem nonkazeifiye granülomatöz bir hastalıktır. Etkilenen doku ve organlarda patolojik olarak, nonkazeifiye granülomların varlığı ile karakterizedir. Tipik olarak genç yetişkinleri etkiler.
Sarkoidozun en çok akciğerleri, deri ve eklemleri tuttuğu bilinse de tüm organ
sistemlerini etkileyebilir [1,3]. Sarkoidozun atipik tutulumları literatürde bildirilmiştir. Tırnak yatağı tutulumu sarkoidozda nadir görülen bir tutulum bölgesidir.
Burada, el ve ayak parmağı tırnak yatağında yumuşak dokuda tutulumu olan
sarkoidoz olgusunu sunucağız.
Vaka: 26 yaş kadın hasta, hastalık ve ilaç kullanım öyküsü yok. Sağ el 3.parmak distal falanks anterior pulpanın tırnak dibi komşuluğunda oluşan şişlik ve
şekil bozukluğu ile başvurdu (şekil 1-A). Eşlik eden semptom ve bulgusu yoktu.
El grafisi 3. parmak lateral görüntüde yumuşak doku şişliği görüldü (şekil 1-B).
Bu bölgeden patolojik inceleme için biyopsi örnekleri alındı. Daha sonra hasta
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sol ayak 1. parmak distal falanksında şişlik ve ağrı ile yeniden başvurdu. MR
görüntülemede, sol ayak 1. parmak distal falanksında intramedüller alanda yerleşimli, tırnak yatağına da uzanımı bulunan yaklaşık 21x12 mm boyutlarında
kitle lezyonu izlendi (şekil 3-A, şekil 3-B). Bu bölgeden de patolojik inceleme
yapıldı. Biyopsi sonuçları sıra ile, nonnekrotizan granülomatöz inflamatuar proçes ve periferik sinirleri içeren granülomatöz reaksiyon olarak yorumlandı (şekil
3-C). Ayırıcı tanıda ön planda, granülomatöz reaksiyon yapan hastalıklar değerlendirildi ve tetkik edildi. Hastadan ayırıcı tanı için lyme testi, ANCA ifa/elisa,
interferon gama salınım testi istendi.Negatif olarak sonuçlandı.Posteroanterior
akciğer grafisinde bulgu saptanmadı (şekil 2). ACE düzeyi 61.7 u/l (normal üst
sınır:52 u/l)olarak sonuçlandı. Hastaya sarkoidoz tanısıyla prednisolon 5mg/
gün, metotreksat 10 mg/hafta, folbiol 5mg/hafta başlandı. Takiplerinde el ve
ayaktaki lezyon boyutunda küçülme izlendi (şekil 1-C).
Sonuç: Tırnak sarkoidozu; tırnaklarda incelme, kırılganlık, çukurlaşma,
kalınlaşma, enine katmanlaşma (tırnak yarılması), artan dışbükeylik, onikoliz
[4], subungual hiperkeratoz [5], çomaklaşma, yalancı çomak, tırnak kıvrımında
çatlaklı paronişi, pterjium [6], boyuna çıkıntı [7], splinter hemoraji [8] ve tırnak
yatağında kırmızı veya kahverengi renk değişikliği [9,10] ile kendini gösterebilir.
Hastalığın ilerlemesi sonunda pterjiyum oluşumuna (proksimal tırnak kıvrımının tırnak yatağına yapışması) ve tırnağın tamamen kaybolmasına (anonychia)
neden olabilir. Tırnak matriksinin granülomatöz infiltrasyonu ve sarkoidal granülomların tırnak yapılarına baskı yapması tırnak distrofisi görünümüne katkıda
bulunabilir. Sarkoidal tırnak plağı distrofisine sıklıkla falangeal kemik hastalığı
eşlik eder. Tırnak hastalığı ve kemik tutulumu kombinasyonu, parmaklarda iki
taraflı fuziform veya sosis şeklinde şişlikler ile ortaya çıkan bir sarkoidoz çeşidi
olan sarkoidal daktilitte ortaya çıkabilir [11]. Etkilenen parmakların radyografik incelemesi, distal falankslardaki erozyonları ortaya çıkarır. Parmak uçlarında
şişkinlik ile karakterize sarkoidal daktilitin nadir görülen ciddi bir formu olan
"drumstick daktiliti", lupus pernio ile ilişkilendirilmiştir [12]. Sarkoidozun, en çok
akciğer, deri ve eklemi etkilediği bilinse de atipik bölge tutulumlarını da göz
önünde bulundurmak gerekmektedir.
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Giriş: Aseptik apse sendromu, polimorfonükleer nötrofilleri içeren, etiyolojisi bilinmeyen sistemik bir hastalıktır. Aseptik apse sendromunun tipik sunumu
ateş, karın ağrısı ve lökositozu içerir, Nötrofillerden oluşan karın içi aseptik lezyonların varlığı ile karakterizedir. Tanı klinik, radyolojik, patolojik bulgular ve
enfektif hastalıkların dışlanmasıyla konulur. Antibiyotiklere yanıt alınamazken
kortikosteroidlere belirgin yanıt sağlanır (1). İlk vakalar 1990'larda tanımlanmıştır (2). 2007'de, %70'i inflamatuar bağırsak hastalığı (IBD) ile ilişkili olan
ve %60'ında relaps olan 30 vaka tanımlanmıştır (3). O zamandan beri, yeni
tutulumlar, (5,6) anti IL-1, anti TNF dahil olmak üzere yeni biyolojik tedavilerin
(4) etkisini açıklayan izole vakalar bildirilmiştir. Pozitron emisyon tomografisinin
(PET) kullanımı da hastalığın yönetimini değiştirmiştir (7).
Amaç: Bu vaka sunumu ile nadir bir sendrom olarak aseptik apse sendromuna dikkat çekmek amaçlanmıştır.
Vaka: 37 yaşında bilinen kronik hastalığı olmayan erkek hasta 1 yıldır mevcut olan ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, bacakta nodüler tarzda döküntü (resim
1) şikayetleriyle kliniğimize başvurdu. Tam kan sayımında %81 nötrofil ağırlıklı
lökosit 17.000/μl, hemoglobin 9,5 gr/dl ve trombosit sayısı 426000/μl tespit edilirken periferik kan incelemesinde lökoeritroblastik tablo yoktu. Biyokimyasında
akut faz yüksekliği mevcuttu. Crp:140 mg/l sedimentasyon: 111 mm Pozitron
Emisyon Tomografi (Pet) incelemesinde hepatosplenomegaliye eşlik eden, da-
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lakta daha dominant görünümde olmak üzere karaciğer ve dalak parankimi içerisinde hipodens-hipermetabolik nodüler lezyonlar, her iki akciğerde ametabolik
parankim nodülleri, batında paraaortokaval mesafelerde ve sol anterior diafragmatik yağlı dokuda birkaç adet ametabolik lenf nodları izlendi. Lenfoproliferatif
hastalık açısından kemik iliği biyopsi ve aspirasyonu, genetik incelemesi ve akış
sitometrik incelemesi destekleyici değildi. Akciğer, karaciğer ve bacak ön yüzünden alınan biyopsi örneklerinde apseleşen akut iltihabi infiltrasyon alanlar, bu
alanlarda çok sayıda multinükleer dev hücreler ve plazma hücrelerini de içeren
iltihabi granülasyon dokusu izlendi. Örneklerden giden kültürlerde üreme saptanmadı. Diğer enfektif tablolar da dışlanarak hastaya aseptik apse sendromu
tanısıyla kortikosteroid ve infliksimab tedavisi başlandı. Steroid tedavisi sonrası
ateşi gerileyen hasta 2. doz yükleme infliksimab tedavisi sonrası akut solunum
yetmezliği tablosunda yoğun bakım ünitesine transfer edildi ve kardiyak arrest
sonucu ölümü gerçekleşti
Sonuçlar: Aseptik apse sendromu için resmi bir tanı kriteri yoktur. Sonuç
olarak, aseptik apse sendromu enfeksiyon yokluğunda derin apselerin radyolojik kanıtı olan bir kişide dışlama tanısıdır. Bizim olgumuzda, steroid tedavisine
başlanmadan önce tüm makul yollarla enfeksiyon ekarte edildi. Buna bakteri,
mantar, kan kültürleri, viral ve bakteriyel etiyolojiler için serolojik testler, kültür
ve PCR ile test edilen pürülan materyal ile iki kere alınan karaciğer apsesi örneklemesi dahildir.
Tartışma: Aseptik apse senromunun, en sık görülen başlangıç prezentasyonu ateş, karın ağrısı, kilo kaybı ve periferik lökositozdur. Görüntüleme, çoğunlukla dalak ve karaciğeri içeren derin apse oluşumunu gösterir, ancak diğer potansiyel tutulum bölgeleri arasında akciğerler, lenf düğümleri, böbrekler,
pankreas, testisler ve beyin bulunur (8). Aseptik apse sendromunun patofizyolojisi net olarak anlaşılmamıştır. Derin dokuların steril nötrofilik infiltrasyonunun
karakteristik patolojik bulgusu, cildin steril nötrofilik infiltrasyonu ile karakterize
edilen nötrofilik dermatozlarınkine benzerdir. Pyoderma gangrenozum (PG),
sıklıkla inflamatuvar bağırsak hastalıklarıyla ilişkili olan bir nötrofilik dermatoz
örneğidir. Aseptik Apse Sendromu ve PG'nin aynı altta yatan otoinflamatuar
durumun bir spektrumuna ait olup olmadığı açık değildir. Bununla birlikte,
ikisi arasında histopatoloji farklı gözükmektedir. AAS'nin derin apseleri, klasik
PG formunda olmayan granülomatöz bir reaksiyonla çevrilidir (3). Antibiyotik
tedavisi AAS için evrensel olarak etkisizdir. Bununla birlikte, hastaların büyük
çoğunluğu (~%95) kortikosteroidlere yanıt verir (8). İdame tedavisi için ideal
rejim hala gelişmektedir. Tek başına steroid idame tedavisi uygulanan hastalarda, nüks artmıştır. DMARD'lar ve biyolojik hedefli ajanlar kullanılmıştır. AAS'yi
tedavi etmek için kullanılan DMARD'lar arasında azatioprin, kolşisin, siklofosfamid, siklosporin, metotreksat ve mikofenolat mofetil bulunur. Kullanılan biyolojik hedefe yönelik tedaviler arasında infliximab, adalimumab, etanercept,
anakinra, canakinumab ve tocilizumab yer almaktadır (9).

Karaciğer ve Dalakta Multiple Abse Görünümü

Anahtar kelimeler: Aseptik Apse Sendromu, Apse, Sendrom
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YOĞUN BAKIMDA YÜKSEK AKIMLI NAZAL OKSİJEN ALAN
COVİD-19 HASTALARINDA, KLİNİK VE LABORATUVAR
VERİLERİNİN PROGNOZA ETKİSİ
Berrin Aksakal
Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Zoonotik koronovirüsler ilk olarak 1960 yılında, human korovirüsler
ise 2002 yılında SARS-CoV olarak keşfedildi. Bu virüslerde Koronavirus (taçlı
virüs) olarak isimlendirilmiştir. S proteini virusun hücreye tutunmasını ve bulaşın sağlanmasında temel rol oynamaktadır(1). Dünya genelinde Covid-19
salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 milyonu geçti. 2019 Aralık ayı
sonunda Çin Wuhan’da ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde epidemiye yol açan
SARS-CoV-2 hayvanlardan insanlara geçiş yapan ve insandan insana bulaşan
yeni bir korona virüs olarak ortaya çıktı. 11 Şubat’ta COVİD-19 tanısı konuldu,
11 Mart 2020'de DSÖ tarafından pandemi ilan edildi(2). COVID-19 hastalığı
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tanısı alan hastalarda laboratuvar parametrelerinin hem mortalite hem de prognoz ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Yapılan çalışmalarda en çok eozinofil ve lenfosit gibi lökosit sayılarında azalma saptanmıştır. Bunun sitokin fırtınasının etkisinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ağır lenfopeni aynı zamanda mortalite
ile ilişkili bulunmuştur. COVID-19’da akciğerlere yüksek oranda nötrofilin göç
etmesi, dolaşan nötrofil sayısının yüksek olması ve lenfopeninin hastalarda bu
kadar belirgin olması nedeni ile NLR önemli bir parametre haline gelmiştir(3).
CRP ve prokalsitonin enfeksiyon ile ilişkili önemli bir parametredir. CRP ve serum Ferritin düzeyleri korona hastalarında normal aralıktan yüksek saptanmıştır(4).Prokalsitonin seviyeleri genellikle ilk başvuruda normaldir. Ancak şiddetli
COVİD-19'da sekonder bakteriyel enfeksiyonu ortaya çıkabilir ve bu nedenle
prokalsitonin değeri artabilir(5). COVID-19 hastalığının hiperkoagülabilite ile
ilişkili olduğu düşünülmektedir. D-dimer düzeyleri ile yapılan çalışmalarda,
yüksek değerlerin mortalite ve kötü prognoz ile ilişkili olduğu saptanmıştır(6).
Yapılan meta analize göre mortalite ile artmış WBC, nötrofil, CRP, LDH, PRC,
fibrinojen, D-dimer, ferritin, CK, IL-6 ve azalmış lenfosit, CD+3 lenfosit, CD+4
lenfosit, CD+8 lenfosit, eozinofil, monosit ve trombosit sayıları arasında anlamlı
ilişki saptanmıştır(7).
Materyal ve metod: Bu çalışmaya 32 hasta dahil edildi. Ü.E.A.H. Dahiliye Covid Yoğun Bakım Ünitesinde Kasım, Aralık 2021 ile Ocak 2022 de takip edilen Covid-19 tanılı ve yüksek akımlı nazal oksijen alan hastalar alındı.
Hastalara güncel Covid-19 tedavileri uygulandı. Çalışmaya dahil edilme kriteri
olarak,yüksek akımlı nazal oksijen alan hastalar olması arandı. Hastaların, demografik verileri ile yoğun bakımda yatış süresi, yoğun bakıma giriş ve çıkış
laboratuvar verileri bunlar; eozinofil, lenfosit, monosit, platelet sayısı, Nötrofil /
Lenfosit (N/L) oranı, Monosit/Lenfosit (M/L)oranı, Platelet/Lenfosit (P/L) oranı, crp, d-dimer,fibrinojen, ferritin, prokalsitonin, LDH, hs-troponin ve thorax
tomografisi değerlendirildi. Veriler SPSS version 26’da işlendi; frekans,Ki-kare
testleri,Mann-Whitney U testi, Wilcoxon testi ve Cox Regresyon Analizi yapıldı.
Bulgular: 16 sı erkek, 16 sı kadındı. Yüksek akımlı nazal oksijen alan hastalardan primer sonlanımı entübe olanların eozinofil median değeri sıfır iken,
taburcu olan hastaların eozinofil median değeri 60 idi. Entübe olanların platelet sayıları daha düşük median değeri 133000 iken, taburcu olanların platelet median değeri 290000 idi ve p=0,001. Nötrofil /Lenfosit (NL)son median
değeri taburcu olanlarda 5,6 iken, entübe olanlarda 25,6 idi p==0,002. Crp
son median değeri taburcu olanlarda 24,28 iken, entübe olanlarda 91,36 idi
p=0,000. D-Dimer son median değeri taburcu olanlarda 1200 iken, entübe
olanlarda 4400 idi p=0,003. Ferritin son median değeri taburcu olanlarda 455
iken,entübe olanlarda 1169 idi.Ferritin yüksekliği kötü prognoz ile ilişkilidir. Prokalsitonin son median değeri taburcu olanlarda 0,09 iken, entübe olanlarda
1,7 idi.Prokalsitonin yüksekliği kötü prognoz ile ilişkilidir p=0,000. LDH son
median değeri taburcu olanlarda 310 iken, entübe olanlarda 904 idi.LDH artışı
kötü prognoz ile ilişkilidir. Taburcu grubunda eozinofil giriş ve çıkış değerlerinde anlamlı artış vardı p=0,003. Lenfosit median değeri taburcu olanlarda 430
dan 1240 a yükselirken p=0,002. Entübasyon yapılanların lenfosit median
değeri 470 den 740 a yükseldi p=0,024 idi. Monositin taburcu olanlarda giriş median değeri 310 dan 470 e yükselirken p=0,041, entübe olanlarda giriş
değeri 290 dan 500 e yükseldi p=0,011 idi. NL oranı taburcu olanlarda giriş
değeri 17,12 iken çıkış değeri 5,6 idi.Giriş değeri çıkış değerinden daha düşüktür p=0,033. Platelet/Lenfosit oranı (PL) taburcu olanlarda 637 iken 258
e gerilemiş p=0,003.Entübe olanlarda giriş değeri 457 iken çıkış değeri 151
idi p=0,044. Crp değeri sadece taburculukta 102 den 24 e geriledi. Beklendiği
gibi yüksek akımlı nazal oksijen taburcu olan grupta crp yi düşürdü p=0,004.
D-Dimer taburcu olan grupta 1500 den 1200 e geriledi p=0,047. Entübe olan
grupta 1200 den 4400 e yükseldi p=0,003. Fibrinojen entübe olan grupta 657
den 509 a geriledi p=0,009. Ferritin beklenildiği gibi taburcu olan grupta 641
den 455 e indi p=0,003. Ancak entübe olan grupta 527 den 1169 a yükseldi
p=0,02. Prokalsitonin entübe grupta 0,24 den 1,7 ye yükseldi p=0,001. LDH
değeri sadece entübe grupta 546 dan 904 e yükseldi p =0,000. Entübasyona
etki eden faktörler crp son, ferritin son, prokalsitonin son ve NL son değeridir.
NL son değeri arttıkça entübasyon riski 1,03 kat arttı p =0,005 %95 güven aralığı ise 1,01-1,054. Crp son değeri arttıkça entübasyon riski 1,019 kat artmıştır
p=0,000 %95 güven aralığı 1,008 -1,029. Ferritin son değeri arttıkça entübasyon riski 1 kat artıyor p=0,014 %95 güven aralığı 1,00-1,00. Prokalsitonin son
değeri arttıkça entübasyon 1.12 kat artıyor p=0,001 %95 güven aralığı 1,0451,202. Entübe olanların yoğun bakımda kalış süresi median 11 gün. Min 3 gün
max 32 gün. Taburcu olanların yoğun bakımda kalış süresi median 10 gün. Min
4 gün max 34 gün.
Sonuçlar: Yüksek akımlı nazal oksijen alan hastalardan primer sonlanımı
taburcu olanlarda eozinofil ve platelet artışı olurken;NL değerinde, CRP de,
D-Dimer de,LDH, ferritinde ve prokalsitoninde düşüş gözlenmesi iyi prognoz
kriteri olarak saptandı. Primer sonlanımı entübe olan hastalarda eozinofil ve
plateletler yükselmedi; CRP, D-Dimer, prokalsitonin, LDH, ferritin, NL artışı kötü
prognoz kriteri olarak saptandı.
Anahtar kelimeler: SARS-CoV, yoğun bakım, entübasyon
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Tablo 1. Yaş, yatış süresi, yüksek akımlı nazal oksijen alan hastalarda laboratuvar parametreleri
Maximum

Median

Minimum

Maximum

yaş

70

38

91

ybü yatış süresi

11

3

34

eozinofil

0

0

430

eozinofilson

10

0

570

lenfosit

450

130

2340
2970

lenfositson

945

290

monosit

300

10

730

monositson

485

50

3620

platelet

265000

51000

532000

plateletson

204500

34000

493000

NLoranı

22,015

0,05

106,85

NLson

10,695

1,78

88

MLoranı

0,505

0,08

3,38

MLson

0,56

0,05

4,89

PLoranı

536,195

108,51

3023
1274

PLson

222,905

19,78

crp

131,13

8,36

347

crpson

63,765

1,89

344,43

dimer

1235

190

4400

dimerson

2735

260

4400

fibrinojen

655,5

192

893

fibrinojenson

524,5

231

815

ferritin

598

134

4839
67393

ferritinson

808

57

prokalsitonin

0,15

0,02

4,25

prokalsitoninson

0,465

0,03

37,13

LDH

478,5

246

854

LDHson

594,5

189

8814

Tablo 2. Primer sonlanımda giriş çıkış laboratuvar değerlerinin p değeri
Primer
sonlanım Lenfosit Monosit Platelet

NL

ML

PL

crp d-dimer Fibrinojen Ferritin Prokalsitonin

LDH

taburcu

0,002

0,041

0,507

0,033 0,086 0,003 0,004

0,047

0,099

0,003

0,145

0,116

entübe

0,024

0,011

0,064

0,469 0,809 0,044 0,243

0,003

0,009

0,02

0,001

0,00
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NADİR BİR KETOASİDOZ VAKASI:L-KARNİTİN KULLANIMI
SONRASI GELİŞEN DİYABETİK KETOASİDOZ VAKASI
Reşit Emre Alparğan, Hakan Sapmaz, Mete Erdemir, Gürhan Taşkın
Sbü Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Diyabetik ketoasidoz (DKA) ve hiperglisemik hiperosmolar
durum(HHS), yüksek morbidite ve mortaliteye neden olan diyabetik acil durumlardır.(1) Diyabetik Ketoasidoz (DKA), diyabet mellitus (DM) hastalığının
yönetilmesi en hayati komplikasyonlarının başında gelir. DKA, hiperglisemi ve
asidoz ile prezente olan bir metabolik süreçtir. Genellikle tip 1 DM ile birlikteliği
vardır.(2) Bunun yanında tip 2 DM hastalarında katabolik strese yol açan ciddi
enfeksiyon,travma,kardiyovasküler veya diğer acil durumlarda da diyabetik ke-
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toasidoz tablosu görülebilir.(2)Günlük pratikte de tecrübe ettiğimiz gibi sıklıkla
araya giren enfeksiyon veya diğer metabolik dekompanzasyon süreçleri ile ilişkilidir. Glukokortikoidler,beta blokerler,tiyazid diüretikler,belirli kemoterapötik
ajanlar ve atipik ajanlar dahil olmak üzere karbonhidrat metabolizmasını değiştiren çeşitli ilaçlar DKA ve HHS gelişimini hızlandırabilir.(3) Ancak bazen farklı
ve nadir DKA nedenleri ile de karşılaşılabilir.
Burada Tip 1 DM hastası bir olgumuzda L-Karnitin kullanımı sonrası ortaya
çıkan DKA prezentasyonundan ve bu durumun yönetiminden bahsedeceğiz.
Olgu: Tip1 DM ile halen bazal-bolus insülin tedavisi altında olan 48 yaşındaki kadın hasta bulantı ve kusma yakınmalarıyla hastanemiz acil servisine başvurmuştur. Yakınmalarının son 24 saatte yoğunlaştığı öğrenilen hastanın fizik
muayenesinde genel durum orta-iyi,bilinç açık koopere oryante,cilt tonusu azalmış, mukozaları dehidrate,dili kuru görünümde ve takipnesi saptanırken arteryel kan basıncı 80/60 mmHg saptanmıştır.Hastanın batın muayenesinde;batın
rahat olmakla birlikte, defans veya rebound saptanmamış idi. Laboratuvarda
glukoz:499 mg/dl, kan gazında ph:7.19, hco3:7.1, pco2:19.9, lac:1.9 ve tam idrar tetkikinde keton: 3+ olması sebebiyle hasta DKA olarak değerlendirildi.Hasta DKA eyolojisine yönelik sorgulandığında insülin kullanımının düzenli olduğu
ve düzenli şeker ölçüm takibi yapıldığı öğrenildi. Enfeksiyon odağı açısından
sorgulandığında hastanın öksürük,ishal veya dizürisi bulunmamaktaydı.Hasta
DKA ön tanısı ile dahiliye yoğun bakım ünitesine yatışı kabul edilmiştir. Yatışı
sonrası mayi ve insülin infüzyonu ile beraber saatlik glisemi takibi ve 4-6 saatte
bir rutin biyokimya takibine başlanmıştır.Yatışı sonrası hastanın alınan tam idrar
tetkiki ve idrar kültürü temiz, gaita mikroskobisi ve gaita kültürü temiz ve çekilen
akciğer grafisinde enfektif odak bulunamamıştır.Enfeksiyon odağı olmaması ve
hem CRP hem de beyaz küre yönünden enfeksiyon düşündürür veri olmaması
nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları görüşü de alınarak antibiyotiksiz takip edilmiştir. İlk planda yapılan yönetimi ile glisemisi kontrol altına alınırken asidozu
düzelen ve klinik semptomları gerileyen hasta, başvurusu öncesinde reçetesiz
olarak aldığı L-Karnitin tablet kullanımı olduğunu ifade etmiştir.Hastanın takiplerinde kan şekerinin regülasyonu, tam idrar tetkikinde keton negatifleşmesi ve
kan gazındaki asidozun düzelmesi nedeniyle hastanın DKA tablosunun tedavisi
bittikten sonra servis takibine alınması ve DM tedavisinin yeniden düzenlenmesi
için Endokrinoloji Kliniğine nakledildi.
Sonuç: DKA, DM’nin klasik ve göreceli olarak sık akut komplikasyonlarından olmakla beraber her zaman presipite edici faktörler klasik nedenler
olmamaktadır. Bazı ilaçların kullanımı sonrası DKA’ya kadar gidebilen metabolik dekompanzasyon süreçleri klinisyenlerce iyi bilinmektedir. Bu ilaçların
başında steroidler gelmektedir. Son yıllarda sodyum-glukoz kotransporter 2
inhibitörlerinin;proksimal tübülde böbrek-ATP dönüşümünü değiştirmesi sonucu filtrelenmiş ketoasitlerin Na veya K tuzları olarak atılımı gerçekleştirmesi ve vücutta dolaylı bikarbonat kaybı ve ketogenez ile birlikte normoglisemik
DKA yaptığı da bildirilmiştir.(4) Yine kanser tedavisinde artık hemen her alanda kendine yer bulan immünoterapi ajanları da Tip 1 DM’yi prespite edebilir.
L-Karnitin kullanımına bağlı DKA ise literatürde nadir bildirilmiştir. Genellikle
zayıflama amacıyla kullanılan “over-the-counter (OTC)” sınıfı tabletlerin içeriğinde bulunduğu bilinen L-karnitin molekülü yağ metabolizmasında yer alan
bir molekülü temsil eder.L-Karnitin, substrat oalrak L-lizin ve L-metionin amino
asitleri kullanılarak insan vücudunda biyosentezlenen,yağ asidi metabolizmasında yer alan endojen bir moleküldür.(5) Son zamanlarda genellikle zayıflama
amacıyla toplumda L-Karnitin kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu vakamızda DKA
olgularında her zaman enfeksiyon veya diğer sık görülen nedenlerin değil, nadir
nedenlerin de ayrıntılı anamnez yoluyla ortaya çıkarılabileceğini ifade etmek
istedik.
Anahtar kelimeler: Diabetes; Diabetic ketoacidosis; Hyperglycemic emergencies;
L-carnitine
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BALKAN ÜLKESİ SEYAHATİ SONRASI GELİŞEN
İKTEROHEMORAJİK LEPTOSPİROZ
Elif Demir1, Gürhan Taşkın2, Fatma Yörük1
1Sbü Gülhane Tıp Fakültesi Ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği,
Ankara
2Sbü Gülhane Tıp Fakültesi Ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Yoğun
Bakım Kliniği, Ankara

Özet: Leptospirozis, spiroket türü olan leptospira cinsinin neden olduğu
dünyadaki en sık görülen zoonozdur(1). Çoğunlukla hafif, anikterik ve kendi
kendini sınırlayan ateşli bir hastalık iken, bazı olgularda ateş, sarılık, kanama,
renal yetmezlik ve nörolojik bulgular içeren Weil hastalığı görülür. Bu olguda
septik şok ile takip ettiğimiz akut böbrek yetmezliği, hiperbilirubinemi, pulmoner
hemorajinin eşlik ettiği Weil hastalığı tanısı konulan bir hastayı sunduk.
Anahtar kelimeler: leptospirozis, weil hastalığı, septik şok, hepatorenal yetmezlik, pulmoner hemoraji

Giriş: B.K.Ç, bilinen sistemik bir hastalığı olmayan 22 yaşında erkek hasta
karın ağrısı, bulantı, sarılık şikayeti ile acil servise başvuruyor. Hastanın 1 hafta
önce Balkan ülkesinde başlayan halsizlik, bulantı, kusma, ishal, ateş,sarılık şikayetleri olmuş. Oral alımı giderek bozulmuş. Öyküsünde göle girdiğini, günde 10
bardağı bulan alkol tüketimi ve şüpheli cinsel ilişkisi olduğunu ifade ediyor. Özgeçmişinde önemli bir bulgusu yok. Acil servise geldiğinde hasta genel durumu
kötü, şuuru letarjik hipotansif, taşikardik, solunum sayısı yüksek. Vitalleri; vücut
sıcaklığı 36.8°C, tansiyonu 80/30 mmhg, pulse oksimetre ile oksijen saturasyonu
%100, nabzı 118/dk idi. Fizik muayenesinde patolojik olarak inpeksiyonda ikterik olduğu, palpasyonla sol aksiller bilateral 1 cm labil yuvarlak lenfadenopatisi
tespit edildi Tetkiklerinde patolojik olarak; beyaz küre 23200/mm3, hemoglobin:
9,4 gr/dl, platalet:62000/mm3, üre: 286 mg/dl, kreatin: 12,71 mg/dl, ürik asit:
12 mg/dl, AST: 194 u/l, ALT: 236 u/l, ALP: 68 u/l, GGT:30 u/l, Total Bilirubin:
31,1 mg/dl, Direk Bilirubin: 18,64 mg/dl, Laktat Dehidrogenaz: 533 u/l, INR:
1,28, APTT: 25 sn, Sodyum: 132 mmol/l, Potasyum:3.5 mmol/l, CRP: 80 mg/l,
Prokalsitonin:8,52 ng/ml, Sedimentasyon: 79 mm/h, Albümin:2,75 mg/dl, Kreatin Kinaz: 1880 u/l, Tam idrar tetkikinde; dansite:1027, ph:7,5, protein +++,
bilirubin +++, keton –, nitrat: negatif, eritrosit:95, lökosit:2347 idi. Hastanın
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septik şokta olması nedeniyle dahiliye yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Hastada
ayırıcı tanıda viral hepatit, vaskülit, İTP, lenfoma, hanta virus, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, bruselloz, leptospiroz, sıtma, batı nil virüsü, sifiliz, TORCH enfeksiyonları düşünüldü. Hastaya intravenöz antibiyoterapi olarak meropenem ve
teikoplanin başlanıldı. Böbrek yetmezliği nedeniyle hasta hemodiyalize alınıldı.
Batın ultrasonografi-renal ve hepatik, portal ven doopler usg normal olarak
saptanıldı. İnfektif endokardit için istenilen transtorasik ekokardiyografide vejetasyon saptanmadı. Anemi, trombositopeni, akut böbrek yetmezliği, karaciğer
fonksiyon testlerinin ve bilirubin yüksekliği nedeniyle hemolitik üremik sendrom
düşünüldü. Periferik yayması HÜS ile uyumlu değildi. ADAMTS- 13 negatif saptandı. Takiplerinde hemoptizisi olan hastanın saturasyonu %90’a düştü, akciğer
grafisinde bilateral konsalide alanlar (hemoraji ile uyumlu); yüksek rezolüsyonlu
akciğer tomografisinde yaygın, dağınık, tüm alanları içeren peribronkovaskuler
alanlarda sentrilobuler buzlu cam infiltrasyonları olan hastada vaskülit düşünüldü. Septik şokta olan hastaya pulse steroid tedavisi düşünülmedi. 2*40 mg
metil prednizolon ve 5 günlük IVIG tedavisi (2.5 g/kg) başlandı. Otoantikorları negatif geldi. Akciğerde vaskülit benzeri tutulum ve hastalık başlangıcında
olan ateş, artralji, sol aksiller bölge lenfadenopati, anemi, lökositoz nedeniyle
Erişkin Still Hastalığı dışlanması amacıyla ferritin istenildi. Ferritin değeri: 2275
ng/ml idi. Hastanın takiplerinde ateşinin olmaması, karaciğer enzimlerinin ve
lökositozunun gerilemesi nedeniyle ekarte edildi. Hiperbilirubinemisinin artması
nedeniyle plazmaferez yapıldı. Hastamızdan daha önce gönderilen leptospiroz
PCR sonucu negatif geldi. Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü
Leptospira Laboratuvarı’nda yapılan mikroaglütinasyon testi (MAT) sonucunda
Leptospira icterohaemorrhagiae /, Leptospira Patoc saptanınca hasta Weil hastalığı tanısı aldı ve septik şok tablosunun gerilemesi nedeniyle enfeksiyon hastalıklarına nakil edildi. Meropenem ve teikoplanin 14. Gününde ateş olmaması,
akut faz reaktanlarının gerilemesi nedeniyle kesildi.
Tartışma: Leptospirosis, tropik bölgelerde endemik olan, Leptospira cinsi
spiroketlere bağlı gelişen yaygın vaskülit benzeri tablosu olan akut, febril ve birçok sistemi tutan ölümcül bir zoonozdur.(2) En sık, doğrudan veya enfekte hayvanların idrarı ile kontamine olmuş toprak veya suya maruz kalınmasıyla yayılır
(1). Semptomlar genelde 2-26 gün (ortalama 10 gün) içerisinde başlar. İkterik
(%10) veya anikterik (%90) olmak üzere iki farklı klinik durumla ortaya çıkabilir.
Anikterik formu kendi kendini sınırlar ve non-spesifik grip benzeri (baş ağrısı,
miyalji, ateş, iştahsızlık, ishal vb) bir hastalık ile kendini gösterir. İkterik formu
klasik olarak Weil hastalığı (Ateş, böbrek yetmezliği, sarılık, dispne, pulmoner
hemoraji, üveit, optik nörit, periferik nöropati, miyokardit ve rabdomiyoliz)
olarak bilinir. Şiddetli ve ölümcüldür (1,4). Genellikle tropikal ülkelerde hastalık görülse de hastamız klinik tablo ile uyumlu olması nedeniyle ayırıcı tanıda
leptospirozisi bulundurduk. Leptospiroz tanısında kültür altın standarttır. Ancak
izolasyondaki zorluklar, kültürün uzun sürede sonuç vermesi ve duyarlılığının
düşük olması gibi nedenlerle, serolojik testler (Leptospira mikroaglütinasyon
testi (MAT)) leptospiroz tanısında en sık kullanılan tanısal yöntemlerdir (5)(6).
Hastamızın da PCR sonucu negatif gelmiş, MAT sonucu pozitif gelmiştir. Leptospiroz tedavisinde ilk tercih edilen ilaç doksisiklindir. Doksisiklin dışında penisilin,
ampisilin, amoksisilin, azitromisin, seftriakson, sefotaksim gibi antibiyotikler de
tedavide kullanılabilir (7), Septik şokta olan hastamıza geniş spektrumlu antibiyoterapi olarak karbapenem başlanılmış olup yanıt alınıldı.
Sonuç: Hastalık genellikle tropikal bölgelerde gözükse de ateş, sarılık, akut
böbrek yetmezliği, karaciğer enzim yüksekliği, trombositopeni ve pulmoner hemorajinin birlikteliği olan hastalarda Weil hastalığı ayırıcı tanıda akılda tutulması
gerekmektedir. Erken tanı konulup, tedavinin erken başlanması hastalığın prognozda hayati öneme sahiptir.
Anahtar kelimeler: Anahtar kelimeler: leptospirozis, weil hastalığı, septik şok, hepatorenal
yetmezlik, pulmoner hemoraji
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ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ SENDROMUNUN ÖNEMLİ BİR
NEDENİ OLARAK SEPSİS: OLGU SUNUMU
Rıza Burak Öz1, Zübeyde Saygılı Özdemir1, Rabia Öz2
1Isparta Şehir Hastanesi

2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş: Çoklu organ yetmezliği sendromu (ÇOYS), birden fazla farklı ve çeşitli
klinik faktörler tarafından tetiklenen 2 veya daha fazla organ sisteminin akut ve
muhtemel geri dönüşümlü disfonksiyonu olarak tanımlanır. İnflamatuar-immün
yanıttaki bir disregülasyonun klinik sonucudur. Bu hatalı yanıtın birincil hedefi
vasküler endotel hücreleri olmakla birlikte zamanla tüm organlardaki hücreler
etkilenir (1). ÇOYS yoğun bakım ünitelerindeki ölümlerin major nedenidir. Etiyolojik nedenleri arasında enfeksiyonlar, yanıklar, ciddi travma ve diğer ciddi
non-enfeksiyöz inflamatuar durumlar bulunur (2). Sepsis, yoğun bakım ünitelerindeki organ yetmezliklerinin önemli bir nedenidir ve enfeksiyon kontrol mekanizmalarındaki yetersizlik sonucu ortaya çıkar (3,4). Non-koroner yoğun bakım
ünitelerindeki ikinci en sık mortalite nedeni sepsistir ve Avrupa’da sepsis nedeniyle her yıl, yılda yaklaşık 150000 ölüm görülmektedir (4). Olgumuzda bilinen
hastalığı olmayan orta yaş kadında görülen sepsis ve ÇOYS’nu sunmak istedik.
Olgu Sunumu: 40 yaş kadın hasta ishal, boğaz, karın ve kas-eklem ağrısı
nedeniyle İç Hastalıkları polikliniğine başvurdu. Bilinen hastalık ve ilaç kullanımı
olmayan hastanın öyküsünde şikayetlerinin 5 gün önce boğaz ağrısı ile başladığı, 2 kez 1000 mg amoksisilin-klavulanik asit ve 2 kez 25 mg deksketoprofen
tablet kullandığı, ardından ishal başladığı, ismini bilmediği bitkisel bir ürün daha
kullandığı ve idrar miktarının da azaldığı öğrenildi.Hastanın genel durumu kötü
idi. Evde ölçümlerinde 38 oC ateşi olan hastanın vital bulgularında ateş 36.5
oC, kan basıncı 70/50 mmHg, nabız 118/dk ritmik idi. Fizik muayenesinde cilt
soluk görünümde, kardiovasküler sistem ve solunum sisteminde hafif taşikardi
ve takipne dışında patoloji yoktu. Batın muayenesinde bağırsak sesleri artmış,
palpasyonla belirgin hassasiyet mevcuttu. Hasta tetkikleri istenerek Acil Servis’e
yönlendirildi.
Acil serviste çekilen elektrokardiogramda (EKG) sinüs taşikardisi tespit edilen
hastaya intravenöz (IV) sıvı replasmanı başlandı, ancak hemodinamik stabilite
sağlanamayan hastaya 5 mcg/kg/dk dopamin infüzyonu başlandı. Laboratuar
parametrelerinde lökositoz, akut faz reaktanlarında artış, karaciğer ve böbrek
fonksiyon testlerinde yükselme vardı. İdrar analizinde piyüri, hematüri ve proteinüri mevcuttu. Laboratuar parametreleri Tablo 1’de verilmiştir.
Batında hassasiyeti olan hastanın abdomen ultrasonunda sağ alt kadranda
çekum-terminal ileal anslar düzeyinde duvar kalınlık artışı ve periçekal yağ dokuda enflamasyonu düşündüren ekojenite artışı mevcuttu. Kontrastsız Abdomen ve Toraks Bilgisayarlı Tomografi (BT)’de patoloji tespit edilmedi. Genel
Cerrahi tarafından akut cerrahi patoloji düşünülmedi.
Bu sırada göğüs ağrısı olan hastaya çekilen kontrol EKG’de kalp hızı 130/dk
olan yüksek ventrikül yanıtlı atrial fibrilasyon (AF) tespit edildi. Kardiyoloji tarafından yatakbaşı ekokardiografi (EKO) ile değerlendirilen hastada sol ventrikül
ejeksiyon fraksiyonu (EF) ve sağ yapıların normal olduğu, major kapak patolojisi izlenmediği bildirildi. Amiodaron 150-300 mg IV 30 dk’da infüzyon şeklinde
verilmesi ve düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) 4000 IU 1x1 subkutan
başlanması önerildi. Sinüs ritmine dönmemesi halinde elektriksel kardiyoversiyon açısından değerlendirileceği bildirildi.
Hasta ürosepsis, septik şok, akut AF ve ÇOYS tanılarıyla 3. basamak yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Sıvı replasmanı ve noradrenalin 5 mcg/kg/dk
IV infüzyon başlandı. Kan basıncına göre titre edildi. Enfeksiyon Hastalıkları
önerisiyle ampirik meropenem 2x1 gr IV tedavi başlandı. Hastanın yatışındaki
SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) skoru 11 idi. Takip eden günlerde
hastanın idrar miktarında kademeli bir artış olduğu görüldü ancak yoğun sıvı
resusitasyonunun sonucu olarak hipervolemi, akciğer ödemi ve solunum sıkıntısı da tabloya eklendi. 16 gün yoğun bakımda takip edilen hastada bu süreçte
akut böbrek hasarı, akut hepatit, akut solunum yetmezliği, akut AF, depresyon
ve kritik hastalık miyopatisi ve ÇOYS gelişti. Antibiyoterapi olarak meropenem,
metronidazol ve teikoplanin tedavileri kullanıldı. Kültürlerinde etken izole edilemedi. İnotrop desteği için maksimum 20 mcg/kg/dk dopamin ve 20 mcg/kg/dk
noradrenalin infüzyonu kullanıldı. Bu dönemde en kötü SOFA skoru 13 oldu.
Renal replasman tedavisi ya da invaziv mekanik ventilasyon ihtiyacı olmadı.
Hasta mobilizasyon ve fizyoterapi devamı için İç Hastalıkları kliniğine alındığında sağ ana femoral vende derin ven trombozu (DVT) gelişti. Hastanın
trombofili panelinde Faktör 13 heterozigot polimorfizm, MTHFR heterozigot
polimorfizm ve PAI 4G/4G genotipi tespit edildi. Ayrıca Ailesel Akdeniz Ateşi
açısından patojenik olan V726A heterozigot mutasyonu da tespit edildi. Hastanın antikoagülan ve romatolojik tedavileri düzenlendi, önerilerle taburcu edildi.
Tartışma: ÇOYS, kritik hastalıkların ana sendromudur. Bu gerçeğe ve özellikle sepsisli hastalarda yapılan kapsamlı araştırmalara rağmen, ÇOYS için etkili
bir tedavi bulunamamıştır. Sonuç olarak; immün sistemdeki orantısız yanıta
engel olmanın ya da bu yanıtı kontrol etmenin etkili bir yolu yoktur. Tedavinin
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temeli; yetmezlik gelişen organlara yönelik yoğun bakımda invaziv destek sağlamak ve immün yanıt kendi kendini sınırlayıncaya kadar zaman kazanmaktır (1).
ÇOYS; yetişkinlerde en sık travma, sepsis ve şok durumunda görülür ve yüksek
yoğun bakım sonrası morbidite oranları ile ilişkilidir. Yetişkin yoğun bakım hastalarındaki insidansı %11-40 arasında değişen oranlardadır (2). Yoğun bakım
hastalarında mortaliteyi tahmin etmede ise SOFA skoru kullanılır. SOFA skorunda ılımlı bir değişiklik bile mortalitede artışa neden olabilir (5). Klinik, edinilmiş
ve genetik faktörlerin kombinasyonuna bağlıdır. Akciğer genellikle ilk etkilenen
organdır, bunu ikinci sırada miyokardiyal, üçüncü sırada nörolojik tutulum takip eder. Laboratuar parametrelerinde hiperglisemi artmış hepatik glukoz üretimi ve periferal insulin direnci nedeniyle sıktır. Trombositopeni ve normositer
anemi de sık görülür. Artmış lipolize bağlı trigliserit formunda hiperlipidemi ve
doku hipoksisine bağlı hiperlaktatemi görülebilir (2). Öte yandan ÇOYS’nun
sık nedenlerinden biri olan sepsisi tespit etmek her zaman kolay olmayabilir.
Etiyolojiye yönelik mikroorganizmayı izole etmek için kan ya da enfeksiyon
bölgesi kültürü her zaman mümkün olmayabilir. Ayrıca önceki antibiyotik kullanımlarına bağlı olarak kültürde üreme olmayabilir. Sepsis vakalarının sadece
%5-20’sinde pozitif kan kültürü olduğu tahmin edilmektedir (6). Bizim olgumuzda da kültürlerde herhangi bir etken izole edilememiştir. Vücut sıcaklığı, kalp
ve solunum hızı, beyaz küre sayısı ve C-reaktif protein (CRP) spesifik değildir.
Sepsis tanısında prokalsitonin öne çıkan adaylar arasındadır (6). Ayrıca matriks
metalloproteinaz-9 (MMP-9), N-terminal pro-BNP (Brain Natriüretic Peptide) ve
high-mobility group box-1 (HMGB-1), ÇOYS ciddiyetinin değerlendirilmesi için
ümit vadeden biomarkerlardır (1).
Anahtar kelimeler: sepsis, çoklu organ yetmezliği sendromu

Kaynaklar
1. Gourd, N. M., & Nikitas, N. (2020). Multiple organ dysfunction syndrome. Journal
of intensive care medicine, 35(12), 1564-1575.
2. Ramírez, M. (2013). Multiple organ dysfunction syndrome. Current problems in
pediatric and adolescent health care, 43(10), 273-277.
3. Akbaş, T., Ozen, M., Adiguzel, C., Climsit, N. C., & Karakurt, S. (2014). Cardiac
calcification following severe sepsis: a case report and review of the literature. J
Anesth Clin Res, 5(5), 409.
4. Clemente, G., Tuttolomondo, A., Colomba, D., Pecoraro, R., Renda, C., Della
Corte, V.,... & Pinto, A. (2015). When sepsis affects the heart: a case report and
literature review. World Journal of Clinical Cases: WJCC, 3(8), 743.
5. Lambden, S., Laterre, P. F., Levy, M. M., & Francois, B. (2019). The SOFA score—development, utility and challenges of accurate assessment in clinical trials.
Critical Care, 23(1), 1-9.
6. Liu, Y. J., Du, P., & Rao, J. (2013). Procalcitonin as a diagnostic and prognostic
marker for sepsis caused by intestinal infection: a case report. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 17(10), 1311-1313.

Tablo 1. Olgumuzda yoğun bakım yatışı sırasındaki laboratuar parametreleri
Parametre

Değer

Referans aralık

Beyaz küre sayısı (10^3/mcL)

19.9

4-10

Hemoglobin (g/dL)

14.6

12-16

Trombosit sayısı (10^3/mcL)

124

100-400

Glukoz (mg/dL)

76

74-106

Aspartat amino transferaz (U/L)

34

0-34

Alanin amino transferaz (U/L)

162

10-49

Kreatinin (mg/dL)

3.14

0.5-1.1

Total bilirubin (mg/dL)

4.8

0.3-1.2

Alkalen fosfataz (U/L)

331

46-116

Gama glutamil transferaz (U/L)

167

0-38

Ferritin (mcg/L)

207.6

10-291

Troponin I (ng/L)

40.87

0-47

D-dimer (ng/mL)

2820

0-550

C-reaktif protein (mg/L)

459

0-8

Prokalsitonin (ng/mL)

16.45

0-0.5

Spot idrar lökosit

30

0-4

Spot idrar eritrosit

10

0-3

Spot idrar protein

+3

negatif

pH

7.33

7.35-7.45

HCO3

17.9

22-26

pCO2

34.5

38-42

Yoğun Bakım
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ARTMIŞ MULTİ-SİSTEMİK İNFLAMASYONDA YENİ MORTALİTE
ÖNGÖRÜCÜSÜ: SERUM NTPROBNP
Rabiya Tuğçe Koçyiğit1, Mehmet Öz1, Şükriye Miray Kılınçer Bozgül1, Timur
Köse2, Figen Yargucu Zihni3, Nur Akad Soyer4, Güneş Ak5, Devrim Bozkurt1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları, Genel Dahiliye-yoğun Bakım
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5Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Biyokimya Anabilim Dalı

Olgumuzda yoğun sıvı resusitasyonuna bağlı gelişen akciğer ödemi

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Giriş: Artmış multi-sistemik inflamasyon (MSİ), oldukça heterojen hastalıklar etyolojisi içermektedir. Gelişen modern tıbbi tedavilere rağmen, azalmayan
mortalite riski taşımaktadır. Patofizyolojide, özellikle miyokart disfonksiyonu,
sıklıkla göz ardı edilen bir gerçektir. N terminal-pro-brain natriüretik peptid
(NTproBNP), normal fizyolojide, anti-oksidan, renoprotektif ve kardiyoprotetktif özellikleri olan ve ayrıca hemodinami üzerine etkileri olan aracı bir moleküldür. Biz bu çalışmamızda, artmış MSİ ile karakterize hastalarımızda, yatış anındaki serum NTproBNP düzeyi ve takipteki değişiminin, prognoz ön görmedeki
önemini ortaya koymak istedik.
Material-Metod: 2015-2021 yılları arasında, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatan 2546 hasta verisi retrospektif
olarak incelendi. 18-65 yaş aralığında, bilinen malignite ve/veya kemoterapi
öyküsü olmayan, bilinen kardiyovasküler hastalık öyküsü olmayan, böbrek yetmezliği öyküsü olmayan, organ nakli olmayan, gebe olmayan ve yeterli klinik
ve biyokimyasal laboratuvar verisi olan 318 [155 steril inflamasyon (hemofagositoz, 48; trombotik mikroanjiyopati, 40; Atlanta sınıflamasına göre şiddetli
pankreatit, 17 ve bağ doku hastalığı hayati organ tutuluşu 50 hasta) ve 163
enfeksiyöz inflamasyon (sepsis, 87 ve Covid-19, 76 hasta)] hasta incelemeye
alındı. Covid-19 hastaları, acil yatış gerektiren, solunum disfonksiyonu geliştirmiş, en az Akut Akciğer Hasarlanmalı (AAH), PaO2/FiO2= 200-300 veya Respiratuar Distres Sendromu (ARDS) geliştirmiş, PaO2/FiO2< 200 hastalardan
seçildi. Hastaların, hastane içi ve 28 günlük mortalite prediktörleri belirlenmeye
çalışıldı. Veriler, SPSS 25.0 yöntemi ile analiz edildi.
Sonuçlar: Tekli ve çoklu değişkenli logistic regresyon analizleri Tablo 1 ve
2’de verilmiştir. SOFA skoru için cut-off değeri 5 bulunmuş ve mortalite öngörmedeki değeri, NTproBNP’nin zamansal değişimi (izlemde, bazal değerine
göre, %20’den az azalma veya artma olması) ile ROC analizinde gösterilmiştir.
(Resim 1).
Tartışma: Artmış MSİ kliniğinde, myokard disfonksiyonu ciddi mortalite
sebebidir. Kontrolsüz sıvı tedavileri, yeterli ve zamanında verilmeyen immün
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Yoğun Bakım

modülatuar ve anti-inflamatuar tedaviler prognozu belirlemektedir. Bu hastaların takibinde, özellikle myokard disfonksiyonunu takip etmede, serum
NTproBNP’nin ayrı bir önemi olduğuna inanmaktayız.
Anahtar kelimeler: NT-proBNP, inflamasyon, mortalite, yoğun bakım
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Resim 1. SOFA Skor ≥5 ve NTproBNP zamansal değişin (%) için ROC Analizi

Tablo 1. Hastane içi Tekli Değişkenli Mortalite Öngörücüleri (Logistic Regresyon Analiz Enter Method.
SPSS 25.0)
Δ (Zamansal Değişim)

Odds Ratio

95% CI

Δ (Zamansal Değişim)

95% CI

p

Δ Ortalama Arteryel Basınç

0.928

0.905-0.951

<0.001

Δ Kalp Hızı

1.016

1.003-1.029

0.018

Δ Nabız Basıncı

Odds Ratio

0.976

0.955-0.997

0.029

Yatış SOFA Skor ≥5

7.777

3.700-16.07

<0.001

Yatış Serum Laktat

1.590

1.327-1.905

<0.001

Δ NTproBNP

12.51

5.080-30.74

<0.001

Δ Serum C-Reaktif Protein

1.011

1.006-1.015

<0.001

Δ Albumin

0.585

0.360-0.940

0.0270

Δ Ferritin

1.005

1.001-1.008

0.0120

Δ Üre

1.019

1.011-1.026

<0.001

Δ Kreatinin

1.608

1.232-2.098

<0.001

Δ Lenfosit sayısı

0.999

0.999-1.000

<0.001

Δ Nötrofil/Lenfosit Oranı

1.050

1.024-1.077

<0.001

Δ Trombosit sayısı

Tablo 2. Hastane içi Çoklu Değişkenli Mortalite Öngörücüleri (Logistic Regresyon Analiz Forward
Stepwise Method (LR) SPSS 25.0)
0.993
Odds Ratio

0.991-0.996

<0.001

Δ (Zamansal Değişim)

95% CI

p

Δ Ortalama Arteryel Basınç

0.892

0.840-0.948

<0.001

Δ NTproBNP

12.00

1.828-78.85

0.0100

Δ Serum C-Reaktif Protein

1.010

1.001-1.020

0.0370

Δ Üre

Giriş: D vitaminin kemik metabolizması; immun sistem yanıtı, hücre proliferasyon ve diferansiasyon düzenlenmesi gibi geniş çaplı birçok biyolojik süreçte
yer aldığı bilinmekte olup inflamasyon ve immünitedeki rolü birçok çalışmada
gösterilmiştir. D vitamininin biyolojik etkisi; vitamin D reseptörüne (VDR) bağlandıktan sonra hedef genlerin transkripsiyonuyla sonuçlanır. VDR’nin aktive B
lenfosit, T lenfosit, antijen sunucu hücrelerde bulunduğu ve enfeksiyöz süreçte
upregüle olduğu gösterilmiştir. Bugüne kadar böbrek yetmezliği, koroner arter
hastalığı, hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği hastalık riskinde polimorfizm
ilişkisi ayrı ayrı çalışılmış ve etkisi gösterilmiştir. Sepsiste ise; sağlıklı populasyonla karşılaştırılan çalışmalarda cc genotipinin sepsis gelişim riskinı azalttığı bildirilmiştir. Fokl mutasyonu iki fonksiyon değişiklik ile sonuçlanır; Longer f-VDR (tt
genotip) (427 aminoasit) ve short F-VDR (cc genotipi) (424 aminoasit). Shorter
F-VDR varyantları, longer f-VDR varyantlarına göre daha yüksek NF-kB aktivasyonu yapar. Homozigot veya heterozigot Fokl polimorfizmleri long f-VDR
dönüşümüne neden olur ve enfeksiyona karşı azalmış immun yanıt ve artmış
sepsis riskine neden olur. Erişkin hastada eşlik eden komorbitidelerin sıklığının
yüksek olması sebebiyle bu çalışmada, VDR Fokl polimorfizminin tüm nedenli
yoğun bakım yatışındaki mortalitedeki rolünü araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Çalışmaya Ege Üniversitesi iç hastalıkları yoğun bakım ünitesinde 2020-2021 yılları arasında yatan hastalar dahil edildi. Prospektif, gözlemsel
araştırma olarak tasarlanan çalşmamızda 18 yaş altında olmak, tedavisi devam
eden malignitesi olmak, gebe olmak ve palyatif bakım hastası olmak dışlama
kriteri olarak belirlendi. İstatistiksel analizler R version 3.6.1 ile yapıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p <0.05 olarak kabul edildi. Yatış sırasında VDR FokI
polimorfizmi için kan örnekleri alındı ve VDR Fokl'deki (rs2228570) genetik
varyantlar genotiplendirildi. Klinik, demografik ve laboratuvar parametreler
elektronik hasta dosyasından alındı.
Bulgular: Çalışmaya toplam 192 hasta dahil edildi. Mortalite oranı %17.7
(34 hasta) olarak sonuçlandı. VDR genotiplendirme sonuçlarına bakıldığında;
cc genotipli 83 hasta (%43.2), tc genotipli 90 (%46.9) ve tt genotipli 9 hasta
(%9.9) saptandı. Tüm populasyonun demografik özellikleri tablo-1'de özetlenmiştir. Tüm populasyondaki ölen ve sağ kalan gruplar incelendiğinde yaş, inotrop ihtiyacı, mekanik ventiasyon ihityacı ve septik şok varlığı ölen hastalarda
anlamlı olarak daha fazla saptanmıştır. cc genotipi sıklığı sağkalan grupta analmlı olarak yüksek saptanmıştır (Tablo-2). Mortalite öngörücüleri tek değişkenli logistic regresyon analizinde ise yaş, mekanik ventilatör ihtiyacı, sofa skorunun
7 ve üzerinde olması mortalite riskini arttırırken; cc genotipine sahip olmanın
mortaliteyi azalttığı görülmüştür (tablo-3).
Sonuç: Literatürde erişkin yoğun bakım hastalarında VDR gen polimorfizm
araştırmaları çok azdır. Bu araştırmalar özellikle sepsis ve septik şok üzerine yoğunlaşmıştır ancak inflamasyon ve VDR polimorfizm ilişkileri sadece sepsis ve
septik şokda değil kronik böbrek hastalığı, hipertansiyon, diyabetes mellitus,
koroner arter hastalığı, konjestif kalp yetmezliği süreçlerinin hepsinde etkili olup
yoğun bakım hastasında bu komorbiditelerin sıklığı yüksektir. Tüm nedenli yoğun bakım yatışları değerlendirildiğinde; tek değişkenli lojistik regresyon analizinde cc genotipinin mortalite riskini azalttığı görülmüştür. Genetik biyobelirteç
olarak kullanılabilmesi için çalışmamız literatüre katkı sağlamıştır. Daha çok hasta sayısı ve merkezli çalışmalarla desteklenmesi için çalışmamızın yol gösterici
olacağını düşünüyoruz.
Anahtar kelimeler: yoğun bakım, sepsis, septik şok, polimorfizm, mortalite, vitamin d
reseptör
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Yok

Var

n=158

n=34

62.0 [19.0;90.0]

74.0 [38.0;94.0]

Yok

137 (%94.5)

8 (%5.5)

Var

31 (%75.6)

26 (%55.3)

Yok

151 (%92.6)

12 (%7.4)

Var

7 (%24.1)

22 (%75.9)

Yok

140 (%94.0)

9 (%6.0)

Var

18 (%41.9)

25 (%58.1)

Yaş
inotrop ihtiyacı

Mekanik ventilasyon ihtiyacı

<0.001

Septik şok

<0.001

tt

0.751

Yok

143 (%82.7)

30 (%17.3)

60.4±19.6

Var

15 (%78.9)

4 (%21.1)

tc

0.084

94 (%49.0)

Yok

89 (%87.3)

13 (%12.7)

Erkek

98 (%51.0)

Var

69 (%76.7)

21 (%23.3)

Yatış süresi

8.00 (1;141)

cc
Yok

84 (%77.1)

25 (%22.9)

Var

74 *%89.2)

9 (%10.8)

Diyabetes Mellitus
Yok

123 (%64.1)

Var

69 (%35.9)

0.047

Tablo 3. Tek değişkenli mortalite öngörücüleri

Hipertansiyon
Yok

74 (%38.5)

Var

118 (%61.5)

Koroner arter hastalığı
Yok

146 (%76.0)

Var

46 (%24.0)

Kronik Böbrek Yetmezliği
Yok

138 (%71.9)

Var

54 (%28.1)

Odds Ratio

95% CI

Yaş

1.05

[1.02;1.08]

<0.001

Sofa Skor

1.93

[1.55;2.39]

<0.001

Yok

144 (%75.0)

Var

48 (%25.0)

Son Dönem Böbrek Yetmezliği
Yok

151 (%78.6)

Var

41 (%21.4)

inotrop
Yok

145 (%75.5)

Var

47 (%24.5)

Mekanik ventilasyon ihtiyacı
Yok

163 (%84.9)

Var

29 (15.1)

Septik şok
Yok

149 (%77.6)

Var

43 (%22.4)

Mortalite
Yok

158 (%82.3)

Var

34 (%17.7)

Genetik Sonuç
tt

19 (%9.90)

tc

90 (%46.9)

cc

83 (%43.2)

p değeri

Mekanik ventilasyon ihtiyacı, var

37.4

[13.9;114]

<0.001

Septik şok, var

20.8

[8.66;54.4]

<0.001

cc genotip

0.41

[0.17;0.92]

0.047

Konjestif Kalp Yetmezliği
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<0.001
<0.001

N=192
Cinsiyet
Kadın

p değeri

Genetik Sonuç

Tablo 1. Genel Tanımlayıcılar
Yaş

Tablo 2. Tüm popülasyonda mortalite karşılaştırması

Yoğun Bakım
PS-404

TRANSFÜZYON SONRASI TACO VE TRALI BİRLİKTE GELİŞTİĞİ
DÜŞÜNÜLEN BİR AKUT SOLUNUM DİSTRESİ TABLOSU
Yusufcan Aygül1, Özgür Kılıç2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Yoğun Bakım
Bilim Dalı

Giriş: TACO (Transfusion-associated circulatory overload) ve TRALI (Transfusion-related acute lung injury) transfüzyondan kısa süre sonra (6 saat içinde) gelişen akut solunum zorluğu ile karakterize pulmoner ödem tablosudur.
Bu iki sendromu tanısal olarak birbirinden ayırdetmek çok zordur. TACO’daki
patofizyoloji transfüzyon ilişkili artmış dolaşımsal yüke bağlı artmış pulmoner
hidrostatik basınç (kardiyak ödem) iken, TRALI’da ise transfüzyon ilişkili artmış
pulmoner geçirgenliğe (non-kardiyak ödem) bağlı akut akciğer hasarı sözkonusudur [1]. İki farklı antite olmasına rağmen nadiren de olsa TACO ve TRALI
birlikte görülebilmektedir [2].
Olgu Sunumu: Otizm ve bipolar bozukluk tanılarıyla takipli 24 yaşında
erkek hasta rutin psikiyatri kontrolünde semptomatik anemi bulguları saptanması üzerine acil servise yönlendirilmiş. Hb 4.9 g/dL, plt 29 bin/uL, INR 2 olan
hastanın fizik muayenesinde taşikardi (120/dk), hipotansiyon (95/40 mmHg),
takipne (20/dk), hipopksemi (oda havasında SpO2: %88) mevcuttu. Çekilen
Toraks BT’de nefes darlığını açıklayacak pulmoner bir patoloji ya da aktif infiltrasyon saptanmadı (Resim-1a). 3Ü ES verilen hastada nefes darlığında artış olması üzerine kontrol toraks BT’de pulmoner ödemle uyumlu bilateral üst
zonlarda yaygın alveolar dansite artışı saptandı (Resim-1b). Diüretik tedavisi ile
rahatlama olmayan hastada ön planda TRALI düşünüldü. Hemoglobin seviyesinde yükselme olmayan hastaya 3Ü ES, 4Ü TDP ve 2Ü havuzlanmış trombosit
süspansiyonu verildi. Transfüzyon sonrasında oksijen ihtiyacında artış ve solunum distresi gelişen hasta entübe edildi. Ac filminde bilateral yaygın opasite
artışı izlendi (Resim 1d). Diffüz alveolar hemoraji açısından yapılan bronkosko-
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pide hemoraji saptanmadı. Yoğun bakım ünitesine transfer edildi. Hipertansif
(163/87 mmHg) ve hipoksemik (PaO2/FiO2=190 mmHg) olan hastanın, WBC:
5300/uL, procalcitonin 0.07 ng/mL, CRP: 140 mg/L idi. Pro-BNP artmış (5829
pmol/L) ve sıvı balansı pozitif olan hastada (4380-2200cc=2180cc) ayırıcı tanıda TRALI ile birliktelik gösteren TACO düşünüldü. Ekokardiyografide kardiyak
etkilenme bulgusu saptanmadı. Renal etkilenme de mevcut değildi (Kreatinin:0.82 mg/dL). Yoğun furosemid tedavisi ile oksijen ihtiyacında belirgin gerileme, 2 gün sonra çekilen akciğer filminde bariz havalanma artışı kaydedildi.
Steroid, diüretik ve pozitif ventilasyon uygulanan hasta 7. günde ekstübe oldu,
10. günde servise devredildi.
Tartışma: TACO ve TRALI transfüzyona bağlı hayatı tehdit edici reaksiyonlardır. Birbirini taklit eden klinik tablo ile karşımıza çıktığından ikisini ayırdetmek güçtür. Bu nedenle her iki sendrom için klinik tanımlamalar geliştirilmiştir.
Bu tanımlamalar zaman içinde dinamik değişikliklere uğramıştır. TACO en son
2018’de transfüzyon sonlandıktan sonra 6 saat içinde yeni gelişen veya kötüleşen solunumsal semptomların varlığı olarak tanımlanmıştır [3]. Aşağıdaki semptomların 3 veya daha fazlasını bulundurmalıdır: 1) Öksürük, dispne, ortopne ve
takipne ile kendini gösteren akut solunum distresi; 2) Artmış BNP veya Pro-BNP
düzeyi; 3) Artmış CVP; 4) Sol kalp yetmezliği bulgusu; 5) Pozitif sıvı dengesi; ve/
veya 6) Pulmoner ödem radyolojik kanıtı. TACO için kabul edilen risk faktörleri,
70 yaşından büyük olmak, konjestif kalp yetmezliği, hipertansiyon, akut böbrek hasarı, kronik böbrek yetmezliği, acil veya yakın zamanda cerrahi öyküsü
sayılmaktadır [3,4].
Güncel TRALI tanımı için 5 kriter kabul edilmektedir: 1) Transfüzyon öncesi akut akciğer hasarının olmaması; 2) Akut akciğer hasarının transfüzyondan
sonra 6 saat içinde gelişmesi; 3) Hipoksemi, PaO2/FiO2 <300 mmHg veya
Saturasyon <%90; 4) Bilateral pulmoner infiltrasyon varlığı; 5)Sol atriyal hipertansiyonun olmaması [5].
TACO ve TRALI arasındaki en önemli ayırdedici farkı kardiyovasküler bulgular oluşturur. TACO’da BNP yüksekliği, pozitif sıvı dengesi, diüretiğe yanıt,
plevral sıvı ve hipertansiyon beklenirken TRALI’da bu bulgular beklenmez. Diğer taraftan TRALI’da inflamasyon, lökopeni ve ateş sıklıkla olurken TACO’da
nadiren ateş olur ancak diğer bulgular olmaz (Tablo-1) [3]. Bizim olguda ilk gün
yapılan transfüzyonda TRALI bulguları gözlenirken ikinci gün yapılan transfüzyonda TACO bulgularının eklendiğini gözledik.
Anahtar kelimeler: TACO, TRALI, Transfüzyon, Akut solunum distresi

Kaynaklar
1- Jaworski K, Maślanka K, Kosior DA. Transfusionrelated acute lung injury: a dangerous and underdiagnosed noncardiogenic pulmonary edema. Cardiol J 2013; 20:
337-344. doi: 10.5603/CJ.2013. 0091.
2- Semple JW, Rebetz J, Kapur R. Transfusion-associated circulatory overload and
transfusion-related acute lung injury. Blood 2019; 133: 1840-1853. doi: 10.1182/
blood-2018-10-860809.
3- van den Akker TA, Grimes ZM, Friedman MT. Transfusion-Associated Circulatory
Overload and Transfusion-Related Acute Lung Injury. Am J Clin Pathol. 2021 Sep
8;156(4):529-539. doi: 10.1093/ajcp/aqaa279. PMID: 33822854.
4- Roubinian NH, Hendrickson JE, Triulzi DJ, et al; National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) Recipient Epidemiology and Donor Evaluation Study–III
(REDS-III). Contemporary risk factors and outcomes of transfusion-associated
circulatory overload. Crit Care Med. 2018;46:577-585.
5- Centers for Disease Control and Prevention. National healthcare safety network
biovigilance component haemovigilance module surveillance protocol. 2018.
https://www.cdc.gov/nhsn/pdfs/ biovigilance/BV-HV-protocol-current.pdf. Accessed April 25, 2020

Resim 1

Tablo 1. TACO ve TRALI Özelliklerinin Karşılaştırılması
Özellik

TACO

TRALI

Hasta

Kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği,
ileri yaş

Sepsis, cerrahi, massif transfüzyon

Donör

-

Multiparite, transplant, kan
transfüzyon öyküsü

Ürün

Tüm ürünler

Daha çok TDP olmak üzere trombosit
ve eritrosit süspansiyonu

Pulmoner dolaşımda sıvı birikimi,
artmış hidrostatik basınç, sıvının
damardan alveole ve dokulara geçişi

''Çift vuruş'' hipotezi: 1) Sistemik
inflamasyon 2) Anti-HLA/HNA
antikorların transfüzyonu

Vücut ısısı

Çoğunlukla değişmez; üçte bir
hastada ateş gelişebilir

Ateş yaygındır

Kan Basıncı

Hipertansiyon

Hipotansiyon

Taşikardi

Taşikardi

Genişlemiş Nabız Basıncı

Evet

Hayır

Akciğer Oskültasyonu

Ral

Ral

Risk faktörleri

Mekanizma

Vital Bulgular

Kalp Hızı

Tanı
Pulmoner ödem sıvısı

Transuda

Eksuda

Bilateral diffüz infiltrasyon, plevral
sıvı

Bilateral diffüz infiltrasyon, plevral
sııvı görülmez

Sıvı dengesi

Pozitif

Dengede/Değişmez

Diüretik yanıtı

Belirgin

Minimal veya yok

>1200 pg/mL

<200 pg/mL

Görüntüleme

BNP
Lökosit sayısında düşme
Tedavi
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PS-406

İLAÇ SEKTÖRÜ KADIN ÇALIŞANLARINDA DEMİR EKSİKLİĞİ
VE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ SIKLIĞI: RETROSPEKTİF BİR
ÇALIŞMA

PS-405

YOĞUN BAKIMDA AKUT HEMODİYALİZ İHTİYACI OLAN
GERİATRİK HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Selin Berk1,Rumeysa Yalgın2, Ömür Tanyel2, Recep Erşahin2, Mustafa
Çetiner1

İlkçe Akgün Kurtulmuş1, Şükriye Miray Kılınçer Bozgül1, Figen Yargucu
Zihni2, Mümtaz Yılmaz4, Güneş Ak3, Devrim Bozkurt1

1Acıbadem

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,iç Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Erişkinlerde demir eksikliği anemisi sıklığı %20 civarında olup, mensturasyon ve gebelik nedeniyle en sık kadınlarda görülmektedir.1 Kadın cinsiyet
dışında, farklı iş kollarında çalışmanın demir eksikliği (DE) ve demir eksikliği
anemisi (DEA) gelişiminde önemli olduğunu düşündüren yayınlar vardır.1,2
Özellikle tekstil ve tarım iş kollarında DE ve DEA sıklığı daha yüksektir.1,2
Amaç: İlaç sektöründe beyaz/mavi yaka alt kategorilerinde çalışan kadınlarda; DE ve DEA sıklığının ve bu hastalıklar ile ilgili bilgi düzeyinin saptanması, alt grupların ve bilgi düzeyinin DE ve DEA sıklığına etkisinin araştırılması
amaçlanmaktadır.
Yöntem: Ekim 2021-Aralık 2021 tarihleri arasında Abdi İbrahim İlaç Sanayi
üretim ve yönetim merkezlerinde çalışan kadınlar, gönüllülük esasına göre çalışmaya dahil edilmiştir. Katılımcılar, çalışma alanlarına göre mavi ve beyaz yakalı
olarak iki alt gruba ayrılmıştır. Katılımcılara DE ve DEA’ya yönelik laboratuvar
testleri Tablo 1’de görülmektedir. Testler için numune alımı sırasında katılımcılardan anket formu ile bilgi toplanmıştır. Anket formuna ait detaylar Tablo 2’de
görülmektedir. Ferritin <20 ng/mL, serum demir/serum demir bağlama kapasitesi <0,3 ve hemoglobin düzeyi >12 g/dL olan bireyler DE; ferritin <20 ng/
mL, serum demir/serum demir bağlama kapasitesi <0,3 ve hemoglobin düzeyi
<12 g/dL olan bireyler DEA olarak kabul edildi.
Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 33,1 ± 7,4 yıl olan 146 kadın dahil
edildi. İlaç sektörü çalışanlarının %61’i (n=89) mavi yakalı idi. Mavi yaka ve beyaz yaka grupları arasında vücut kitle indeksi ve günlük fiziksel aktivite derecesi
açısından anlamlı farklılıklar vardı. Mavi yakalı çalışanların günlük en az 10.000
adım yürüyüş yapma oranı ve vücut kitle indeksi anlamlı olarak daha yüksekti
(p<0,001 ve p=0,007). Diğer özellikler açısından gruplar benzerdi (p>0,05)
(Tablo 2). Laboratuvar değişkenleri açısından gruplar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmedi (p<0,05) (Tablo 1). Her iki gruptaki olguların DE ve DEA
sıklığı %30,1 ve %12,3 olarak bulundu. DE sıklığı mavi ve beyaz yakalı gruplarda sırasıyla 29,2% ve %31,6 olarak saptandı (p=0,854). DEA sıklığı ise mavi
ve beyaz yakalı çalışanlarda sırasıyla %12,4 ve %12,3 olarak saptandı (p=1,0).
Demir eksikliği hakkında bilgisi olan ve olmayan çalışanların DEA sıklığının sırası ile %14,3 ve %10 olduğu saptandı (p<0,883).
Sonuç: Çalışmamızda ilaç sektöründe çalışan kadınlarda DE ve DEA varlığı,
çalışanların mavi yakalı ya da beyaz yakalı alt grupta olması ya da demir eksikliği hakkında bilgili olup olmaması ile ilişkili bulunmamıştır.
Tartışma: Çalışanlar arasında DE ve DEA gelişimi açısından genel bir risk
faktörü olarak değerlendirilen kadın cinsiyete ek olarak, farklı iş kollarının özellikleri de önemli bir değişkendir.1,2,4 Çoğunlukla mavi yakalı alt grubunda beklenebilecek olan yüksek demir eksikliği ve demir eksikliği anemisi oranları, ilaç
sektöründeki kadın çalışanların yer aldığı bu çalışma sonuçları ile desteklenememiştir. Bilgi düzeyinin de anemi sıklığı üzerine etkisi çalışmamızda gösterilememiştir. Diğer çalışmaların aksine mesleki alt grupların ve bilgi düzeyinin anemi
sıklığı üzerinde anlamlı bir fark yaratmaması, ilaç sektörü çalışanlarının göreceli
olarak daha yüksek eğitim düzeyine sahip olmasına bağlı olabilir. Ayrıca bulguların, katılımcı sayısının daha yüksek olduğu gelecek çalışmalarla yeniden
değerlendirilmesi uygun olacaktır.

2Abdi

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,iç Hastalıkları Anabilim Dalı,romatoloji Bilim Dalı
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,klinik Biyokimya Anabilim Dalı

4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,iç Hastalıkları Anabilim Dalı,nefroloji Bilim Dalı

Giriş: Akut böbrek yetmezliği (ABY)’nin, özellikle yoğun bakımda kısa dönem mortaliteyi arttırdığı birçok çalışmada bildirilmiştir. Sağ kalan hastalarda
ise altta yatan hastalığın ciddiyeti, eşlik eden komorbiditeler nedeniyle böbrek
yetmezliği düzelmeyebilir ve hastalar rutin hemodiyaliz programı ile taburcu
edilebilir. Bu alanda yapılmış çalışmalar oldukça azdır. Bu çalışmada yoğun
bakıma yatışında ve/veya izleminde akut hemodiyaliz ihtiyacı olan hastalarda
taburculukta rutin hemodiyaliz programına alınan hastaların değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.
Gereç-yöntem: Çalışmaya 2010-2022 yılları arasında yoğun bakıma yatan
ve akut hemodiyaliz yapılan 65 yaş üzeri hastalar dahil edilerek elektronik hasta
dosya sisteminden veriler elde edildi. Son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle
diyaliz başlanan hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir.İstatistiksel analizler IBM
SPSS 25.0 ile analiz edildi. Tanımlayıcı istatistikler, rutin hemodiyaliz ile taburcu
edilen ve diyalizsiz taburcu edilen hastalar arasında nümerik değişkenlerin karşılaştırılması Man Whitney U test ve İki grup arasında kategorik değişkenlerin
karşılaştırılması Ki-Kare testi ile gerçekleştirildi.
Bulgular: 65 yaş üzeri toplam 274 hasta akut hemodiyalize alınmıştır. Hastane içi mortalite %47.4 saptanmıştır. Sağ kalan 144 hastadan 28 tanesi rutin hemodiyaliz programı ile taburcu edilmiştir. İki grup arasındaki değişkenler
karşılaştırıldığında yatış süresi, yatış zamanında bakılan CRP, kreatinin ve taburculuk zamanında bakılan troponin ve kreatinin rutin hemodiyaliz grubunda
anlamlı yüksek bulunmuştur. Eşlik eden komorbiditeler incelendiğinde ise KAH,
KKY, HT ve DM sıklığı açısından anlamlı fark saptanmazken KBY sıklığı rutin
hemodiyaliz programına alınan hastalarda anlamlı yüksek bulunmuştur.
Sonuç: Herhangi bir nedenle ABY gelişen hastaların %28’inde renal fonksiyonların geri dönmediği ve kronik böbrek yetmezliği geliştiği bildirilmiştir. ABY
gelişen %18.9 hastada ise renal fonksiyonlar rutin hemodiyaliz gerektirmekte
olduğu bildirilmiştir. Bu hasta gruplarına heterojendir. Çalışmamızda sadece
yoğun bakım hastaları dahil edilmiş ve altta yatan hastalığın daha kritik olması
beklenmekle birlikte taburculukta rutin hemodiyaliz programına alınan hasta
oranımız literatürden düşüktür.Diyalizsiz taburcu edilen hastaların uzun dönem
takibi ile daha detaylı sonuçlar elde edilecektir.
Anahtar kelimeler: Akut Böbrek Yetmezliği,Hemodiyaliz,Mortalite,Geriatrik

Sağlık Grubu, Hematoloji Bölümü
İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş., Medikal Departman
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Tablo 1.Beyaz yakalı ve mavi yakalı çalışanların laboratuvar değişkenleri açısından karşılaştırılması.
[ †: ortalama ± standart sapma, §: ortanca (min-maks). UIBC: unsatüre demir bağlama kapasitesi, TIBC:
total demir bağlama kapasitesi. ]
Beyaz Yaka

Mavi Yaka

p
değeri

Hemoglobin (g/dL) †

13,0 ± 1,16

12,82 ± 0,95

0,321

Hematokrit (%) †

39,72 ± 3,16

38,71 ± 2,75

0,052

Ortalama korpüskuler hacim (fL) †

86,84 ±5,96

85,51 ± 5,76

0,183

Demir (ug/dL) §

77,8 (15,3-301,9)

74,4 (21,9-203,2)

0,703

UIBC (ug/dL) §

276 (76-505)

271 (126-469)

0,971

Ferritin (ng//mL) §

15,9 (1,8-781,2)

13,1 (2,4-322,8)

0,914

TIBC (ug/dL) §

351 (229-520)

359 (232-538)

0,617

21,10 (2,94-79,87)

21,94 (5,89-54,19)

0,794

Değişkenler

Transferrin satürasyonu §

Tablo 2. Beyaz yakalı ve mavi yakalı kadın çalışanların demografik ve klinik özellikler açısından
karşılaştırılması. [†: ortalama ± standart sapma, ‡: n (%), §]
Beyaz
Yaka n
(%)

Mavi Yaka
n (%)

p değeri

Yaş (yıl) †

32,96 ±
7,84

33,2 ± 7,11

0,871

Vücut kitle indeksi
(kg/m2) †

21,93 ±
2,94

23,57 ±
3,80

0,007

Yandaş hastalıklar
‡

6 (10,5)

19 (21,3)

0,227

Hipertansiyon

0 (0)

1 (1,1)

--

Diabet mellitus

1 (1,8)

5 (5,6)

--

Kalp-damar hastalıkları

1 (1,8)

0 (0)

--

Tiroid fonksiyon bozuklukları

4 (7,0)

8 (9,0)

--

Hematolojik

0 (0)

1 (1,1)

--

Romatizmal

1 (1,8)

3 (3,4)

--

Anket soruları ‡
Günde en az 10.000 adım yürüyüş

7 (12,3)

37 (41,6)

<0,001

Haftada en az üç gün kırmızı et. bakliyat
(mercimek. nohut. barbunya vb.). kuru
meyve. kuru yemiş tüketimi

46 (80,7)

67 (75,3)

0,544

0,231

Kansızlık (anemi) hikayesi

28 (49,1)

34 (38,2)

Güncel demir eksikliği tedavisi

6 (10,5)

5 (5,6)

0,340

Demir eksikliği ve anemisi konusu
hakkında yeterli bilgilenme

34 (59,6)

50 (56,2)

0,854
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Hemşirelik Programı

Sözel Bildiriler

SS-001

SS-002

OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU OLAN HASTALARA
UYGULANAN SOLUNUM EGZERSİZİNİN GÜNDÜZ
UYKULULUĞA VE YORGUNLUĞA ETKİSİ

UZAKTAN REİKİ UYGULAMASININ BÜTÜNCÜL İYİLİK
DURUMUNA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

Sibel Serçe1, Özlem Ovayolu1, Nazan Bayram2, Nimet Ovayolu3, Seval Kul4
1Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları
Hemşireliği Ad.
2Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ad.
3Sanko Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği
Ad.
4Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri

Bu araştırma obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) tanısı alan hastalara
uygulanan solunum egzersizinin gündüz uykululuğa ve yorgunluğa etkisini incelemek amacıyla randomize, kontrollü ve deneysel olarak yapıldı. Araştırma 22
Ocak-26 Mayıs 2021 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran OUAS tanısı almış hastalarla yapıldı. Çalışmanın
evrenini ilgili polikliniğe başvuran OUAS tanısı almış tüm hastalar, örneklemini
ise dahil edilme kriterlerini taşıyan hastalar oluşturdu. Araştırma öncesi etik kuruldan, kurumdan ve hastalardan izin alındı. Çalışmaya alınan hastalar bir program yardımıyla müdahale (n=30) ve kontrol (n=30) grubuna ayrıldı. Müdahale
grubundaki hastalara yüzyüze görüşme tekniği ile diyafragmatik ve büzük dudak solunumunu içeren solunum egzersizleri öğretilerek ilk uygulama yapıldı.
Daha sonra bu gruptaki hastalara araştırmacı tarafından online görüşme yöntemi ile, her bir seans her sabah/akşam, 10-15 dakika ve toplamda 20-30 dakika
olacak şekilde solunum egzersizleri sekiz hafta boyunca uygulandı. Veriler, Soru
Formu, Epworth Uykululuk Ölçeği (EUÖ) ve Piper Yorgunluk Ölçeği (PYÖ) ile
toplandı. EUÖ, 0-3 şeklinde puanlanmakta ve yüksek puan gündüz uykululuğunu göstermektedir. Dört alt boyuttan oluşan PYÖ’de ise ölçekten alınan
toplam puan 0-10 arasında değişmekte ve puan arttıkça yorgunluk düzeyi de
artmaktadır. Soru formu, EUÖ ve PYÖ çalışmanın başında, EUÖ ve PYÖ ise
dördüncü ve sekizinci haftanın sonunda her iki gruba tekrar uygulandı. Verilerin
değerlendirilmesinde Ki-kare, Student t ve Mann Whitney U, Paired Sample t
ve ANOVA testleri kullanıldı. Müdahale grubunda yer alan hastaların uygulama
öncesi 6.15±1.65 olan PYÖ toplam puan ortalamasının, dördüncü haftada
5.66±1.92, sekizinci haftada 5.34±1.94’e düştüğü, kontrol grubunda ise uygulama öncesi 5.59±1.76 olan PYÖ toplam puan ortalamasının dördüncü haftada 5.72±1.81, sekizinci haftada 5.77±1.81’e yükseldiği belirlendi. Müdahale
grubundakilerin EUÖ puan ortalamasının başlangıçta 12.13±4.34, dördüncü
haftada 9.83±4.7 ve sekizinci haftada 9.13±4.71’e düştüğü, kontrol grubunda
ise başlangıçta 10.37±2.77 olan EUÖ puan ortalamasının, dördüncü haftada
10.4±2.79, sekizinci haftada 10.5±2.85’e yükseldiği tespit edildi. Uygulanan
solunum egzersizinin grup-zaman etkileşiminin de anlamlı olduğu ve bu durumun müdahale grubundan kaynaklandığı sonucuna varıldı. Bu doğrultuda
OUAS hastalarına uygulanan solunum egzersizinin primer tedavi ile birlikte uygulanabileceği düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Anahtar Kelimeler: Obstrüktif Uyku Apne Sendromu, Solunum Egzersizi, Gündüz Uykululuk, Yorgunluk, Hemşirelik

Ulviye Özcan Yüce1, Afey Arpacı2, Cemile Kütmeç Yılmaz3, Dilek Yurtsever4,
Emine Üstün Gökçe5, Fatma Gönül Burkey6, Gülcihan Yıldırım7, İlknur
Gökşın3, Kevser Sevgi Ünal Aslan1, Nilay Bektaş Akpınar8, Özlem Altınbaş
Akkaş9, Sabire Yurtsever10
1Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
2Hacettepe Üniversitesi Yetişkin Hastanesi

3Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
4Mersin Şehir Hastanesi

5Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
6Kayseri Şehir Hastanesi

7Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü

8Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
9Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
10Teona Eğitim Ve Danışmanlık Merkezi

Giriş: Son zamanlarda günlük yaşama bağlı artan zorluklar etkilerini fiziksel
yakınmaların yanında duygusal ve zihinsel alanlarda bozulmaya yol açmakla
göstermektedir. Zor durumlarla baş etmenin ilk koşulu bedensel olarak iyi hissetmek gibi düşünülse de bireylerin arayışı bunun ötesinde emosyonel, sosyal,
psikolojik ve spiritüel anlamda fiziksel sağlıklarını tamamlayacak tam bir iyilik
durumu anlayışına evrilmiştir. Reiki’nin bedendeki koruyucu sistemik direnci
arttırma yeteneğini güçlendirerek iyileşmeyi teşvik etmesi yoluyla biyopsikososyal alanlarda iyilik halini arttırdığı belirtilmektedir. Bu özelliklerinden yola çıkarak Reiki uygulamasının sağlıklı bireylerdeki bütüncül iyilik durumuna katkıda
bulunup etkili olabileceği düşünülmektedir.
Amaç: Bu araştırma bilinen herhangi bir akut/kronik hastalığı olmayan bireylere, uzaktan uygulanan Reiki’nin bütüncül iyilik durumuna etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Ön test - son test (tekrarlı ölçüm) deseninde deneysel olarak gerçekleştirilen bu araştırma çalışma amacının ve uygulama yönteminin anlatıldığı bir davet niteliği taşıyan elektronik postaya Türkiye’nin bir ilinden gönüllü
olarak katılmak istediğini belirten cevap ile dönüş yapan ve bilinen herhangi
bir akut/kronik hastalığı olmayan 180 bireyle 1 Şubat – 31 Mart 2022 tarihleri
arasında yürütülmüştür. Araştırmada bireylere arka arkaya dört gün boyunca
uzaktan 20 dk Reiki uygulaması yapılmıştır. Uygulama öncesinde araştırmanın
ön-test verileri Kişisel Bilgi Formu, Bütüncül İyilik Hali Ölçeği (BİHÖ), Pozitif ve
Negatif Duygu Ölçeği (PNDÖ), Öznel Zindelik Ölçeği (ÖZÖ) kullanılarak elde
edilmiştir. Reiki uygulamasından 48 saat ve bir hafta sonra ise tekrarlı ölçümlerin yapılabilmesi için bireylerden BİHÖ, PNDÖ ve ÖZÜ’yü tekrar cevaplamaları
istenmiştir.
Bulgular: Çalışmada ön test ile 48 saat ve bir hafta sonra tekrarlanan ölçümler arasında BİHÖ tüm alt ölçekleri puan ortalamaları arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Bireylerin PNDÖ puan ortalamaları
ile ÖZÖ puan ortalamaları arasındaki farkın da istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0,05).
Sonuç ve Tartışma: Çalışmamızın sonucunda ardışık dört gün, günde 20
dakika uzaktan Reiki uygulamasının akut/kronik hastalığı olmayan sağlıklı bireylerde bütüncül iyilik halinin gelişmesi ile birlikte pozitif duygu durumunun
gelişmesi/üzüntü veren duygu ve algıların gerilemesi, öznel zindeliğin ve bilişsel
farkındalığın artmasında da etkili olduğu belirlenmiştir. Literatürde çoğunlukla
yalnızca spritüel iyilik hali ve psikososyal iyilik hali durumlarının değerlendirildiği görülmektedir. Bununla birlikte bulgularımıza paralel olarak öznel zindelik ve Reiki uygulaması arasında pozitif ilişki olduğunu belirten çalışmalar da
bulunmaktadır.
Anahtar kelimeler: Reiki, hemşirelik, bütüncül sağlık, bütüncül terapiler

Kaynaklar
1. C.H.Y. Chan, T.H.Y Chan, P.P.Y. Leung, M.J. Brenner, V.P.Y. Wong, E.K.T Leung,
et al. Rethinking well-being in terms of affliction and equanimity: development
of Holistic Well-being Scale, J Ethnic Cultural Diversity Soc Work, 23 (2014)
289-308
2. H.N. Ng, K.W. Boey, Efficacy of body-mind-spirit oriented psychosocial programme in promoting holistic well-being of students in late adolescence, Asia Pacific
Journal of Counselling & Psychotherapy, 12 (1) (2021) 22-37
3. Y. J. Chen, A. Petrinec, P. S. Stephenson, R. M. Radziewicz, D. Sheehan, HomeBased Reiki by Informal Caregivers: A Mixed-Methods Pilot Study. Holistic
Nursing Practice. Volume Publish Ahead of Print-Issue- (2021), doi: 10.1097/
HNP.0000000000000450; 34.
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4. T. Gençöz, Positive and Negative Affect Scale: Validity and reliability study,
Turkish Journal of Psychology, 15 (46) (2000) 19-26
5. R.M. Ryan, C. Frederick, On energy, personality and health: subjective vitality as
a dynamic reflection of well-being. Journal of Personality. 65 (3) (1997) 529-565
6. H. Martins, T. Dias Domingues, S.Caldeira, Spiritual well-being in cancer patients
undergoing chemotherapy in an outpatient setting: a croSS-sectional study.
Journal of Holistic Nursing, 38 (1) (2020) 68-77
7. D. Bowden, L. Goddard, J. Gruzelier A randomised controlled single-blind
trial of the efficacy of reiki at benefitting mood and well-being, Evidence-Based
Complementary and Alternative Medicine, 2011 (2011) 381862

SS-004

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE DİYABET BELİRTİLERİ,
ÖZ YÖNETİM VE BAKIM BAĞIMLILIĞI: TANIMLAYICI VE
KORELASYONEL ÇALIŞMA
Damla Nur Bozkaya1, Zehra Gök Metin2
1Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi

2Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Şekil 1. Araştırma örneklem akışı

Bu tanımlayıcı ve korelasyonel araştırmanın amacı, insülin kullanan Tip 2
diyabetli bireylerde diyabet belirtileri, öz yönetim ve bakım bağımlılığı düzeyleri
ile bu durumları etkileyen değişkenlerin belirlenmesidir. Araştırma, Hacettepe
Üniversitesi Hastaneleri Erişkin Hastanesi dahiliye klinikleri ve polikliniklerinde Nisan-Ağustos 2021 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırma örneklemini
18-65 yaş arasında olan, en az 6 aydır tip 2 diyabet tanısı bulunan ve insülin
kullanan 245 Tip 2 diyabetli birey oluşturmuştur. Katılımcılara, “Katılımcı Bilgi Formu”, “Diyabet Belirtileri Kontrol Listesi Ölçeği”, “Diyabet Öz Yönetim
Ölçeği” ve “Bakım Bağımlılığı Ölçeği” yüz-yüze görüşme tekniğiyle uygulanmıştır. Verilerin analizinde medyan, çeyrekler arası dağılım aralığı, minimum
ve maksimum, Mann-Whitney U testi, Kruskal Wallis testi ve çoklu doğrusal
regresyon (stepwise) analizi kullanılmıştır. Katılımcıların %53,5’i kadın olup,
yaş ortancası 58 yıldır. Araştırmada katılımcıların en sık genel bitkinlik/tükenmişlik hissi, duygusal değişimler, halsizlik, uyku hali/sersemlik, ağız kuruluğu,
sabah uykudan kalkınca bitkinlik hissi, ayaklarda uyuşma, gün içinde bitkinlikte artma, aşırı susama ve yemekten önce sinirlilik hali belirtilerini yaşadıkları, Diyabet Kontrol Listesi Ölçeği ortanca puanlarının 100 (63-172) olduğu
ve Diyabet Kontrol Listesi Ölçek puanındaki değişimin %20’sinin komorbidite,
hipertansiyon ve sosyal destek alma durumu bağımsız değişkenleri tarafından
açıklandığı belirlenmiştir (R2=0,208). Diyabet Öz Yönetim Ölçeği puanlarındaki toplam değişimin %21’inin katılımcıların komorbidite, eğitim durumu, kronik
böbrek hastalığı ve hastalıkla ilgili eğitim alma durumu değişkenleri tarafından
açıklandığı belirlenmiştir (R2=0,214). Bakım Bağımlılığı Ölçeği ortanca puanı
67 (17-85) olarak belirlenmiştir. Bakım bağımlılığı düzeyindeki toplam değişimin %39’unun komorbidite, yaş, kronik böbrek hastalığı, hiperlipidemi ve koroner arter hastalığı bağımsız değişkenleri tarafından açıklandığı belirlenmiştir
(R2=0,393). Bu çalışmada, yaş, komorbid hastalıklar, eğitim durumu, diyabet
ile ilgili eğitim alma durumu, sosyal destek durumu değişkenleri diyabet belirtileri, öz yönetim ve bakım bağımlılığını anlamlı olarak etkilemiştir (p<0,05).
Ayrıca, diyabet belirtileri arttıkça öz yönetimin azaldığı ve bakım bağımlılığının
arttığı bulunmuştur (p<0,001). Çalışma bulgularından hareketle, hemşirelerin
insülin kullanan Tip 2 diyabetli bireylerde diyabet belirtileri ve öz yönetim düzeylerini izlemeleri ve bakım bağımlılığı açısından bireyleri uygun zaman aralıkları ile değerlendirmeleri önerilmiştir. Ek olarak, diyabet belirtilerini hafifletmeyi,
diyabet öz yönetimini geliştirmeyi ve bakım bağımlılığını azaltmayı hedef alan
randomize kontrollü müdahale araştırmaları planlanabilir.
Anahtar kelimeler: Bakım bağımlılığı, çoklu doğrusal regresyon, diyabet, hemşire, öz
yönetim

Kaynaklar
1. Nkonge KM, Nkonge DK, & Nkonge TN. The epidemiology, molecular pathogenesis, diagnosis, and treatment of maturity-onset diabetes of the young (MODY).
Clinical Diabetes and Endocrinology.2020;6(1):1-10.
2. Sun H, Saeedi P, Karuranga S, Pinkepank M, Ogurtsova K, Duncan BB, ... &
Magliano DJ. IDF diabetes Atlas: Global, regional and country-level diabetes
prevalence estimates for 2021 and projections for 2045. Diabetes Research and
Clinical Practice.2021;109119.4.
3. Gregg EW, & Moin T. New USPSTF recommendations for screening for prediabetes and type 2 diabetes: an opportunity to create national momentum.
JAMA. 2021;326(8):701-703.
4. Natarajan R. Epigenetic mechanisms in diabetic vascular complications and metabolic memory: the 2020 Edwin Bierman award lecture. Diabetes.2021;70(2):
328-337.
5. Kim YJ., & Kim TG. The effects of type 2 diabetes mellitus on the corneal endothelium and central corneal thickness. Scientific Reports.2021; 11(1):1-8.
6. Phillips S, Culpepper J, Welch M, O'Hare KJ, Chen W, Taylor Y, ... & Tapp H.
A multidisciplinary diabetes clinic improves clinical and behavioral outcomes in a primary care setting. The Journal of the American Board of Family
Medicine.2021;34(3):579-589.
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Tablo 1. Diyabet belirtileri kontrol listesi ölçeği, diyabet öz yönetim ölçeği ve bakım bağımlılığı ölçeği
puanları arasındaki ilişki (n=245)

Tablo açıklama notu

SS-005

FARKLI DÖNEMLERDE COVİD-19 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE
HEMŞİRE İŞ YÜKÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ:BİR ÜNİVERSİTE
HASTANESİ DENEYİMİ
Tuba Müftüoğlu, Filiz Çiçek, Hümeyra Zengin
Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

Giriş: Covid-19 hastalığı ilk olarak Mart 2022 ülkemizde görülmeye başlamış ve tüm dünyada olduğu gibi dalgalar halinde ülkemizin nüfusunu da
etkileyerek pandemiye neden olmuştur. Pandemide ülke ve il genelindeki hasta
bakım ihtiyaçları gözetilerek dönem dönem yeni yoğun bakım (YBÜ) ve servis
yatakları açılmıştır. Nüfusun hastalığa yakalanma hızına bağlı olarak hastaneler
genelinde Covid-19 hastalığından etkilenen hemşire sayısının da her geçen gün
artması nedeniyle iş gücü kayıpları oluşmuş, ek insan gücüne ihtiyaç duyulmuştur. Bu çalışma, mevcut işgücünü olabildiğince verimli kullanmak için Covid-19
YBÜ’nde hemşire iş yükünün değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte prospektif olarak yapılan çalışma,
Ankara’da ücüncü basamak bir üniversite hastanesinin Covid-19 hastaları için
ayrılmış, hastaların tek kişilik negatif basınçlı odalarda izole olabildiği, 25 yataklı
bir İç Hastalıkları YBÜ’nde yapıldı. Veriler, ilk dönem için 4.11.2020/27.12.2020
tarihleri arasında, ikinci dönem ise 1.05.2021/19.6.2021 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından veri toplama formu ve Therapeutic Intervention Scoring
System(TISS)-28 ile toplandı. Çalışmanın yapılabilmesi için gerekli kurum izni
alındı. Hemşire iş yükü, haftalık çalışma listeleri yapılmadan önce YBÜ’de yatan
her hasta için TISS-28 kullanılarak değerlendirildi. Hasta başına düşen hemşire
sayısı hemşirelerin hastalık ve rapor durumlarına göre hesaplandı. Elde edilen
veriler bilgisayarda bir istatistik programına kaydedildi.
Bulgular: Yatan hastaların (n:93) ilk dönem ortalama yaşı 64,25±13,95
iken, 2.Dönemde (n:53) 67,58±15,21 idi. İlk dönemde hastaların %36,6’ü
kadın, %63,4’ü erkek, 2. Dönem de ise hastaların %37,7’i kadın, %62,3;ini
erkek idi. İlk dönemde YBÜ ortalama yatış günü 14,51±11,61 iken 2. Dönem
ortalama yatış günü 16,53±12,75 olarak hesaplandı. Yatan hastaların ilk dönemde % 83,9’unun, 2.dönemde ise % 94,3’ünün kronik hastalığı vardı. İlk
dönem hastaların %45,2 entübe iken, 2. Dönem hastaların %49,51’i entübe idi
(Tablo 1) TİSS-28 puan ortalamaları 1. Dönem 20,74±2,74 iken, 2. Dönemde
21.03±3,48’idi. 1. Dönem ve 2. Dönem TİSS 28 ölçeği puan ortalamaları arasında p˃0,05 istatistiksel farklılık görülmedi (Tablo 2). Dönemlere göre TISS-28
alt grup puan ortalamalarına bakıldığında solunum desteği alt grubunda 1. Dönemde istatistiksel olarak anlamlılık bulunurken (p˂0,05), 2. Dönemde ise özel
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müdahaleler alt grubunda istatistiksel olarak anlamlılık bulundu (p˂0,05). İki
farklı dönemde TISS-28 puanlarına göre hemşire iş gücü değerlendirmesinde
mevcut hemşireye ek olarak ilk dönemde ortalama 1,65±2,00 sayıda hemşire
ihtiyacı oluşurken (Resim 1), 2. dönemde bu ihtiyaç ortalama 1,11±1,36 idi
(Resim 2). İki dönem arasında TISS-28 puan ortalamalarına göre ihtiyaç olan
hemşire sayısında istatiksel olarak anlamlı fark görülmedi. Ayrıca bu dönemlerde çok sayıda YBÜ hemşiresinin Covid 19 hastalığından etkilenmeleri sebebiyle
yaklaşık ortalama 16 gün (İlk Dönem 15,96 /2.dönem 16,21 gün) iş gücü kaybı
oluştu (Resim 3).
Tartışma ve Sonuç: Ülkemizde geçerli olan YBÜ uygulama usul ve yönetmeliğine göre ünitede çalışan hemşire hasta oranları yanlızca basamak tesciline
göre belirlenmektedir. Bu yönetmeliğe göre 3. Basamak tescili olan bir YBÜ’de
bir hastaya iki hemşirenin hizmet vermesi şeklindedir. Ancak bu çalışmada pandeminin farklı dönemlerinde Covid-19 hastalarının izlendiği YBÜ’de daha fazla
hemşirenin ek iş gücüne ihtiyaç duyulduğunu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: TISS-28, Covid-19, Yoğun Bakım Ünitesi, Hemşirelik, İş Yükü

Kaynaklar
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Resim 2. İkinci Dönem Covid-19 DDBÜ-1 TISS-28 Puan Ortalamaları İle İlişkili Hemşirelik
İş Yükü (HİY) ve Gereken Hemşire Sayısı

Resim 3. İlk. Dönem ve 2. Dönem covid 19 tanısı alan, yüksek riskli temas izolasyonunda
ve raporlu olan personel dağılımı

Tablo 1 Çalışmaya Alınan Hastaların Demografik Özellikleri
1. Dönem (n=93)
Yaş (ort±ss)

2. Dönem (n:53)

64,25±13,95

p

67,58±15,21

0,182

n

%

n

%

34

36,6

20

37,7

59

63,4

33

62,3

Cinsiyet
Kadın
Erkek
YBÜ Yatış (ort±ss)

0,889

14,51±11,61

16,53±12,75

0,331

Kronik Hastalık

Resim 1. 1. Dönem Covid-19 DDBÜ-1 TISS-28 Puan Ortalamaları İle İlişkili Hemşirelik İş
Yükü (HİY) ve Gereken Hemşire Sayısı

0,064

Var

78

83,9

50

94,3

yok

15

16,1

3

5,7

Entübe Olan

42

45,2

26

49,5

Entübe Olmayan

51

54,8

27

50,9

Entübasyon Durumu

0,650

Tablo 2. DYBÜ'de TISS-28 ve Alt Gruplarının Puan Ortalamaları Karşılaştırılmaları
TISS-28
TISS-28 Toplam Puan

1. Dönem

2.Dönem

Ort.

Ort.

20,74±2,74
ort.

p

21.03±3,48

0,809

ss

ort.

ss

Alt Gruplar

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Temel Aktiviteler

10,7

2,15

10,5

2,75

Solunum Desteği

4,11

2,18

3,5

2,70

0,410
0,033

Kardiyak Destek

3,37

3,78

4,02

3,49

0,145

Renal Destek

1,67

1,01

1,76

0,91

0,449

Nörolojik Destek

0,06

0,49

0.00

0,00

0,083

Metabolik Destek

0,78

1,03

10,2

1,26

0,080

Özel Müdahaleler

0,06

0,43

0,24

0,87

0.02
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artmasının kırılganlık için risk faktörü olduğu belirlenmiştir. Koroner arter hastalığına sahip yaşlı bireylerde rutin olarak kırılganlık taraması yapılarak holistik bir
yaklaşımla tedavi ve bakımlarının ele alınması gerekmektedir.

SS-007

KORONER ARTER HASTALARININ HASTALIĞA İLİŞKİN BİLGİ
DÜZEYİ VE YAŞAM KALİTESİ

Anahtar kelimeler: Kırılganlık, Yaşlı, Koroner arter hastalığı, Hemşirelik

İbrahim Halil Satıcı
Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

SS-009

Bu araştırma koroner arter hastalığı olan bireylerin bilgi düzeylerini ve yaşam
kalitesi seviyesini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Kasım 2021–Nisan 2022
tarihleri arasında kardiyoloji polikliniğine başvuran, araştırmaya dahil edilme
kriterlerine uyan, son 6 ayda koroner arter hastalığı tanısı alan 236 hasta ile
yürütülmüştür. Araştırmanın verileri kişisel bilgi formu, koroner arter hastalığı
eğitim anketi-2 ve kardiyak sağlık profili ölçeği kullanılarak, yüz yüze görüşme
yöntemiyle toplanmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde Statistical
Package for Social Sciences (SPSS) for Windows 22.0 programı kullanılmıştır.
Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler; sayı, yüzde, ortanca, ortalama ve
standart sapma kullanılmıştır. Veriler, normal dağılıma uygun olduğu durumlarda student t testi, pearson korelasyon ve ANOVA testi ile normal dağılıma
uygun olmadığı durumlarda Mann Whitney U testi, spearman korelasyon ve
Kruskal Wallis testi ile analiz edilmiştir. Verilerin anlamlılık değer p<0.05 olarak
kabul edilmiştir. Araştırmanın yapılabilmesi için gerekli yazılı izinler alınmıştır.
Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 59.00±11.42 olarak bulunmuştur. Hastaların %62.3’ünün erkek, %97’sinin evli, %43.6’sının okuryazar
olmadığı belirlenmiştir. Hastaların koroner arter hastalığı tanı yılı ortalaması
4.60±3.97 olarak bulunmuştur. Hastaların koroner arter hastalığı eğitim anketi2’den alınan toplam puan ortalamaları 25.71±12.49 olarak bulunmuştur. Koroner arter hastalığı eğitim anketi-2’den alınan toplam puana göre hastaların
%49.2’sinin bilgi düzeyi “Yetersiz”, %44.5’inin “Zayıf”, %5.9’unun “Kabul edilebilir” seviyede olduğu belirlenmiştir. Sadece bir hastanın bilgi düzeyi iyi olarak
bulunmuştur. Hastaların koroner arter hastalığı eğitim anketi-2’nin beslenme alt
boyutunda 7.77±4.88 ile en yüksek, psikososyal risk alt boyutunda 2.20±2.73
ile en düşük ortalamaya sahip olduğu belirlenmiştir. Kardiyak sağlık profili ölçeğinin göğüs ağrısı sınıflandırılmasında hastaların %28.4’ünün göğüs ağrısı seviyesi “sınıf II” düzeyindedir. Hastaların kardiyak sağlık profili ölçeğinden aldıkları
toplam puan ortalamaları 679.88±245.89 olarak bulunmuştur. Kardiyak sağlık
profili ölçeği alt boyutlarından fiziksel özellikler 185.42±66.57 ile en yüksek,
sosyal özellikler 151.69±79.22 ile en düşük puan ortalamasına sahip olduğu
bulunmuştur. Araştırmaya katılan hastaların koroner arter hastalığı ile ilgili bilgi
düzeyi yetersiz ve yaşam kalitesi düzeyi orta olarak bulunmuştur. Koroner arter
hastalığı olan hastaların bilgi düzeyleri ve dolayısıyla yaşam kalitesi düzeylerinin
arttırılması için eğitim programları düzenlenmeli; düzenlenen eğitim programlarının hastaların eğitim, kültür, sağlığı algılama şekli, konuşma dili ve maddi
olanakları göz önünde bulundurularak yapılması önerilmektedir.

TÜRKİYE’DEKİ ROMATOLOJİ HEMŞİRELERİNİN HASTA
EĞİTİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI

Anahtar kelimeler: Koroner arter hastalığı, yaşam kalitesi, hasta eğitimi, hemşirelik

SS-008

YAŞLI KORONER ARTER HASTALARININ KIRILGANLIK
DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ayşe Buket Doğan1, Özlem Canbolat2
1Toros Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi, Eğitim Koordinatörlüğü, Hatay

2Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Gaziantep

3Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,
Kahramanmaraş

Giriş-Amaç: Sağlıkta bilişim teknolojileri; geleneksel eğitimlere kıyasla zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayarak, hasta eğitim sunumunu kolaylaştıran bir disiplindir (1-4). Hasta/Sağlıklı bireye en yakın pozisyonda hizmet veren
hemşireler; bilişim teknolojileri ile kronik inflamatuar artritli hastalara kanıta
dayalı bireyselleştirilmiş bakım, eğitim, danışmanlık hizmeti verebilir ve etkin
hastalık yönetme becerisi kazandırabilirler (2,4-9,). Romatoloji hemşireleri,
mobil uygulamalar, e-posta gibi sağlıkta bilişim teknolojilerini kullanarak hasta
eğitimini daha sistemli hale getirebilirler (8,9). Bu anlamda çalışma, Türkiye’deki romatoloji hemşirelerinin hasta eğitiminde bilişim teknolojileri kullanımına
ilişkin tutum ve inançlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Çalışma, 26.07-17.08.2022 tarihleri arasında, Türkiye genelinde çalışan romatoloji hemşirelerine, Google Form üzerinden ulaşılmaya
çalışılarak yürütülmüştür. Örneklem seçimine gidilmeyip tüm evrene ulaşılması
hedeflenmiştir. Çalışmaya, 70 romatoloji hemşiresi katılmış olup katılımcılara,
“Kişisel Bilgi Formu” ve “Hemşirelerin Bilişim Teknolojisi Anketi” uygulanmıştır.
Araştırmanın yürütülebilmesi etik onay alınmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS
25.00 paket programı, istatistiksel analizde; sayı ve yüzde dağılımı, ortalama
standart sapma ile birlikte Kolmogorov-Smirnov normallik dağılım testi, Bağımsız Örneklem t Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. İstatistiksel
anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin %92.6’sının kadın, %44’ünün
evli, %45’inin lisans mezunu ve yaş ortalamalarının 39,10±9.31 olduğu saptanmıştır. Hemşirelerin; %56’sının üniversite hastanesinde çalıştığı, romatoloji
hemşiresi olarak çalışma süresinin ise ortalama 9,15±8.35 yıl olduğu belirlenmiştir. Hasta eğitiminde bilişim teknolojilerini hemşirelerin %35.7’si bazen kullandığını belirtmiştir. Hemşirelerin, bilişim teknolojisi anketi puan ortalamasının
yüksek olduğu saptanmıştır (3.54±0.80). Bilişim teknolojisi anketi toplam puan
ve alt boyutları (değerlendirme: 3.54±1.00, bilgi kullanımı: 3.58±0.81, yönetim : 3.24±0.73, iletişim: 3.75±0.89, eğitim: 3.56±0.98) ile; yaş, cinsiyet,
eğitim, medeni durum, çocuk sahibi olma, yaşadığı yer, çalıştığı kurum, meslekte çalışma süresi, romatoloji hemşiresi olarak çalışma süresi, çalışılan bölüm,
çalışma şekli, sağlıkta bilişim teknolojileri konusunda eğitim alma, sağlıkta bilişim teknolojilerini kullanma ve sağlıkta bilişim teknolojilerini hasta eğitiminde
kullanma sıklığı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır.
Sonuç: Romatoloji hemşirelerinin sağlıkta bilişim teknolojilerini yüksek
oranda kullandıkları görülmektedir. Bu doğrultuda romatoloji hemşirelerinin
hasta eğitiminde bilişim teknolojilerini kullanmasının çalışan verimliliğini arttırarak, hasta bakım, yönetim ve eğitiminde sistemli olunmasını sağlayacaktır.
Anahtar kelimeler: Anahtar Kelimeler: Bilişim Teknolojileri, Hemşire, Hasta Eğitimi,
Romatoloji

2Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Amaç: Bu araştırmada, yaşlı koroner arter hastalarının kırılganlık düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı olarak tasarlanan bu araştırma, bir hastanenin kardiyoloji servis ve polikliniklerinde tedavi gören, araştırmaya alınma kriterlerine
uyan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 107 hasta ile yürütülmüştür. Veriler
tanıtıcı bilgi formu ve Edmonton kırılganlık ölçeği (EKÖ) ile toplanmıştır. Verileri
değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotlar, bağımsız gruplarda t testi, tek
yönlü varyans analizi, Bonferroni testi ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırma bulgularına göre hastaların %67,3’ünün 65-74 yaş
aralığında, %64,5’sinin erkek %49,52 sinin ilkokul mezunu ve %86’sının evli
olduğu, %93,5’inin çalışmadığı, %45,8’inin gelirinin giderinden az olduğu,
%84,1’inin sosyal güvencesinin olduğu, %75,7’sinin eş ile yaşadığı, belirlenmiştir. Hastaların EKÖ ölçeğinden aldıkları puan ortalamasının 6,08±4,09 olduğu saptanmıştır. Hastaların kırılganlık düzeyleri incelendiğinde, %40,2’sinin
kırılgan değil, %15,9’unun görünürde savunmasız, %11,2’sinin hafif kırılgan,
%15’inin orta kırılgan, %17,8’inin şiddetli kırılgan olduğu belirlenmiştir. 75 yaş
ve üzerinde olma, kadın cinsiyetinde olma, yalnız yaşama, günlük kullanılan ilaç
sayısının 4 ve üzerinde olması ve ek bir kronik hastalık varlığında kırılganlık düzeyinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Yaşın artmasının, kadın cinsiyetinde
olmanın ve günlük kullanılan ilaç sayısının artmasının kırılganlık ile ilişki olduğu
belirlenmiştir.
Sonuç: Araştırmamızda, yaşlı koroner arter hastalarının kırılgan olduğu ve
yaşın artmasının, kadın cinsiyetinde olmanın ve günlük kullanılan ilaç sayısının
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TÜMÖR NEKROZİS FAKTÖR-ALFA (TNF-Α) KULLANAN
HASTALARIN TÜBERKÜLOZ PROFİLAKSİSİNE UYUM
DÜZEYLERİ
Sema Aytaç1, Özlem Ovayolu2
1Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü/ Şahinbey Verem Savaş Dispanseri

2Gaziantep Üniversitesi/sağlık Bilimleri Fakültesi/hemşirelik Bölümü

Amaç: Tümör Nekrozis Faktör-alfa (TNF-α) inhibitörleri; romatoid artrit, ankilozan spondilit, inflamatuvar bağırsak hastalıkları gibi otoimmün hastalıkların
tedavisinde kullanılmaktadır. Fakat TNF-α kullanan hastaların en sık karşılaştığı
enfeksiyöz problemler arasında tüberküloz gösterilmektedir. Bu doğrultuda bu
çalışma TNF-α alan hastaların tüberküloz profilaksisine uyum düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı.
Yöntem: Araştırma, Aralık 2020-Haziran 2021 tarihleri arasında bir Verem
Savaş Dispanserinde izlenen ve çalışmaya katılmayı kabul eden 135 hasta ile
yapıldı. Çalışma öncesi kurumdan, etik kuruldan ve hastalardan gerekli izinler alındı. Verilerin toplanmasında Soru Formu ve İlaç Uyumu Bildirim Ölçeği
(İUBÖ) kullanıldı. Ölçekten alınan puan “5 ile 25” arasında değişmekte olup,
alınan puan arttıkça “ilaç uyum düzeyi” de artmaktadır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma), Mann whitney U
testi, Kruskal Wallis ve One-Way ANOVA kullanıldı.
Bulgular: Hastaların %42,2’sinin kadın, %46,7’sinin ilkokul mezunu ve
yaş ortalamasının 43,75±11,86 yıl olduğu belirlendi. Çalışmaya katılanların
%35,6’sının ankilozan spondilit tanısının olduğu, %54,1’nin hastalık süresinin
1-5 yıl arasında değiştiği ve %57,8’inin 1 yıldan beri TNF-α kullandığı saptandı. Hastaların tüberküloz profilaksisi olarak kullandığı İzoniazid (INH) ile ilgili
özelliklere bakıldığında %47,4’ünün INH’ı kullanırken aksattığı ve %28,9’unun
aksatma sebebinin “unutkanlık” olduğu belirlendi. Hastaların İUBÖ puan ortalamasının 15,71±6,18 olduğu tespit edildi.
Sonuç: TNF-α kullanan hastaların ilaç uyum düzeylerinin “orta” olduğu saptandı. Hastaların uyum düzeylerinin ve etkileyen faktörlerin düzenli olarak takip
edilmesi önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Anahtar Kelimeler: Tümör nekrozis faktör-alfa, biyolojik ajan, tüberküloz, ilaç uyumu

SS-012

REİKİ’NİN ARİTMİSİ OLAN BİREYLERDE EKG, KAN DEĞERLERİ
VE STRESE ETKİSİ: RANDOMİZE, TEK KÖR ,PLASEBO
KONTROLLÜ ÇALIŞMA

herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Uygulamalardan bir hafta sonra tekrar
gruplara BAÖ uygulanmış, EKG çekilmiş ve kan numuneleri alınmıştır.
Bulgular: R ve SR grubunda ön ve son test sodyum değerleri benzer iken,
K grubunun ön ve son test sodyum değerleri arasında istatistiksel anlamlı fark
mevcuttu. K grubu kalsiyum ön test ve son test değerleri diğer iki gruptan daha
düşüktü (sırasıyla p<0.001, p=0.007) (Tablo 2). K grubunda son test kortizol
değerinin diğer iki grup son test kortizol değerlerine göre yüksek olduğu belirlenmiştir (p=0,002). Post-hoc analizde R grubu ile K grubu ve SR grubu ile
K grubu kortizol değerleri arasında anlamlı fark olduğu saptanmıştır (sırasıyla
p=0,004 ve p=0.011). Her bir grup, ön ve son test kortizol değerleri açısından
karşılaştırıldığında R ve SR gruplarının uygulama öncesi ve sonrası benzer değerlere sahip olduğu, kontrol grubunda ise son test kortizol değerlerinin ön teste
göre daha yüksek olduğu ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu
bulunmuştur (p=0.008) (Tablo 2). Grupların BAÖ ön test puan ortalamalarının
benzer olduğu, bununla birlikte R grubunun diğer iki gruba göre daha düşük
son test puanına sahip olduğu belirlenmiştir (p=0,009).Post-hoc analizde R ile
SR ve R ile kontrol grubu son test puan ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu saptanmıştır (sırasıyla p=0,015 ve p=0.014). Her bir grubun kendi içerisinde ön test ve son test puan ortalamaları karşılaştırıldığında SR ve K gruplarının
uygulama öncesi ve sonrası ortalamaları benzer iken, R grubunda son test puan
ortalamasının ön teste kıyasla anlamlı şekilde azaldığı saptandı (Tablo 3).
Sonuç : Aritmisi olan bireylere Reiki uygulamasının kalp ritminin düzenlenmesine yardımcı olduğu, kan kortizol değerini ve stresi azalttığı belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Kalp Ritmi, Biyokimya Değerleri, Kortizol, Reiki, Anksiyete
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2. Morero JAP, Pereira SDS, Esteves RB, et al. Effects of Reiki on Mental Health
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3. Gök G, Sinan ÜY, Özyüncü N, et al. (2018). The prevalence of cardiovascular
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patients admitted to cardiology clinics: A subgroup analysis of the ELDER-TURK
study. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2018; 46(4), 283-295.
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in health care professionals with burnout. Biological Research for Nursing, 2011;
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Complement Ther Clin Pract. 2021;43:10132
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Tablo 4. Reiki uygulaması sonucu EKG sonuçlar

Nilay Bektaş Akpınar 1, Ulviye Özcan Yüce2, Gizem Cansız3, Dilek Gökova
Yurtsever4, Cemaynur Özkanat 5, Nursemin Ünal 1, Cengiz Şabanoğlu6,
Özlem Altınbaş Akkaş7, Sabire Yurtsever8
1Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

2Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
3Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
4Mersin Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
5Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

6Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi

7Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
8Teona Eğitim Ve Danışmanlık Merkezi, Mersin.

Giriş: Kalp hastalıkları içerisinde ritim bozukluklularının dolaşım sistemi kaynaklı ölüm insidansını arttıran en önemli faktördür. Kalp ile ilgili sorunu olan bireylerde ise anksiyete, stres ve depresyonun eşlik edebilmektedir. Bu bağlamda
kalp hızının düzenlenmesi, stres seviyesinin azaltılması sempatik ve parasempatik sistemler arasındaki dinamik karşılıklı etkileşime bağlıdır. Reiki’nin parasempatik sistem aktivitesini düzenleyip, kortizol gibi stres hormonlarının salınımını
azaltarak tam bir gevşeme sağladığı; sistolik kan basıncının düşmesine ve kalp
hızının azalmasına neden olduğu tespit edilmiştir. Bu etkileriyle çalışmada ritim
bozukluğu olan kişilerde Reiki uygulamasının kalp ritmi, biyokimya, kortizol bulguları ve anksiyete üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışma, ön test - son test, randomize prospektif, tek kör ve plasebo kontrollü olarak, bir eğitim ve araştırma hastanesinde 5 Nisan- 30 Haziran
2022 tarihleri arasında aritmi tanılı hastalar ile gerçekleştirilmiştir. Alfa: 0.05
Beta:0.80 (cohen f):0.40 koşullarında örneklem büyüklüğü toplam 66 birey
[Reiki (R) grubu:22; Sham (Yalancı) Reiki (SR):22 ve Kontrol grubu (K):22]
olarak hesaplanmıştır. Veriler Kişisel Bilgi Formu (KBF), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ), Biyokimya Değerleri Formu (BDF) ve EKG bulguları analizi ile elde
edilmiştir. KBF ve BAÖ yüz yüze görüşülerek uygulanmıştır. Biyokimyasal kan
numunesi alınıp ve EKG çekilmiştir. Sonrasında Reiki grubuna ilk gün dokunarak, ikinci gün ise uzaktan 30 dk Reiki uygulanmıştır. Sham Reiki grubuna ise
Reiki eğitimi almamış olan çakralar ve dokunulması gereken noktaların anlatıldığı bir öğrenci hemşire tarafından yalancı Reiki uygulanmıştır. Kontrol grubuna
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Tablo 1. Reiki, Sham Reiki ve Kontrol Gruplarındaki Katılımcıların Tanımlayıcı Özellikler

İNHALER EĞİTİM ALAN VE ALMAYAN KOAH’LI BİREYLERİN
COVİD-19 ENFEKSİYONU İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ
Yasemin Ceyhan1, Pınar Tekinsoy Kartın2, Sevil Güler2
1Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
2Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Giriş: Tüm dünyada milyonlarca kişinin ölümüne ve hastalanmasına yol
açan Covid-19 ölümcül pandemi olarak ilan edilmiştir (1). Kronik Obstrüktif
Akciğer Hastaları (KOAH) bu pandemide yüksek risk grubu olarak belirlenmiştir
(2). Bu nedenle hastaların doğru inhaler kullanımı son derece önemlidir (3,4,5).
Amaç: Araştırma, inhaler eğitim alan ve almayan KOAH hastalarının, Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili özelliklerini belirlemek amacıyla vaka-kontrol gruplu
yapıldı.
Gereç ve Yöntem: Bir Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki toplam 106 KOAH’lı hasta (vaka;53, kontrol;53) ile çalışıldı. Vaka grubu 20172018 yıllarında araştırmacılardan inhaler eğitim alan KOAH’lı hastalarla amaçlı
örnekleme metodu ile oluşturuldu (6). Kontrol grubu ise basit rastgele örnekleme yöntemi ile çalışmada işbirliği yapılan göğüs hastalıkları hekiminin hasta
kayıt sisteminde yer alan ve son bir yılda muayeneye gelen KOAH’lı hastalar
arasından rastgele sayılar tablosuna göre belirlendi. Çalışmaya 09/03/2021 tarih
ve 2021-05/46 nolu etik kurul izni sonrasında başlandı. Veriler anket formu
ile telefonda toplandı (1,5,8). Analizler SPSS 23.0 programında Bağımsız İki
Örnek t Testi, Mann-Whitney U testi, Ki-kare ve Fisher’s Exact testleri ve çoklu
karşılaştırmalarda Bonferroni düzeltmeli Z testi ile yapıldı.
Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalaması 64,5 ve %85,8’i erkektir. Vaka ve kontrol grubundaki hastaların doğru inhaler kullanım oranları istatiksel olarak farklıdır (p<0,001) ve kontrol grubunun %39,6’sının hatalı
teknikle inhaler kullanmaktadır. Tüm hastaların %17,9’unun Covid-19’a yakalandığı ve gruplara göre Covid-19 geçirme durumları arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark bulunmadığı elde edildi (p=0,076) (Tablo 1). Grupların
Covid-19 şiddeti Tablo 2’de verildi. Hastaların gruplara göre Covid-19 ile ilgili değişkenleri incelendiğinde; uzun süren semptom varlığının dağılımı gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark oluşturdu (p=0,018) ve bu farklılık
vaka grubundan kaynaklandı. Negatif PCR sonrasında en az bir ay süren semptom varlığının kontrol grubunda anlamlı olarak daha fazla olduğu ortaya çıktı
(p=0,018). Vaka grubunun kontrol grubuna göre inhaler ilaçların diğer solunum sistemi hastalıklarından korumada etkili olduğunu düşündükleri sonucuna
ulaşıldı (p=0,006) (Tablo 3).
Sonuç: Çalışmamızda az sayıda bireyin enfeksiyona yakalandığı bulundu.
Enfeksiyona yakalananlar arasında inhaler eğitim almayanların, alanlara göre
daha ciddi sorunlar yaşadığı, eğitim alanların daha dikkatli davrandığı, daha az
Covid-19’a yakalandığı ve hastalığın şiddetini daha hafif geçirdikleri belirlendi.
Hastaların doğru inhaler ilaç kullanımı sayesinde diğer solunum sistemi hastalıklarından daha hafif etkilendiği ortaya çıktı. Bu nedenle hastaların pandemi
sürecinde tedavi ve bakımlarının aksatılmaması, hastada ortaya çıkabilecek her
hangi bir bulaşı önlemek adına uzaktan görüşme yöntemleri ile hasta takiplerinin sürdürülmesi, KOAH’lı hastalara inhaler eğitimlerin rutin olarak hemşireler
tarafından verilmesi ve eğitimlerin kalıcılığının belirli aralıklarla takip edilmesi
önerilmektedir.

Tablo 2. biyokimya ve kortizol değerlerinin karşılaştırılması

Anahtar kelimeler: KOAH, İnhaler, Covid-19

Tablo 3. Beck Anksiyete Ölçeği Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması
pre test( Mean ± SD)

post test (Mean ± SD)

p

Reiki

Beck Anksiyete Ölçeği

0.68±0.48

0.47±0.36

0.000

sham reiki

0.71 ±0.44

0.85±0.47

0.043

kontrol

0.74 ±0.43

0.79±0.45

0,296

0.519

0.009

p
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Tablo 1. Grupların Covid-19 Bulaşma Sürecinin Karşılaştırılması

Tablo 3. Gruplara Göre Covid-19 ile İlgili Değişkenlerin Karşılaştırılması (n=19)

Tablo 2. Gruplara Göre Covid-19 Şiddetinin Karşılaştırılması (n=19)

SS-014

YAŞLI YETİŞKİNLERİN COVID-19 PANDEMİSİ İLE İLİŞKİLİ
KORKU, ÖLÜM
KAYGISI VE DİNİ BAŞA ÇIKMA DURUMLARI
Emine İlaslan1, Simge Kalav2, İlknur Özkan1
1Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi

2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Amaç: Bu araştırmanın amacı COVID-19 pandemisi gibi stresli ve yaşamı
tehdit eden bir durum sırasında yaşlı bireylerin koronovirüs korkusu, ölüm kaygısı, dini baş etme düzeylerini değerlendirmek ve ilişkili faktörleri incelemektir.
Metod: Kesitsel türde olan bu araştırma, Aralık 2021-Nisan 2022 tarihleri
arasında yapılmıştır. Araştırma bir üniversitenin Uygulama ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği'ne başvuran bireylerle gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya, iletişime girme sorunu olmayan araştırmaya katılmaya gönüllü olan 65
yaş ve üzeri 284 yaşlı birey dahil edilmiştir. Veri toplama formları olarak Sosyo
demografik Bilgi Formu, Kovid-19 Korkusu Ölçeği, Dini Baş Etme Ölçeği ve
Templer Ölüm Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan yaşlıların %54.42’si erkek, yaş ortalaması
70,65±8,531, %79,6’sı evli ve %71,5’i ilköğretim mezunudur. Yaşlı bireylerin
Kovid-19 Korkusu Ölçeği Toplam Puan ortalamasının 18,79±7,469, Templer
Ölüm Kaygısı Ölçeği Toplam Puan ortalamasının 7,86±4,484, Müslümanlar
için Dini Baş Etme Ölçeği toplam puan ortalamasının 71,46 ±15,041 olduğu belirlenmiştir. Kovid-19 Korkusu Ölçeği puan ortalamaları incelendiğinde;
bekarların, yalnız yaşayanların, COVID-19 enfeksiyonu geçiren grubun puan
ortalamaları anlamlı derecede yüksektir. Templer Ölüm Kaygısı Ölçeği puan ortalamaları incelendiğinde; Kadın cinsiyetin puan ortalaması anlamlı derecede
yüksektir. Kadınların Bilişsel Baş Etme puan ortalamaları, erkeklerin ise Sosyal
Dini Baş Etme puan ortalamaları yüksektir. İlköğretim ve ortaöğretim mezunu
olan grubun Müslümanlar için Dini Baş Etme Ölçeği toplam puan ortalamaları,
Bilişsel ve Davranışsal Dini Baş Etme alt boyut puan ortalamaları anlamlı derecede yüksektir. COVID-19 enfeksiyonu geçirmeyen grubun Müslümanlar için
Dini Baş Etme Ölçeği toplam puanı ve Sosyal Dini Baş Etme alt boyut puan
ortalaması anlamlı derecede yüksektir. Sosyal Dini Baş Etme alt boyut puan ortalamaları ile Templer Ölüm Kaygısı Ölçeği toplam puan ortalamaları arasında
negatif yönde düşük düzeyde anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Templer Ölüm
Kaygısı Ölçeği toplam puan ortalamaları ile Kovid-19 Korkusu Ölçeği toplam
puan ortalaması arasında orta düzeyde, pozitif yönde ilişki olduğu belirlenmiştir.
Sonuç: Mevcut çalışma, Türkiye’de pandemi sürecinde yaşlı bireylerin COVID-19 ilişkili korku, ölüm kaygısı, dini baş etme düzeyi ve ilişkili faktörleri inceleyen ilk çalışmadır. Bu çalışma, yaşlı yetişkinlerin COVID-19 ilişkili korku, ölüm
kaygısı, dini baş etme düzeylerinin seçilen sosyodemografik özelliklere göre
önemli ölçüde değiştiğini bulmuştur. Ayrıca, sonuçlar yaşlı erişkinlerde covid-19
korku düzeyi, ölüm kaygısı ve dini baş etme düzeyleri arasında önemli ilişkiler
olduğunu göstermiştir.
Anahtar kelimeler: Yaşlı, COVID-19, korku, dini baş etme, ölüm kaygısı
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HEMODİYALİZ TEDAVİSİ ALAN HASTALARDA SAĞLIK
OKURYAZARLIĞI VE TEDAVİYE UYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Elif Bülbül1, Songül Demiroğlu2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi
2Özel Sarıyer Diyaliz Merkezi

Giriş: Hemodiyaliz son dönem böbrek yetersizliğinin tedavisinde dünyada
ve ülkemizde en yaygın kullanılan tedavi seçeneğidir (1). Hemodiyaliz tedaviye
uyum faaliyetlerini içermesi nedeniyle bu hasta grubunda sağlık okuryazarlığı
özellikle önemli bir konudur. Bununla birlikte, hastaların karmaşık bir hastalık
süreci ve tedavisi hakkındaki bilgileri öğrenmesini, anlamasını, değerlendirmesini ve uygulamasını gerektirir (2,3).
Amaç: Bu araştırmanın amacı kronik hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda
sağlık okuryazarlığı ve tedaviye uyumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
Yöntem: Bu araştırma tanımlayıcı tiptedir. Veriler İstanbul’da bulunan özel
bir diyaliz merkezinde ayaktan tedavi tedavi alan ve araştırmaya dahil olma
kriterlerini karşılayan 163 kronik hemodiyaliz tedvisi alan hastalardan EkimKasım 2021 tarihleri arasında toplandı. Araştırma verilerinin toplanmasında,
hasta tanıtım formu, Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği ve Son Dönem Böbrek Yetmezliği-Uyum Ölçeği kullanıldı. Araştırmanın yürütülmesi için etik kurul izni
alındı. Verilerin incelenmesinde betimsel istatistikler (frekans dağılımı, ortalama
ve standart sapma) kullanıldı. Değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesinde
bağımsız gruplarda t testi, One-way Anova testi; ilişki analizleri için ise Pearson
kolerasyon testi kullanıldı.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 62,21±12,97
ve hemodiyaliz tedavi süresi 5,26±5,39 yıldır. Erkek hastaların, eğitim düzeyi
yüksek olanların, çalışanların, yaşı düşük olanların sağlık okuryazarlığı düzeyinin anlamlı olarak yüksek olduğu bulundu (p<0,01). Hemodiyaliz tedavisi alan
hastaların yaşı ile Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği toplam puanı arasında negatif
yöndeki korelasyon istatistiksel anlamlı bulundu (p<0,01). Son Dönem Böbrek
Yetersizliği Uyum Ölçeği toplam puanı ile Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği toplam
puanı (r=0,371; p<0,01) ve Kt/V değeri (r=0,307; p<0,01) arasında pozitif
yönde korelasyon olduğu belirlendi.
Sonuç: Sağlık okuryazarlığı düzeyi yüksek olan hastaların tedaviye uyumlarının daha iyi olduğu saptandı. Uyum düzeyleri iyi olan hastaların ise hemodiyaliz yeterliliğinin daha iyi olduğu belirlendi.
Anahtar kelimeler: Hemodiyaliz, sağlık okuryazarlığı, son dönem böbrek yetersizliği, tedaviye uyum
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SS-017

KEMOTERAPİYE BAĞLI GELİŞEN AKUT İNFÜZYON
REAKSİYONLARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ

SS-016

Nazime Akaltun1, Ayfer Karadakovan2, Adem Deligönül1, Türkkan Evrensel1

COVID-19 TANILI HASTALARDA GÖRÜLEN SEMPTOMLARIN
FONKSİYONEL BAĞIMSIZLIK DURUMUNA VE ANKSİYETE
DÜZEYİNE ETKİSİ

1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı

Arife Altın Çetin1, Sultan Akçimen2, Hicran Bektaş3, Dilara İnan4, Fatma
Gökalp2
1Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
2Akdeniz Üniversitesi Hastanesi

3Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

4Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı

Giriş: Küresel bir salgın olarak kabul edilen COVID-19 hastalığında, hastalarda fizyolojik, psikolojik, bilişsel ve sosyal açıdan farklı sorunlar görülebilmektedir. Hem hastalığın kendisi ve buna bağlı gelişen semptomlar, hem de uygulanan tedavi yöntemleri nedeniyle hastaların özellikle fonksiyonel bağımsızlık
durumu ve ruhsal durumları olumsuz yönde etkilenmektedir.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, COVID-19 tanısı ile hastanede yatarak tedavi
uygulanan hastalarda görülen semptomların fonksiyonel bağımsızlık durumuna
ve anksiyete düzeyine etkisinin belirlenmesidir.
Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
Pandemi kliniklerinde yatarak tedavi uygulanan, örnekleme dahil edilme kriterlerine uyan, %80 güç, %95 güven aralığında COVID-19 tanısı olan 150 hasta
ile Mayıs 2021-Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma için
Akdeniz Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, Halk Sağlığı Müdürlüğü
ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nden yazılı kurum izinleri alınmıştır. Verilerin
toplanmasında, Kişisel Bilgi Formu, Modifiye Barthel İndeksi (MBİ), Beck Ank-
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siyete Envanteri (BAE) ve Koronavirüs Anksiyete Ölçeği (KAÖ) kullanılmıştır.
Verilerin değerlendirilmesi SPSS 23.0 istatistik paket programında yüzdelik hesaplamaları, Kruskal-Wallis Varyans Analizi, Mann-Whitney U testi kullanılarak
yapılmıştır.
Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 52.3±13.18, %55.3’ü erkek,
%80’i evli, %32’si üniversite mezunu ve %30.7’si ev hanımıydı. Katılımcıların %72.7’sinin en az bir kronik hastalığı bulunduğu, %24’ünün sigara ve
%21.3’ünün bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullandığı saptandı. Katılımcıların hastaneye başvuru anında ve hastanede yatarken en sık yaşadıkları
semptomların sırasıyla; nefes darlığı (%63.3, %64), öksürük (%58.7, %46),
ateş (%56, %32) ve yorgunluk (%40.7, %22.7) olduğu belirlendi. Katılımcıların yaşadığı anksiyete düzeyi puan ortalamasının 5.27±2.89 (min-maks:1-10)
olduğu; %62.7’sinin nefes darlığı, %57.3’ünün hastanede yatma, %50’sinin oksijen tedavisi alma nedeniyle anksiyete yaşadığı belirlendi. Katılımcıların puan
ortalamalarının fonksiyonel bağımsızlık durumu için MBİ’ye göre 95.73±8.98,
anksiye düzeyleri için BAE’ye göre 33.89±11.40 ve KAÖ’ye göre 8.99±4.96
olduğu bulundu. Hastaneye başvuru anında bulantı/kusma semptomu olan katılımcıların BAE puanları (p=0.034) ile hastanede yatarken öksürük semptomu
olan hastaların KAÖ puanları (p=0.002) anlamlı düzeyde yüksek saptandı. Katılımcıların hastaneye başvuru anında veya yatıştaki semptomları ile MBİ puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı (p>0.05).
Sonuç: Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, katılımcıların fonksiyonel
yönden hafif derecede bağımlı olduğu, yüksek düzeyde anksiyete yaşadığı,
COVID-19 ilişkili anksiyete düzeyinin orta derecede olduğu, bulantı/kusma ve
öksürük semptomlarının anksiyete düzeyini artırdığı belirlendi. Bu doğrultuda
COVID-19 nedeniyle hastanede yatırılarak tedavi edilmesi gereken bireylerde
gelişebilecek sorunların erken dönemde belirlenerek semptom kontrolünün sağlanması ve fonksiyonel bağımsızlık durumunun iyileştirilmesine ve anksiyetenin
azaltılmasına yönelik bireysel ve bütüncül bir yaklaşımla hemşirelik girişimlerinin uygulanması önerilmektedir.

Amaç: Kemoterapi tedavisi kanseri tedavi etmek için sıklıkla kullanılan başlıca yöntemlerden biridir. Dünya çapında artan kanser insidansı ve her gün artan
sayıdaki tedavi seçeneği nedeniyle, kullanılan ilaçların yan etkilerini, tedaviyle
ilişkili riskleri bilmek, değerlendirmek ve gerekli girişimleri uygulamak sağlık ekibi üyeleri için önemlidir.
Bu amaçla planlanan çalışmada Ocak-Temmuz 2022 tarihleri arasında Bursa
Uludağ Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Kemoterapi Merkezi’nde ayaktan tedavi gören hastalarda akut infüzyon reaksiyonlarınının gelişimi incelenmiştir.
Yöntem: Retrospektif yöntemle yapılan çalışmada veriler hastane bilgi sistemindeki kayıtlardan yararlanılarak toplanmıştır. İnfüzyon reaksiyonları gelişen
hastalar için kayıtlardaki neden olan ilaç, alınan tedavi dozu ve sayısı, reaksiyonun başlama zamanı ve süresi, kan basıncı ve nabız düzeyi, reaksiyon sırasında oksijen satürasyonu ve oluşan diğer semptomlara bakıldı. Reaksiyonların
şiddeti, NCI toksisite kriterlerine göre belirlendi. Hastada kızarıklık, döküntü,
ateş, titreme, nefes darlığı ve hafif hipotansiyon gibi belirtiler Grade 1-2 (HafifOrta) reaksiyonlar olarak kabul edildi. Terapötik müdahale gerektiren şiddetli
hipotansiyon, bronkospazm, kardiyak disfonksiyon ve anafilaksi ise Grade 3-4
(Şiddetli) reaksiyonlar olarak sınıflandırıldı. Şiddetli reaksiyonlar acil müdahale
gerektirir, tedaviye hızlı yanıt vermez ve tekrarlayabileceği için hastaneye yatış
endikasyonu vardır.
Bulgular: Çalışma süresi boyunca kemoterapi alan 6178 hastadan 174'ünde
(%2.8) tedaviye bağlı infüzyon reaksiyonu gelişti. 174 hasta arasında en sık tedavi edilen karsinom türleri arasında akciğer (%26.2), meme (%24.8), kolorek-
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tal (%15.6) ve over (%7.4) kanserleri yer almaktadır. İnfüzyon reaksiyonlarının
çoğunluğu hafif ila orta derecedeydi. Hafif ila orta dereceli reaksiyonları olan
hastalar (%87.4) tedaviye devam edebilirken, şiddetli reaksiyon gelişen hastalar
(%12.6) aynı ajanla tedaviye devam edemedi ve yatış endikasyonu olduğu için
ilk müdaheleden sonra acile yönlendirildiler. En fazla sayıda infüzyon reaksiyonu, Carboplatin uygulamasında (%35.6) görülmüştür. Bunlardan %74.2’si
Grade 1-2 reaksiyon iken, %25,8’i Grade 3-4 infüzyon reaksiyonuydu. Platin
bileşiklerinin birden fazla sayıda uygulanması, eş zamanlı ilaç kullanımı, hastanın diğer komorbiteleri, var olan alerji öyküsü riski arttıran faktörlerdir. Şiddetli
reaksiyon geçiren hastalarımızın %90’nında bu risk faktörlerinden en az biri
vardı.
Sonuç: Şiddetli reaksiyonlar nadir olmakla birlikte, platin bileşiklerine, taxanlara ve monoklonal antikorlara karşı hafif ila orta dereceli reaksiyonların
insidansı oldukça yüksektir. Semptomların başlangıç zamanı değişse de, klinik
semptomlar arasında büyük farklılıklar yoktur. Platin ajanlara karşı reaksiyonlar
tip 1 anafilaktik reaksiyonlar iken, taksanlara ve monoklonal antikorlara karşı
reaksiyonlar ilk infüzyon sırasında ve takip eden dakikalar içinde farklı mekanizmaların aktivasyonu ile oluşabilmektedir. Kullandığımız ilaçların infüzyon
reaksiyonu oluşturma potansiyelini ve nasıl müdahale edeceğimizi bilmeli ve
hazırlıklı olmalıyız. Ancak o zaman doğru ve etkin müdahale ile bu reaksiyonları
yönetilebilir, hastalarımızın zarar görmesini önleyebiliriz.
Anahtar kelimeler: Akut infüzyon reaksiyonları, kemoterapi, güvenlik

İlaç İsmi

Grade 1-2
Reaksiyon Sayısı
(N)

Paclitaxel

26

14.9

26

-

Docetaxel

22

12.6

20

2

1Kayseri Üniversitesi İncesu Ayşe Ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
2Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bu çalışma, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan bireylere uygulanan ayak banyosunun uyku kalitesi ve yorgunluk düzeyine etkisinin belirlenmesi amacı ile randomize olmayan kontrollü araştırma olarak yapılmıştır.
Araştırma, Kayseri Nuh Naci Yazgan Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ nde
KOAH tanısı ile yatan, araştırmaya dahil edilme ölçütlerine uyan 35’i müdahale, 35’i kontrol grubunda toplam 70 hasta ile yürütülmüştür. Çalışmada etik
kurul onayı, kurum izni ve hastalardan bilgilendirilmiş gönüllü olur alınmıştır.
Araştırmanın verileri yüz yüze görüşme tekniği ile Hasta Bilgi Formu, Pittsburgh
Uyku Kalitesi İndeksi ve Piper Yorgunluk Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Çalışmada ayrıca ayak banyosu yaptırabilmek için özel tasarlanmış ayak banyosu
küveti ve ayakları terletmeyen ve ısıyı muhafaza eden özel çorap kullanılmıştır.
Müdahale grubuna; 30 günlük ayak banyosu gece yatmadan önce 10 dakika
süreyle uygulanırken, kontrol grubuna herhangi bir uygulama yapılmamıştır.
Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ve Piper Yorgunluk Ölçeği her iki grupta
da uygulamanın başlangıcında serviste (birinci izlem) ve dört hafta sonra (ikinci
izlem) kontrole çağrıldıkları zaman poliklinikte uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; bağımsız iki örneklem t testi, Pearson ve Spearman korelasyon
analizleri, Pearson χ2 analizi, Eşleştirilmiş t testikullanılmıştır. Nicel ve nitel değişkenler arasındaki ilişki Nokta Çift Serili korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir.
Müdahale grubundaki bireylerin ayak banyosu uygulaması sonrası PUKİ öznel uyku kalitesi, uyku süresi, uyku etkinliği, gündüz işlev bozukluğu ve toplam
PUKİ puanı ortalaması birinci izleme göre düşmüş olup iki izlem arasındaki fark
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Müdahale grubundaki bireylerin ikinci
izlemdeki Piper Yorgunluk Ölçeği’nin tüm alt boyut ve toplam puan ortalamalarının azaldığı, kontrol grubundaki bireylerin ise Piper Yorgunluk Ölçeği’nin tüm
alt boyut ve toplam puan ortalamalarının arttığı, uygulama öncesi müdahale
grubundaki bireylerin kontrol grubundaki bireylere göre Piper Yorgunluk Ölçeği
davranış/şiddet alt boyutu ve toplam puan ortalamaları yüksek ve aradaki fark
anlamlı iken uygulama sonrası aradaki farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir.
Sonuç olarak, KOAH tedavisi alan bireylerde ayak banyosunun uyku kalitesini arttırmada ve yorgunluk düzeyini azaltmada etkili, kolay uygulanabilir ve
tolere edilebilir bir uygulama olduğu söylenebilir.

Grade 3-4
Reaksiyon Sayısı
(N)

Trastuzumab

4

2.2

4

-

Oxaliplatin

50

28.7

46

4

Carboplatin

62

35.6

46

16

Cisplatin

6

3.4

6

-

Lipozomal
Doxorubisin

2

1.1

2

-

İrrinotecan

1

0.5

1

-

Nivolumab

1

0.5

1

-

Total Sayı

174

100

152
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HUZUREVİNDEKİ YAŞLILARA UYGULANAN ABDOMİNAL
MASAJIN KONSTİPASYONA ETKİSİ
Onur Çetinkaya1, Özlem Ovayolu2

Anahtar kelimeler: : KOAH, Ayak Banyosu, Uyku Kalitesi, Yorgunluk

1Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
2Gaziantep Üniversitesi

Amaç: Yaşlılarda konstipasyon görülme oranı yüksektir. Bu nedenle araştırma huzurevindeki yaşlılara uygulanan abdominal masajın konstipasyona etkisini değerlendirmek amacıyla yapıldı.
Metod: Ağustos 2021- Şubat 2022 tarihleri arasında bir devlet kurumunun
huzurevinde Randomize, kontrollü ve deneysel olarak yapılmış olan araştırmada yaşlılar müdahale (n=30) ve kontrol grubuna (n=31) ayrıldı. Müdahale
grubuna günde bir defa, 15 dk süren abdominal masaj, haftada beş gün olarak
bir ay boyunca uygulandı. Uygulama öncesi gerekli izinler alındı. Veriler; Soru
formu, Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği (KCÖ), Visual Analog Skala (VAS), Bristol
Dışkı Skalası, Defekasyon Günlüğü ile toplandı. Analizlerde ortalama, standart
sapma, frekans, yüzde; bağımsız örneklemler t testi, varyans analizi, ki-kare testi,
Pearson ve Spearman korelasyon katsayıları, tekrarlı ölçümler varyans analizi,
McNemar ve McNemar Bowker testi kullanılmıştır.
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SS-019

Setenay Batır1, Sevil Güler2

Tablo 1. Kemoterapiye Bağlı Gelişen İnfüzyon Reaksiyonları
Reaksiyon
Yüzdesi (%)

Anahtar kelimeler: Abdominal masaj, Hemşirelik, Huzurevi, Konstipasyon, Yaşlılık.

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN BİREYLERE
UYGULANAN AYAK BANYOSUNUN UYKU KALİTESİ VE
YORGUNLUK DÜZEYİNE ETKİSİ

Kaynaklar
1- Pınar İE. İnfüzyon Reaksiyonları. 13. Bölüm. Deligönül A, Çubukçu E, Evrensel
T. editörler. Olgularla Onkolojik Aciller. Ankara: Akademisyen Kitabevi; 2021. p.
167-180.
2- National Institutes of Health, National Cancer Institute (2017). Common
Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), Version 5.0. https://ctep.
cancer.gov/protocoldevelopment/electronic_applications/docs/CTCAE_v5_Quick_Reference_8.5x11.pdf.
3- Gomes ER, Demoly P. Epidemiology of hypersensitivity drug reactions. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2005; 5:309. doi: 10.1097/01.
all.0000173785.81024.33.
4- Vogel WH. Infusion reactions: diagnosis, assessment, and management. Clin J
Oncol Nurs. 2010 Apr; 14(2):10-21. doi: 10.1188/10.CJON.E10-E21.

Reaksiyon
Sayısı (N)

Bulgular: Müdahale grubunda masaj öncesi 40.6±10.0 olan KCÖ ortalamasının, uygulama sonrası 16.0±11.6’ya, kontrol grubunda ise 32.6±8.9’dan
27.1±8.0’a düştüğü belirlendi (p<0.05). Müdahale ve kontrol grubunun masaj
öncesi 40.2±8.4 ve 33.2±5.9 olan VAS toplam skorunun; dördüncü haftanın
sonunda sırasıyla 18.7±9.3 ve 29,1±6.58’e düştüğü, müdahale grubundaki
azalmanın daha fazla ve gruplar arasındaki bu farkın anlamlı olduğu belirlendi
(p<0.05). Bristol Dışkı Skalasına göre masaj öncesi müdahale grubunun tamamının, kontrol grubunun ise %87’sinin Tip 1 ve Tip 2 (konstipasyon) kategorisinde bulunduğu, dördüncü haftanın sonunda ise müdahale ve kontrol
grubunda bu oranların %43 ve %87 olduğu ve gruplar arasında anlamlı farkın
oluştuğu belirlendi (p<0.05). Defekasyon günlüğüne göre müdahale ve kontrol grubunda başlangıçta ve ilk haftada dışkı miktarı, dışkı kıvamı ve dışkılama
sayısı skorlarında anlamlı fark yokken, 2., 3. ve 4. haftadan itibaren müdahale
grubunda artış görüldüğü ve bu farkın anlamlı olduğu tespit edildi (p<0.05).
Sonuç: Yaşlı bireylere uygulanan abdominal masajın konstipasyonu olumlu
etkilediği belirlendi. Bu doğrultuda hemşirelerin konstipasyon yönetiminde abdominal masajdan yararlanması önerilmektedir.

Kaynaklar
Uysal H. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı. Içinde: Enç N (ed), İç Hastalıklar Hemşireliği. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2014; 138-151.
Valipour A, Lavie P, Lothaller H. Sleep profile and symptoms of sleep disorders in
patients with stable mild to moderate chronic obstructive pulmonary disease.
Sleep Med, 2011; 12: 367-372.
Valizadeh L, Seyyedrasooli A, Zamanazadeh V, Nasiri K. Comparing the effects of
reflexology and footbath on sleep quality in the elderly: A controlled clinical trial.
Iran Red Crescent Med J, 2015; 17(11): 1-8.
Wang L, Kuo CP, Lo C. Effect of a warm footbath before bedtime on body temperature and sleep in older adults with good and poor sleep: An experimental
crossover trial. International Journal of Nursing Studies, 2013; 50: 1607–1616.
Liaoa WC, Carol A, Martha J, Lentzb, Chiuc MJ. Effect of footbathing on distalproximal skin temperature gradient in elders. International Journal of Nursing
Studies, 2005; 42: 717–722.
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Wong CJ, Goodridge D, Marciniuk DD, Rennie D. Fatigue in patients with COPD
participating in a pulmonary rehabilitation program. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis, 2010; 5: 319-326.

SS-020

DİZ OSTEOARTRİTLİ BİREYLERDE MOTİVASYONEL
GÖRÜŞMENİN AĞRI, PSİKOSOSYAL UYUM VE ÖZ BAKIM
YÖNETİMİNE ETKİSİ
Gülhan Küçük Öztürk1, Gamze Muz1, Kamuran Özdil1, Ramazan İlter
Öztürk2
1Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
2Nevşehir Devlet Hastanesi

Giriş: Osteoartritte en sık yaşanan semptomlara (ağrı, fonksiyon kaybı vb.)
bağlı bireylerde fiziksel ve psikososyal yetersizlikler görülmektedir (1,2).Motivasyonel görüşme bireyin yaşadığı problemlere bakış açısı geliştirme ve bu sorunlara yönelik algısına olumlu etki sağlamak ve problem çözümünde hastanın da
katılmasını sağlayarak başarılı bir değişim olanağı sağlamaktadır (3).
Amaç: Bu araştırma diz osteoartrit tanısı olan bireylere verilen motivasyonel
görüşme temelli danışmanlığın ağrı, psikososyal uyum ve öz bakım yönetimine
olan etkisini belirlemek amacıyla randomize kontrollü deneysel bir çalışma olarak yapılmıştır.
Yöntem: Çalışma ön test-son test randomize kontrollü olarak bir devlet hastanesinde ortopedi ve travmatoloji polikliniğine başvuran diz osteoartrit tanısı
almış ve çalışmaya dahil edilme ölçütlerine uyan bireylerle yapılmıştır. Çalışma için örneklem büyüklüğü 70 osteoartrit tanısı almış birey (29 müdahale, 31
kontrol) olarak hesaplanmıştır. Çalışma verileri; Kişisel Bilgi Formu, VAS görsel
ağrı skalası, Hastalığa Psikososyal Uyum Öz-Bildirim Ölçeği, Kronik Hastalıklarda Öz Bakım Yönetimi Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Müdahale grubuna
dört hafta boyunca motivasyonel görüşme temelli danışmanlık yapılmıştır ve
kontrol grubuna standart bakım uygulanmıştır. Dört haftanın sonunda bireylere
son test uygulandı. Verilerin değerlendirmesinde istatistiksel paket programı kullanılmıştır. Çalışmaya başlamadan önce etik kurul, kurum izinleri ve bireylerden
bilgilendirilmiş gönüllü olurları alınmıştır.
Bulgular: Müdahale ve kontrol grupları sosyo-demografik ve hastalık özellikleri açısından benzerdi. Müdahale grubuna dört hafta boyunca motivasyonel
görüşme temelli danışmanlığın hastalığa psikososyal uyum öz-bildirim ölçeği
puan ortalamalarında anlamlı bir şekilde azalma olduğu ve psikososyal uyum
düzeylerinin arttığı, VAS ağrı puanlarında anlamlı derecede düşme olduğu ve
kronik hastalık öz bakım yönetimi ölçeği puan ortalamlarında anlamlı bir şekilde yükselme olduğu ve özbakım yönetimlerinin arttığı (p<0.001) belirlenmiştir.
Sonuç: Diz osteoartritli bireylere verilen motivasyonel görüşme temelli danışmanlığın ağrı şiddetini azalttığı, psikososyal uyum ve öz bakım yönetimini
artırdığı belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Diz osteoartriti, motivasyonel görüşme, ağrı, psikososyal uyum, özbakım yönetimi

Kaynaklar
1. Bilgici A, Kuru Ö, Gündüz, Alaylı G. Osteoartritli yaşlı hastalarda fiziksel psikososyal disabilite arasındaki ilişki. Türk Geriatri Dergisi 2000; 3(1): 22-25.
2. Atalay SG, Alkan BM, Aytekin MN. Osteoartrite güncel yaklaşım. Ankara Medical
Journal. 2013; 13(1): 26-32.
3. Szczekala K, Wiktor K, Kanadys K, Wiktor H. Benefits of motivational interviewing application for patients and healthcare professionals. Polish Journal of
Public Health, 2018;128(4):170-173.

SS-021

YAŞLILARLA ÇALIŞMAYA İSTEKLİ OLMA ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE
GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Burcu Akpınar Söylemez1, Merve Aliye Akyol1, 2, Ecem Özgül3, Özlem
Küçükgüçlü1, 2, Semen Gökçe Tan4, Pınar Soysal4

Anahtar kelimeler: Yaşlılık, Öğrenciler, Ölçme Aracı, Geçerlik, Güvenirlik.

Notlar: Bu çalışma “Educational Gerontology” dergisinde “Willingness to work with elderly people scale for medical and nursing students:
cross cultural adaptation and psychometric validation” başlığıyla (DOI:
10.1080/03601277.2022.2063624) tam metin araştırma olarak yayınlanmıştır.

SS-022

HEMŞİRELERİN SPİRİTUEL İYİ OLUŞ VE BİLİNÇLİ FARKINDALIK
DÜZEYLERİ
Emine Tuğba Yorulmaz1, Banu Çevik2
1Acıbadem Üniversitesi
2Başkent Üniversitesi

Amaç: Bu araştırma erişkin klinik ve yoğun bakım ünitelerinde görev yapan hemşirelerin spirituel iyi oluş ve bilinçli farkındalık düzeylerinin incelenmesi
amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Yöntem: Araştırma Başkent Üniversitesi Hastanesi’nin Ankara, Adana,
Alanya, Konya, İzmir ve İstanbul merkez hastanelerinde görev yapan 583 hemşire ile yapılmıştır. Araştırma verileri; bilgi formu, Spirituel İyi Oluş Ölçeği ve
Bilinçli Farkındalık Ölçeği kullanılarak 10/07/2020-1/11/2020 tarihleri arasında
toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra; Student’s T
testi, Tek Yönlü Varyans Analizi testi (ANOVA), Korelasyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmada hemşirelerin yaş ortalaması 26,35±6,97 olup, hemşirelerin %66,6’sı 18-25 yaş aralığındadır. Hemşirelerin %85,6’sı kadın, 73,1’i
bekar, %27,9’u evli, %55,6’sı lisans mezunudur. Hemşirelerin meslekte çalışma
sürelerinin ortalaması 5,77±6,33 olup en az 1 yıl ile en fazla 33 yıl arasında
çalışmaktadır. Hemşirelerin %81,8’i spirituelite hakkında ve %90,1’i bilinçli farkındalık hakkında eğitim almamışlardır. Araştırmada kendilerini spirituel ve spirituel belirten hemşirelerin spirituel iyi oluş puan ortalamaları (107,83±17,52)
yüksek düzeydedir. Araştırmada hemşirelerin bilinçli farkındalık düzeyleri puan
ortalaması (66,26±12,90) ortadır. Araştırmada hemşirelerin bilinçli farkındalık
ve spirituel iyi oluş seviyelerinin 31-40 yaş grubunda yüksek olduğu belirlenmiştir. Kendisini spirituel ve inançlı olarak tanımlayan hemşirelerin spirituel iyi oluş
puan ortalamaları yüksek bulunmuştur. Hemşire olarak çalışmaktan memnun
ve çalıştığı birimden memnun olan hemşirelerin spirituel iyi oluş puan ortalamaları yüksek bulunmuştur. Hemşirelerin meslekte çalışma süresi arttıkça bilinçli
farkındalık ve spirituel iyi oluş puan ortalamalarının artmıştır.
Sonuç ve Öneriler: Hemşirelerin bilinçli farkındalıkları ile ile spirituel iyi
oluş durumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Ancak bilinçli farkındalık ile aşkınlık arasında zayıf, doğayla uyum arasında orta düzeyde pozitif bir
ilişki belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda hemşirelere bilinçli farkındalık ve
spirituelite hakkında eğitim verilmesi önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Bilinçli farkındalık, hemşirelik, spiritüel iyi oluş, spiritüelite

1Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,

İzmir.
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Evde Bakım Uygulama Ve Araştırma Merkezi, İzmir.
3İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İzmir.
4Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul.

Giriş ve Amaç: Dünyada, özellikle Türkiye gibi orta gelirli ülkelerde yaşlı
bireylerin sayısı artış göstermeye devam etmektedir. Bu artışla orantılı olarak
öğrencileri artmaya devam eden yaşlı bakım taleplerine hazırlama ve mezuniyetlerinden sonra yaşlılarla çalışmaya motive etmek önemlidir. Bu nedenle,
öğrencilerin yaşlı bireylerle çalışma isteklerini/niyetlerini ölçmek ve doğru bilgi
üretmek için geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracına gereksinim duyulmaktadır.

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Bu çalışmada Yaşlılarla Çalışmaya İstekli Olma Ölçeği'nin (YÇİOÖ) Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri değerlendirilmiştir.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı, metodolojik ve kesitsel araştırma tasarımı
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, iki üniversitenin tıp ve hemşirelik fakültesi öğrencileri (n = 705) oluşturmuştur. Veriler, sosyodemografik form ve
YÇİOÖ kullanılarak Nisan-Haziran 2021 tarihleri arasında toplanmıştır. Toplam
20 madde ve 4 alt boyuttan oluşan ölçeğin geçerliğini değerlendirmek için dil
ve içerik geçerliliği, Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi
(DFA) kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliği Cronbach alfa katsayısı, madde-toplam
korelasyonları ve test-tekrar test güvenirliği ile incelenmiştir. Veriler SPSS 22.0
ve AMOS 25.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Bulgular: YÇİOÖ'nin kapsam geçerlilik indeksi 1.00 idi. Faktör analizinde
tüm faktör yükleri >.30 olarak bulunmuştur. DFA'da modelin iyi bir uyuma
sahip olduğu sonucuna varılmıştır (x2/df = 5.344; GFI = .864; CFI = .868;
RMSEA = .079; RMR <.01). Ölçeğin Cronbach alfa değeri .881’dir. Birinci alt
boyutun test-tekrar test güvenirlik puanları r = .84 ve p < .001, ikinci r = .97 ve
p < .001, üçüncü r = .98 ve p < .001, dördüncü r = .95 ve p < .001 ve toplam
puan r = .96 ve p < .001 idi.
Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, Türk hemşirelik ve tıp öğrencilerinin yaşlılarla çalışma isteklerini belirlemede YÇİOÖ’nin geçerli ve güvenilir
bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir.

Kaynaklar
1) Dhamani KA. Spirituality and nursing: an Ismaili perspective on holistic nursing
care. Journal of Holistic Nursing. 2014 32(4):341-6.
2) Kostak MA, Celikkalp U. Nurses and Midwives Opinions about Spirituality and
Spiritual Care. International Journal of Caring Sciences. 2016 9(3).
3) Kostak MA, Çelikkalp Ü, Demir M. Hemşire ve ebelerin maneviyat ve manevi bakıma ilişkin düşünceleri. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi
Sempozyum Özel Sayısı. 2010 218-25.
4) Erişen M, Sivrikaya SK. Manevi bakım ve hemşirelik. Gümüşhane Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017 6(3):184-90.
5) Türk Dil Kurumu Sözlükleri 2021 Available from: https://sozluk.gov.tr/. Erişim
tarihi: 10.11.2020.
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6) Jacobs A. Spirituality: history and contemporary developments. An evaluation,
Koers. Bulletin for Christian Scholarship. 2013 78(1), 445-457.
7) Amy LA. Spiritual Well-Being, Spiritual Growth, and Spiritual Care for the Aged:
A CroSS-Faith and Interdisciplinary Effort, Journal of Religious Gerontology.
2000 11:(2); 3-28.
8) Carroll B. A phenomenological exploration of the nature of spirituality and
spiritual care. Mortality. 2001 6(1):81-98.

Tablo 1. Hemşirlerin Özellikleri
Katılımcı özellikleri

N

%

Yaş

18-25 yaş

388

66,6

Yaş

26-30 yaş

91

45,6

Yaş

31-40 yaş

73

12,5

Yaş

>41 yaş

31

5,3

Cinsiyet

Kadın

499

85,6

Cinsiyet

Erkek

84

14,4

Medeni durum

Evli

157

27,9

Medeni durum

Bekar

426

73,1

Öğrenim durumu

Lise

244

41,9

Öğrenim durumu

Lisans

324

55,6

Öğrenim durumu

Yüksek Lisans

15

2,5

Düşük

127

21,8

Sosyo ekonomik durum

Orta

423

72,6

Sosyo ekonomik durum

Yüksek

33

5,6

Erişkin klinik

314

53,9

Çalışılan birim

Erişkin YB Üniteleri

219

37,6

Çalışılan birim

Gündüz Tedavi Üniteleri

50

8,5

1-5 yıl

410

70,3

Meslekte yıl

6-10 yıl

58

9,9

Meslekte yıl

11-15 yıl

53

9,2

Haftalık çalışma süresi

44 saat ve üstü

36

6,2

Haftalık çalışma süresi

45 saat ve üstü

547

93,8

Birimini seçme durumu

evet ben seçtim

200

34,3

Birimini seçme durumu

hayır ben seçmedim

383

65,7

Birimden memnun olma

evet memnunum

516

88,5

Birimden memnun olma

hayır memnun değilim

67

11,5

Meslekten memnun olma

çok memnunum

125

21,4

Meslekten memnun olma

memnunum

315

54,0

Meslekten memnun olma

memnun değilim

50

8,6

Spritüalite hakkında eğitim

evet aldım

106

18,2

Spritüalite hakkında eğitim

81,8

Sosyo ekonomik durum

Çalışılan birim

Meslekte yıl

hayır almadım

477

Bilinçli farkındalık hakkında eğitim

evet aldım

58

9,9

Bilinçli farkındalık hakkında eğitim

hayır almadım

525

90,1

Daha önce meditasyon ya da yoga yapma

evet yaptım

133

22,8

Daha önce meditasyon ya da yoga yapma

hayır yapmadım

450

77,8

Şu anda meditasyon ya da yoga yapma

evet yapıyorum

48

8,2

Şu anda meditasyon ya da yoga yapma

hayır yapmıyorum

535

91,8

Gün içerisinde çalışırken kendini dalgın hissetme

evet dalgın hissediyorum

220

37,7

Gün içerisinde çalışırken kendini dalgın hissetme

hayır dalgın hiseetmiyorum

363

62,3

Kendini inançlı olarak tanımlama

Çok fazla

Kendini inançlı olarak tanımlama

oldukça

Kendini inançlı olarak tanımlama

kısmen

Kendini inançlı olarak tanımlama

çok az

Kendini inançlı olarak tanımlama

hiç

Kendini spiritüel olarak tanımlama

Çok fazla

Kendini spiritüel olarak tanımlama

oldukça

Kendini spiritüel olarak tanımlama

kısmen

Kendini spiritüel olarak tanımlama

çok az

Kendini spiritüel olarak tanımlama

hiç
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Tablo 2. Ölçek ve Ölçek Alt Boyutları
x̄±SD

Min- Max

Bilinçli Farkındalık Ölçeği (BİFÖ)

66,26±12,90

19-90

Bilinçli Farkındalık Ölçeği (BİFÖ)

4,41±0,86

1-6

Spiritüel İyi Oluş Ölçeği

107,83±17,52

45-145

Aşkınlık alt boyut

58,90±12,97

15-75

Doğayla uyum alt boyut

30,44±4,78

8-35

Anomi alt boyut

18,50±6,48

7-35

SS-023

HEMODİYALİZ HASTALARINDA TEDAVİYE UYUM İLE
KIRILGANLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ
Derya Tülüce1, İbrahim Caner Dikici2
1Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
2Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Araştırma, hemodiyaliz hastalarında kırılganlık ile tedaviye uyum arasında
ilişki belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırma Haziran-Temmuz 2022 tarihleri
arasında bir devlet hastanesinin hemodiyaliz ünitesinde son dönem böbrek
yetmezliği nedeniyle tedavi alan 50 hasta ile tanımlayıcı olarak yürütüldü. Veriler hastaların sosyo-demografik ve hastalıklarını sorgulayan anket formu, Fried krılganlık indeksi ve son dönem böbrek yetmezliği uyum ölçeği kullanılarak
yüz yüze olacak şekilde toplandı. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama ve
standart sapma (SS), Kolmognov-Smirnov testi, student t-testi, ANOVA ve kikare testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık değeri p<0.05 olarak kabul edildi.
Hastaların yaş ortalaması 55.22+15.59, hastalık tanı yılı ortalaması 5.21+4.64
olarak bulundu. Hemodiyaliz tedavisi alan hastaların %20’sinin kırılgan olmadığı, %38’inin pre-kırılgan olduğu %42’sinin kırılgan olduğu belirlendi. Hastaların kırılganlık düzeyleri ile cinsiyet, eğitim durumu ve gelir durumu arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). Hastaların yaş, diyaliz sonrası
sistolik kan basıncı ve plazma glikoz düzeyleri ile kırılganlık düzeyleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05) Hastalar arasında son dönem
böbrek yetmezliği uyum ölçeği toplam puan ortalamaları ile kırılganlık düzeyleri
arasında istatistiksel fark bulunmadı (p>0.05). Son dönem böbrek yetmezliği
uyum ölçeğinin hemodiyalize katılım alt boyut puanı ile yaş arasında anlamlı,
pozitif ve orta düzeyde (r=.513, p<0.001), diyaliz süresi arasında anlamlı, negatif ve zayıf düzeyde ilişki belirlendi (r=-.350, p=.013). Son dönem böbrek
yetmezliği uyum ölçeğinin toplam ve diğer alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadı (p>0.05). Sonuç olarak, hastaların yaşları artıkça
kırılganlık şiddeti artmaktadır. Hemodiyaliz tedavisi alan son dönem böbek yetmezliği olann hastaların yaşları ve diyaliz süreleri arttıkça hemodiyalize katılım
durumları azalmaktadır. Hastaların plazma glikoz düzeynin yüksekliği kırılganlığı
artırmaktadır. Bu sonuçlar doğrultusunda; hemodiyaliz tedavisi alan son dönem
böbrek yetmezliği olan yaşlı ve/veya diyabeti olan hastalarda kırılganlık açısında
değerlendirilmesi ve hemşirelik girişimleri planlanması önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Son dönem böbrek yetmezliği, Hemodiyaliz tedavisi, Kırılganlık, Tedavi Uyum, Hemşirelik

SS-024

ONKOLOJİ HEMŞİRELERİNİN KANSERLİ HASTALARDA KAÇAK
AĞRIYA YÖNELİK UYGULAMALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Elif Sözeri Öztürk1, Sevinç Kutlutürkan2, Kamile Kırca3
1Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
2Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

3Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Amaç: Araştırma, onkoloji hemşirelerinin kanserli hastalarda kaçak ağrıya
yönelik uygulamalarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı türdeki araştırmanın evrenini Onkoloji Hemşireliği
Derneği (OHD) üyesi hemşireler oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmemiş
evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmış olup, araştırma 110 hemşire ile tamamlanmıştır. Verilerin toplanmasında, literatür doğrultusunda hazırlanmış tanıtıcı
bilgi formu, kaçak kanser ağrısına yönelik tanımlamaları ve uygulamaları ilişkin soruların yer aldığı form kullanılmıştır. Araştırmanın uygulaması 01 Ekim
2021- 01 Şubat 2022 tarihleri arasında, Google form ve pandemi koşullarının
uygun olduğu süreçte yüz yüze anket uygulaması yolu ile gerçekleştirilmiştir.
Verilerin değerlendirilmesi amacıyla SPSS (Statistical Package for Social Sciences) version 22 kullanılarak, tanımlayıcı istatistik hesaplamaları kullanılmıştır.
Araştırmanın uygulanması için OHD ve Gazi Üniversitesi Etik Komisyonu’ndan
ve katılımcılardan gerekli izinler alınmıştır.
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Bulgular: Hemşirelerin % 96.4’ü kadın olup %80’i lisans mezunudur. Hemşirelerin çoğunluğu onkoloji kliniği (%34.5) ve ayaktan kemoterapi kliniklerinde
(%32.7) çalışmaktadır. Hemşirelerin %34.5’inin meslekte çalışma süresi 1-5 yıl
arasında değişmekle birlikte, %45.5’ininde onkoloji birimlerinde çalışma süresi
1-5 yıl iken %67.3’ü onkoloji hemşireliği sertifikasına sahiptir. Hemşireler çoğunlukla kaçak ağrıyı; “ani başlangıçlı” ve “akut başlangıçlı” kavramlarıyla ifade
etmiştir. Hemşirelerin %21.8’i bir günde 2-3 kez kaçak ağrı yaşayan hastayla
karşılaştıklarını, %49.1’i karşılaştıkları hastaların numerik skalada (4-6 şiddetinde) orta şiddette ağrı bildirdiklerini ifade etmişlerdir. Hemşirelerin %54.5’i kaçak
ağrıyı değerlendirmede bazı engellerle karşılaştıklarını bildirmiştir. Bu engellerden en fazla bildirilenler ise; ‘ağrı değerlendirme konusundaki yetersiz bilgi’ ve
‘hasta ve ailesi ile ağrı süreci sırasında etkin iletişim kuramama” dır. Hemşirelerin %36.4’ü “Hastalarımın ağrı kesicilere bağımlı olacağından korkarım”
ifadesine katıldıklarını bildirmişlerdir. Kaçak ağrının farmakolojik tedavisinde
%45.5’i tedavide Morfin I.V uyguladıklarını, nonfarmakolojik uygulamalardan
ise sıklıkla (%81.8) pozisyon değişikliği yaptıklarını bildirmişlerdir.
Sonuç: Onkoloji hemşirelerinin kaçak ağrının değerlendirilmesi ve ağrı yönetiminde farmakolojik ve nonfarmakolojik uygulamalara ilişkin eğitim ile desteklenmesi önerilir.
Anahtar kelimeler: Kaçak ağrı, onkoloji hemşireliği

SS-025

KEMOTERAPİ TEDAVİSİ ALAN HEMATOLOJİ HASTALARININ
ÖĞRENİM GEREKSİNİMLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER.
İpek Aycil, Meliha Nalçacı
İstanbul Tıp Fakültesi

Amaç: Hasta eğitiminin hastaların bilgi gereksinimlerine göre düzenlenmesi,
beklenen hasta bakım sonuçlarına olumlu katkı sağlayabilir, hasta memnuniyetini ve hemşirelik bakım kalitesini artırabilir. Bu araştırmanın amacı, kemoterapi
tedavisi alan hematoloji hastalarının öğrenim gereksinimlerini ve etkileyen faktörleri değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte bir araştırmadır. Bu
çalışma bir üniversite hastanesinde Mart-Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Örneklemi, kemoterapi tedavisi almak için hematoloji polikliniğine
başvuran 130 hasta oluşturdu. Araştırma verileri, Hasta Bilgi Formu ve Hasta
Öğrenim Gereksinimleri Ölçeği ile elde edildi.
Bulgular: Hastaların %32,3’i hastalık sürecinde öz-bakım yönetimine ilişkin
eğitim almıştır. Olguların %54,7’si hekim ve hemşirelerden eğitim aldığını belirtirken en fazla hastalıkları (%73,8) ile ilgili konularda eğitim aldıklarını ifade
etmişlerdir. Olguların %38,1’i aldıkları eğitimi tamamen yeterli bulmuşlardır.
Hastaların Hasta Öğrenim Gereksinimleri Ölçeği’nden aldıkları toplam puan
ortalaması 205,08±41,01’dir. Ölçekten alınan en yüksek ve en düşük alt boyut
puan ortalamaları sırasıyla; Tedavi ve Komplikasyonlar (38,66±7,23) ile Duruma İlişkin Duygular (19,56±5,12) alt boyutları olmuştur. Çalışmada cinsiyet,
tanı konma süresi ve birlikte yaşanılan kişiye göre ölçek toplam puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p=0,043; p=0,017;
p=0,040, sırasıyla).
Sonuç: Kemoterapi tedavisi alan hematoloji hastalarının öğrenme gereksinimleri yüksek düzeydedir. Hastaların en çok bilgilendirilmesi gereken konular
tedavi ve komplikasyonlar ile yaşam kalitesi ile ilgili konular olmuştur. Hastaların bireysel öğrenim gereksinimlerine uygun hasta eğitimlerinin planlanması
önerilir. Hastaların hangi konularda bilgilenmek istediklerinin belirlenmesi ve bu
konulara öncelik verilmesi eğitimi daha etkili ve verimli hale getirebilir.

SS-010
RENAL TRANSPLANTASYON HASTALARINA UYGULANAN
REFLEKSOLOJİNİN YORGUNLUĞA ETKİSİ
Hatice Güzel1, Özlem Ovayolu2, Nimet Ovayolu1, Seval Kul3
Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyoistatistik Ve Tıp
Bilişimi Anabilim Dalı,
1
2
3

Giriş ve Amaç: Yorgunluk renal transplantasyon yapılan hastalarda sık
rastlanan bir sorundur. Bu nedenle bu araştırma renal transplantasyon hastalarına uygulanan refleksolojinin yorgunluğa etkisini incelemek amacıyla
yapıldı.
Yöntem: Araştırma, bir vakıf üniversitesi uygulama ve araştırma hastanesinin transplantasyon kliniğinde 07.12.2020-18.06.2021 tarihleri arasında
randomize, kontrollü ve deneysel olarak yapıldı. Araştırma öncesi etik kuruldan, kurumdan ve hastalardan izin alındı. Çalışmanın evrenini transplantasyon ünitesinde renal transplantasyon yapılan 254, örneklemini ise 68 hasta
oluşturdu. Çalışmaya alınan hastalar bir program yardımıyla refleksoloji
(n=34) ve kontrol (n=34) grubuna ayrıldı. Refleksoloji grubuna, refleksoloji
için hazırlanan odada, hastaların her iki ayağına 15’er dakika olmak üzere toplamda 30 dakika süren refleksoloji uygulandı. Uygulama haftada iki
gün, her hastaya toplam 16 seans şeklinde iki ay boyunca yapıldı. Veriler,
Soru Formu ve Piper Yorgunluk Ölçeği (PYÖ) ile toplandı. Dört alt boyuttan
oluşan PYÖ’den alınan toplam puan 0-10 arasında değişmekte ve puan arttıkça yorgunluk düzeyi de artmaktadır. Soru formu ve PYÖ çalışmanın başında, dördüncü ve sekizinci haftanın sonunda ise her iki gruba tekrar PYÖ
uygulandı. Verilerin değerlendirilmesinde Ki-kare, Student t, Mann Whitney
U ve Kruskal-Wallis, korelasyon, genelleştirilmiş tahmin denklemi (GEE) ve
Least Significant Difference (LSD) testleri kullanıldı.
Bulgular: Refleksoloji grubunda yer alan hastaların uygulama öncesi 4.37±1.98 olan PYÖ toplam puan ortalamasının, dördüncü haftada
3.68±1.55, sekizinci haftada 3.73±1.86’ya düştüğü, kontrol grubunda
ise 4.28±1.71 olan PYÖ toplam puan ortalamasının dördüncü haftada
4.23±2.16, sekizinci haftada 4.32±1.58’e yükseldiği ancak gruplar arası
karşılaştırmanın anlamlı olmadığı belirlendi.
Sonuç ve Öneri: Renal transplantasyon yapılan hastaların yorgunluk yönetiminde refleksolojiden yararlanılabilir.
Anahtar kelimeler: Renal Transplantasyon, Refleksoloji, Yorgunluk, Hemşirelik

Anahtar kelimeler: Eğitim; hematoloji; hemşire; kemoterapi
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Poster Bildiriler

belirlendi. Bu sonuçlar doğrultusunda, hastaların ve hemşirelerin negatif tutumlarının iyileştirilmesi, pozitif tutumlarının desteklenmesi ile başarılı diyabet yönetimine katkı sağlanacağı düşünülmektedir.

PS-001

TÜBERKÜLOZ HASTALARINA VE TEMASLILARA VERİLEN
EĞİTİMİN VE TELEFONLA İZLEMİN TEDAVİYE UYUMA ETKİSİ

Anahtar kelimeler: Hasta; Hemşire; Tutum; Tip 2 diyabet.

Sema Aytaç1, Özlem Ovayolu2
1Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü/ Şahinbey Verem Savaş Dispanseri

2Gaziantep Üniversitesi/sağlık Bilimleri Fakültesi/hemşirelik Bölümü

Amaç: Çalışma tüberküloz (TB) hastalarına ve temaslılara verilen eğitim ve
telefonla izlemin tedaviye uyuma etkisini değerlendirmek amacıyla Temmuz
2018– 2019’da bir Verem Savaş Dispanseri (VSD)’nde randomize kontrollü
olarak yürütüldü.
Gereç Yöntem: Araştırma evrenini; VSD’de tedavi gören TB hastaları ve
temaslıları, örneklemini ise araştırmaya katılmaya istekli, kriterlere uyan bireyler
oluşturdu. Hastalar TB ve temaslı grubu olarak 2’ye ayrıldıktan sonra TB grubu;
TB müdahale (n: 32), TB kontrol (n: 34), temaslı grubu; temaslı müdahale (n:
41), temaslı kontrol (n: 46) olmak üzere gruplara ayrıldı ve çalışma 66 hasta,
87 temaslı ile tamamlandı. Araştırmaya başlamadan önce gerekli izinler alındı.
Araştırma hasta ve temaslı soru formu, Tüberküloza Uyumu Belirleme Ölçeği
(TUBÖ) ve Morisky-8 Maddeli İlaca Uyum Ölçeği ile toplandı. TB müdahale
grubuna tedavinin başında TB ile ilgili eğitim yapıldı ve altı ay boyunca ayda bir
kez eğitim tekrarlandı. Ayrıca hastalar 15 günde bir telefonla aranarak görüşme
yapıldı ve her gün kısa mesaj gönderildi. TUBÖ, başlangıçta, birinci, üçüncü ve
altıncı aylarda TB hastalarına uygulandı. Temaslı müdahale grubuna dispansere
ilk başvurduğunda eğitim yapıldı, ayda bir kez telefonla görüşüldü, her gün kısa
mesaj gönderildi. Morisky-8 ise başlangıçta, birinci, üçüncü ve altıncı aylarda
temaslılara uygulandı.
Bulgular: Tüberküloz müdahale grubu; başlangıç, birinci, üçüncü ve altıncı
ay TUBÖ ortalamaları sırasıyla 80.4±7.9, 117.8±6.3, 137.7±7.5, 143.2±4.5,
TB kontrol grubu 88.1±7.1, 84.5±9.8, 75.9±7.9, 65.2±9.2 olduğu belirlendi
(p0.001). Temaslı müdahale grubu; başlangıç, birinci, üçüncü ve altıncı ay Morisky ortalamaları sırasıyla 3.6±1.3, 5.5±0.7, 7.2±0.8, 7.7±0.7, kontrol grubu
5.7±1.4, 4.3±1.4, 1.8±1.5, 0.7±1.4 olduğu saptandı (p0.001).
Sonuç: Altı aylık eğitim ve telefonla izlem sonucunda; TB hastalarının tüberküloza uyum, temaslıların ilaca uyum düzeyinin arttığı belirlendi. Bu sonuçlar
doğrultusunda tüberküloz hasta ve temaslıların tedaviye uyumunu arttırmak
için tedavi süresince eğitim verilmesi ve telefonla izlenmesi önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Hemşirelik, tüberküloz, tüberküloz temaslısı, tedaviye uyum, telefonla
izlem.

PS-002

TİP 2 DİYABETLİ HASTALARIN VE DİYABETİK HASTALARA
BAKIM VEREN HEMŞİRELERİN HASTALIĞA KARŞI TUTUMLARI
Fatma Dinç1, Nimet Ovayolu 2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

2Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsu

Çalışma Tip 2 diyabetli hastaların ve bu hastalara bakım veren hemşirelerin
diyabete karşı tutumlarını değerlendirmek amacıyla, Aralık 2021 ile Mart 2022
tarihleri arasında bir kamu hastanesinin dahiliye ve endokrinoloji polikliniği ve
servislerinde, tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi. Örneklem sayısının belirlenmesi için güç analizi yapıldı ve 105 hasta ve 105 hemşire olmak üzere toplam 210
gönüllü çalışmaya dahil edildi. Araştırma öncesi gerekli izinler alındı. Çalışmanın verileri; hasta ve hemşireler için oluşturulan soru formu ve diyabet tutum
ölçeği ile toplandı. Elde edilen veriler t testi, tek yönlü ANOVA, Kruskal Wallis,
Ki kare, Mann Whitney U testi, Pearson Spearman sıra korelasyon katsayıları ile
değerlendirildi. Araştırmaya katılan hastaların %56,2’sının erkek, yaş ortalamalarının 55,40±9,52 ve diyabet süresi ortalamalarının 10,27±6,68 yıl olduğu,
%31,4’ünün okuryazar olmadığı, %34,3’ünün oral antidiyabetik ilaç kullandığı
belirlenmiştir. Kadınların diyabet tutum ölçeği toplam puanlarının, erkeklerden
anlamlı düzeyde yüksek ve hastaların tutumlarının negatif yönde olduğu tespit edildi. Diyabet tutum ölçeği alt gruplarından en yüksek tutumun diyabetin
ciddiyeti alt grubu, en düşük tutumun özel eğitim gereksinimi alt grubu olduğu
saptandı. Araştırmaya katılan hemşirelerin ise %81’inin kadın olduğu, %87,6’sının üniversite ve üzeri eğitim aldığı, %23,8’inin gündüz, %76,2’sinin vardiyalı
çalıştığı ve diyabet tutumlarının negatif yönde olduğu tespit edildi. Diyabet tutum ölçeği alt gruplarından en yüksek tutumun hastanın yaşamına diyabetin
etkisi alt grubu, en düşük tutumun ise özel eğitim gereksinimi alt grubu olduğu
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PS-003

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE İŞYERİ
ŞİDDETİ YÖNETİM YETERLİLİĞİ ARASİNDAKİ İLİŞKİ
Derya Akça Doğan1, Ayşe Serpici1, Derya Bıçak Ayık2
1Bursa Uludağ Üniversitesi

2Mardin Artuklu Üniversitesi

Amaç: Hemşirelik teorik bilgi ve uygulamaya dayalı bir meslektir. Öğrencilerin teorik bilgilerini uyguladığı ve pratik becerilerini geliştirdiği klinik uygulama,
lisans hemşirelik eğitiminin kritik bir bileşenidir. Klinik uygulama süreçleri, mesleki sosyalleşme ve sağlık hizmeti sunucuları olarak öğrencilerin kimliklerinin
oluşması açısından oldukça önemlidir. Hemşirelik öğrencilerine yönelik şiddet,
hemşirelik eğitiminde, klinik uygulamada ve mesleki gelişimde gittikçe büyüyen
ve yönetilmesi gereken bir endişedir. Bu çalışmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin kişilik özellikleri ve işyeri şiddeti yönetim yeterliliği arasındaki ilişkinin
belirlenmesidir.
Metod: Bu çalışma 2022 yılında bir üniversitede öğrenim gören 321 lisans
hemşirelik öğrencisi ile tanımlayıcı olarak yapıldı. Toplam 47 madde olan anket
formu; öğrencilerin tanıtıcı özellikleri (yaş, cinsiyet, sınıf vb.), kişilik özelliklerini
değerlendirmek için Beş Faktör Kişilik Ölçeği ve Hemşirelik Öğrencileri için Uygulama Alanlarında Şiddet Yönetimi Yeterlik Ölçeği’nden oluştu. Veriler, araştırmaya katılmayı kabul eden hemşirelik öğrencilerinden, çevrimiçi anket yoluyla
(Google Forms) ve sosyal medya iletişimi aracılığıyla toplandı. Öğrenciler, ankete WhatsApp (WhatsApp Inc., Menlo Park, CA) üzerinden gönderilen bağlantıya
tıklayarak ulaştı. Gönderilen yanıtlar Google Drive'a kaydedildi. Araştırmada
elde edilen veriler SPSS 23.0 (Statistical Package of Social Sciences) paket
programı ile değerlendirildi. Anlamlılık seviyesi p<0.05 olarak kabul edildi.
Bulgular: Çalışma sonucunda hemşirelik öğrencilerinin %20.9’unun klinik
uygulama alanlarında şiddete maruz kaldığı bulundu. Hemşirelik öğrencilerinin kişilik özellikleri ile işyeri şiddeti yönetimi yetkinliği arasında güçlü bir ilişki
saptandı. Öğrencilerin kişilik özelliklerinden dışadönüklük, yumuşak başlılık,
özdenetimlilik ve deneyime açıklık arttıkça işyeri şiddeti yönetim yetkinliği arttı
(p<0.01). Fakat ‘nörotiklik’ kişilik özelliği arttıkça işyeri şiddeti yönetim yetkinliğinin azaldı. Nörotiklik; cinsiyet, annenin eğitim düzeyi ve klinikte şiddete maruz
kalma ile ilişkiliydi (p<0.05).
Sonuç ve öneriler: Mevcut şiddet düzeylerinin hemşirelik mesleğinin genç
adaylarına uzun vadeli fiziksel ve psikolojik zarar verme potansiyeline sahip
olduğu makul bir yargıdır. Şiddete maruz kalan öğrencilerin hastalara yönelik
tutumlarının olumsuz etkilenebileceği ve bunun sonucunda bakım veren rollerinin tehlikeye girebileceği düşünülmektedir. Hemşirelik öğrencilerinin iş yerinde
şiddet yönetim yetkinliğini arttırmak için akademik kurumlar ve sağlık hizmeti
sağlayıcıları arasında işbirliği yapılmalıdır. Öğrencilerin kişilik özellikleri değerlendirilmeli, nörotiklik düzeyi yüksek olan öğrenciler başta olmak üzere, şiddeti
yönetme ile ilgili eğitim ve danışmanlık verilmelidir.
Anahtar kelimeler: hemşirelik öğrencisi, iş yeri, kişilik, şiddet, şiddete maruz kalma
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Travmatik deneyime sahip olan hastalarda yaşam kalitesinin azaldığı, tedaviye
uyumun ve hastalıkla baş etme kapasitesinin güçleştiği bildirilmektedir (8,10).
Bu nedenle, iç hastalıkları hemşireleri, bireylerin travmatik deneyimlerinin farkında olmalı, tedavi ve bakım sürecine TIC yaklaşımını entegre ederek hastalara
bütüncül bakım hizmeti sunmalıdır. İç hastalıkları hemşireliğinde TIC yaklaşımı,
bireylerin travmatik deneyimlerinin mevcut sağlık sorunlarını, başa çıkma yeteneklerini, tedaviye uyumlarını nasıl etkilediğinin anlaşılmasını ve bu anlayış
çerçevesinde hemşirelik sürecinin planlanmasını sağlayacaktır (6,7). TIC yaklaşımının uygulanması, hastaların yeniden travmatize olmalarını önler, semptomların ya da semptom şiddetinin azaltılmasını sağlar, hastaların dayanıklılığını
ve bakım sürecine katılımını arttırır, hastane yatışlarını azaltarak hasta bakım
kalitesinin artışını ve sağlık sonuçlarının iyileştirilmesini destekler (6,2).
Sonuç olarak; bazı olumsuz yaşam olayları insanların davranış örüntülerinde,
kişiler arası ilişkilerinde ve fiziksel sağlıkları üzerinde olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Bu açıdan bireylerin çeşitli sorunlarının altında travmatik deneyimlerinin bulunabileceği ve buna yönelik bireyselleştirilmiş bakım hizmeti sunmanın
bireylerin sağlık sonuçlarını iyileştirebileceği bilinmelidir. TIC yaklaşımının ilkeleri hemşirelik sürecinin yeniden düzenlenmesinde faydalı bir rehber olabilecektir.
TIC yaklaşımı ile ilgili araştırmaların yapılması, hemşirelere ve hemşirelik öğrencilerine yönelik travma bilgilendirilmiş bakım yaklaşımı eğitim programlarının
planlanması gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Travma, Travma bilgilendirilmiş bakım, İç hastalıkları hemşireliği.
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İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ALANINDA TRAVMA
BİLGİLENDİRİLMİŞ BAKIM YAKLAŞIMININ KULLANIMI

ACİL SERVİS HEMŞİRELERİNİN COVID 19 PANDEMİSİNE
YÖNELİK ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PS-004

HEMATOLOJİ HASTALARINDA ORAL MUKOZİT RİZKİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Hilal Benzer, Nimet Ovayolu
Sanko Üniversitesi

Bu araştırma kemoterapi alan hematoloji hastalarının oral mukozit riskini
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışmanın örneklemini özel bir uygulama ve araştırma hastanesi hematoloji servisi ve ayaktan
kemoterapi ünitesine başvuran 97 birey oluşturmuştur. Araştırma Ekim 2021
– Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup, veri toplama aracı olarak
‟Tanıtıcı Bilgi Formu” ve ‟Hematoloji Hastalarında Oral Mukozit Risk Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, Spearman sıra korelasyon katsayıları ile değerlendirilmiştir. p<0.05 istatistiksel olarak
anlamlı kabul edilmiştir. Araştırmada; çürük dişi olan, ağzında daha önce sık
yara oluşan, ek ilaç kullanan ve oral mukozayı korumak için bireysel solüsyon
uygulayanlar oral mukozit gelişmesi açısından riskli grupta olduğu belirlenmiştir.
Ayrıca nötropenisi olan, diş fırçasını uzun süre değiştirmeyen ve kemoterapinin
ilerleyen günlerinde değerlendirilen hastaların da riskli grupta olduğu saptanmıştır. Bu doğrultuda hematoloji hastalarının risk durumlarının ve etki eden faktörlerin belirlenerek gerekli önlemlerin alınması önerilmektedir.

Buğse Yüceer1, Fatma İlknur Çınar2

Devran Ayyıldız3, Özlem Ovayolu1, Nimet Ovayolu2, Sinem Bebek2

1Atılım Üniversitesi
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2Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Amaç: Bu bildirinin amacı, travma bilgilendirilmiş bakım(Trauma Informed Care-TIC) yaklaşımının iç hastalıkları hemşireliği alanında kullanımını
açıklamaktır.
Travma, bireylerin istismar, afet, savaş, kayıp, kaza, ciddi hastalık gibi durumlar karşısında ruhsal veya bedensel olarak etkilenmesi, zarar görmesi şeklinde
ifade edilen bir kavramdır (1,2). Travma sonrası stres bozukluğu, depresyon,
kardiyovasküler hastalık, kanser, kronik akciğer hastalığı, irritabl bağırsak sendromu gibi fizyolojik ve psikolojik olumsuz sağlık sonuçları ortaya çıkabilmektedir(3.4). Travmanın fizyolojik ve psikolojik sağlık üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle, literatürde travma bilgilendirilmiş bakım (Trauma Informed Care-TIC)
yaklaşımı gündeme gelmiştir (2). TIC, bireylerin yaşadıkları sorunların altında
travmatik deneyimlerinin olabileceğinin farkındalığını ve yeniden travmatizasyonu önlemek için güvenli bir ortamda, bireyselleştirilmiş bir biçimde bakım
vermeyi amaçlayan yaklaşımdır (5). TIC yaklaşımı, travmatik deneyimleri olan
hastaların bakımının güvenilirlik, şeffaflık, akran desteği, iş birliği, güçlendirme,
eşitlik ilkeleri doğrultusunda verilmesini savunmaktadır (1,7). İç hastalıkları
hemşireliği alanında da travmatik yaşam deneyimlerine sahip bireylerle sıklıkla
karşılaşılmakta ve bireylere bakım hizmeti sunulmaktadır. Kalp damar hastalıkları, kanser, diyabet, inme, kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi kronik hastalıklar, sürekli tedavi ve bakım hizmeti gerektirmesi, akut alevlenmelerle seyretmesi,
bireylerin fonksiyonel kapasitelerinin düşmesine ve iş gücü kayıplarına sebep
olması açısından bireylerde travmatik deneyimlere yol açabilmektedir (8,9).
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3Batman Sağlık Meslek Yüksekokulu

Amaç: Bu çalışma COVID-19 pandemisinde acil serviste çalışan hemşirelerin anksiyete düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldı.
Metot: Bu çalışma 02.10.2022-15.11.2022 tarihleri arasında bir hastanenin
acil ünitesinde çalışan hemşirelerle tanımlayıcı olarak yapıldı. Çalışmaya başlamadan önce etik kuruldan, kurumdan ve hemşirelerden izin alındı. Araştırmanın verileri soru formu, Durumluluk ve Süreklilik Kaygı Envanteri ile yüz yüze
görüşme tekniği ile toplandı. Verilerin analizinde Shapiro-Wilk, Mann-Whitney
U, Kruskal Wallis testi kullanıldı.
Bulgular: Hemşirelerin çoğunluğunun 26-34 yaşları arasında, lisans mezunu ve kadın olduğu belirlendi. Acil hemşirelerinin Durumluluk ve Süreklilik
Kaygı puan ortalamasının sırasıyla 46,0±9,6 ve 47,1±9,2 olduğu saptandı.
Cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, beraber yaşanılan kişi sayısı, kronik hastalık, çalışma şartları ve artan iş yükünün durumluluk-süreklilik kaygı puanını arttırdığı
tespit edildi. Çalışma düzeni, alkol kullanma durumu ve şiddete maruz kalma
ile Durumluluk-Süreklilik kaygı puanı arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptandı.
Sonuç: Hemşirelerin orta düzeyde kaygı yaşadığı saptandı. Çalışma koşulları, çalışma süresinin uzaması ve personel eksikliğinin bu kaygı düzeyini arttırdığı
belirlendi. Bu doğrultuda acil servis hemşirelerinin kaygı düzeyinin değerlendirilmesi, kaygı düzeyini arttıran faktörlerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin
alınması önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Anksiyete, COVID-19, acil, hemşirelik
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SANTRAL VENÖZ KATATER YÖNETİMİ : OLGU SUNUMU

TÜBERKÜLOZ HASTALARININ STİGMA DÜZEYLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Nurdane Guder, Özlem Çakır, Tarık Tiryaki, Fatma Bilgin, Meliha Nalçacı
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi,iç Hastalıkları Anabilim Dalı,hematoloji Bilim
Dalı ,

Sema Aytaç1, Özlem Ovayolu2, Merve Gülpak3

Giriş: Santral Venöz Kataterler (SVK) hastanın tedavi başlangıcından taburculuğuna, hatta ayaktan takibine kadar hastaya eşlik edebilen önemli tıbbi
malzemelerdir. SVK bakımı hemşirenin sorumluluğundadır. Hemşireler teorik
bilgi ve tecrübeleri ile beraber, hastayı da bakıma dahil ederek tedavi sürecine
olumlu katkı sağlayabilirler.
Bu bildiride katater bakımı üzerine literatür taraması yaparak, sıkça sorulan
bazı soruların cevaplanması hedeflenmiştir. Bu bağlamda, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Hemotoloji Bilim dalı, Kemik İliği Nakil ünitesinde takip
edilen bir hastanın katater bakımı sunulmuştur.
Olgu: 55 Yaşında Erkek Hastaya Akut Myeloid Lösemi tanısıyla 1819/04/2022 tarihinde Allojenik Kemik İliği Nakli gerçekleştirildi. Nakil öncesinde
sol subklavyen vene, çift lümenli kalıcı hemodiyaliz katateri yerleştirildi.
• Hastaya katater takılmadan önce klorheksidinli sıvı sabun ile duş aldırıldı.
Devamında hastanın iki günde bir banyo yapması sağlandı.
• Her işlem öncesi el yıkama için % 4 klorheksidin içeren, dekontaminasyon
sağlayan sıvı sabun ile hasta odasında hijyenik el yıkama yapıldı.
• Katater takıldıktan sonra 10 gün boyunca her gün katater pansumanı
yapıldı.
• Temiz eldiven giyilerek pansuman açıldı, sonrasında steril eldivenle katater
giriş bölgesinin temizliği sağlandı.
• Katater kullanılmadığı zamanlarda heparinli serum fizyolojik ile kilitleme
yapıldı.
• Ven valfi ile lümenler kapatıldı.
• Hipoallerjenik tıbbi kağıt flaster ile ven valfleri kapatıldı.
• Banyo esnasında katater lümenleri kapatıldı.
• Heparinli serum fizyolojik ile kilitleme yapıldı.
• Katater takıldıktan 14 gün sonra üst dikiş alındı, alan açık bırakıldı.
• Kataterin ven valfleri haftada bir değiştirildi. Ven valflerinin temizliği % 10
povidon iyot antiseptik solüsyon ile yapıldı.
• Serum infüzyon cihazı setleri 48 saatte bir, kan ve kan ürünleri transfüzyonu
ve kemoterapi sonrasında 24 saatte bir değiştirildi.
• %70 alkolün cildi tahriş etmesi sebebiyle kızarıklık olmaması için medikal
yapışkan silme bezi ile bant yerleri temizliği yapıldı.
• Katater giriş yeri %10 povidon iyot çözeltisi ile temizlendi.
• Steril gazlı bez ile kapatıldı.
• Cilt tahrişini önlemek için hipoallerjenik elastik sabitleme bandı kullanıldı.
Sonuç: SVK’ların kullanımı ile ilgili olarak merkezlere ve uygulayıcıların deneyimlerine göre farklılıklar olabilir. Konuyla ilgili sıkça sorulan sorular:
Katater takılma bölgesi cilt antisepsisinde Klorheksidin mi Povidon iyot mu ?
Steril gazlı bez mi, steril yapışkan hazır bantlar mı ?
Steril eldiven mi, steril olmayan eldiven mi ?
Lümenler Heparinize mi edilmeli, Serum Fizyolojik ile mi yıkanmalı ?
Katater bağlantı ve birleşme yerleri bakımı (hub bakımı) ne ile yapılmalı ?
Katater bağlantı ve birleşme yerleri açık mı bırakılmalı, kapatılmalı mı ?
Katater giriş yeri pansumanı ne kadar sıklıkta yapılmalı ?
Set değişimi kaç günde bir olmalı ?
SVK’ların tedavi sürecinde ek sorun oluşturmaması için, hemşirelerin SVK
bakım ve yönetimi ile literatür bilgilerine hakim olması, uygulamalara yönelik
konsensus çalışmalarını ve güncel yaklaşımları takip etmesi gerekmektedir. Bu
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olguda da görüldüğü gibi iyi bir hemşirelik bakımı ile kateterlerin komplikasyonsuz bir şekilde devamlılığı sağlanabilir.

1Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü/ Şahinbey Verem Savaş Dispanseri

2Gaziantep Üniversitesi/sağlık Bilimleri Fakültesi/hemşirelik Bölümü

3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi/sağlık Bilimleri Fakültesi/hemşirelik Bölümü

Amaç: Tüberküloz (TB) bulaşıcı bir hastalık olması sebebiyle hastaları sadece fiziksel yönden değil aynı zamanda sosyal ve psikolojik olarak da etkilemekte
ve hastaların stigma yaşadığı bildirilmektedir. Bu çalışma tüberküloz hastalarının
stigma düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı.
Yöntem: Araştırma, Aralık 2020-Haziran 2021 tarihleri arasında bir Verem
Savaş Dispanserinde izlenen ve çalışmaya katılmayı kabul eden 79 hasta ile
yapıldı. Çalışma öncesi kurumdan, etik kuruldan ve hastalardan gerekli izinler alındı. Verilerin toplanmasında ‘Soru Formu’ ve ‘Tüberkülozlu Hastalarda
Stigma Ölçeği’ (THSÖ) kullanıldı. Ölçekten alınan puan “33 ile 132” arasında
değişmekte olup, puan arttıkça “stigma düzeyi” de artmaktadır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Mann whitney U testi, Kruskal Wallis kullanıldı.
Bulgular: Hastaların %54.4’ü erkek, %45.6’sı ilkokul mezunu ve yaş ortalamasının 44.98± 16.09 yıl olduğu belirlendi. Hastaların %60.8’inin akciğer
TB, %40.5’inin 3-6 aydır tedavide olduğu, %67,1’nin TB tanısı aldıktan sonra
aile ve yakın çevresi ile iletişiminin olumsuz etkilendiği, %62’sinin toplum tarafından dışlanma hissettiği saptandı. Hastaların THSÖ puan ortalamasının
103.51±10.65 olduğu tespit edildi.
Sonuç: TB hastaların stigma düzeylerinin “yüksek” olduğu saptandı. Hastaların stigma düzeylerinin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi aynı zamanda
yakınlarına da hastalık ile ilgili bilgi verilerek bu konuda hastalara destek verilmesi önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Tüberküloz, stigma, hemşirelik

PS-009

ACİLLERDE NADİR BİR UYGULAMA : SENGSTAKEN
BLAKEMORE TÜP TAKILMASI
Ayşegül Bilici Seçmeler, Melek Kavak, Nurdane Güder, Kanan Nuriyev, Naci
Şenkal
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi,iç Hastalıkları Anabilim Dalı

Özofagus varis kanamaları, portal hipertansiyon gelişmiş karaciğer sirozlu
hastalarda oluşabilen ve mortalite ile sonuçlanabilen ciddi bir komplikasyondur. Kronik karaciğer hastalığı olanlarda mortalite varis kanamaları ile doğrudan
ilişkilidir bu nedenle oluşan kanamanın acil olarak durdurulması ve tekrarlayıcı
kanamaların önlenmesi temel amaçtır.Bu çalışmamızda da acil dahiliye ünitesine başvuran özefagus varis kanamalı hastada sengstaken blakemore tüpü uygulanması ve hemşirenin hastanın takibindeki önemini vurgulamak amaçlanmıştır.
Olgu:67Y, Kadın, NASH’e bağlı Karaciğer Sirozu, geçirilmiş özefagus varis
kanamalı hasta
Hastada bulantı, kanlı kusma, koyu renk dışkılama, bulantı, halsizlik şikayetleriyle acil polikliniğe başvurdu. Fiziki muayenede soluk, vital bulgular stabil (TA:104/57mm/Hg, Nbz:96/dk, vücut ısısı:36,2 ̊C),rektal tuşesinde melana
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izlendi. Laboratuva bulgularında Hgb :8,9g/dl, HCT:%26, PLT:24010³µl,
KRE:2,82mg/dL, CRP:6,18mg/L, glukoz:187mg/dL olarak izlendi.Hasta monitörize edildi,1000 cc izotonık Nacl ile ıv. hidrasyon başlandı. 2lt/dk maske
oksijen açıldı. Oral alım kapatıldı. Tedavisine Octreotid:50µg bolus,50µg/h IV
inf. ve PPI 80mg bolus,8mg/h inf. başlandı.8*1 hemogram takibi yapıldı. Hgb
8,1g/dL’den 6,4g/dL olması üzerine 1 ünite Eritrosit Süspansiyonu (ES) verildi. Acil endoskopiye gönderildi. Endoskopide mide içeriği kan ile dolu, Grade II özefagus varisleri tespit edildi. Masif hematemezi olması üzerine(500cc)
hastaya senstaken blakemore tüpü mide balonu:250cc, özefagus balonu:40 cc
hava ile doldurularak takıldı. 2Ü Eritrosit Süspansiyonu replasmanı yapılarak
12*1 hemogram takibine geçildi. Tedavisine Terlipressin IV. 6*1mg eklendi. Tüpün kontrolü için Akciğer Görüntüleme ( PAAC) ve ayakta direk batın grafisi
(ADBG)’ye gönderildi. Tüp uygulamadan 24 saat sonra kanama kontrolü yapılarak aşamalı olarak balon havaları indirilerek çıkarıldı, Kanama izlenmedi.
Durumu stabilleşen hasta tedavisinin devamı için Servisine yatırıldı.
Kanamalı bir hastanın hemşire takibinde kanama riski, sıvı elektrolit dengesizliği, enfeksiyon riski, oral mukoz membranda bozulma,beslenme yetersizliği,
doku bütünlüğünde bozulma riski, anksiyete, bilgi eksikliği, düşme riski değerlendirilerek hemşirelik girişimleri uygulandı. Hastaya uygulanan hemşirelik girişimleri ve bakımlar aşağıda sıralanmıştır.
• Kanama takibi
• Fiziki muayene
• Aldığı çıkardığı takibi
• Kan şekeri takibi
• Beslenme takibi
• Ağız bakımı
• Tüp takılması sırasında malzeme hazırlığı ve tüpün bakımı
• Düşmenin önlenmesi
• Sonda Bası yerleri izlemi
• hasta ve yakının eğitimiEğitim
Sonuç olarak; Üst Gastrointestinal Sistem (GIS) kanamaları halen %10’a yakın ölüm oranıyla önemli bir acil servis başvuru nedeni olmaya devam etmektedir. 2021 yılı içerisinde acilimize yaklaşık 150 gis kanamalı hasta başvurmuş
olup bunların 3’te birini varis kanamalı hasta grubu oluşturmaktadır. Başvuran
hastaların 2 tanesine tüp uygulaması yapılmıştır. Gis kanamalar acile başvuruda
önemli bir grubu oluşturmasına rağmen sengstaken blakemore tüp uygulaması
nadir durumlarda uygulanmaktadır. bo olguda da görüldüğü gibi karşılaşıldığı
anda da hastanın tedavi ve bakımının yönetimindehızlıca hareket etmek büyük
önem taşımaktadır ve acil ekibine büyük rol düşmektedir. Bu nedenle tüm acil
çalışanları olası bir vaka için eğitilmeli ve hazırlıklı olunmalıdır.
Anahtar kelimeler: kanama, hemşire, sengstaken blakemore
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KALP YETERSİZLİĞİ OLAN HASTALARDA DİSPNE VE YAŞAM
KALİTESİNİN İNCELENMESİ
Eda Ertuğrul1, Serap Ünsar2
1Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, İstanbul

Anahtar kelimeler: Kalp yetersizliği, dispne, yaşam kalitesi.
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KARDİYAK ACİLLERDE EKİP YAKLAŞIMININ ÖNEMİ : BİR HASTA
ÖRNEĞİ
Berat Samur, Nurdane Güder, Alpay Medetalibeyoğlu, Murat Köse, Ayşegül
Bilici Seçmeler, Naci Şenkal, Kerim Güler
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi,iç Hastalıkları Anabilim Dalı

Kardiyak tamponad klinik bir tanıdır. Anamnez ve fizik muayene bulguları ile şüphelenilip, klinik ve görüntüleme bulguları ile tanı konulur.Acil servise; göğüs ağrısı,dispne,senkop,ear-senkop, çarpıntı şikayetleri ile başvuran;
muayenesinde; sinüs taşikardisi,filiform nabız, takipne, hipotansiyon, yüksek
juguler venöz basınç, nabız paradoksu bulgularından biri veya birkaçı saptanan hastalarda röntgen, BT veya EKO’da perikardiyal efüzyon ve tamponad
bulguları varlığında tanı konulmaktadır.Acil Dahiliye Polikliniğine nöbetin geç
saatlerinde psikiyatri acilden desatüre(%82 ), siyanoze ve genel durum bozukluğu nedeniyle hasta transfer edileceği bilgisi hekim tarafından tüm ekibe bildirildi.Hemşire tarafından acil müdahele odası malzeme ve ilaç hazırlığı yapıldı.
Hastanın acile kabulü hekim ve hemşire tarafından yapıldı.Hızlıca monitörize
edilerek,EKG değerlendirildi.Hasta S.Ö (43/Y) , bilinen KKY, KAH, KCS tanıları olup ayrıca psikiyatri takipli bir hasta olduğu öğrenildi. KCS tanılı olmasına
rağmen asitle dekompanse batın içi yaygın sıvısı yoktu. Genç ve beden kitle
indeksi normal görünmesine rağmen hemşire tarafından ilk etapta damaryolu
açılmasında zorluk yaşandı, kollarda ve bacaklarda venler gözlenemedi, hissedilmedi TA:87/55 idi.Hızlıca 1000cc izotonik NACI bolus infüzyonuna başlandı.
Hasta stabilize edilmeye çalışıldı ve gönderilen arter kan gazı sonucu beklenildi.Hemşire ikinci damar yolu açılması sırasında yaptığı gözlemde hastanın
kol ve bacaklarda venlerin nerdeyse hiç hissedilmediği damar yolu açısından
çok kötü olmasına rağmen iki taraflı Juguler venlerin normalin iki-üç katı kadar
dolgun olduğu görüldü.Hastanın hemşire gözlemi sonuçları hekime bildirildi.
Kardiyolog,Dahiliyeci iş birliği ile yapılan görüntülemelerde hastanın kliniğinin
plevral effüzyon dışında Kardiyal Tamponatla uyumlu görüldü .Hastaya önce
steradin infüzyonu başlandı ardından entübe edildi. Nabız kontrolü yapıldı nabız alınamadı tansiyon ölçülemedi hasta arrest kabul edildi CPR’a başlanıldı
Hasta Entübe dış merkez yoğun bakıma transfer edildi.
Kardiyak Acillerde ekip anlayışı, teşhis ve tedavide hızlıca karar vermeyi sağlar.Hemşirelik bakımının başında gelen ‘‘gözlem’’, olası durumlara karşı alınan
‘‘tedbirler’’, ilaç ve malzeme açısından hazırlıklı olmak zaman kaybını önleyerek
hayat kurtarıcı olacaktır.
Anahtar kelimeler: Kardiyak Tamponat, Hemşire, Acil

2Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları
Hemşireliği Ad

Amaç: Bu çalışma kalp yetersizliği olan hastaların dispne ve yaşam kalitesini incelemek ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel
olarak planlandı.
Yöntem: Araştırma; İstanbul’da bir Şehir Hastanesine kalp yetersizliği tanısı
ile başvurmuş olan 143 hasta ile gerçekleştirildi. Araştırmanın verileri, “Hasta
Bilgi Formu”, “Sol Ventrikül Disfonksiyonu Ölçeği” ve “Bazal Dispne İndeksi
Ölçeği” kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde NCSS (NumberCruncher Statistical System) 2007 programında tanımlayıcı metotların yanı sıra Shapiro-Wilk
testi, Bağımsız gruplar t testi, Mann-Whitney U testi Kruskal-Wallis, Pearson korelasyon analizi, KR-20 ve Cronbach alfa kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık değeri
p<0.05 olarak kabul edildi.
Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 75.6±12.31 yıl
olup, %64.3’ü kalp yetersizliği sınıflamasında NYHA sınıf 4'te yer almaktadır.
Hastaların ortalama EF değeri % 47.36±13.27 olarak bulundu. Hastaların Sol
Ventrikül Disfonksiyonu Ölçeği puan ortalamasının 92.72±10.83, Bazal Dispne İndeksi Ölçeği puan ortalamasının 2.00±2.45 olduğu belirlendi. Hastaların
eğitim düzeyi arttıkça yaşam kalitesi de arttı. NYHA 4 olan olguların puan
ortalamalarının NYHA 2 ve 3 olanların puan ortalamalarından daha yüksek
olduğu bulundu ( p<0.05). Hastaların kalp yetersizliği şiddeti arttıkça yaşam
kalitesi de kötüleşti. Hipertansiyonu olan hastaların LVD-36 puan ortalaması
olmayanlardan daha yüksek bulundu. Hastalarda hipertansiyon varlığı yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiledi. Hastaların kalp yetersizliği şiddeti arttıkça
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dispnenin şiddeti arttığı belirlendi. Hastalarda diyabet varlığı dispne şiddetini
azalttı. Kardiyak diyete uymak hastaların dispne şiddetini arttırdı. Hastaların
BDI puanları ile kullandıkları ilaç sayıları arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu ( p<0.05). Hastaların kullandıkları günlük ilaç sayısı
arttıkça dispne şiddeti de kötüleşti. Hastaların BDI puanları ile LVD-36 puanları
arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu ( p<0.05).
Hastaların dispne şiddeti arttıkça yaşam kalitesi kötüleşti.
Sonuç: Kalp yetersizliği olan bireylerin kişisel özellikleri (eğitim durumu)
ve hastalığa ilişkin özelliklerinin (NYHA sınıfı, eşlik eden hastalık vb. ) dispne
şiddeti ve yaşam kalitesini etkilediği saptanmıştır. Bu özellikler dikkate alınarak
bireysel bakım planlaması, yaşam kalitesi ve dispne şiddetini geçerli ve güvenilir
ölçeklerle değerlendirilmesi önerilmektedir.

Kaynaklar
Hüseyin Kafadar .Ani ve beklenmedik ölümlerde kardiyak tamponat. Araştırma ve
bir olgu sunumu. 1 Adıyaman Üniversitesi, Tıp fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı
Adıyaman Üni. Sağlık Bilimleri Derg, 2015; 1(3):147-153
Kılıç E, Ganidağlı S. Yoğun bakım triaj rehberleri. Kızılkaya M, editör. Yoğun Bakım
Çalışma Modelleri ve Etik Problemler. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019.
p.19-23.
Sülü A,Hekimoğlu B. Venöz Katetere Bağlı Nadir Bir Komplikasyon: Perikardiyal
Tamponad. Volume 6, Issue 2, 308 - 310, 01.01.2020
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DİYALİZ HASTALARINDA KRONOTİPE GÖRE İNTERDİYALİTİK
SIVI TÜKETİMİNİN İNCELENMESİ
Mehtap Akdoğan1, Aynur Ekren Çakıcı2, İbrahim Bilir2
1Sanko Üniversitesi

2Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Giriş ve Amaç: Hemodiyalize giren hastalarda sıvı tüketimi hastaların diyaliz tedavisi ve yaşam konforu için önemli bir yere sahiptir. Kronotip e göre
insanların beslenme ve bazı alışkanlıkları farklılık göstermektedir. Bu çalışma-
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daki amacımız Kronotip e göre Hemodiyalize giren hastaların sıvı tüketimi alışkanlıklarını incelemek.
Materyal ve Metod: Araştırmanın evrenini Gaziantep ilinde Hemodiyalize
giren 18-65 yaş arası 420 hasta, örneklemini ise çalışmaya gönüllü olarak katılan 316 hasta oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik Kişisel Veri Formu, Hemodiyaliz Hastaları
Sıvı Kontrol Ölçeği (HHSKÖ), Sabahçıl Akşamcıl Anketi kullanıldı.
Bulgular: Diyaliz hastalarının kronotipine göre interdiyalitik sıvı tüketiminin
incelenmesi amacıyla yaptığımız araştırmamızda, hastaların yaş ortalamasının
48,6±12,9 olduğu, %49,1’inin kadın; %42,4’ünün 1 yıl ile 5 yıl arasında diyaliz
tedavisi aldığı, %77,8’inin haftada 3 gün diyaliz aldığı belirlenmiştir. Çalışmaya katılan hastaların, %33,2’sinin diyet ve sıvı kontrolü için eğitim almadığı,
%44,6’sının diyetine kısmen uyduğu, %16,5’inin günlük alması gereken sıvı
miktarına uymadığı görülürken %25,6’sının günlük 1000 cc ve üzerinde sıvı
aldığı ve %31,3’ünün tuzsuz diyet uyguladığı saptanmıştır. Diyaliz hastalarının
tedavileri doğrultusunda yaşadıkları sorunlar çalışmamızda, diyaliz sırasında ve
iki diyaliz arasında olmak üzere iki farklı durum için sorgulanmıştır. Çalışmamıza katılan hastaların hemodiyaliz sırasında yaşadıkları sorunlara bakıldığında
%42,1’i halsizlik, %30,1’i hipotansiyon, %25,6’sı kramp yaşadığını belirtirken,
%27,8’i sorun yaşamadığını belirtmiştir. İki diyaliz arasında evde yaşadıkları
sorunlara yönelik hastaların, %47,5’i yorgunluk, %26,3’ü ağrı, %23,4’ü uykusuzluk yaşadığını ifade ederken, %27,2’si ise herhangi bir sorun yaşamadığını
belirtmiştir. Hemodiyaliz hastaları sıvı kontrol ölçeğinin toplam puan ortalaması 44,1±5,6, bilgi alt boyutu puan ortalaması 9,8±2,0, davranış alt boyutu
20,0±4,6, tutum alt boyut puan ortalaması ise 14,2±2,6 olarak bulunmuştur.
Diyaliz hastalarının sabahçıl-akşamcıl anketinde aldıkları puanlar doğrultusunda
%54,7’sinin ara tip olduğu, %36,7’sinin ise sabahçıl tipe yakın olduğu belirlenmiştir. Hemodiyaliz hastalarının kronotiplerine göre sıvı kontrol ölçeği puanları
karşılaştırıldığında, HHSKÖ toplam puan ile bilgi ve tutum alt boyutları arasında
anlamlı bir ilişkinin olmadığı, davranış alt boyutu arasında ise anlamlı bir ilişki
olduğu bulunmuştur (p<0,5).
Sonuç: Hemodiyalize giren hastaların yarıdan fazlası ara tip olduğu belirlenirken, sıvı tüketiminde kronotip açısından bir fark bulunamamıştır. Hastaların
% 33,2 nin diyet ve sıvı tüketimine yönelik eğitim almadığı tespit edilmiş olup
buna yönelik eğitimler önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Kronik Böbrek Yetmezliği, Hemodiyaliz, Sıvı Kontrolü, Kronotip, Sabahçıl-Akşamcıl Tip

Kaynaklar
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2- Bayakara S., Alban K. (2017), Eroin Bağımlılarında Sabahçıl-Akşamcıl Tiplendirmesinin Araştırılması, Fırat Tıp Dergisi/Firat Med J 2017; 22(2): 86-91.
3- Çakır Y., Toktaş N., Karabudak N. (2018), Üniversite Öğrencilerinde Kronotipe
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KISA SÜRELİ REİKİ UYGULAMASININ HEMODİYALİZ
HASTALARININ BİYOKİMYA DEĞERLERİ VE DİYALİZ İLİŞKİLİ
SEMPTOMLARINA ETKİSİ

PS-014

Ulviye Özcan Yüce1, Nilay Bektaş Akpınar2, Beliz Bahar Karaoğlan3, Sabire
Yurtsever4

GERİATRİK ROMATOİD ARTRİTLİ KADINLARA BAKIM VEREN
EŞLERİN BAKIM YÜKÜNE YÖNELİK ALGILARI VE DENEYİMLERİ

1Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Osmaniye
2Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara

Keriman Aytekin Kanadlı1, Nermin Olgun2, Yasemin Sazak3, Emine Kır Biçer4
1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi, Eğitim Koordinatörlüğü, Hatay

2Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Gaziantep
3Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,

Kahramanmaraş
4Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hatay

Giriş-Amaç: Romatoid artrit yetişkinlerde en sık görülen inflamatuar artrit
olup tedavisi kompleks, kronik, ilerleyici ve sistemik bir hastalıktır (1,2). Hastalık
sürecinde hastaların fiziksel, duyusal ve sosyal desteğe ihtiyaçları olabilmektedir. Bu anlamda hastaya etkili ve sürdürülebilir bakım verilerek destek olunması hastalığın yönetilebilmesi açısından kritik öneme sahiptir (3-5). Bu çalışma
geriatrik romatoid artritli kadınlara bakım veren eşlerin bakım yüküne yönelik
algıları ve deneyimlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç-Yöntem: Çalışma 17.03 - 25.07.2022 tarihleri arasında, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi, Romatoloji polikliniğine başvuran, en az az
bir yıldır tedavi gören, 20 geriatrik romatoid artrit tanılı kadın hasta eşleri ile
yürütülmüştür. Çalışamanın yürütülebilmesi için etik onay alınmıştır. Tanımla-
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yıcı fenomenolojik tipte yapılan araştırmada, “Birey Tanıtım Formu” , “Sağlığı
Değerlendirme Anketi (HAQ)” , “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği
(ÇBASDÖ)” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır. Hasta eşleri ile derinlemesine görüşmeler yapılarak ses kaydı alınmış, yazılı doküman
çıkarılmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS 25.00 paket programı, istatistiksel
analizinde sayı ve yüzde dağılımı, ortalama standart sapma, Shapiro-Wilks normallik dağılım testi, Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.
İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Niteliksel verilerin
değerlendirilmesinde içerik analizi yöntemi uygulanmıştır.
Bulgular: Hastaların yaş ortalamasının 67.00±2.91, düşük hastalık aktivite
düzeyinde oldukları (DAS28: 2.89±0.94) ve orta düzeyde fonksiyonel yetersizliklerinin olduğu belirlenmiştir (HAQ: puan ortalaması 1.98±0.52). Kadın
hastalara bakım veren eşlerin, yaş ortalaması 70.90±4.31, bakım verme süresi
15.15±7.82 yıl ve %55’inin kronik bir rahatsızlığı olduğu görülmüştür. Bakım
veren eşlerin; aile, özel bir insan ve arkadaştan algıladıkları sosyal desteğin orta
düzeyde olduğu görülmüştür (ÇBASD: 49.30±22.81). ÇBASDÖ alt boyutları
(aile, özel bir insan, arkadaş) ile bakım veren eşlerin yaş, bakım verme süresi,
aile tipi, eğitim durumu, çalışma durumu, kronik hastalık varlığı ve eşin bakım
ihtiyacındaki bağımlılık durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır (p>0.05). Elde edilen niteliksel veriler analiz edilip yorumlanarak; “Tanılama Sürecinde Bakım Veren Eşlerin Deneyimleri”, “Bakım Veren
Eşlerin Hastalığı Kabullenme Süreci”, “Bakım Veren Eşlerin Bakım Verme Sürecinde Yaşadığı Zorluklar”, “Eşlerin Bakım Verici Rolde Baş Etme Mekanizmaları
Nelerdir?” ve “Bakım Veren Eşin Bakıma Yönelik Gereksinimleri” şeklinde 5
tema belirlenmiştir.
Sonuç-Öneri: Kronik ve ilerleyici bir hastalık olan romatoid artritte, hastanın ve hastaya bakım verecek olan eşlerin tanı konulduğu andan itibaren çok
yönlü olarak desteklenmesi hastalığın doğru yönetilebilmesi açısından kritik
öneme sahiptir. Bu doğrultuda hastanın ve bakım verenin tanı anından itibaren multidisipliner ekip anlayışla sürekli ve düzenli aralıklarla desteklenmesi
önerilebilir.

3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara
4Teona Eğitim Ve Danışmanlık Merkezi,mersin

Giriş: Hemodiyaliz uygulanan hastalarda böbrek fonksiyonlarının progresif
yitirilmesi ile birlikte vücuttan uzaklaştırılamayan atık ürünlerin organlarda ve
ciltte meydana getirdiği olumsuz etkilenim bireyde yorgunluk, ağrı, bulantı-kusma, konstipasyon, diyare, kas krampları, cilt kuruluğu, kaşıntı, uyku örüntüsü
bozuklukları, emosyonel ve cinsel sorunlar gibi semptomların farklı düzeylerde
hissedilmesine yol açmaktadır. Tamamlayıcı ve bütünleşik uygulamalardan biri
olan Reiki, yaşam kalitesini iyileştirmekte, konforu arttırmakta, anksiyete ve
stresi azaltmakta, kan ve lenf dolaşımının sağlıklı şekilde sürmesini sağlamakta;
serum hemoglobin-hemotokrit, tükürük immünglobulin- A, kan üre nitrojen ve
tükürük kortizol düzeyinde anlamlı değişikliklere neden olmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı Reiki’nin hemodiyaliz tedavisi uygulanan bireylerde hematolojik
göstergeler ve semptomlara iyileştirici bir etkisinin olabileceği düşünülmüştür.
Amaç: Hemodiyaliz tedavisi alan bireylere uygulanan uzaktan kısa süreli
Reiki’nin hematolojik ve biyokimyasal göstergeler ve diyaliz ilişkili semptomlara
etkisini değerlendirmektir.
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Yöntem: Ön test-son test randomize kontrollü desende planlanan çalışma iki
ayrı ilin devlet hastanesine ait diyaliz ünitesinde en az 15 gündür hemodiyaliz
tedavisi alan 18 yaş üzeri 64 hasta ile Mart-Temmuz 2022 tarihleri arasında
yürütülmüştür. Randomizasyonla gruplara atama yapıldıktan sonra ön testte
hastalardan Diyaliz Semptom İndeksi (DSİ) ve Hasta Tanıtım Formu sorularını
yanıtlamaları istenmiş ve uygulama öncesi hematolojik ve biyokimyasal göstergelerden eritrosit (RBC), hemoglobin (HGB), hematokrit (HCT), üre, kreatinin,
sodyum (Na), potasyum (K), fosfor (P) ve kalsiyum (Ca) değerleri hasta dosyasından temin edilip kayıt edilmiştir. Reiki girişim grubundaki hastaların her birine 60 dakika süre ile uzaktan Reiki uygulanırken, kontrol grubuna herhangi bir
girişimde bulunulmamıştır. Uygulama gününden bir hafta sonra son testte hastalara DSİ tekrar uygulanıp hematoloji ve biyokimya sonuçları kayıt edilmiştir.
Bulgular: Sosyodemografik özellikler bakımından benzer olan (Tablo1)
gruplar arasında RBC, HGB, HCT, kreatinin, Na, K, Ca ve P ön test ve son test
değerleri arasında da istatistiksel anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir. Uygulama
sonrası Reiki grubundaki bireylerin üre değerlerinin kontrol grubundakilere göre
daha düşük olduğu saptanmıştır (sırasıyla p=0.001, p=0.007). (Tablo 2). Uygulama öncesi Reiki grubunda en sık gözlemlenen yan etkiler yorgunluk, baş ve
kemik ağrısı iken; kontrol grubunda ayaklarda karıncalanma, yorgunluk, baş ve
kemik ağrısı olarak belirlenmiştir. Uygulama sonrası Reiki grubunda yorgunluk
ve baş ağrısı başta olmak üzere kontrol grubuna kıyasla semptomların genel
olarak uygulama öncesine göre azaldığı saptanmıştır (Tablo 3). Grupların DSİ
ön test puan ortalamalarının ise benzer olduğu bulunmuştur. Grupların kendi
içerisindeki kıyaslamalarında Reiki grubunda son test puan ortalamasının ön
teste kıyasla anlamlı şekilde azaldığı saptanmıştır (p=0,000) (Tablo 4).
Sonuç ve Tartışma: Uzaktan uygulanan Reiki’nin diyalize bağlı semptomları ve üre değerini azalttığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar ışığında, uzun süreli Reiki
uygulamasının semptomlar üzerine etkisinin araştırılması önerilebilir.

Tablo 1. Reiki ve Kontrol Gruplarındaki Katılımcıların Tanımlayıcı Özellikleri

Anahtar kelimeler: Reiki, hemodiyaliz, hemşirelik, bütüncül sağlık

Kaynaklar
1. Aghakhani N, Metin ZG, Akbari M. It is time to consider complementary and
integrative health approaches to improve hope in patients undergoing hemodialysis. J Renal Inj Prev. 2022;11(2): e31949. doi: 10.34172/jrip.2022.31949
2. Muhith A, Hidayaah N, Faizah I, Sari RY, Hartadi H. The Effect of Reiki Therapy
on Posttraumatıc Growth (Ptg) Among Chronic Renal Failure Patients Through
Hemodialysis. Nurse and Health: Jurnal Keperawatan. 2021; 10 (2): 190-200
3.Yeşilbakan ÖU, Önsöz HB. Kronik hemodiyaliz hastalarında diyaliz semptom
indeksinin Türkçe versiyonunun güvenirlik ve geçerliği. Türk Nefroloji Diyaliz ve
Transplantasyon Dergisi. 2013;22(1):60 – 67
4.Ozen N, Cinar FI, Askin D, Mut D. Uremic pruritus and associated factors in
hemodialysis patients: A multi-center study. Kidney Res Clin Pract. 2018
Jun;37(2):138-147.
5.Rashied R. Effect of hemodialysis on some biochemical parameters in diabetic
nephropathy patients. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology. 2021,
1499. 10.37506/ijfmt.v15i1.13624.
6.Wardell D, Engebretson J. Biological correlates of Reiki Touch healing. Journal of
Advanced Nursing. 2008; 33: 439 - 445.
7.Díaz-Rodríguez L, Arroyo-Morales M, Fernández-de-las-Peñas C, García-Lafuente
F, García-Royo C, Tomás-Rojas I. Immediate effects of reiki on heart rate
variability, cortisol levels, and body temperature in health care professionals with
burnout. Biol Res Nurs. 2011;13(4):376-382.
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Tablo 2. Reiki ve Kontrol Grubunun Kendi İçinde ve Gruplar Arasında Biyokimya Değerlerinin
Karşılaştırılması (Reiki n=32; Kontrol n=32)

Tablo 4. Grupların Diyaliz Semptom İndeksi Puan Ortalamaları
Pre- Test Mean ± SD

Post-Test Mean ± SD

p

Reiki (n=32)

Diyaliz Semptom İndeksi

1.63 ±0.45

1.44±0.411

0.000*

Kontrol (n=32)

1.77±0.53

1.68±0.54

0.112

0.139**

0.056

p
*Paired samples t test; **İndependent samples t test

PS-016

OSTEOARTRİT VE AĞRI YÖNETİMİ
Nazlınur Demirkan1, Sibel Serçe2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

2Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Tablo 3. Reiki ve Kontrol Gruplarının Diyaliz Semptom İndeksleri

Günümüzde uzayan yaşam süresi, sedanter yaşam tarzı ve artan obezite ile
birlikte romatizmal hastalıkların görülme sıklığı da artmıştır. Romatizmal hastalıklar arasında yer alan osteoartrit (OA), daha çok yaşlı bireyleri etkileyen,
morbidite oranı yüksek aynı zamanda ciddi fonksiyon kaybına da neden olarak
hastaların yaşam kalitesinin düşmesine neden olan bir problemdir. Genellikle
diz, kalça ve omurga gibi yük taşıyan eklemleri etkileyen, subkondral kemikteki
yapım ve yıkım dengesindeki bozulma ile karakterize dejeneratif bir hastalık
olan OA’nın temel nedeni; progresif kıkırdak yıkımı, eklem açıklığının azalması,
subkondral skleroz ve subkondral kist oluşumudur. OA sadece eklem kıkırdağını
etkilemekle kalmayıp sinovium, kas, tendon ve yağ dokusunu de etkileyerek
inflamasyona neden olmaktadır. Ülkemizde OA prevalansının 50 yaş üzeri kadınlarda %22,5 erkeklerde ise %8 olduğu bildirilmektedir. Osteoartritte en sık
görülen semptomlar arasında; sabah katılığı, harekette azalma, krepitasyon, eklem sertliği, kaslarda atrofi, tutulan eklemde hassasiyet ve ağrı yer almaktadır.
Ağrı ise en sık karşılaşılan klinik semptom olup, genellikle sinsi başlangıçlıdır.
Yaşanan ağrı, hafif derecede başlayıp şiddetli ağrıya kadar hissedilebilmekte,
günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede zorluklara, iş hayatında sınırlılıklara ve sakatlıklara neden olarak, kişiyi fiziksel ve psikolojik yönden olumsuz
etkilemesi sonucu yaşam kalitesini düşürmektedir. Bu nedenle ağrı yönetiminde
temel yaklaşım, farmakolojik ve nonfarmakolojik yöntemlerin birlikte kullanılmasıdır. Analjezik kullanımında Dünya Sağlık Örgütünün önerisi olan Merdiven
Sistemi’nin yanı sıra intraartiküler streoid enjeksiyonları ve topikal analjeziklerden de yararlanılmaktadır. Sıkılıkla kullanılan nonfarmakolojik yöntemler arasında ise; aerobik ve izokinetik egzersizlerle birlikte kilo alımını önlemek açısından kalori kontrollü diyet, sıcak ve soğuk uygulamayı içeren termoterapi, uygun
ayakkabı ve tabanlıkların kullanımı, TENS uygulaması yer almaktadır.
Anahtar kelimeler: Osteoartrit, Ağrı, Hemşirelik

PS-017

MULTİPLE SKLEROZDA YORGUNLUK YÖNETİMİ
Sibel Serçe1, Nazlınur Demirkan2
1Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Multiple Skleroz (MS), Merkezi Sinir Sisteminin (MSS) demiyelinizasyon ve
inflamasyonu ile seyreden, sıklıkla ilerleyici, nörodejeneratif, kronik bir hastalıktır. Bireyin günlük yaşam aktivitesi ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen MS aynı zamanda fiziksel kısıtlılığa da yol açabilmektedir. Dünya genelinde
yaklaşık iki buçuk milyon MS tanısı alan hasta olduğu vurgulanmakla birlikte,
Avrupa ve Amerika’da bu oranın, genç yetişkinlerde 1000/1, Türkiye’de ise,
1000/0,4-1 arasında olduğu belirtilmektedir. MS tanısı alan hastaların en sık
yaşadığı sorunlardan biri yorgunluktur. Bazı hastalar efor sonrası yorgunluk yaşarken, bazıları sürekli olarak yorgun hissedebilmektedir. Bu durum hastaların
günlük yaşam aktivitelerini yerine getirirken ekstra enerji harcamalarına böylece
hissedilen yorgunluğun seviyesinin de artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle
MS’de yorgunluğun yönetiminde farmakolojik tedaviye ek olarak; vücut postürünü doğru kullanma, günlük aktiviteleri yaparken araya dinlenme periyotlarını koyma, ılık duş alma, yüzme, bisiklet sürme, yürüme, Tai Chi, yoga, dans,
düşük kalorili diyet, dengeli beslenme ve yeterli sıvı alımı sağlanmalı, sigara
alkol tüketimi ise engellenmelidir. Sağlık ekibi içerisinde özellikle hemşirelerin
yorgunluğu tanımlaması, değerlendirmesi ve uygun müdahaleler ile yönetmeye
çalışması hastaların bilişsel, sosyal, ruhsal ve fiziksel iyilik halinin sürdürülmesi
açısından oldukça önemlidir.
Anahtar kelimeler: Multiple Skleroz, Yorgunluk, Hemşirelik
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KALP YETERSİZLİĞİ HASTALARINA UYGULANAN NEFES
EGZERSİZİNİN YORGUNLUĞA ETKİSİ
Selva Ezgi Aşkar1, Özlem Ovayolu2
1Hatay Mustafa Kemal Üniversite Hastanesi
2Gaziantep Üniversitesi

Bu araştırma kalp yetersizliği hastalarına uygulanan nefes egzersizinin yorgunluğa etkisini incelemek amacıyla 18.03.2020-06.07.2022 tarihleri arasında
iki hastanenin kardiyoloji servisi ve polikliniğinde randomize, kontrollü ve deneysel olarak yürütüldü. Araştırmanın evrenini hastaneye başvuran tüm kalp
yetersizliği olan hastalar, örneklemini ise araştırmaya katılmaya gönüllü olan
ve araştırma kriterlerini karşılayan hastalar oluşturdu. Araştırma; nefes (n=22),
plasebo (n=22) ve kontrol (n=22) grubu olmak üzere toplam 66 hasta ile tamamlandı. Nefes grubuna; hazırlanan nefes egzersizi protokolü haftada üç defa
ve 20 dakika süre ile sekiz hafta boyunca uygulandı. Plasebo grubuna; haftada
üç kez, 10-15 dakika süren ve sekiz hafta boyunca uygulanan spontan nefes
alışverişini içeren egzersiz yaptırıldı. Haftanın kalan dört günü ise hatırlatıcılar
(kısa mesaj veya sesli arama) kullanılarak hastaların kendi başlarına uygulama
yapması istendi. Kontrol grubuna herhangi bir uygulama yaptırılmadı. Araştırmaya başlamadan önce hastalardan, kurumlardan ve etik kuruldan izin alındı.
Veriler Hasta Tanılama Formu, Hasta İzlem Çizelgesi ve Piper Yorgunluk ÖlçeğiPYÖ (ölçekten alınan toplam puan 0-10 arasındadır ve puan arttıkça yorgunluk
düzeyi de artmaktadır.) ile toplandı. Tüm gruplara PYÖ; çalışmanın başlangıcında, dördüncü ve sekizinci hafta sonunda uygulandı. Satürasyon, kalp hızı ve
solunum sayısını içeren Hasta İzlem Çizelgesi ise nefes ve plasebo gruplarına her
uygulama öncesi ve sonrası uygulandı. Araştırmanın verileri uygun istatistiksel
yöntemlerle değerlendirildi. Nefes grubunda yer alan hastaların PYÖ toplam
ve alt boyut puan ortalamasının uygulama sonrası azaldığı (p<0.05), plasebo
ve kontrol grubunda ise PYÖ toplam ve alt boyut puanlarında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir azalmanın olmadığı belirlendi. Ayrıca nefes grubundaki
hastaların solunum sayısında anlamlı düzeyde azalmanın olduğu tespit edildi
(p<0.05). Bu doğrultuda kalp yetersizliği hastalarının hemşirelik bakımında nefes egzersizlerine yer verilmesi ve yorgunluk yönetiminde kullanılması önerilir.

Sonuçlar: Kronik hastalığı olan bireylerin sağlık eğitiminde mobil sağlık uygulamalarının dünya genelinde kullanıldığı görülmektedir. Araştırma sonuçları
kronik hastalığı olan bireylerin sağlık eğitiminde kullanılan mobil sağlık uygulamaları konusunda çalışan yazarlar, ülkeler, konular, yayım potansiyeli olan
dergiler hakkında ayrıntılı bilgi sunmaktadır. Elde edilen verilerin bu alanda
çalışan araştırmacılara faydalı olabileceği düşünülmektedir. Bibliyometrik analizin sonucuna göre ülkemizde konu ile ilgili yayımlanan makale sayısı azdır.
Bu durumun konu ile ilgili makale yayımlayan dergilerin ücretli olmasından
kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Ülkemizde sık görülen kronik hastalıklar
başta olmak üzere, tüm kronik hastalıklara yönelik sağlık eğitiminde mobil sağlık
uygulamalarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve konu ile ilgili bilimsel çalışmaların artırılması önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Bibliyometrik analiz, hasta eğitimi, kronik hastalık, mhealth, R.

Kaynaklar
Mosa, A. S. M., Yoo, I., & Sheets, L. (2012). A systematic review of healthcare
applications for smartphones. BMC medical informatics and decision making,
12(1), 1-31.
Zaman, S. B., Khan, R. K., Evans, R. G., Thrift, A. G., Maddison, R., & Islam, S. M.
S. (2022). Exploring Barriers to and Enablers of the Adoption of Information and
Communication Technology for the Care of Older Adults With Chronic Diseases:
Scoping Review. JMIR aging, 5(1), e25251.
-

Anahtar kelimeler: Hemşirelik, Kalp yetersizliği, Nefes egzersizi, Yorgunluk

PS-019

KRONİK HASTALIKLARA YÖNELİK SAĞLIK EĞİTİMİNDE MOBİL
SAĞLIK UYGULAMALARININ KULLANIMI:R PROGRAMI İLE
BİBLİYOMETRİK ANALİZ

Şekil 1. Konu ile ilgili en çok yayım yapan dergiler ve yayım sayıları

Ferya Çelik, Merve Yüksel, Hicran Bektaş
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Giriş: Kronik hastalıkların yönetiminde sağlık eğitimi önemli olup, günümüzde sağlık eğitiminde mobil sağlık uygulamaları kullanılmaktadır (Zaman et
al., 2022). Bu çalışmanın amacı kronik hastalıklara yönelik sağlık eğitiminde
kullanılan mobil sağlık uygulamalarla ilgili makaleleri bibliyometrik analiz ile
incelemektir.
Yöntem: Bu bibliyometrik analizin verileri Web of Science Core Collection
veri tabanından “Chronic Diseases, health education, mobile health” anahtar
kelimeleri kullanılarak ve yıl sınırlaması olmadan yapıldı. Verilerin bibliyometrik
analizi için açık kaynak kodlu R Studio programı kullanıldı. Veriler makale sayıları, yıl, atıf analizi, en çok atıf alan makale, konuyla ilgili en fazla yayım yapılan
dergiler ve kelime bulutu yönüyle incelendi.
Bulgular: Arama sonucunda 343 makaleye ulaşıldı. R Studio programında biblioshiny paketi kullanılarak dil ve yayın türüne göre yapılan filtreleme
sonucunda bibliyometrik analize 301 makale dahil edildi. Makalelerin 19982022 yılları arasında 160 farklı dergide yayımlandığı ve çoğunluğunun (n:238,
%79.1) araştırma makalesi olduğu belirlendi. Toplamda 2.080 yazar tarafından
araştırılan konuyla ilgili çalışmaların 2016 yılından sonra önemli ölçüde arttığı,
en çok yayımın 2020 yılında (n=46, %15.3) yapıldığı belirlendi. Her makale
için ortalama atıf sayısı 23.7 olarak bulundu (Tablo 1). Yayımlara 44 farklı ülkenin katkı sağladığı ve konunun en fazla çalışıldığı ülkelerin sırasıyla Amerika
(n=114, %37.8), Avustralya (n=33, % 10.9) ve Çin (n=25, %8.3) olduğu,
Türkiye’nin iki adet makale ile 25. sırada yer aldığı görüldü. Makalelerin en fazla
yayımlandığı dergiler JMIR Mhealth and Uhealth (n=37), Journal of Medical
Internet Research (n=25), JMIR Research Protocols (n=9), BMJ Open (n=7)
ve Telemedicine and E-Health (n=7)’ti (Şekil 1). Atıf analizine göre en çok atıf
alan makale Mosa ve ark. (2012)’nın (n=609) çalışmasıydı. Kelime bulutunda
mobil sağlık (mhealth) kelimesi ön plana çıkmaktaydı (Şekil 2). Kronik hastalıklar incelendiğinde sıklıkla diyabetes mellitus (n:47), kardiyovasküler sistem
(n:26) ve solunum sistemi hastalıkları (n:26) konularında yapılan çalışmaların
olduğu belirlendi.
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Tablo 1. Veriler ile ilgili temel bilgiler
Kriterler

301

Zaman aralığı

1998-2022

Dergi sayısı

KANSERLİ BİREYLERDE DOKUNMA TERAPİLERİNİN SEMPTOM
VE PSIKOSOSYAL DEĞİŞKENLERE ETKİSİ: SİSTEMATİK
DERLEME VE META-ANALİZ

Sonuçlar

Makale sayısı

160

Gamze Muz1, Aylin Bilgin2, Gülyeter Erdoğan Yüce3, Ayser Döner4

Doküman türü
Makale sayısı

238

Derleme sayısı

63

1Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

2Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
3Aksaray Üniversitesi
4Erciyes Üniversitesi

Yazarlar
Yazar sayısı

Amaç: Bu sistemetik derleme ve meta-analiz dokunma terapisi müdahalelerinin kanserli hastalarda semptom kontrolü ve psikososyal faktörler üzerindeki
etkinliğini incelemek amacıyla yapılmıştır.
Veri Toplama: Dokunma terapisinin kanserli hastalarda semptomlar ve psikososyal faktörler üzerindeki etkilerini inceleyen tüm randomize ve randomize
olmayan çalışmalarını belirlemek için dört elektronik veri tabanı (ScienceDirect,
Web of Science, PubMed, and Cochrane Central Register of Controlled Trials
(CENTRAL) kullanıldı. Sistematik İnceleme ve Meta-analizler (PRISMA) yönergeleri izlenmiştir. Araştırma sorusunu oluşturmak ve anahtar kelimeleri belirlemek için PICOS formatı temel alındı. Kalite değerlendirmesi için Niceliksel
Çalışmalar için Kalite Değerlendirme Aracı (QATool), Yanlılık Riskinin değerlendirmesinde Cochrane yanlılık riski değerlendirme aracı kullanıldı. Müdahale
sonrası için semptom seviyelerinde ve psikososyal faktörlerde gruplar arasındaki
standartlaştırılmış ortalama farklılıklar (SMD'ler) her çalışma için hesaplandı.
Sonuç: Birleştirilmiş sonuçlar, dokunma terapisi müdahalesinin, müdahale
sonrası kanserli hastalarda ağrı, yorgunluk, kaygı ve olumsuz ruh halini etkili
bir şekilde azalttığını göstermektedir. Ancak dokunma terapisi müdahalesinin
yaşam kalitesi ve stres üzerinde etkisi olmadığı bulundu.

2080

Her yazarın ortalama makale sayısı

7

Makalelerdeki ortalama yazar sayısı

7.4

Atıflar
Her makale için ortalama atıf sayısı

23.6

PS-020

AĞRI YÖNETİMİNDE YOGA UYGULAMASI VE HEMŞİRELİKTEKİ
YERİ
Raziye Nur Kutlay1, Gamze Muz2, Hanife Özçelik3
1Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstisü

2Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Semra Ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi
3Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanim Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kronik ağrı, bireylerin yaşam kalitesini düşüren ve yüksek maliyete yol açan
önemli bir sorundur (1). Ağrının yönetiminde farmakolojik ve farmakolojik olmayan yöntemler kullanılmaktadır (2,3). Ağrı hissinin arkasında biyolojik faktörler olmasının yanında bilişsel farkındalığı ve ağrıya verilen duygusal tepki,
genel kronik ağrı deneyimine de katkıda bulunabileceği belirtilmektedir (4).
Bundan dolayı kronik ağrının kişiyi birçok alanda olumsuz etkilemesinden dolayı tamamlayıcı ve bütünleştirici terapileri kullanabilecekleri belirtilmektedir (5).
Aynı anda birden fazla faktörü hedefleyebilen bu terapiler ağrısı olan insanlar
için de etkili bir müdahale olabileceği ifade edilmektedir. Bu terapilerden biri
olan yoga; zihin ve bedeni birbirine bağlar ve bireye bütüncül bir yaklaşım sunmaktadır (4,6). Literatürde yoganın; sırt ağrısı, migren, artrit, boyun ağrısı, bel
ağrısı, fibromiyalji gibi alanlarda kullanıldığı belirtilmektedir (7-10). Yapılan bir
çalışmada yoganın kronik ağrısı olan bireylerde uygulanabilir olduğu bulunmuştur (9). Sağlık ekibinde önemli bir role sahip hemşirelerin kronik ağrının fizyolojisini, doğru değerlendirmesini ve kronik ağrının algılanma şeklini kontrol eden
zihin-beden bağlantısını daha iyi anladığında hasta sonuçları önemli bir şekilde
iyileşecektir (4). Yoga gibi uygulamaların yapılmasında bireye doğru bilginin ve
desteğin verilmesinde sağlık personelinin önemli bir rolü olduğu ve hasta ile
sürekli iletişim halinde olan hemşirelerin yoga uygulamalarını hem hasta bakımında hem de kendi bakımlarında kullanması vurgulanmaktadır (8).
Anahtar kelimeler: Yoga, Ağrı Yönetimi, Hemşirelik

Kaynaklar
1. Gaskin DJ, Richard P. The economic costs of pain in the United States. J Pain
2012;13:715–7
2. Davis GC, White TL. Nursing's role in chronic pain management with older
adults. Topics in Geriatric Rehabilitation. 2001;16(3):45-55.
3. Tse MM, Lo AP, Cheng TL, Chan EK, Chan AH, Chung HS. (2010). Humor therapy: Relieving chronic pain and enhancing happiness for older adults. Journal
of Aging Research. 2010: 1-9.
4. McCaffrey R, Frock TL, Garguilo H. Understanding chronic pain and the mindbody connection. Holist Nurs Pract 2003;17:281-9.
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6. Tul Y, Unruh A, Dick BD. Yoga for chronic pain management: a qualitative
exploration. Scand J Caring Sci 2011;25:435-443
7. Sutar R, Yadav S, Desai G. Yoga intervention and functional pain syndromes: a
selective review. Int Rev Psychiatry. 2016;28(3):316-22.
8. Öz Seki H. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tedavileri İçinde Yoga ve Hemşirelik.
J Tradit Complem Med 2020;3(3):399-405
9. Schmid AA, Fruhauf CA, Sharp JL et al. (2019). Yoga for people with chronic
pain in a community-based setting: A feasibility and pilot RCT. Journal of evidence-based integrative medicine, 24.
10. Büssing A, Ostermann T, Lüdtke R, Michalsen A. Effects of yoga interventions
on pain and pain-associated disability: a meta-analysis. J Pain 2012;13(1):1-9.
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Anahtar kelimeler: Dokunma terapisi, meta-analiz, kanser, hemşirelik
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DANG ATEŞİ TANILI BİR OLGUNUN HENDERSON HEMŞİRELİK
MODELİNE'NE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ: OLGU SUNUMU
Gizem Şehriban Erbaş
Başkent Hastanesi

Dang ateşi (DA), Dengue virüsü(DENV)’nün neden olduğu ve insanlara Aedes cinsi (A.aegypti ve A. albopictus) sivrisineklerle bulaşan, akut, epidemik,
febril hastalıktır. DENV enfeksiyonunun kliniği febril faz, kritik faz ve iyileşme
fazı şeklinde seyreder. Çoğu DENV enfeksiyonu hafif seyirlidir. %1’den azı
mortal seyre sahiptir. Artan kapiller permeabiliteden dolayı plazma sızması ve
kanama DHA’nin karekteristik özelliğidir. DA’da ateş, başağrısı, retroorbital ağrı,
myalji, artralji, döküntü, hemorajik bulgular, ağır seyrinde ise şok tablosunun
görülmesi, plevral effüzyon ve asit birikimi vardır. Hastalık viral nükleik asit veya
viral antijen nonstriktürel protein 1 (NS-1) RT-PCR ile tespit edilebilir.
Dang ateşi hastalarda birçok fiziksel ve psikolojik sorunlara neden olmaktadır. Özellikle çoklu organ yetmezliğinin geliştiği hastalarda, hastaların bakım
vericiye bağımlı olması, öz bakım ihtiyaçlarının artması ve beden imgesinde
bozulma yaşamaları nedeniyle hemşirelere büyük rol düşmektedir. Hemşirelik
kuram ve modelleri, hemşirelik bakım sürecine rehberlik ederek, kaliteli ve hasta
merkezli bakım verilmesini sağlar. Hemşirelik kuramcılarından Virginia Henderson, hemşirenin yardım edici rolünü vurgular ve hastanın bağımsız işlevlerini
yerine getirene kadar bu yardım devam eder.
18 yaşında olan B.E lise öğrencisidir. Babası Malezya’da çalışmaktadır. 2015
yılının okul tatilinde babasının yanına gitmiş ve orda sivrisinek ısırmıştır. Isırmasından 2-3 gün sonra yüksek ateş ile hastaneye gitmiş, dang humması tanısını
almıştır. 6 yıllık süreçte böbrek ve karaciğer yetmezliği gelişen hasta, 2021 Ağustos ayında diyaliz ihtiyacının artması nedeniyle bir vakıf üniversite hastanesinde
amcasından renal trans olmuştur. Trans sonrası septik şok şüphesiyle yine aynı
hastanenin dahili bilimler yoğun bakım ünitesine yatırılmıştır. Hastanın nazal
oksijen ihtiyacı olduğu, gelişinde immobil olduğu, alt extremitelerde +4 ödemi ve koksixte evre 2 basınç ülseri mevcuttur. Yapılan tedavilerle birlikte bilinç
durum değişikliği yaşayan hasta çekilen beyin mr sonucunda kandidiyasiz apselerinin olması nedeniyle entübe edilmiştir. Mekanik ventilasyon süresi uzayan
hastaya trakeotomi açılmış ve 2 gün sonra exitus olmuştur. Hastanın yattığı süre
boyunca, toplanan verilerin analizi yaparak, Henderson’ın 14 temel gereksiniminden hangisini karşılamakta yardıma gereksinimi olduğunu ve nedenlerini
araştırılmış ve kuramsal bilgiyle toplam 14 hemşirelik tanısı seçilmiştir. Başlıca
hemşirelik tanıları; aktivite intoleransı, aspirasyon riski, beden imgesinde rahatsızlık, deri bütünlüğünde bozulma, düşme riski, enfeksiyon riski,etkisiz solunum
örüntüsü, fiziksel mobilitede bozulma, konstipasyon riski, öz-bakım eksikliği
sendromu,sıvı volüm fazlalığı, sosyal etkileşimde bozulma, uyku örüntüsünde
etkisizlik, yorgunluk olarak belirlenmiş, bu doğrultuda hemşirelik girişimleri uygulanmış ve değerlendirilmiştir. Bu dönemde hasta ile sözlü ve sözel olmayan
iletişim teknikleri ile anlaşma sağlanmıştır.
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Profesyonel bakım gerektiren hastalıklardan birisi olan Dang Hummasın’da
bu modelin kullanılması, hastalığın ortaya çıkardığı semptomların azaltılmasında etkili olmuş ve teorinin klinik uygulamada kullanılabilirliğini göstermektedir.
Henderson’ın teorisi, hemşirelerin hasta hakkında fiziksel, psikososyal,spritüel
veriler toplanmasına yardımcı olmak, hastanın bakım ihtiyaçlarını tanımak, değerlendirmesi için bir çerçeve görevi görebileceği düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: İnfections, Sepsis, Respiratory Insufficiency, Self-care, Nursing, dengue virus, kidney

Kaynaklar
1. WHO (1997). "Chapter 2: clinical diagnosis". Dengue haemorrhagic fever:
diagnosis, treatment, prevention and control (PDF) (2nd bas.). Cenevre: World
Health Organization. ss. 12-23. ISBN 9241545003.
2. WHO media centre (Mart 2009). "Dengue and dengue haemorrhagic fever".
World Health Organization.
3. Anonymous (2006). "Etymologia: dengue" (PDF). Emerg. Infec. Dis. 12 (6). s. 893.
4. Martina BE, Koraka P, Osterhaus AD (Ekim 2009). "Dengue Virus Pathogenesis: an Integrated View". Clin. Microbiol. Rev. 22 (4). ss. 564-81. doi:10.1128/
CMR.00035-09. PMC 2772360 $2. PMID 19822889.

hasta konforunu arttırması sebebiyle ilgi çekmeye başlamıştır. Güncel teknolojik
tedavi yaklaşımları arasında; insülin pompaları, sürekli glikoz monitörizasyon sistemleri, teletıp ile yerel bölgelerdeki hastalara sağlık hizmeti sunumu, akıllı telefon
ile uyumlu mobil uygulamalar ve giyilebilir teknoloji ürünleri olan giyilebilir sensörler yer almaktadır. Örneğin; glikoz-ter algılama cihazı vücuda yerleştirilmekte
ve ter yoluyla glikoz ölçümü yapmakta, diş minesine yerleştirilen çip ile tükürükten invaziv olmayan yöntemle glikoz ölçümü yapılmakta ve akıllı kontakt lensler
ile göz sıvısından glikoz seviyesinin izlemi sağlanmaktadır. Bunların yanısıra; kök
hücre transplantasyonu, adacık nakli, metabolik cerrahi, gen tedavisi ve yapay
pankreas da son yıllarda diyabet tedavi ve takibi için geliştirilen yöntemlerdendir.
Sağlık teknolojileri oldukça maliyetli olmasına rağmen, hastaların sağlık algıları ve
sağlığı yönetme davranışlarını etkileyerek, hastaya bakım ve tedavi veren sağlık
ekibinin de konforunu arttırmaktadır.
Anahtar kelimeler: Tip 2 Diyabet, Güncel teknolojik tedaviler, Hemşirelik
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TÜRKİYE'DE TELE HEMŞİRELİK YÖNTEMİ İLE YAPILAN
LİSANSÜSTÜ HEMŞİRELİK TEZLERİNİN İNCELENMESİ

PS-023

Nazime Akaltun1, Ayfer Karadakovan2

COVID-19 GEÇİRMİŞ BİREYLERDE YORGUNLUK

1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Sümeyra Mihrap İlter1, Özlem Ovayolu2

2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı

1Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Giriş: Amerikan Hemşireler Birliği (ANA- American Nurses Association) ise
tele-hemşireliği, “İletişim teknolojileri kullanılarak hastaların sağlık durumu hakkında bilgi edinme, bakımını sağlama, hasta eğitimi gibi uygulamaları içeren
hemşirelik faaliyeti” şeklinde tanımlamaktadır. Sağlık hizmetlerinde maliyet etkili uygulamalar teknolojik uygulamaların kullanımını da beraberinde getirmiştir.
Bu doğrultuda ve son yaşadığımız pandemi süreci bize telefon ile sunulan sağlık
hizmetlerinin bir başka deyişle tele-sağlık kullanımının önemini bir kez daha
göstermiştir. Tele-hemşirelik, hemşirelik faaliyetlerini geliştiren ve çeşitlendiren
bir strateji unsurudur. Tele-hemşirelik ile insana erişim kolaylaşır, zaman ve kaynaklarda tasarruf sağlanır, hastalara ve sağlıklı insanlara öz bakımlarıyla ilgili
ihtiyaçları yönünde sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi sağlanır.
Amaç: Bu çalışmada; tele-hemşirelik uygulamasını içeren lisansüstü hemşirelik tezlerini inceleyerek, mevcut durumu belirlemek ve literatür oluşturmak
amaçlanmıştır.
Yöntem: Retrospektif tipteki literatür çalışması, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanı taranarak yapılmıştır. Çalışmada dahil edilme ölçütleri; çalışma içeriğinde tele-hemşirelik sözcüğünün yer alması, Hemşirelik ve/veya
Hemşirelik ana bilim dalları tarafından yapılmış olmasıdır. Yapılan taramada
içeriğinde tele-hemşirelik sözcüğünün geçtiği 2013-2022 yılları arasında yapılan
10 teze ulaşılmıştır. Bu araştırmada 10 tez, amaç, yöntem, bulgular gibi çeşitli
değişkenler açısından kronolojik sırayla değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde
sayısal değerlendirmeler kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmamızda, 2013-2022 yılları arasında; tele hemşirelik uygulamasını içeren 8’i yüksek lisans tezi, 2’si doktora tezi olmak üzere toplam 10 adet
hemşirelik tezi saptanmıştır. Tele-hemşirelik uygulanarak yapılan ilk tez 2013 yılındadır. Tezlerin araştırma yöntemleri değerlendirildiğinde çoğunluğunun randomize kontrollü (%50’si) ve deneysel çalışma (%30’u) olduğu belirlenmiştir. Kalan
diğer tezlerden 1’i yarı deneysel, 1’i de ise tanımlayıcı tipte çalışmadır.
Araştırma kapsamına alınan tezlerin araştırma grupları incelendiğinde; 6’sı
kardiyoloji (girişimsel kardiyoloji + poliklinik takip + kalp damar cerrahi) hastalarında, 2’si psikyatri hastalarında, 1’i onkoloji hastalarında, 1’i cerrahi hastalarında uygulandığı gözlenmiştir. Tele-hemşirelik uygulanarak verilen eğitim
ve danışmanlık hizmetinin tedaviye uyumu ve hasta memnuniyetini arttırdığı,
semptom şiddetini ve komplikasyonları azalttığı, tekrarlayan hastane yatışlarını
önlediği, hastaların anksiyete ve depresyon düzeylerini azalttığı ve konfor düzeylerini arttırdığını göstermiştir. (Tablo 1, Tablo 2)
Sonuç: Ülkemizde araştırma sayısı kısıtlı olmakla birlikte, tezlerin çoğunluğunda tele-hemşirelik uygulamasının araştırılan alanlarda anlamlı derecede
etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Gelecekte ülkemizde tele-hemşireliğin etkin
kullanımının yaygınlaştırılabilmesi için araştırmaların kanıt düzeylerinin güçlendirilmesi ve çalışmaların geniş örneklemlerle tekrarlanması önerilir.

2Gaziantep Üniversitesi

Amaç: Bu araştırma COVID-19 geçirmiş bireylerin yorgunluk düzeyini incelemek amacıyla kesitsel tanımlayıcı nitelikte yapıldı.
Yöntem: Araştırma 1 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihleri arasında COVID-19
geçirmiş 300 birey ile tamamlandı. Çalışma öncesi gerekli izinler alındı. Veriler
soru formu ve Piper Yorgunluk Ölçeği ile online olarak toplandı. Piper yorgunluk ölçeği toplam puan ortalaması arttıkça yorgunluk düzeyi artmaktadır. Elde
edilen veriler Student t, One Way Anova, Kruskall Wallis, Mann Whitnay U
analizi ile değerlendirildi
Bulgular: COVID-19 geçirmiş kişilerin çoğunun 34-41 yaşları arasında,
kadın, evli, lise mezunu, kronik hastalığının olduğu ve COVID-19’u ailelerine
bulaştırdıkları belirlendi. Bireylerin PYÖ puan ortalamasının 5.50±1.28 olduğu, 50-57 yaşları arasında, evli ve kronik hastalığı olanların PYÖ puan ortalamasının daha yüksek olduğu saptandı (p<0.05). COVID-19 sonrası bireylerin
en çok nefes darlığı, yorgunluk, unutkanlık, öksürük ve koku kaybı yaşadığı belirlendi. COVID-19 sonrası nefes darlığı, vücut ağrısı, öksürük, konsantrasyon
güçlüğü ve uykuya yatkınlığı olanların PYÖ puan ortalamasının daha yüksek
olduğu tespit edildi.
Sonuç ve Öneriler: Bireylerin yorgunluk ölçeği puan ortalamasının orta
düzeyde, COVID-19 sonrası en sık yaşanan semptomların nefes darlığı, yorgunluk, unutkanlık, öksürük ve koku kaybı olduğu belirlendi. 50-57 yaşları arasında, evli ve kronik hastalığı olanların, COVID-19 sonrası nefes darlığı, vücut ağrısı, öksürük, konsantrasyon güçlüğü ve uykuya yatkınlığı olduğunu belirtenlerin
daha şiddetli yorgunluk yaşadığı saptandı. Bu doğrultuda COVID-19 geçirmiş
bireylerin yorgunluk düzeylerinin değerlendirilmesi ve semptomlar açısından
izlenmesi önerilebilir.
Anahtar kelimeler: COVID-19, Yorgunluk

PS-024

TİP 2 DİYABET TEDAVİSİNDE GÜNCEL TEKNOLOJİK
YAKLAŞIMLAR
Esma Nur Alican1, Sibel Serçe2
1Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Diabetes Mellitus (DM) insülin eksikliği veya insülinin etki mekanizmasındaki
rölatif bozukluklar sonucunda hiperglisemiyle sonuçlanan kronik seyirli bir metabolizma hastalığıdır. DM’nin dünya üzerinde görülme sıklığı hızlı bir artış göstermekte olup, Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) 2016 yılında dünyada
yaklaşık 425 milyon diyabetli olduğunu tespit etmiştir. Bu sayının uygun tedavi,
yönetim ve kontrol olmadığı takdirde zaman içinde artacağı ve 2045 yılında 629
milyona ulaşacağını tahmin etmektedir. Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans Çalışması II (TURDEP-II)’nin verilerine göre de Türk toplumundaki yetişkin bireylerde diyabet görülme sıklığının
%13,7’ye ulaştığı ve 40-44 yaş aralığındaki bireylerin %10’unun diyabetli olduğu
bildirilmektedir. Günümüzde diyabet tedavisindeki temel amaç kan glukozunun
normal düzeyde tutulması böylece diyabetin neden olduğu mikro ve makrovasküler komplikasyonların önüne geçilmesidir. Bu doğrultuda tip 2 diyabet tedavisinde güvenle kullanılan oral antidiyabetik ajanlar ve farklı etki sürelerine sahip
insülinlerin yanı sıra güncel teknolojik tedavi yaklaşımları da son yıllarda özellikle

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Anahtar kelimeler: Hemşirelik, tele-hemşirelik, tez.
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Tablo 1. Türkiye'de Tele-Hemşirelik Yöntemi ile Yapılan Hemşirelik Tezleri (2013-2022)
Çalışmanın
Tipi

Yazarı/ Yılı

Amaç

ŞENTÜRE ve GÜVENÇ,
(2017) Hemşirelik Esasları
Ana Bilim Dalı (Doktora
Tezi)

Randomize
Kemoterapi alan
Kontrollü
meme kanseri
hastalarına telehemşirelik yolu
ile verilen eğitim
ve danışmanlık
hizmetlerinin
bireylerin konfor
düzeyi ve semptom
şiddetine etkisini
belirlemek.

KEÇECİ ve ARSLAN ÖZKAN,
(2019) Hemşirelik Ana
Bilim Dalı (Yüksek Lisans
Tezi)

YILDIZ ASDEMİR ve
KARAGÖZOĞLU, (2013)
Hemşirelik Esasları Ana
Bilim Dalı (Yüksek Lisans
Tezi)

Örneklem
Sayısı

Tablo 1. Türkiye'de Tele-Hemşirelik Yöntemi ile Yapılan Hemşirelik Tezleri (2013-2022)
Çalışmanın
Tipi

Örneklem
Sayısı

Sonuç

Yazarı/ Yılı

Amaç

Deney: 48
Kontrol: 48

Tele-hemşirelik
hizmetinin,
kemoterapi
uygulanan
hastalarda,
kemoterapi
semptomlarının
şiddetini azaltma
ve hastaların
konfor düzeyini
yükseltmede etkili
bir girişim olduğu
belirlenmiştir.

MILIAZIM MEMET
ve AKKAYA, (2022)
Hemşirelik Ana Bilim Dalı
(Yüksek Lisans Tezi)

Yarı Deneysel
Vaka Yönetimi:
kardiyoloji
polikliniğine
başvuran koroner
arter hastalarında
koruyucu
kardiyoloji
hemşireliği ve teletıp kullanımının
etkisinin
belirlenmesi.

Bariatrik (obezite) Tanımlayıcı
cerrahisinde
Son Test
preoperatif
tele-hemşirelik
eğitiminin
anksiyete ve hasta
memnuniyetine
etkisini belirlemek.

Katılımcı:72

Araştırmada
anksiyete ve
depresyon puan
ortancaları düşük,
memnuniyet
puanlarının
yüksek olduğu
saptanmıştır.
Bu doğrultuda
tele-hemşirelik
eğitiminin etkili
olduğu söylenebilir.

03.12.2022
tarihine kadar
kullanımı yazar
tarafından
kısıtlandığı
için tam sayı
bilinmiyor.
(MI geçmişi
olmayan, lipid
seviyeleri
yüksek, 40
yaş üstü,
Kardiyoloji
polikliniğine
başvuran tüm
koroner arter
hastaları dahil
edilmiş)

Tele-hemşirelik ile
verilen eğitimin
etkin olduğu
görülmüştür.
Araştırmaya katılan
deney grubundaki
hastaların LDL
sonuçları eğitimden
sonra düşmüştür,
ancak kontrol
grubundaki
hastaların LDL
sonucunda
artış olduğu
görülmüştür.
Yapılan çalışmanın
sonucu koruyucu
kardiyoloji
hemşireliğinin
önemini
göstermektedir.

UZUNOK ve ŞEN, (2022)
Hemşirelik Ana Bilim Dalı
(Yüksek Lisans Tezi)

Deney: 30
Kontrol: 30

Perkütan
Deneysel
translüminal
koroner anjiyoplasti
(PTCA) ve intra
koroner stent
uygulanan bireylere
verilen eğitimin,
tele-hemşirelik
hizmeti ile yapılan
danışmanlık ve
izlemin işleme
bağlı komplikasyon
yönetimine etkisini
belirlemek.

Deney: 60
Kontrol: 60

Perkütan koroner
girişim (PKG)
yapılan bireylerde
eğitim sonrası
telefonla izlemin
kaygı durumuna
ve tedavi
uyumuna etkisinin
belirlenmesi.

Deney ve kontrol
gruplarının
Durumluk-Sürekli
Kaygı durumları
benzer bulundu.
Eğitim ve kontrol
grubunun tedavi
uyumları benzer
bulundu. Kaygı
ile tedavi uyumu
alt boyutu olan
motivasyon
arasında pozitif
yönde anlamlı ilişki
bulunmuştur.

BELGİN KAYA ve KÖROĞLU
ÇAMDEVİREN, (2022)
Hemşirelik Ana Bilim Dalı
(Yüksek Lisans Tezi)

Hipertansiyon
Randomize
hastalarına
Kontrollü
uygulanan telefon
ile izlemin ilaç
uyumu, kan basıncı
ve kardiyovasküler
hastalıklar risk
faktörleri bilgi
düzeyine etkisinin
belirlenmesi.

Deney: 34
Kontrol: 35

Hipertansif
hastalara
uygulanan
telefonla izlemin
ilaç uyumunu ve
kardiyovasküler
hastalıklar risk
faktörleri bilgi
düzeyini artırdığı
sonucuna
ulaşılmıştır.

KARABULUT ve GEZGİN
YAZICI,(2021) Hemşirelik
Ana Bilim Dalı / Psikiyatri
Hemşireliği Bilim Dalı
(Yüksek Lisans Tezi)

Çocuk ve ergen
Deneysel
ruh sağlığı ve
hastalıkları
polikliniği'ne
başvuran hastaların
ebeveynleri
ile yapılan
tele-hemşirelik
uygulamasının
tedaviye uyuma
etkisinin
belirlenmesi.

Deney: 30
Kontrol: 30

Deney grubunun
kontrol grubuna
göre üçüncü
ayın sonunda
ilaç uyumunun
yüksek olduğu
bulunmuştur.
Tele-hemşirelik
uygulamasının
hastaların tedaviye
uyumunda etkili
olduğu söylenebilir.

USLU ve
BULDUKOĞLU,(2017)
Hemşirelik Ana Bilim Dalı
(Doktora Tezi)

Telefonla
problem çözme
müdahalesinin
şizofreni tanılı
bireylerin ilaç
tedavisine
uyumuna etkisinin
incelenmesi

Deney: 21
Kontrol: 24

Telefonla
Problem Çözme
Müdahalesinin
şizofreni
hastalarının
ilaç kullanım
özellikleri ve ilaç
tedavisi uyumu
üzerinde olumlu
etkileri olduğunu
göstermiştir.
Bunun yanı sıra
telefonun psikiyatri
hemşireliği klinik
uygulamalarına
aktarımı konusunda
yol gösterici
olmuştur.

PTCA ve intra
koroner stent
uygulanan bireylere
verilen eğitimin,
tele-hemşirelik
hizmeti ile yapılan
danışmanlık
ve izlemin
komplikasyon
yönetiminde etkin
olduğu, tekrarlı
hasta yatışlarını
azalttığı ve
tele-hemşirelik
hizmetinden hasta
memnuniyetinin
yüksek olduğu
saptanmıştır.

PEHLİVAN ve YAVA, (2021) Açık kalp cerrahisi
Hemşirelik Ana Bilim Dalı sonrası tele(Yüksek Lisans Tezi)
hemşirelik yoluyla
verilen eğitim ve
danışmanlığın
ameliyat sonrası
anksiyete ve
komplikasyonlar
üzerine etkisinin
incelenmesi.

Randomize
Kontrollü

Deney: 38
Kontrol: 37

Açık kalp cerrahisi
geçiren hastalara
taburculuk sonrası
tele-hemşirelik
yoluyla verilen
eğitim ve
danışmanlığın
anksiyete,
komplikasyon ve
tekrar yatış oranları
üzerine olumlu
etkisi olduğu
kanısına varılmıştır.

EREN ve CEBECİ, (2018)
Hemşirelik Ana Bilim Dalı
(Yüksek Lisans Tezi)

Randomize
Kontrollü
Tek Kör

Deney: 55
Kontrol: 55

Telefonla
danışmanlık
verilen müdahale
grubundaki
hastaların kontrol
grubundaki
hastalara göre
depresyon,
anskiyete ve stres
düzeylerinin
azaldığı
belirlenmiştir.

Koroner arter
bypass greft
ameliyatı
geçiren hastalara
taburculuk sonrası
tele-hemşirelik
hizmeti ile verilen
danışmanlığın,
depresyon
anksiyete ve stres
düzeyine etkisinin
incelenmesi.
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Tablo 2. Tele Hemşirelik Yöntemi ile Yapılan Hemşirelik Tezlerinin Uygulanma Yöntemleri (2013-2022)
Yazarı/ Yılı

Kullanılan Ölçekler ve Tele-Hemşirelik Uygulama Yöntemi

ŞENTÜRE ve GÜVENÇ, (2017) Hemşirelik
Esasları Ana Bilim Dalı (Doktora Tezi)

Araştırmanın verileri 'Hasta Tanılama Formu', 'Edmonton
Semptom Tanılama Ölçeği', 'Genel Konfor Ölçeği', 'Telefonla
Görüşme Formu' ve 'Semptom Takip Formu' ile toplanmıştır.
Müdahale grubuna ilk tedaviden 1 hafta sonra başlayacak
şekilde 4 kür kemoterapi tedavisi sonlanana kadar her hafta
tele-hemşirelik hizmeti verilmiştir. Kontrol grubuna ise
herhangi bir girişimde bulunulmamıştır.

KEÇECİ ve ARSLAN ÖZKAN, (2019)
Hemşirelik Ana Bilim Dalı (Yüksek
Lisans Tezi)

Verilerin toplanmasında sosyo-demografik form, ‘Hastane
Aksiyete- Depresyon Ölçeği' ve Yatan Hasta Memnuniyet
Anketi’ kullanılmıştır. Obezite ameliyattından bir gün önce
hastalara telefon ile eğitim verilmiştir.

YILDIZ ASDEMİR ve KARAGÖZOĞLU,
Araştırma verileri ‘Kişisel Bilgi Formu’ ve ‘Komplikasyon
(2013) Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı İzlem Formu’ ile elde edilmiştir. Hemşire tarafından klinikte
kişisel bilgi formu doldurulduktan ve hastaya komplikasyon
(Yüksek Lisans Tezi)
gelişiminin önlenmesine yönelik eğitim verildikten sonra evde
5 telefon görüşmesi ile komplikasyon izlemi yapılmıştır.
PEHLİVAN ve YAVA, (2021) Hemşirelik
Ana Bilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi)

Kontrol grubuna rutin tedavi ve bakım dışında çalışma
boyunca müdahalede bulunulmadı, çalışma grubuna ek olarak
araştırma kapsamında taburculuk sonrası 1. haftanın sonu
ile 1. ayın sonu arasında araştırmacı tarafından telefonla 4
kez aranarak eğitim ve danışmanlık sağlandı. Her iki gruptaki
hastalara taburcu olmadan 24 saat önce ‘Tanıtıcı Bilgiler
Formu’ ve ‘Stait Trait Anxiety Invantory’ (STAI), taburculuk
sonrası 1. ayın sonunda ise ‘STAI Durumluk Anksiyete Ölçeği’
uygulandı. Taburcu olmadan 24 saat önce, ilk 1 hafta içerisinde
ve 1. ay sonunda kontrole geldiklerinde hastaların yara
bölgelerinin fotoğrafı hekimin telefonuyla çekildi. Her iki
grupta da taburculuk sonrası oluşan komplikasyonlar, INR
değerleri hekim tarafından değerlendirildi.

EREN ve CEBECİ, (2018) Hemşirelik Ana
Bilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi)

Veriler, ‘Kişisel Bilgi Formu’, ‘Depresyon, Anksiyete, Stress
Ölçeği (DASS-42)’ aracılığıyla yüz yüze görüşülerek
toplanmıştır. Müdahale grubuna yatış, taburculuk, 1. kontrol
ve 2. kontrol de DASS-42 uygulanmış olup, taburculuktan
sonraki 1.gün, 1. hafta, 2. hafta ve 3. hafta telefonla arama
protokolü uygulanmıştır. Kontrol grubuna yatış, taburculuk, 1.
kontrol ve 2. kontrolde DASS-42 uygulanmıştır.

MILIAZIM MEMET ve AKKAYA, (2022)
Hemşirelik Ana Bilim Dalı (Yüksek
Lisans Tezi)

Hastalara araştırmacı tarafından hazırlanan eğitim broşürü
verilmiş ve tele-hemşirelik uygulaması yoluyla üç ay boyunca
düzenli telefon vasıtası ile eğitim verilmiştir. Öncesi ve
sonrası lipid düzeyleri (LDH) izlenmiştir. (Yazar tarafından tez
kısıtlaması var.)

UZUNOK ve ŞEN, (2022) Hemşirelik Ana
Bilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi)

Çalışmaya dahil edilen tüm hastalara işlem öncesi Perkütan
Koroner Girişim eğitimi verildi. Eğitim grubuna ise işlem
sonrası 1 ay süreyle haftada 1 kez Tele-Hemşirelik hizmeti
verildi. Hastalara ilişkin veriler; ‘Sosyodemografik Özellikler
Soru Formu’, ‘Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği’ ve ‘Modifiye
Morisky Tedavi Uyumu Ölçeği’ ile toplandı.

BELGİN KAYA ve KÖROĞLU ÇAMDEVİREN, Müdahale grubunda olan hastalara ilk görüşmede; ‘Hasta
(2022) Hemşirelik Ana Bilim Dalı (Yüksek Tanılama Formu’, ‘Hipertansif Hastalarda İlaca Uyum ÖzEtkililik Ölçeği Kısa Formu’ ve ‘Kardiyovasküler Hastalıklar
Lisans Tezi)
Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi (KARRİF-BD)’, uygulanarak
ön test yapılmıştır. Müdahale grubundaki hastalara 1 ay
boyunca 5’er gün arayla telefonla takip edilerek gerekli
eğitim planı uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise herhangi bir
müdahalede bulunulmamıştır. 1. ay sonunda müdahale ve
kontrol gruplarına ‘İlaca Uyum Öz-Etkililik Ölçeği Kısa Formu’
ve ‘Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi
(KARRİF-BD)’ uygulanarak son test gerçekleştirilmiştir.
KARABULUT ve GEZGİN YAZICI,(2021)
Hemşirelik Ana Bilim Dalı / Psikiyatri
Hemşireliği Bilim Dalı (Yüksek Lisans
Tezi)

Telefon ile görüşülerek ‘Kişisel Bilgi Formu’, ‘İlaç Kontrol Formu’
ve ‘Morisky İlaç Uyum Ölçeği’ kullanılarak veriler toplandı. Her
iki gruptaki hastaların ebeveynleri, hastaneye başvurdukları
gün telefonla aranarak kişisel bilgi formu dolduruldu. Deney
grubundaki hastaların ebeveynleri 10.gün, 1.ay 2.ay ve 3.ayda
telefonla aranarak ‘İlaç Kontrol Formu’ ve ‘Morisky İlaç Uyum
Ölçeği’ uygulandı. Kontrol grubu ise, 3 aylık süre boyunca
telefonla aranmadı ve 3. ayda aranarak ‘İlaç Kontrol Formu’ ve
‘Morisky İlaç Uyum Ölçeği’ uygulandı.

USLU ve BULDUKOĞLU,(2017) Hemşirelik Veriler; ‘Kişisel Bilgi Formu’, ‘İçgörünün Üç Bileşenini
Değerlendirme Ölçeği’, ‘İşlevselliğin Genel Değerlendirilmesi
Ana Bilim Dalı (Doktora Tezi)
Ölçeği Tıbbi Tedaviye Uyum Oranı Ölçeği’ ve ‘Son
Değerlendirme Formu’ kullanılarak toplanmıştır. Her iki gruba
da taburculuk öncesi "İlaç Tedavisine Uyum Eğitimi" verilmiştir.
Taburculuk sonrasında kontrol grubuna kliniğin rutin
uygulamaları ile müdahale grubuna ise 2 ay süresince toplam
8 takip araması olacak şekilde "Telefonla Problem Çözme
Müdahalesi" kullanılarak bakım verilmiştir.

PS-026

COVID-19 DÖNEMİNDE HASTALARIN BAKIMINA YÖNELİK
SANAL ZİYARET UYGULAMALARI
Emine İlaslan
Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi

COVID-19 salgınında acil olmayan yatışlar dışında planlanan tüm hastane
ziyaretlerin kaçınılmaz olarak ertelenmesi, hastaların yönetiminde değişikliklere
neden olmuştur. COVID-19 salgınında Amerika’da sanal ziyaretler ile hastaların tıbbi durumlarıyla ilgili tıbbi tavsiye ve talimat almaya devam etmeleri için
bir platform sağlanmış, bu sanal ziyaretler ile hastalar görüntülenmiş, muayene
edilmiş ve aileler ile iletişim kurulmuştur. Hastaların öz bakımı ve semptomlara
bağlı sıkıntıların giderilmesinde bu platformun etkili olduğu gösterilmiştir. Hastalar için sanal kliniklerin kullanımı seyahat maliyetlerini azaltır ve yaşlılar gibi
belirli hasta gruplarında hastanelere genel kabulleri azaltabilir. Sağlık hizmeti
randevularının çoğunluğu olmasa bile bazıları için sanal bakımın kullanılması,
daha uzak topluluklara adil sağlık hizmeti sağlanmasına yardımcı olabilir, prognozları hızla kötüleşen veya zamanında teşhis arayan hastalar için daha kısa
bekleme sürelerine katkıda bulunur. Bekleme sürelerini azaltmak, profesyoneller
tarafından daha yüksek hacimde hastaların görülmesine izin verir, böylece bir
bütün olarak sisteme fayda sağlar. Sağlık profesyonelleri için sanal bakımının
gelişmiş özerklik sağladığı gösterilmiştir. Gorodeski et al. (2020) araştırmalarında sanal ziyaretlerin dezavantajlarını da bildirilmiştir. Bu dezavantajlar; her hastaya ayın oranda yarar sağlanamamasıdır. Başarılı bir sanal bakımı yürütmek
için hastaların istekli ve yetenekli olması, teknolojinin mevcut ve etkili olması
gerekmektedir. İnternete sınırlı erişimi olan, kırsal bölgelerdeki yoksullar, yaşlılar ve sanal ziyaretlere katılmak için bir bilgisayarı veya akıllı cihazı olmayan
gruplar dezavantajlı olarak bildirilmektedir. Bununla birlikte bazı hastalar için
WiFi elde etmenin coğrafi ve finansal zorlukları olsa da gelecekteki teknolojinin
her yerde bulunan hücresel ağlar aracılığıyla erişim noktaları sağlayacağını ve
böylece internet erişiminin önündeki çoğu engeli ortadan kaldıracağını tahmin
edilmektedir. İnternet kaynaklı sıkıntıların finansal zorluklarının olması dezavantajlı gruplarda farklı seçeneklerin ele alınmasını sağlayabilir.
Sanal bakımın amacı uzaktan bakım sürecini iyileştirerek, hastanın güvenli ve
refah koşullarında evde kalmasını sağlamaktadır. Çoğu tıbbi sorun için rutin bir
klinik hizmet olarak evde uzaktan izlemenin benimsenmesi, bakımın verimliliğini ve kalitesini artıracak, hastalara olan talepleri azaltacak ve sağlık hizmeti maliyetlerini azaltacaktır. Aynı zamanda ister mevsimsel virüs ister yıllık grip veya
ölümcül bir pandemi olsun, enfeksiyonların yayılmasını da azaltacaktır. Türkiye
de dahil olmak üzere gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin teknolojiden yararlanması ve bu konu üzerinde eylem planının hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: COVID-19, hasta, sanal ziyaret

PS-027

TIP 2 DİYABETLİ ERKEKLERDE CİNSEL DİSFONKSİYONUN
YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Nurten Terkeş1, Sibel Şentürk1, Mustafa Aydemir2
1Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu

2Akdeniz Üniversitesi İç Hastalıkları-endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları

Amaç: Bu çalışmada Tip 2 diyabetli erkeklerde cinsel disfonksiyonun yaşam
kalitesi üzerine etkisini belirlemek amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu araştırma tanımlayıcı biçimde, 15 Kasım 2021 – 24 Ağustos
2022 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin endokrin servisinde tedavi
gören 378 tip 2 diyabetli erkek hasta ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında
araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu, Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği ile Diyabete Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Kolmogorov-Smirnov testi, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U ve
Spearman Korelasyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan tip 2 diyabetli erkek hastaların Arizona Cinsel
Yaşantılar Ölçeği puan ortalaması 14,47±3,37, Diyabete Özgü Yaşam Kalitesi
Ölçeği puan ortalaması 2,92±0.31 olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan
hastaların Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği ve Yaşam Kalitesi Ölçeği puan ortalamaları yaş, eğitim durumu, çalışma durumu, düzenli sağlık kontrollerine
gelme durumu, tanı süresi, tedavi şekli, açlık kan şekeri düzeyi, HbA1c düzeyi
ve Beden Kitle İndeksi değişkenleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca çalışma bulgularımızda bireylerin Arizona Cinsel
Yaşantılar Ölçeği ile Diyabete Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği puan ortalamaları
arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur (p=0.000).
Sonuç: Sonuç olarak, bireylerin cinsel disfonksiyon düzeyleri arttıkça, yaşam kalitesi düzeylerinin azaldığı bulunmuştur. Bu nedenle bireylerin yaşam
kalitelerinin geliştirilmesi için cinsel disfonksiyon durumlarının belirlenmesi ve
bu konuda eğitim programlarının planlanması önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Tip 2 Diyabet, Erkek, Cinsel disfonksiyon, Yaşam kalitesi.
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PS-028

HEMŞİRE LİDERLİĞİNDEKİ TELEFON TEMELLİ
MÜDAHALELERİN TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERİN HBA1C
DÜZEYLERİNE ETKİSİ: META-ANALİZ
Merve Yüksel, Ferya Çelik, Hicran Bektaş
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Giriş: Tip 2 diyabetli bireylerde optimal glisemik kontrolün sağlanması
önemli bir klinik hedeftir. Hemşire liderliğindeki telefon temelli müdahaleler, tip
2 diyabetli bireylerin HbA1c düzeyleri üzerinde faydalı bir etkiye sahip olabilir.
Amaç: Bu sistematik derleme ve meta-analizin amacı, hemşire liderliğindeki
telefon temelli müdahalelerin tip 2 diyabetli bireylerin HbA1c düzeyleri üzerindeki etkisini değerlendirmektir.
Yöntem: Literatür taraması yıl sınırlaması olmaksızın Cochrane Library,
EBSCOhost/CINAHL Complete, PubMed, Web of Science, Science Direct,
Ovid, Scopus veri tabanları kullanılarak Ocak 2022 tarihine kadar İngilizce olarak yapıldı. Taramada “nurse-led telephone-based intervention, HbA1c, type 2
diabetes, randomized controlled trials” anahtar kelimeleri ve kombinasyonları
kullanıldı. Meta-analiz Cochrane kılavuzu doğrultusunda hazırlandı ve PRISMA
2020 kontrol listesine göre raporlandı. PROSPPERO kayıt numarası alındı. Tarama sonucunda 2.513 çalışmaya ulaşıldı (Şekil 1). Çalışmaların yanlılık riski
Cochrane Yanlılık Riski Değerlendirme aracı (ROB-2) ile değerlendirildi (Şekil
2). Etki büyüklüğünü hesaplamak için dahil edilen çalışmalardaki müdahalelerin ortalama ve standart sapma değerleri, p değeri ve örneklem büyüklükleri
kullanıldı. Verilerin analizi için Comprehensive Meta Analysis version 3 yazılımı
kullanıldı.
Bulgular: Meta-analize, toplamda 1383 tip 2 diyabetli bireyle yapılan dokuz
randomize kontrollü çalışma dahil edildi.1-9 Dahil edilen çalışmalarda hemşire
liderliğinde telefon temelli müdahalelerin sıklığının genellikle ilk aylarda haftada
bir veya iki kez olduğu, daha sonra sıklığı azalmakla birlikte 3-15 ay arasında
değiştiği belirlendi. Hemşire liderliğindeki telefon temelli müdahalelerin süresinin 15 ile 30 dakika arasında ve yapılan telefon görüşmelerinin sayısının 5 ile
18 arasında olduğu görüldü. Çalışmalarda yayım yanlılığı gösteren herhangi bir
kanıt saptanmadı. Meta-analiz sonucunda, hemşire liderliğindeki telefon temelli
müdahalelerin, tip 2 diyabetli bireylerin HbA1c düzeylerini azaltmada orta derecede etkili olduğu bulundu (p=0.012, Hedge’s g= -0.35, 95% confidence
interval [CI] -0.6 to -0.07 (Şekil 3).
Sonuç: Hemşire liderliğindeki telefon temelli müdahaleler, tip 2 diyabetli
bireylerin HbA1c düzeylerini azaltmaya yardımcı olabilecek etkili ve erişilebilir
müdahalelerdir. Sonuçlar, tip 2 diyabetli bireylerin optimal glisemik kontrolünün
sağlanmasında hemşirelerin önemli bir rolü olduğunu vurgulamaktadır. Etkili ve
erişilebilir olduğu için glisemik kontrolün sağlanmasında tip 2 diyabetli bireylere
bakım sağlayan hemşireler ve diğer sağlık profesyonelleri tarafından kullanılması önerilebilir.

Şekil 1. Sistematik derleme ve meta-analize dahil edilen çalışmaların akış şeması
(PRISMA akış şeması)

Anahtar kelimeler: Glisemik kontrol, glikolize hemoglobin, hemşire liderliğindeki telefon
tabanlı müdahale, sistematik derleme ve meta-analiz, tip 2 diyabet

Kaynaklar
1. Blackberry, I.D., et al. (2013). Effectiveness of general practice based, practice
nurse led telephone coaching on glycaemic control of type 2 diabetes:PEACH
pragmatic cluster randomised controlled trial.
2. Brown‐Deacon, C., et al. (2017). Can follow‐up phone calls improve patients
self‐monitoring of blood glucose? Journal of Clinical Nursing
3. Vasconcelos, H.C., et al. (2018). Telecoaching programme for type 2 diabetes
control:A randomised clinical trial. British Journal of Nursing
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Şekil 2. Dahil edilen çalışmaların yanlılık riski: +, düşük risk; !, bazı kaygılar; -, yüksek risk
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Şekil 3. Hemşire liderliğindeki telefon temelli müdahalelerin tip 2 diyabetli bireylerin
HbA1c düzeyleri üzerine etkisi

PS-029

Anahtar kelimeler: Anahtar kelimeler: Hemodiyaliz, tedaviye uyum, sıvı kontrolü, adaptasyon modeli

HEMODİYALİZ TEDAVİSİ ALAN HASTALARDA SIVI
KONTROLÜNÜN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ
Derya Bıçak Ayık2
1Siirt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

2Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
3Dicle Üniversitesi Hastaneleri, Diyarbakır

Amaç: Bu araştırma, hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda sıvı kontrolünün
yaşam kalitesine etkisini incelemek amacıyla yapıldı.
Materyal ve Metod: Tanımlayıcı-ilişki arayıcı nitelikte olan bu araştırmanın evreni, bir üniversite hastanesinin diyaliz ünitesinde tedavi gören hastalar
oluşturdu. Örneklemi ise, herhangi bir örnekleme yöntemi kullanılmadan araştırmaya katılmayı kabul eden 87 hasta oluşturdu. Verilerin toplanmasında Hasta tanıtım Formu, Hemodiyaliz Hastaların Sıvı Kontrol Ölçeği ve SF-36 Yaşam
Kalitesi ölçeği kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistik, t
testi, Mann-Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi, Dunn-Bonferroni testi ve
Spearman Korelasyon analizi kullanıldı.
Bulgular: Araştırma kapsamına alınan hastaların genel sıvı kontrolü, bilgi, davranış ve tutum alt boyut puan ortalamaların sırasıyla 58.40±5.95,
19.77±1.68, 26.82±3.34 ve 11.81±2.49 olduğu, SF-36 toplam fiziksel sağlık
puanının 46.60±6.9 ve toplam mental sağlık puanının 41.01±6.07 olduğu bulundu. Araştırmada, hastaların sıvı kontrol puanı ile fiziksel ve mental sağlık alt
boyut puanları arasında anlamsız bir ilişki olduğu saptandı.
Sonuç: Hastaların sıvı kontrolüne uyumu orta düzeyde, yaşam kalitesi ise
düşük düzeyde olduğu bulundu. Hastaların sıvı kontrol uyum tutumu ile fiziksel
ve mental sağlık arasında ilişki olmadığı görüldü.
Anahtar kelimeler: Hemodiyaliz, sıvı kontrolü, yaşam kalitesi

PS-030

HEMODİYALİZ HASTALARININ ROY’A GÖRE UYUM
EKSİKLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Servet Kalyoncuo, Özlem Ceyhan, Ayser Döner
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı

Giriş ve Amaç: Hemodiyaliz (HD) hastalarının kronik hastalık sahibi olmaya, HD tedavisine ve tedavinin önemli bir basamağı olan sıvı kısıtlamasına
uyum sağlaması ve bu uyumu sürdürebilmesi komplikasyonların önlenmesi,
yaşam kalitesinin arttırılması, mortalite ve morbidite oranlarının azaltılması için
oldukça önemlidir. Hemşirelik bakımında hastalığa ve tedaviye uyum sağlamak
için en sık kullanılan model Roy’un “Adaptasyon Modeli”dir. Bu çalışma, HD
tedavisi alan hastaların sıvı kontrolü ve Son Dönem Böbrek Yetmezliği (SDBY)
hastalığına uyum düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan bu çalışma Mart-Ağustos
2022 tarihleri arasında üç hemodiyaliz merkezinde yapılmıştır. Araştırma dahil
edilme kriterlerine uyan 280 hasta ile tamamlanmıştır. Araştırmaya başlamadan
önce etik kurul, kurum izni ve hastalardan bireysel onam alınmıştır. Çalışmanın verileri Hasta Tanıtım Formu, Hemodiyaliz Hastaları Sıvı Kontrol Ölçeği ve
SDBY Uyum Ölçeği kullanılarak araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 24.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler olarak
sayı, yüzde, ortalama±standart sapma, ortanca (25-75. persentil) kullanılmıştır.
Verilerin normal dağılıma uygun olup olmadığı basıklık-çarpıklık değerleri ile
değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde bağımsız iki örneklem t testi,
tek yönlü varyans analizi, Pearson korelasyon analiz testleri kullanılmıştır. Karşılaştırmalarda p<0.05 değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya alınan bireylerin yaş ortalamasının 62.15±15.15 yıl,
hastalık süresinin 84.57±82.04 (ay) ve hemodiyaliz süresinin 67.42±69.68 (ay)
olduğu saptanmıştır. Hastaların %51.8’inin erkek, %43.2’sinin ilköğretim mezunu, %90.0’ının SDBY dışında başka bir kronik hastalığı olduğu, %81.8’inin
diyet ve sıvı kontrolü için sağlık personellerinden eğitim aldığı, yaklaşık yarısının
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diyetine (%53.6) ve sıvı kısıtlamasına (%51.1) kısmen uyduğu ve %3.6’sının
son bir ayda ek diyalize gereksinim duyduğu belirlenmiştir. Ayrıca hastaların
%85.4’ünün HD seansı sırasında, %62.5’inin ise iki diyaliz arasında evde sorun
yaşadığı ve en sık iki diyaliz arasında (%50.3) ödem sorunu yaşandığı saptanmıştır. Bireylerin sıvı kontrol ölçeği toplam puan ortalamasının 50.48±10.46
ve SDBY uyum ölçeği toplam puan ortalamasının 969.91±180.12 olduğu belirlenmiştir. Bireylerin sıvı kontrol ölçeği ve SDBY uyum ölçeği arasında orta
düzeyde pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç: HD tedavisi alan bireylerin hastalığa ve sıvı kısıtlamasına uyumlarının orta düzeyin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre HD hastalarının bakımlarının Roy modeline göre planlanması, aralıklı olarak uyum düzeylerinin değerlendirilmesi ve uyumsuzluk nedenlerinin belirlenerek girişimlerin
planlanması önerilebilir.

Kaynaklar
1. Coşar AA, Pakyüz SÇ. Scale development study: The Fluid Control in Hemodialysis Patients. Japan Journal of Nursing Science 2016; 13: 174–182.
2. Fawcett J. Contemporary Nursing Knowledge: Analysis and Evaluation of Nursing Models and Theories. 2th ed. Philadelphia: Fa Davis Company 2005.
3. Ok E, Kutlu FY. Son dönem böbrek yetmezliği uyum ölçeği türkçe uyarlamasının
psikometrik özellikleri. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 3:
427-437.
4. Özkurt S, Sağlan Y, Gölgeli H, Sağlan R, Balcıoğlu H ve ark. Hemodiyaliz hastalarında tedaviye uyumun değerlendirilmesi. Ankara Medical Journal 2017; 4:
275-283.

PS-031

KALP YETERSİZLİĞİ HASTALARINDA SEMPTOM DURUMU,
SAĞLIK ALGISI VE SPİRİTÜEL İYİLİK HALİ: ARACILIK ETKİSİ
ANALİZİ
Hacer Eroğlu1, Zehra Gök Metin2
1Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Kliniği

2Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Amaç: Kalp yetersizliği hastalarında sıklıkla fiziksel ve psikososyal semptomlar görülmekte ve bunlara bağlı olarak sağlık algısı olumsuz etkilenmektedir.
Sınırlı sayıda çalışma, spiritüel iyilik halinin algılanan semptom yükü ve sağlık
algısını etkileyebileceğini bildirmiştir. Ancak, kalp yetersizliği popülasyonunda
spiritüel iyilik hali, semptom yükü ve sağlık algısı arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin altında yatan faktörleri inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle
bu araştırma, kalp yetersizliği hastalarında spiritüel iyilik hali, semptom yükü
ve sağlık algısı arasındaki ilişkiyi incelemek; spiritüel iyilik hali ile sağlık algısı
arasında korelasyonun saptanması halinde de bu ilişkiye semptom yükünün
aracılık etkisini test etmek için tasarlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bu korelasyonel çalışma, Ankara’da bulunan bir eğitim
araştırma hastanesinin kardiyoloji klinik ve polikliniklerinde NYHA sınıflamasına göre evre I-IV tanısı alan 202 kalp yetersizliği tanılı hasta ile Ekim 2020Temmuz 2021 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırma verileri, hasta bilgi
formu, Kalp Yetersizliği Semptom Durumu Ölçeği, Sağlık Algısı Ölçeği ve Kronik
Hastalık Tedavisi Fonksiyonel Değerlendirmesi Spiritüel İyilik Hali Ölçeği kullanılarak araştırmacı tarafından yüz-yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma ve korelasyon analizleri kullanılmıştır.
Araştırmada test edilen aracılık etkisi modelini incelemek için PROCESS Makro
Model 4 yazılımı kullanılarak spiritüel iyilik halinin semptom durumu ve sağlık
algısı üzerindeki direkt ve indirekt etkileri analiz edilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalamasının 61,5±11,9 yıl
olduğu, %60,9’unun erkek ve %75,7’sinin evli olduğu belirlenmiştir. Hastaların büyük çoğunluğu (%85,6) NYHA evre II-III tanısına sahipti. Hastaların
%83,2’sinin en az bir komorbiditesinin (%71,3 hipertansiyon; %41,6 hiperlipidemi; %37,1 diyabet) olduğu görülmüştür. Araştırmada hastaların ortalama
ölçek puanları semptom durumu için 31,5±3,4; sağlık algısı için 45,3±7,3 ve
FACIT-Sp için 29,4±8,9 olarak belirlenmiştir. Semptom durumu ile sağlık algısı arasında düşük, negatif ve anlamlı bir korelasyon (r=-0,201; p=0,004);
semptom durumu ve spiritüel iyilik hali arasında da zayıf, negatif ve anlamlı
bir korelasyon (r=-0,219; p=0,002); sağlık algısı ile spiritüel iyilik hali arasında
ise orta düzeyde, pozitif ve anlamlı korelasyon (r=0,401; p< 0,001) olduğu
belirlenmiştir. Konfor Teorisi temel alınarak kurulan aracılık modelimize göre,
spiritüel iyilik halinin semptom yükünü anlamlı olarak tahmin ettiği ve semptom
yükü üzerindeki toplam varyansın %5’ini oluşturduğu bulunmuştur. Ayrıca, spiritüel iyilik halinin semptom durumu aracılığıyla sağlık algısı üzerindeki dolaylı
etkisinin anlamlı olduğu ve sağlık algısındaki toplam varyansın nispeten önemli
bir kısmını (%27,6) açıkladığı belirlenmiştir.
Sonuç: Semptom yükü fazla ve spiritüel iyilik düzeyi düşük olan kalp yetersizliği hastalarının olumsuz sağlık algısına daha yatkın oldukları anlaşılmıştır.
Spiritüel iyilik halinin belirlenmesi, semptomların daha iyi analizine ve sağlık
sonuçlarının tahmin edilmesine olanak sağlayabilir, böylece sağlık algısını iyileş-
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tiren kapsamlı müdahaleler için fırsatlar yaratabilir. Hemşireler, bu popülasyonda spiritüel iyilik hali ve sağlık algısını geliştirmeye yönelik araştırmalar planlayıp
uygulayarak semptom yüküne ve dolayısı ile kalp yetersizliği yönetimine önemli
katkı sağlayabilirler.
Anahtar kelimeler: Hemşire, kalp yetersizliği, sağlık algısı, semptom yükü, spiritüel iyilik

Kaynaklar
Alvarez JS, Goldraich LA, Nunes AH, Zandavalli MCB, Zandavalli RB, Belli KC, et
al. (2016). Association between spirituality and adherence to management in
outpatients with heart failure. Arquivos Brasileiros de Cardiologia,106:491-501.
Bekelman DB, Rumsfeld JS, Havranek EP, Yamashita TE, Hutt E, Gottlieb SH, et
al. (2009). Symptom burden, depression, and spiritual well-being: a comparison of heart failure and advanced cancer patients. Journal of General Internal
Medicine, 24(5):592-8.
Clark CC, Hunter J. (2019). Spirituality, spiritual well-being, and spiritual coping
in advanced heart failure: Review of the literature. Journal of Holistic Nursing,
37(1):56-73.
Heo S, An M, Kim J. (2017). Validation of the symptom status questionnaire-heart
failure in Korean patients. Applied Nursing Research, 38: 141-6.
Kurogi EM, Butcher RDCGES, Salvetti MDG. (2020). Relationship between functional capacity, performance, and symptoms in hospitalized patients with heart
failure. Revista Brasileira de Enfermagem, 73(4).
Lerdal A, Hofoss D, Gay CL, Fagermoen MS. (2019). Perception of illness among
patients with heart failure is related to their general health independently of their
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Metin ZG, Gulbahar M. (2020). Validity and reliability of Turkish version of the
symptom status questionnaire-Heart failure. Journal of Hacettepe University
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sigara ve %5.1’i alkol kullanmaktadır ve % 94.7’sinin pandemi süresinde internet kullanımı artarken, tamamının pandemi döneminde telefon kullanımı artmıştır. Öğrencilerin cinsiyet, eğitim gördükleri bölüm, sınıf, çocukluğunun büyük bölümünü geçirdiği yerleşim birimi, gelir düzeyi, aile tipi ile problem çözme
eğitimi alma durumu değişkenleri ile Problem Çözme Envanteri toplam puan
ortalamaları karşılaştırıldığında, toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel
olarak anlamlılık tespit edilmedi. Fakat kronik hastalığı bulunanlarda yaklaşma
problem çözme envanteri puanı ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir fark tespit edilmiştir. Yine Kronik rahatsızlığı olanlarda, sigara kullananlarda,
gelir durumu düşük olanlarda yaygın anksiyete bozukluğu puanı istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde saha yüksek bulunmuştur (p-değeri<0.05).
Sonuç: Gelecekte sağlık bakımı sunmaya yönelik eğitim gören adayların
problem çözme ve anksiyete yönetimi algılarının geliştirilmesine yönelik girişimler planlanmalı ve gerekirse müfredatlar gözden geçirilmelidir.
Anahtar kelimeler: Problem çözme envanteri, Anksiyete, Üniversite Öğrencisi

PS-033

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI
TIBBA KARŞI TUTUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Ülkü Saygılı Düzova
Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği ABD, Konya
Amaç: Araştırma bir üniversitedeki sağlık bakım hizmetleri bölümünde öğrenim
gören öğrencilerin geleneksel ve tamamlayıcı tıbba (GETAT)karşı tutumlarını ve
etkileyen faktörleri incelemek amacıyla yapıldı.

Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı tipte olan araştırma, Şubat-Mayıs 2022 tarihleri arasında bir devlet üniversitesinin sağlık bakım hizmetlerinde öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 102 öğrenci ile gerçekleştirildi. Veriler
öğrenci bilgi formu ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tutum Ölçeği ile toplandı.
Sosyodemografik özellikler ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile ilgili 23 soru,
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp tutum Ölçeği'ne ait 27 soru olmak üzere toplam
50 sorudan oluşan anket formları ile yüzyüze doldurulmuştur.
Bulgular: Yaş ortalaması 20.60±2.10 olan öğrencilerin %70.5’i kadın
%53,9'u birinci sınıf, %56,8’i yurtta kaldığı, %97,8’inin kronik hastalığı bulunmadığı belirlenmiştir. Katılımcıların %73,5’i GETAT yöntemlerini kullandığı,
%58,8’inin haftada 1-2 kez GETAT yöntemlerini kullandığını, %78,4’ü GETAT’ı
tıbbi tedavi yöntemleriyle birlikte kullanamadığı belirlendi. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hakkında bilgi sahibi olanlar Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tutum Ölçeği'nden daha yüksek puan almışlardır (p<0,005).
Sonuç ve Öneriler: Öğrencilerin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tutum’a
yönelik tutumlarının pozitif ve orta düzeyde olduğu belirlendi. Ayrıca öğrencilerin gelir seviyesi, cinsiyeti GETAT’a karşı tutumlarını etkilemektedir.
Anahtar kelimeler: Geleneksel Tıp, Tamamlayıcı Tıp, Üniversite Öğrencileri

Şekil 1. Spiritüel iyilik hali ve sağlık algısı arasındaki ilişkide semptom durumunun
aracılık etkisi modeli a, b ve c; standartlaştırılmamış regresyon katsayılarıdır. c katsayısı,
X ve Y arasındaki toplam etkidir ve c', modeldeki M değeri kontrol edilirken X'in Y
üzerindeki doğrudan etkisidir; *p < 0.05.
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Sevil Güler1, Seda Şahan2, Yasemin Ceyhan3
1Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN COVİD-19 PANDEMİ
SÜRECİNDE ANKSİYETE VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN
BELİRLENMESİ

2Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

3Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Abdullah Vurgun, Güler Kara, Gülnihal Parlak, Ülkü Saygılı Düzova
Selçuk Üniversitesi

Amaç: Araştırma sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunun tüm bölüm ve
sınıflarında eğitim gören ve çalışmaya katılmayı kabul eden üniversite öğrencilerinin problem çözme becerilerini ve anksiyete durumlarını değerlendirmek
amacıyla yapılmış, tanımlayıcı kesitsel tipte bir çalışmadır.
Yöntem: Araştırmanın evrenini, Konya’da bir devlet üniversitesinde 20212022 eğitim-öğretim yılı sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunun tüm bölümlerinde öğrenim gören 1800 öğrenci, örneklemini ise araştırmaya gönüllü olarak
katılmayı kabul eden, bilgilendirilmiş izin alınan 356 öğrenci oluşturdu. Verilerin
toplanmasında, Öğrenci Tanılama Formu, Yaygın Anksiyete Ölçeği ve Problem
Çözme Envanteri kullanıldı. Verilerin analizi, frekans, yüzde, ortalama, standart
sapma, t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Kruskall-Wallis H, Mann
Whitney U testi ile yapıldı.
Bulgular: Elde edilen veriler sonucunda, öğrencilerin yaş ortalamasının
20.60±2.10 olduğu %81.7’sinin kadın, % 18.3’ünün erkek olduğu saptandı.
Çalışmaya katılan öğrencilerin %21.6’si Odyometri programında iken % 3.7’si
Anestezi programında öğrenim görmekte, %59.3’ünün geliri giderine eşit,
%61.5’i ailesi ile birlikte yaşamakta olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %19.4’ü
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KORONAVİRÜS (COVİD-19) SÜRECİNDE DİYALİZ HASTASI
OLMAK: BİR FOTOSES(PHOTOVOICE) ÇALIŞMASI

Giriş: Hemodiyaliz hasta grubunun COVİD-19’a yatkınlığı, hastalığın bu
gruplarda ağır seyretme riski ve özellikle yoğun bakımda takipli COVİD-19
hastalarının değişen oranlarda akut böbrek hasarı (ABH) riski ile karşı karşıya
olmaları, pandemi sürecinde daha fazla korku ve kaygı yaşamalarına neden
olmuştur (1-4).
Gereç-Yöntem: Bu çalışmada hemodiyaliz hastalarının pandemi sürecindeki deneyimlerini ortaya çıkarmak için nitel yöntem kullanılmıştır. Desen olarak
katılımcı eylem araştırması yaklaşımı benimsenerek Fotoses (photovoice) metodu kullanılmıştır. Fotoses, “insanların belirli bir fotoğraf tekniği ile topluluklarını
aktarabileceği, temsil edebileceği ve geliştirebileceği bir süreç” olarak tanımlanmıştır (6).
Çalışma; Kırşehir il merkezinde bulunan ve araştırmanın yapılmasına izin
veren özel bir diyaliz merkezinde gerçekleşmiştir. (N=124, 12 çalışma grubu).
Araştırmaya başlamadan önce bir Üniversitenin Girşimsel olmayan Etik Kurul
Başkanlığından gerekli izin alınmıştır (14.08.2020 tarihli ve 83/10 sayılı kararı). Hemodiyaliz hastalarının koronavirüs sürecinde diyaliz hastası olmaya dair
fotoses (photovoice) yöntemiyle yorumlamaları incelenmiştir. Bireylerden koronavirüs sürecinde hemodiyaliz hastası olma olma deneyimini betimleyen en
az üç fotoğraf çekmeleri istenmiştir. Çektikleri fotoğrafları ve yorumlarını whatsap ile araştırmacılara göndermeleri istenmiştir. Ardından hasta ile fotoğrafın
temasının tartşılacağı randevu tarihi belirlenmiş ve bireysel görüşme tekniği ile
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fotoğrafı yorumlaması istenmiştir. Her birey toplamda iki resim ve yorumu oluşturduktan sonra toplamda 12 birey ve 24 fotoğraf seçilmiştir. Aynı temayı ve
somut eşyaları kullanan 12 fotoğraf elenmiş, yorum ve fotoğraftaki imgelerin
uyuşmadığı 15 fotoğraf da ayrıca analizden çıkartılmıştır.
Bulgular: Koronavirüs sürecini temsil eden sembolik imgeler olarak; Saksıda kurumaya yüz tutmuş bir çiçek (H.B. 44 yaş, erkek), Harabe yıkılmış bir
evin demir parmaklı penceresi… (R.E. 41 yaş, erkek), Yağmurlu ve kasvetli bir
gün (G.A., 39 yaş, kadın), Huzurlu ve mutlu bir ailenin üzerindeki siyah bulut
(T.A., kadın, 49 yaş), Bir makine üzerindeki sarı siyah renkli karmaşık kablolar
(S.S. kadın, 42 yaş), Kocaman bir elek (A.Y., 45, kadın), Değirmen taşı (İ.K., 58
yaş, erkek), Dilenen bir adam (N.K, 61 yaş, erkek), Koskoca dünyada tek başına
kalan insanı (Ö.T. 55 yaş, erkek) yansıtan fotoğraflar analiz edilmiştir.
Sonuç ve Öneriler: Yüksek riskli grup olan böbrek yetmezliği hastalarının
salgın sürecinde; enfeksiyon bulaş riskinin, korku ve kaygı düzeylerininyüksek
olduğu kendilerini çok çaresiz, yalnız, mutsuz, üzgün hissettikleri tespit edilmiştir.Pandemi sürecini sağlıklı kontrol edebilmek amacıyla bu süreçte yapılması ve
yapılamaması gereken konular hakkında hemodiyaliz hastaları ve ailelerine gerekli eğitim programları düzenlenmelidir. Hemodiyaliz hemşiresi hastaların kendisini daha rahat hissedeceği bir ortamda, etkili bir iletişim kurarak hastaların
kendisini ifade etmesini sağlamalı ve soru sorması için cesaretlendirmelidir. Bu
süre zarfında kendilerine olan güveni arttırılmalı ve desteklenmelidir. Hastaların
depresyon, anksiyete, yalnızlık, ümitsizlik gibi duygu durumların varlığı düzenli
olarak değerlendirilmeli ve hemşirelik bakımının bir parçası haline gelmelidir.
Anahtar kelimeler: Covid-19, Pandemi, Hemodiyaliz, Fotoses

Kaynaklar
1. Li J, Xu G. Lessons from the Experience in Wuhan to Reduce Risk of COVİD-19
Infection in Patients Undergoing Long-Term Hemodialysis. Clin J Am Soc Nephrol. 2020 Apr 2. Pii CJN. 0320320. doi:10.2215/CJN.03420320
2. Xiong F, Tang H, Liu L, Tu C, Tian JB, Lei CT, Liu J, Dong JW, Chen WL, Wang
XH, Luo D, Shi M, Miao XP, Zhang C. Clinical Characteristics of and Medical
Interventions for COVİD-19 in Hemodialysis Patients in Wuhan, China. JASN
May 2020, ASN.2020030354; DOI: https://doi.org/10.1681/ASN.2020030354
3. T.C Sağlık Bakanlığı. Sağlık Kurumlarında Emfeksiyon Kontrol Önlemleri 2020(12.05.2020). Available from:http//covid19bilgi.sağlık.gov.tr/tr/
Enfeksiyon-kontrol-onlemleri
4. News and information for the ERA-EDTA community and kidney patients. Available from:https://www.era‐ edta.org/en/covid‐19‐news‐and‐information
5. Wang, C., & Burris, M. A. (1994). Empowerment through photo novella: Portraits of participation. Health education quarterly, 21(2), 171-186.
6. Wang, C. C., Cash, J. L., & Powers, L. S. (2000). Who knows the streets as well
as the homeless? Promoting personal and community action through photovoice. Health promotion practice, 1(1), 81-89.
7. Tanhan, A., & Strack, R. W. (2020). Online photovoice to explore and advocate
for Muslim biopsychosocial spiritual wellbeing and issues: Ecological systems
theory and ally development. Current Psychology, 1-16. https://doi.org/10.1007/
s12144-020-00692-6

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

344

19-23 Ekim 2022 – ANTALYA

YAZAR
DİZİNİ
YAZAR DİZİNİ
Dizin alfabetik sıra ve sayfa numaralarına göre hazırlanmıştır.

A

Abacı, Safa Halil 120, 191, 193, 238,
239, 264, 265
Abakay, Şeyhmus 86
Abbas, Mustafa Ghazi 202
Acar, Caner 76
Acehan, Muhammed Fatih 164
Acer, Duygu 188
Açar, İbrahim Halil 212
Açar, Nuray Gül 212
Açmaz, Banu 231
Aghazada, Nigar 148, 236
Ağargün, Besim Fazıl 148
Ahıska, Yiğit Can 211
Ahmed, Melin Aydan 268
Ak, Ahmet Bahadır 262
Akaltun, Nazime 323, 338
Akarca, Funda Karbek 310
Akarca, Ulus Salih 142
Akar, Harun 106, 138, 165, 196
Akarsu, Mesut 136
Akay, Olga Meltem 300
Akbaş, Muhammet Mikdat 178
Akçalıoğlu, Doğukan 141
Akçay, Seçkin 92
Akçimen, Sultan 323
Akçura, Can 95
Akdağ, Seyit İbrahim 89, 125
Akdoğan, Ali 286
Akdoğan, Mehtap 332
Akdoğan, Selma 141
Ak, Emine Kübra 288
Akgün, Didar Elif 258
Ak, Güneş 76, 309, 313
Akgün, Gizem Akkaş 197
Akın, İmge 114
Akın, Kaan 235
Akın, Seydahmet 120, 191, 193, 238,
239, 264, 265
Akkaş, Özlem Altınbaş 316, 320
Akkaya, Onur 141
Ak, Müzeyyen Aslaner 218
Ak, Numan Emre 288
Akova, Murat 33
Akpınar, Hale 90, 122, 138
Akpınar, Nilay Bektaş 316, 320, 333
Akpınar, Timur Selçuk 148, 170, 173,
225

Aksakal, Berrin 305
Aksu, Kenan 300
Akşit, Zehra 151
Aktaş, Gülali 116, 150, 171, 186, 200,
218, 284
Akyıldız, Murat 175
Akyol, Merve Aliye 325
Akyüz, Filiz 136, 140
Alacacıoğlu, İnci 212
Alakuş, Ömer Faruk 123
Alan, Aydan Mütiş 266
Alanlı, Recep 28
Alataş, Özkan 125
Alaylar, Yücel 171

Alay, Mustafa Tarık 255
Alışık, Murat 27
Alican, Esma Nur 338
Alimoğlu, Ceren Cennet 278
Alkaç, Ümmihan İşoğlu 24
Alkan, Betül 102, 152
Alkan, Samet 95
Alp, Alparslan 33
Alpargan, Reşit Emre 268
Alparğan, Reşit Emre 306
Alperen, Cemile Cansu 202
Altan, Vehbi 93, 99
Altay, Canan 103
Altınel, Merve 194
Altınışık, Ahmet 270
Altınkaynak, Mustafa 112, 148, 170,
173, 225
Altın, Soner 258
Altıntaş, Alara 262
Altıntaş, Neriman Defne 74
Altıntaş, Zeynep Nur 165
Altıntop, Sabri Engin 205
Altunbaş, Merve 58
Altun, Bülent 248
Altunok, Damla 179
Andaç, Berk 229
Arda, Esma Merve 146, 226
Ardeniz, Fatma Ömür 82
Argon, Murat 31
Arıcı, Mustafa 248
Arıcı, Sena 33, 145, 146, 177
Arıkan, İzzet Hakkı 256
Arıkan, Rukiye 277
Arık, Deniz 153
Arkutcu, Elif Nur 177
Ar, Muhlis Cem 58, 232
Arpacı, Afey 316
Arpaçoğlu, Görkem 232
Arslan, Ahmet Melih 141, 271
Arslan, Cemre Gönenç 181
Asarcıklı, Lale Dinç 60
Aslan, Ali 149
Aslan, Damla 220
Aslan, Gökhan 36
Aslan, Kevser Sevgi Ünal 316
Aşıcıoğlu, Ebru 256
Aşkar, Selva Ezgi 336
Atabay, Yusuf 282
Ataca, Evrim 65
Ataca, Mert Can 71, 90, 125
Atakan, Beyza Macunluoğlu 161
Atak, Burçin Meryem 171
Ataoğlu, Hayriye Esra 41
Ataş, Dilek Barutçu 256
Atay, Ahmet Engin 237
Atay, Kadri 126
Ateş, Kenan 266
Atıcı, Sercan 206
Atış, Özge 296
Atik, Tahir 310
Atlı, Hasan 46
Aycil, İpek 327

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Aydemir, Mustafa 340
Aydın, Ahmet 97
Aydın, Ali Ekrem 56
Aydın, Ata 103
Aydın, Cağlar Özer 51
Aydın, Çağlar Özer 57, 208, 209, 210, 211
Aydın, Kaniye 119
Aydınok, Yeşim 31
Aydın, Özgür 310
Aydın, Tahacan 79, 106, 276
Aydın, Tayyip İlker 213
Aydın, Tuğba 211
Aydoğan, Mehmet 72
Aygül, Yusufcan 311
Aygün, İsmail Eray 111, 180
Ayhan, İhsan 155
Ayık, Derya Bıçak 329, 342
Aykan, Musa Baris 66
Ayman, Canan Dinar 92
Aytaç, Sema 320, 329, 331
Aytemir, Kudret 286
Ayyıldız, Devran 330
Ayyıldız, Talat 36

B

Babacan, Önder 211
Baghirova, Parvin 141, 142, 232
Bağcı, Yunus 123
Bahar, Banu 240
Bahat, Gülistan 51, 52, 57, 208, 209,
210, 211
Bakkaloğlu, Oğuz Kağan 35, 76
Balık, Emre 175
Balkan, İlker İnanç 182
Baloğlu, İsmail 31, 64
Bardak, Ali Emre 242
Barutçuoğlu, Burcu 76
Başaran, Nursel Çalık 46
Başaran, Seniha 117
Başbınar, Yasemin 65
Başpınar, Şura Nur 301
Baş, Süleyman 161, 226
Batır, Setenay 324
Bavunoğlu, Işıl 162, 255, 272
Bayhan, İbrahim 86
Bayoğlu, Vedat İbrahim 277
Bayrak, Civanmert 95, 180, 222
Bayrak, Muharrem 269
Bayraktaroğlu, Selen 82
Bayram, Nazan 316
Bebek, Sinem 330
Bedir, Ömer 60
Bektaş, Erdem 96, 118, 136, 179
Bektaş, Hicran 323, 336, 341
Bengi, Göksel 125
Bengisu, Serkan 52
Benli, Aysun 117
Benlioğlu, Beyza Nur 251
Benzer, Hilal 330
Berberoğlu, Cansu Belge 57
Berker, Ertaç 182

345

Berk, Selin 313
Beşışık, Fatih 139, 170
Beşışık, Selman Fatih 118
Beşışık, Sevgi 170, 224
Beşışık, Sevgi Kalayoğlu 229, 235,
242, 243
Beyza, Beyza 51
Biçer, Emine Kır 333
Bilen, Arzu 92
Bilen, Habib 92
Bilge, Nazife Şule Yaşar 289
Bilgiç, Başar 52
Bilgin, Aylin 337
Bilgin, Emre 286
Bilgin, Ersel 96, 118, 136
Bilgin, Fatma 331
Bilgin, Satılmış 116, 150, 171, 186,
218, 284
Bilir, Cemil 66
Bilir, İbrahim 332
Bingöl, Züleyha 170
Binici, Doğan Nasır 171
Binicier, Hatice Çilem 138
Binnetoğlu, Emine 153
Birinci, Duygu 194
Birol, Alara 106
Bodur, Melek 128
Boğatekin, Gülhan 82
Boral, Barış 259
Borlu, Fatih 94, 128, 129, 141, 142,
212, 274
Bosna, İslam Çağrı 290
Bosna, Selime Güney 290
Bostancı, Emre 236
Bozagcı, Özlem 228
Bozagcı, Özlem Özlem 184
Bozağcı, Özlem 247
Bozgül, Miray Kılınçer 81
Bozgül, Şükriye Miray Kılınçer 76, 309,
310, 313
Bozkaya, Damla Nur 317
Bozkaya, Seniha 64
Bozkına, Ali Çağatay 88, 151
Bozkına, Zehra Akşit 88
Bozkurt, Ayşe Bengü Kandemir 31
Bozkurt, Bengü Kandemir 114
Bozkurt, Devrim 76, 81, 309, 310, 313
Bozkurt, Meriş Esra 209, 210
Bozkurt, Süheyla Uyar 228
Bozkurt, Yalçın 39
Bozyel, Emel Aslan 258
Böyük, Banu 61, 120, 191, 193, 238, 239,
264, 265
Bulut, Esra Ateş 56
Burkey, Fatma Gönül 316
Büberci, Refika 102
Bücük, Pınar Sırmatel 206
Bülbül, Büşra 130, 158, 160, 222, 270
Bülbül, Elif 323
Bülbül, Erdoğan 258
Bülbül, Mustafa Cem 163, 164, 187, 190
Büşra Çetinel 142
Büyükbabani, Nesimi 242

19-23 Ekim 2022 – ANTALYA

DIZIN

C

Can, Başak 144
Canbolat, Özlem 319
Can, Büşra 52
Candar, Ömer 243
Can, Gerçek 71
Can, Melodi Gizem 254
Can, Miraç Tuğba 120, 238
Can, Özge 310
Canöz, Tevhide Betül İçli 202
Cansız, Gizem 320
Cansu, Döndü Üsküdar 284
Cantürk, Cansu 226
Cayanoğlu, Semiye 99
Cebeci, Selin 299
Cederholm, Tommy 211
Ceyhan, Özlem 342
Ceyhan, Yasemin 321, 343
Cindoğlu, Çiğdem 61
Civelek, Emine Aşcı 208
Coşkuner, Muhammed Ali 203
Coşkun, Esen 266
Coşkun, Hasan Şenol 280
Coşkun, Mehmet Veysel 34
Coşkunpınar, Muharrem 248
Cüre, Osman 294

Ç

Çadırcı, Kenan 269
Çağatay, Arif Atahan 117
Çağlayan, Gülsüm Akgün 239
Çakal, Bülent 35
Çakal, Erman 25, 89
Çakıcı, Aynur Ekren 332
Çakır, Özlem 331
Çakır, Teoman 105
Çaklılı, Özge Telci 96
Çalapkulu, Murat 25, 89
Çalım, Aslıhan 128, 211, 283
Çalışkan, Sarper 142, 212
Çam, Ayşe Burcu 91
Çapan, Nilay Güldür 51
Çapoğlu, İlyas 92
Çatıkkaş, Nezahat Müge 51, 57, 210
Çatlı, Mehmet Mutlu 203
Çat, Osman Sertaç 213
Çavdar, Rümeysa 270
Çavdar, Sibel 206
Çavuş, Bilger 118, 136
Çayır, Derya 25, 89
Çekiç, Deniz 43, 66
Çekin, Ruhper 72
Çelebi, Abdussamet 277
Çelebi, Oğuz 163, 164, 187, 190
Çelik, Aykut Ferhat 35
Çelik, Direnç Şerif 302
Çelik, Ferya 336, 341
Çelik, Mehmet 119, 214
Çelik, Seda 267
Çeşmeci, Engin 252
Çetik, Sıla 282
Çetin, Arife Altın 323
Çetin, Bahar Tekin 180
Çetinbaş, Ali Öncü 106
Çetin, Denis 81

Çetinel, Büşra 142
Çetiner, Mustafa 313
Çetin, Güven 220, 230
Çetin, Hüseyin 150
Çetinkalp, Şevki 105, 114
Çetinkaya, Ali 119
Çetinkaya, Onur 324
Çetin, Merve 158
Çetin, Okan 179, 224
Çetin, Övgü 186, 187
Çevik, Banu 325
Çınar, Fatma İlknur 330
Çınar, Olgu Erkin 234
Çırak, İbrahim 146
Çiçek, Beyza 204
Çiçek, Filiz 317
Çiçek, Özgün 297
Çiftçi, Ahmetcan 236, 258
Çiftçi, Aslı Dilara Kip 70
Çil, Eylem Özgün 194
Çinkooğlu, Akın 179
Çoban, Mehmet Meriç 121, 122, 233
Çoban, Nur Sena 194
Çobanoğlu, Ümit 124
Çoban, Seda 130
Çoşkun, Hasan Şenol 278
Çöküş, Emine Aslan 126
Çömlekçi, Abdurrahman 88, 89
Çöpür, Sidar 163, 164, 175, 187, 190
Çubukçu, Sinem 243
Çümen, Hande 223, 290

D
Dağlı, Ülkü 135
Dal, Furkan 274
Dalgıç, Ceyda Tunakan 81, 82, 84
Dane, Faysal 69
Dede, Süleyman Emre 131
Değer, Özgür 245
Delibalta, Dilan 272
Deligönül, Adem 323
Demir, Ahmet Muzaffer 58
Demiralay, Fadime Nur 159
Demir, Ali Aslan 72
Demirci, Buket 43, 50
Demirci, İrem 300
Demirci, Meltem Sezis 251
Demir, Ece Seçgin 190
Demirel, Ahmet 175
Demir, Elif 172, 307
Demir, Ezgi 194
Demir, Günseli 67, 279
Demiriz, Itır Şirinoğlu 79
Demirkan, Nazlınur 335
Demir, Meryem 82
Demiroğlu, Songül 323
Demir, Semra 83
Demir, Tevfik 103
Deniz, Nur Sema 235
Deniz, Rabia 298
Derebek, Erkan 71
Derici, Serhan 122
Dikici, İbrahim Caner 326
Dilber, Feyza 98
Dilekçi, Esra Nur Ademoğlu 27

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Dincer, Cahit 42
Dinçer, Ceyda 98
Dinç, Fatma 329
Dinler, Mustafa 284
Dirim, Ahmet Burak 258
Dirim, Merve Güzel 268
Dizman, Gülçin Telli 33
Doğan, Ayşe Buket 319
Doğan, Bekir 240
Doğan, Beyza 44, 91, 93, 130, 131,
138, 158
Doğan, Derya Akça 329
Doğan, Elif Ece 83
Doğan, Serhat 87
Doğan, Sümeyye Hilal 264
Doğantekin, Betül 192
Doğru, Hakkı Hamid 165
Doğukan, Ayhan 62
Doğu, Mehmet Hilmi 237
Dokuyan, Haydar Can 163
Dolu, Süleyman 90, 125
Döner, Ayser 337, 342
Döngelli, Hüseyin 111, 136, 180, 221,
295

Dönmez, İbrahim 60
Dönmez, Melike 272
Dumak, Tuba 61
Duman, Tuba Taslamacıoğlu 27, 116,
150, 171, 186, 200, 284
Duman, Tuba Taslamcıoğlu 218
Duran, Fikret 156
Durmuş, Merve Eren 113, 203
Durmuş, Nurdan Şentürk 52, 115
Düzova, Ülkü Saygılı 343

E

Ecemiş, Sertaç 214
Efe, Serdar 204
Ekdal, Ayşe 106
Eker, Edibe Sevde 41
Elçioğlu, Ömer Celal 256
Ellidokuz, Ender Berat 151
Elmaağaç, Merve 218, 231
Elverdi, Tuğrul 232
Emecen, Durdugül Ayyıldız 310
Emekdaş, Barış 111
Emekli, Selinay 133, 144
Emeksiz, Gaye Fitoz 26
Engin, İsmail 42
Eraksoy, Ömer Haluk 117
Eraydın, Ayten 100
Erbaş, Gizem Şehriban 337
Erbay, Ege 125
Ercelip, Özlem 277
Erdem, Hazal 119
Erdemir, Mete 306
Erdem, Simge 112, 224, 229, 235, 236,
242

Erden, Abdulsamet 303
Erden, Ecem Bilgehan 132
Erdoğan, Adem 176, 181, 288, 289
Erdoğan, Bülent 268
Erdoğan, Mehmet 97, 105, 179
Erdoğan, Mustafa 299
Erdoğan, Tuğba 51, 211
Erdoğmuş, Şiyar 257

346

Eren, Mehmet Ali 87
Eren, Özgür Can 228
Erez, Yeşim 71
Erge, Eray 150, 171, 284
Ergin, Ayşe İpek 194
Ergin, Nurten Seda Korkmaz 139, 292
Ergül, Metin 249
Ergün, Hediye Büşra 194
Erkut, Murat 124
Erman, Hande 120, 191, 193, 238, 239,
264, 265
Ermiş, Sevilay Süreyya 204
Eroğlu, Hacer 342
Eroğlu, İmdat 248
Erol, Fatma 208
Erol, Sevgi 108
Erözkan, Gözde Kurtuluş 155
Ersal, Tuba 243
Ersan, Sibel 261
Ersoy, Melike 290, 293
Ersöz, Betül 124
Erşahin, Recep 313
Ertekin, İbrahim 263
Erten, Nilgün 148, 173, 225
Erten, Sebile Nilgün 170
Ertuğrul, Eda 332
Ertunç, Onur 280
Erul, Enes 33, 269
Erzin, Yusuf Ziya 35
Esatoğlu, Sinem Nihal 71, 73, 182
Esen, Bahar Artım 72
Eşkan, Yeter Eylül Bayram 129, 166
Eşkazan, Tuğçe 142
Evrensel, Türkkan 323
Ezber, Rabia 174

F

Faikoğlu, Gökhan 60
Fatoş Önen 71
Fedai, Ahmet Burak 252
Ferliçolak, Leyla 74
Fetullahoğlu, Zeynep 57
Fici, Francesco 59
Fidan, Evren 281
Fresko, İzzet 73

G

Gavcar, Doğan Can 194
Gelincik, Aslı 83
Gencer, Hüseyin 119
Genç, Ahmed Bilal 43, 66
Genç, Ahmed Cihad 43, 66
Gençdal, Genco 175
Genç, Fatıma Nevay Ersal 89
Genç, Nur İlayda 262, 296
Gerçeker, Emre 38
Gerçek, Öykü Zeynep 211
Gezer, Naciye Sinem 194
Gödeoğlu, Ümmü Nur 226
Göger, Ezgi Nazlı 146
Gökalp, Fatma 323
Gökçayoğlu, Korhan 193
Gökçe, Emine Üstün 316
Göker, Erdem 70
Gökler, Hüseyin 66

19-23 Ekim 2022 – ANTALYA

DIZIN
Gök, Mehmet Gökhan 259, 271
Gökmen, Emine Nihal Mete 81
Gökmen, Erhan 273
Gökmen, Nihal Mete 81, 84
Göksoy, Yağmur 170, 225
Göksu, Sema Sezgin 280
Gökşın, İlknur 316
Göktepe, Mevlüt Hakan 44
Gönenli, Mehmet Gökhan 187, 190
Gönen, Mustafa Sait 110
Gönül, Çağrı 45
Gören, Hayri Kağan 296
Görgülügil, Gizem Zorlu 85
Görgülü, Numan 64, 250
Görünmezoğlu, Ayşen 59
Gözükara, Ekin 226
Guder, Nurdane 331
Guliyeva, Muzhgan 286
Guller, Nurana 254
Güder, Nurdane 331, 332
Gül, Ahmet 72, 148, 298
Gülbezer, Elif Er 164, 187, 296, 300
Gülcü, Aytaç 125
Güler, Ezgi 97, 108
Güler, Kerim 332
Güler, Sevil 321, 324, 343
Güller, Nurana 252, 258, 260
Gülle, Semih 71
Güllüce, Büşra 186
Güllü, İbrahim 269
Güllü, İbrahim Halil 234
Gülmez, Meltem Demirtaş 102
Gül, Nurdan 96, 101
Gülpak, Merve 331
Gülpınar, Aytül 239, 264
Gülseren, Übeyde Ayşe 298
Gülseven, Merve Erol 174
Gülşen, Ece Duygu 257
Gültekin, Burak 236, 252, 260
Gültürk, Emine 240
Gümüş, Aysucan 97
Gümüşburun, Reyhan 82
Gümüşer, Gökçe 168
Gümüşkaya, Perihan Özkan 175
Günal, Ali İhsan 218
Günaydın, Şenay 57
Günay, Hüseyin 84
Gündoğdu, Abidin 168
Gündoğdu, Barış 287, 296
Gündoğdu, Elif 153
Güner, Sabriye 304
Güneş, Ajda 223, 232
Güney, Başak Çakır 190, 192
Güney, Sedat Can 95
Gürel, Besra Hazal Yeşil 89, 97
Güreli, Meryem İrem 261
Güreşçi, Servet 303
Gürkan, Emel 217
Gürler, Mehmet Yavuz 129
Gürses, Bengi 175
Gürsoy, Gül 131
Gürsoy, Onur 111
Gürsu, Meltem 256
Güven, Alper Tuna 41, 154, 205, 250
Güven, Damla Karadeniz 41
Güven, Deniz Can 269

Güven, Gülay Sain 46
Güvercin, Beyhan 247
Güzel, Büşra 189, 301
Güzel, Süleyman Sami 162

H

Habip, Ali Mert 142, 212
Hacıaliooğlu, Ali Cem 219
Hacıoğlu, Buse 172, 291
Hacıoğlu, Sibel 200, 244
Hacışahinoğulları, Hülya 83, 101
Hacişahinoğulları, Hülya 96
Hakim, Gözde Derviş 138
Hamuryudan, Vedat 71, 73
Hanağası, Haşmet 52
Hançer, Hakan 197
Hançer, Hatike 197
Hasbal, Nuri Barış 169, 262
Hatamova, Gülcahan 81
Hatemi, Gülen 71, 73
Hatemi, İbrahim 35
Havuz, Ahmet 168
Havvat, Nebil 310
Hekimgil, Mine 76, 179
Hekimsoy, Zeliha 95
Helin Yesin 289
Hızal, Mustafa 27
Hunutlu, Fazıl Çağrı 243
Hurşitoğlu, Mehmet 144, 199
Hürdoğan, Özge 260
Hüseynova, Şefa 184, 228

I

Irmak, Sedat 199
Isıyel, Dilara Toka 67
Ismayilov, Rashad 234, 278
Işık, Arzu Cennet 120
Işıklıgil, İlker 95
Işık, Metin 302
Işık, Selver 277

İ

İcin, Buket Büşra 27
İcin, Mehmet 27
İğret, Nazlıcan 157
İhtiyaroğlu, İlker 276
İkizceli, Türkan 57
İlaslan, Emine 322, 340
İlhan, Birkan 52
İlhan, Yusuf 278, 280
İlik, Hatice Kübra Zenger 231
İlter, Kaan 56
İlter, Sümeyra Mihrap 338
İnanç, Murat 72
İnan, Dilara 323
İnan, Osman 34
İnan, Sinem 82, 84
İntaş, Kadir 125, 135
İpar, Özlem 56
İskit, Arzu Topeli 286
İstemihan, Zülal 140
İşsever, Kubilay 43, 66
İyidir, Özlem Turhan 202
İzlimek, Uğur Can 217

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

K

Kabaca, Dilan 191
Kabaoğlu, Ceren 105
Kaboğlu, Hatun 128
Kaçan, Selen Baloğlu 67, 279
Kaçan, Turgut 67, 279
Kadı, Burcu 157, 185
Kağızmanlı, Hilal 164, 187
Kahveci, Hafize Nihal 47
Kahvecioğlu, Esra Deniz 144
Kalaslıoğlu, Başak Gülşah 277
Kalav, Simge 322
Kalaycı, Tuğba 252
Kalyoncuo, Servet 342
Kalyoncu, Umut 286
Kama, Ebru Teberik 140
Kamburoğlu, Aynur 147
Kamışlı, Berfu Yeşilli 194
Kanadlı, Keriman Aytekin 319, 333
Kanat, Burhan Hakan 87
Kanbur, Büşra 66, 90, 270
Kan, Hatice Kübra 196, 261
Kanıtez, Nilüfer Alpay 187
Kansu, Ahmet Doğukan 63
Kantarcı, Didar Beyza 116, 200
Kapar, Berkay 278
Kaplan, Mustafa 42, 186, 187, 190,
192, 296
Karaahmetoğlu, Selma 34, 188
Karaali, Zeynep 102, 133, 144, 168, 199
Karaaslan, Hüseyin 24, 25, 86, 87
Karabay, Umut 150
Karaca, Büşra 43
Karaca, Cebrail 260
Karaca, Dilan 260
Karadağ, Fatma Keklik 84, 114
Karadakovan, Ayfer 323, 338
Karadaş, Nihal 31
Karagöl, Şükriye 143
Kara, Güler 343
Karagün, Barış 217
Karahan, Büşra 171
Karahancı, Esat Cihan 61
Karahan, Erdem 161, 287
Karahan, Hafize Tuğba 161, 287
Karakaya, Pınar 91
Karakoç, İlhan Metehan 179
Karaman, Zehra Tuba 81
Kara, Mete 299
Karandere, Faruk 240
Karanfil, Elif Gizem 191
Karan, Mehmet Akif 51, 57, 208, 209,
210, 211
Karaoğlan, Beliz Bahar 333
Karaoğlan, Gündüz 139, 224
Karaoğullarindan, Ümit 37
Karayıldız, Ümmügülsüm 168, 228
Karpuz, Hakan 60
Kartın, Pınar Tekinsoy 321
Kaşifoğlu, Timuçin 289
Katı, Merve Özge 138, 158
Katı, Özge Merve 160
Katırcı, Selim 215, 285
Kavakalan, Gülin 165
Kavak, Melek 331
Kavak, Selçuk 149

347

Kaya, Bülent 259
Kaya, Hamza 186
Kaya, Mina Gülfem 28
Kaya, Ömer Vural 169
Kaya, Sibel Yıldız 182
Kaya, Zeynep Irmak 42, 204, 227
Kayhan, Sanem 89
Kayış, Deniz 293
Kaymakoğlu, Sabahattin 136, 140
Kazancıoğlu, Rumeyza 256
Kekilli, Murat 131
Keleş, Beyza 146
Keleş, Ümit Yavuz 247
Kemeç, Gamze 225
Kemik, Fatih 117
Kertmen, Neyran 248
Keser, Gökhan 81
Kesgin, Yavuz Erkam 262
Kesiktaş, Fatma Nur 211
Keskinkılıç, Merve 65, 277
Keskinler, Miraç Vural 121
Keskin, Lezan 87
Keskin, Özcan 120, 191, 193, 238, 239,
264, 265
Kıkılı, Cevat İlteriş 112
Kılavuz, Aslı 208
Kılıçbağir, Emine 274
Kılıç, Cihan 51, 57, 208, 209, 210, 211
Kılıç, Mustafa Kemal 131, 152
Kılıç, Nazlı 56
Kılıç, Özgür 311
Kılıç, Süleyman 42
Kılıçtaş, Ahmet Ufuk 161
Kılıçtaş, Bilgeşah 161, 294
Kılınç, Ali Yaşar 60
Kılınç, Melis 270
Kılınç, Onur Can 143
Kılınç, Sevtap 143
Kıraç, Vural 121
Kırca, Kamile 326
Kır, Seher 75
Kısakol, Gürcan 109
Kıyan, Esen 72
Kızılkılıç, Osman 71
Kızıltunç, Çağrı 150, 171, 284
Kilit, Türkan Paşalı 182, 197, 240
Kimyon, Uğur 162
Kirazoğlu, Damla Aslan 230, 256
Kiraz, Sedat 286
Kitapçı, Özge 161, 294
Kocaaslan, Erkam 57
Kocabaş, Gökçen Ünal 105
Kocabaş, Mehmet Emin 86
Koca, Didem 300, 310
Kocakaya, Derya 115
Kocaoğlu, Fatma Ece 149
Koca, Oğuzhan 255
Kocasoy, Elif Orhan 72
Koca, Tuba Güllü 243
Koçak, Fatma Özge Kayhan 208
Koç, Emrah 289
Koçyiğit, Rabiya Tuğçe 309
Koçyiğit, Süleyman Emre 56
Kokoğlu, Gizem Leyla 94
Konur, Kamil 161
Konyaoğlu, Hilal 24, 235, 252, 260

19-23 Ekim 2022 – ANTALYA

DIZIN
Korkmaz, Cengiz 284
Korkmaz, Merve Çağla 189, 278, 301
Korkmaz, Nurten Seda 101
Korkmaz, Serdal 218, 231
Korkut, Gizem 251
Korkut, Mustafa Ali 108
Koyuncu, Adem 174
Koyuncuoğlu, Alper 194
Kökçeoğlu, Seher 131
Köker, Gökhan 60, 203
Köker, Gülhan Özçelik 203
Köklü, Huzeyfe 146
Kök, Vuslat 200
Kölemen, Erdem 272
Köse, Ahmet Fatih 45
Köse, Murat 24, 159, 179, 219, 332
Köse, Timur 309
Köstek, Osman 277
Kötekoğlu, Demet 151
Köymen, Görkem 82
Kul, Seval 316
Kum, Aslı 218, 231
Kumbasar, Abdulbaki 240
Kumlu, Işıl 247
Kural, Elif Ersen 236, 263
Kural, Ragıp Fatih 236, 263
Kuran, Sedef Özdal 39
Kursat, Firuze Midi 79
Kursat, Hakan 115
Kurtipek, Alican 34
Kurtipek, Ali Can 188
Kurtulmuş, İkçe Akgün 310
Kurtulmuş, İlkçe Akgün 313
Kurtuluş, Elif 67
Kuşkonmaz, Şerife Mehlika 102
Kutlay, Raziye Nur 337
Kutluay, Ahmet 239, 244
Kutluay, Fatıma Özkaya 100, 239, 244
Kutlubay, Zekayi 73
Kutlu, Özgür Timuçin 215, 245, 285
Kutlu, Özlem 119
Kutlu, Türkan Sena Çağlak 215, 285
Kutlutürkan, Sevinç 326
Küçük, Eda 240
Küçükgüçlü, Özlem 325
Küçükmetin, Nurten Türkel 132
Küçükşahin, Orhan 303

M

Majidova, Nargiz 277
Malkan, Ümit Yavuz 234
Mamiş, Mehmet Selim 24, 25, 61,
86, 87
Mammacıoğlu, Melis 89
Mammadzada, Nurlan 181
Manoğlu, Berke 125
Medetalibeyoğlu, Alpay 24, 159, 179,
219, 332
Mehdıyeva, Dılbar 266
Melikoğlu, Melike 73, 304
Mercan, Erman 76
Mesci, Banu 178
Mesçi, Banu 191
Metin, Zehra Gök 317, 342
Mıdık, Mustafa Murat 179
Mirioğlu, Şafak 256

Muradova, Gulana 194
Muratoğlu, Çağrı 101
Murt, Ahmet 255
Mutlu, Ümmü 136
Muz, Gamze 325, 337
Müftüoğlu, Tuba 317

N

Nacakçı, Didar 218
Nalçacı, Meliha 327, 331
Nart, Deniz 97
Nasrullayeva, Fidan 104
Nazlı, Arzu 89, 194
Nazlı, Hamza Ekmel 196, 261
Nisanoğlu, Kaan 274
Noyan, Gökçin 50
Nural, Mehmet Selim 36
Nuriyev, Kanan 331
Nuriyev, Kenan 83
Nur, Muhammet Esvet 196

O

Odluyurt, Hülya 213
Oğuz, Aysel 130, 158, 160, 222, 270
Oğuz, Vildan Avkan 180
Oktay, Muhammed Emin 194
Okudur, Saadet Koç 56
Okumuş, Aysu 212
Okuturlar, Yıldız 204
Olcar, Sercan 304
Olgun, Nermin 319, 333
Onan, Engin 259
Onar, Mediha İrem 237
Onur, İlknur Deliktaş 69
Oral, Gizem 128, 129, 166, 283
Orhan, Bedrettin 243
Oruç, Hüseyin 176, 181, 284
Osmanbaşoğlu, Emre 169, 187
Ovayolu, Nimet 316, 329, 330
Ovayolu, Özlem 316, 320, 324, 329,
330, 331, 336, 338
Oyacı, Yasemin 24
Oygür, Çağdaş Ş. 297

Ö

Öcal, Mahmude Lale 72
Ödemiş, İlker 165
Öksüz, Sıla 61
Ömürlü, İmran Kurt 43
Önalan, Erhan 46
Önal, Ceren 248
Önal, İbrahim 142
Önel, Mustafa 24
Önen, Fatoş 71
Öner, Hatice 108
Önlen, Esen 109
Ören, Meryem Merve 210, 211
Örmeci, Aslı Çifcibaşı 83, 118, 136, 140
Örmeci, Aslı Çiftçibaşı 139
Örnek, Ece 66, 145, 177
Özalp, Fatma Gülçin 210
Özcan, Mehmet Ali 233
Özcan, Melis Damla 275
Özcan, Yurdaer 60

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Özçelik, Hanife 337
Özdede, Murat 41, 46, 205, 234, 278
Özdemir, Bahar 303
Özdemir, Nilüfer 95
Özdemir, Zübeyde Saygılı 308
Özdil, Kamuran 325
Özelsancak, Rüya 250
Özer, Çağlar 211
Özer, Hakan 31, 64
Özer, Suzan 135
Özgeyik, Mehmet 60
Özgül, Ecem 325
Özgüler, Yeşim 71, 73
Özışık, Hatice 31, 94, 97, 105, 108,
114, 179
Özışık, Lale 46
Öz, İzzet Onur 157
Özkalemkaş, Fahir 243
Özkanat, Cemaynur 320
Özkan, Ayşegül Ertınmaz 247
Özkan, Burcu Yıldırım 264
Özkan, İlknur 322
Özkan, Melek 86, 146
Özkan, Sevgi Arslan 246
Özkan, Sevil 146
Özkan, Yazgülü Cansu 138
Özkaya, Hande Mefkure 110
Özkılıç, Ahmet Taha 168
Özkılınç, Sena 94
Özkocaman, Vildan 243
Özkök, Serdar 51, 52
Özlü, Can 240
Öz, Mehmet 309
Özmen, Deniz 226
Öz, Merve 149
Özoğul, Murat 71
Özoğul, Yeliz Yağız 71, 73, 110, 202, 260
Öz, Rabia 98, 127, 308
Öz, Rıza Burak 98, 127, 308
Özsan, Nazan 179
Özsoy, Neslihan 175
Özsüt, Halit 117
Öz, Şerife Gül 46
Öztürk, Elif Gülay 146
Öztürk, Elif Sözeri 326
Öztürk, Emine 138, 158, 160, 222
Öztürk, Fazilet 155
Öztürk, Gamze 218
Öztürk, Gülhan Küçük 325
Öztürk, Gülistan Bahat 57, 210, 211
Öztürk, Hüseyin Ali 29
Öztürk, Ramazan İlter 325
Öztürk, Savaş 57, 211
Öztürk, Yasemin 173
Öztürk, Yasin 31
Öztürk, Yelda 204
Öztürk, Zeynep 171
Öztürk, Zeynep Özge 46
Özufacık, Pınar 95

348

P

Parlak, Gülnihal 343
Pashayev, Tural 223
Paydaş, Saime 259
Paydaş, Semra 274
Pehlivan, Buket Dağgören 141, 142,
212

Pehlivan, Erhan Davut 141, 142, 212
Pehlivan, Mustafa 24
Pehlivan, Sacide 24
Polat, Bünyamin 109
Polat, Furkan 223, 290
Polat, Mehmet 247
Poturoğlu, Şule 133

R

Rasulova, Nubar 101

S

Sabuncu, Tevfik 25, 87
Saçar, Duygu Erbaş 51
Sağır, Selen 152
Sağır, Semih 194
Sağlıker, Hasan Sabit 156
Sahin, Taha Koray 33
Saka, Bülent 148, 170, 173, 225
Salihoğlu, Ayşe 232
Salmanoğlu, Musa 186
Salman, Ozan 253
Saltoğlu, Neşe 182
Samur, Berat 332
Sapmaz, Hakan 306
Saraç, Betül 182
Saraç, Zeynep 94
Sarıbeyliler, Göktuğ 112
Sarıcaoğlu, Tuğba 33
Sarı, Gülden 174
Sarı, Gülşen 174
Sarı, Kutay 247
Sarı, Murat 277
Sarıoğlu, Sülen 65
Satıcı, İbrahim Halil 319
Satış, Neslihan Kayahan 51, 56, 172
Savaş, Yıldıray 57
Saydam, Güray 232
Saygılı, Fatih 38
Saygılı, Füsun 94
Sayın, Gözde Yeşil 24
Sazak, Yasemin 319, 333
Seçkin, Hüma 121
Seçmeler, Ayşegül Bilici 331, 332
Selçukbiricik, Özlem Soyluk 96, 101
Selçuk, Nedim Yılmaz 31
Semiz, Hüseyin 60, 200
Sencar, Muhammed Erkam 25, 89
Serçe, Sibel 316, 335, 338
Serin, İstemi 237
Serpici, Ayşe 329
Sert, Cansu 197
Sevencan, Nurhayat Özkan 247
Seven, Mehmet 255
Sever, Nadiye 277
Sevgili, Ayşe Meltem 143
Sevgili, Bahar 223

19-23 Ekim 2022 – ANTALYA

DIZIN
Sevimli, Belgin Kılıç 197
Seyahi, Nurhan 260
Seyhan, Simay 92
Seyrek, Fatmatüzzehra 292
Sezgin, İbrahim Halil 24
Sezgin, Zeynep 141
Sınlık, Emine 190, 192
Sırakaya, Hatice Aslan 119
Sin, Aytül Zerrin 84
Smith, Lee 56
Solak, Yağmur Göksoy 148, 173
Soyer, Nur Akad 76, 84, 114, 309
Soylu, Selman 283
Soysal, Pınar 56, 325
Soytürk, Müjde 125
Sönmez, Ceren Keleş 47
Sönmezer, Meliha Çagla 33
Söylemez, Burcu Akpınar 325
Sözel, Hasan 189, 301
Suer, İlknur 252
Sulu, Cem 110
Suner, Aslı 31
Suntur, Ceren 280
Sümbül, Hilmi Erdem 29
Sünbül, Ece Eylül Eron 105

Ş

Şabanoğlu, Cengiz 320
Şafak, Seda 260
Şahan, Seda 343
Şahin, Ezgi 240
Şahin, Fahri 58
Şahin, Koray 269
Şahin, Pelin 143
Şahin, Sevnaz 206
Şahintürk, Yasin 203
Şahvaledli, Aydan 159
Şahvediloğlu, Aydan 219
Şarer, Banu Yürekli 84
Şaşmaz, Aykut 84
Şendoğan, Damla Örs 257
Şen, Elif Itır 250
Şener, Yusuf Ziya 205
Şengüleroğlu, Hacer Tuğçe 240
Şengür, Emre 54
Şen, Hacer 258, 264
Şenkal, İbrahim Volkan 118
Şenkal, Naci 24, 72, 159, 179, 219,
331, 332
Şenkal, Volkan 139
Şen, Kübra 230
Şenol, Berrak Çağla 141, 271
Şenoymak, Mustafa Can 161
Şen, Öznur 57
Şen, Sait 251
Şentürk, Sibel 340
Şenyurt, Seda 167
Şerefhanlı, Mehmet 265
Şimdi, Ertunç 121, 167, 238
Şimşek, Ceprail 174
Şimşek, Ezgi 256
Şimşek, Gökçen Ömeroğlu 233
Şimşir, Ilgın Yıldırım 31
Şişman, İbrahim Talha 92

T

Taflan, Sıtkı Safa 73
Taghiyeva, Nigar 224, 235
Taha, Farah Jamal 224
Tahıllıoğlu, Yağmur 286
Tamsel, İpek 84
Tanoğlu, Alpaslan 161
Tanrıöver, Mine Durusu 33, 41, 46, 205
Tan, Semen Gökçe 325
Tanyel, Ömür 313
Tarhan, Ahmet 194
Tarhan, Emine Figen 290, 293
Tarhan, Mustafa Oktay 111, 122, 180,
194, 233
Tarhan, Sena Tokay 98
Tarım, Bahar Arıcan 59
Tari, Fırat 120
Taşçı, İlker 45, 51, 56, 146, 157, 172, 177,
181, 185, 291
Taşçı, Şükriye Karagöl 184
Taş, Hazel 242
Taşkaldıran, Işılay 202
Taşkın, Beyza 104
Taşkın, Gürhan 306, 307
Taşkın, Orhun Çığ 175
Taşkıran, Emin 285
Taş, Seda Selin 141
Taştekin, Fatih 300
Tatlı, Ali Murat 280
Tay, Kubilay 272
Tekeş, İrem Alkan 74
Tekgöz, Emre 157, 291
Tekin, Bilal 146
Tekin, Melisa Şahin 181
Tekinyıldız, Merve 25, 89
Tel, Burçin Meryem Atak 116, 150,
186, 200, 218, 284
Terkeş, Nurten 340
Terzioğlu, Beliz Mehveş Beşışık 243
Teymur, Aykut 124
Tiryaki, Tarık 331
Toka, Dilara 279
Tomar, Özdem Kavraz 114
Tonbul, Halil Zeki 31
Topal, Nurdan Papilla 193
Toprak, Ömer 258, 264
Toptaş, Mehmet 57
Toptaş, Tayfur 57, 216, 228
Toru, Havva Serap 280
Tosun, Pembe 93
Tozyılmaz, Fatma 274
Tözün, Nurdan 204
Trabulus, Sinan 266
Tseveldorj, Nomingerel 135
Tufan, Aslı 52
Tuğcu, Murat 256
Tunç, Gizem 274
Turna, Zeynep Hande 276
Tuzcu, Ayça 50
Tüfekçioğlu, Zeynep 52
Tükek, Nur Beyza 35, 73, 272
Tükek, Tufan 24
Tükel, Nurgül 192
Tülüce, Derya 326
Türker, Mehmet 274
Türkmençalıkoğlu, Mehmet 199

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Türkmen, Funda Müşerref 226
Türkmen, Kültigin 31
Tüzün, Esmanur Kaplan 183

U

Uçar, Didar 73
Ugış, Ayfer 114
Uğurlu, Çağrı Burak 83
Uğurlu, Serdal 73, 299, 301
Uludağ, Ahmet 156
Unal, Serhat 33
Urfalı, Furkan Ertürk 197
Uslu, Barış 240
Uşaklı, Saadet 282
Utku, İrem Kıraç 53, 54
Uyaroğlu, Oğuz Abdullah 41, 46,
205, 252
Uygunoğlu, Uğur 73
Uygun, Samet 164
Uysal, Funda Elmas 82
Uysal, Hilal Bektaş 43, 50
Uzman, Sinan 57
Uzun, Emine Selin 128
Uzuner, Nurdan 124
Uzun, Güllü Sandal 286
Uzunlulu, Mehmet 167
Uzun, Mehmet 66, 67, 270
Uzun, Ömrüm 33
Uzun, Yağnur 303
Uzun, Yusuf Emre 199

Ü

Ünal, Ahmet 180
Ünal, Büşra 243
Ünal, Derya 83
Ünal, Mehmet Çağrı 88, 89, 97, 103,
104

Ünal, Neslihan 274
Ünal, Nursemin 320
Ünalp, Ömer Vedat 310
Ünek, İlkay Tuğba 67, 270
Üner, Ayşegül 234
Ünsal, İlknur Öztürk 25, 89
Ünsal, Öykü 121, 122, 233
Ünsar, Serap 332
Ünverdi, Kübra Akay 243
Üsküdar, Oğuz 141
Üstündağ, Yasemin 109
Üstün, Hilal Sağıroğlu 216
Üzüm, Ayşe Kubat 96, 101, 112

V

Varol, Gülcan 143
Vatansever, Sezai 268
Velioğlu, Arzu 256
Vural, Filiz 223
Vural, Kurtuluş 85
Vurgun, Abdullah 343

349

Y

Yabancı, Fatma Aybüke 249
Yağcı, A. Münci 48
Yalav, Orçun 274
Yalçın, Boran 227
Yalçın, Eren 136
Yalçınkaya, Asena Serap 62
Yalçınkaya, Yasemin 72, 292
Yalçın, Mazhar 57
Yalgın, Rumeysa 313
Yalın, Gülşah Yenidünya 101
Yanaş, Gamze 156
Yapalı, Suna 204
Yardımcı, Özge 142
Yarkıcı, Hakan 138
Yaslıkaya, Şendağ 274
Yaşar, Alper 277
Yaşar, Fatma Zehra 98
Yavuz, Dilek 98
Yavuz, Dilek Gogas 92, 108
Yavuz, Melike Hazal 220, 256
Yavuz, Serap Şimşek 117
Yavuzşen, Tuğba 65, 66, 277
Yaylacı, Selçuk 43, 66
Yazıcı, Halil 179, 254, 258, 260
Yazıcı, Hasan 73
Yazıcı, Melike 67, 279
Yegen, Gülçin 242
Yeğen, Gülçin 229, 240
Yelli, Rabia 273
Yener, Abdullah Serkan 90, 97, 104
Yenerel, Mustafa Nuri 112, 236
Yeniçeri, Murat 161
Yenidoğan, Elif Selin 191
Yenigün, Selcan 301
Yerli, Mustafa Onur 102
Yesin, Helin 289
Yeşilova, Ümit 187
Yeşilyurt, Berkay 154
Yetişken, Merve 76
Yetmiş, Mikail 40
Yığman, Zeynep 143
Yıldırım, Ali Osman 205
Yıldırım, Emine 228
Yıldırım, Gizem 168, 199
Yıldırım, Gülcihan 316
Yıldırım, Reşit 284, 289
Yıldırım, Sadi 241
Yıldırım, Tolga 252
Yıldız, Alaattin 258
Yıldız, Fatıma 178
Yıldızhan, Esra 218, 231
Yıldız, Mehmet Erdem 204
Yıldız, Mustafa 207
Yıldız, Pınar 153, 176, 181, 207
Yıldız, Tarık 247
Yılmaz, Asu Fergün 216
Yılmaz, Ayşenur 96, 118, 136
Yılmaz, Cemile Kütmeç 316
Yılmaz, Gizem 281
Yılmaz, Melike Doğruel 57
Yılmaz, Mustafa 43, 228
Yılmaz, Mümtaz 313
Yılmaz, Mürvet 63
Yiğin, Aysel Kalaycı 255
Yiğit, Fatih 197

19-23 Ekim 2022 – ANTALYA

DIZIN
Yiğit, Sevil 283
Yokuş, Nurullah 282
Yoldemir, Şengül Aydin 240
Yorgun, Hikmet 286
Yorulmaz, Emine Tuğba 325
Yönet, Fethi 31
Yön, Merve Ecem 241
Yörük, Fatma 185, 307
Yunusov, Emil 108, 277
Yurdakul, Sebahattin 73
Yurdaydın, Cihan 175
Yurtsever, Dilek 316
Yurtsever, Dilek Gökova 320
Yurtsever, Sabire 316, 320, 333
Yüceer, Buğse 330
Yüce, Gülyeter Erdoğan 337
Yücel, A. Eftal 297
Yücel, Başak 173
Yücesu, Elif 48
Yücetürk, Hümeyra 28
Yüce, Ulviye Özcan 316, 320, 333
Yüksel, Merve 336, 341
Yümer, Aslı 158
Yürekli, Banu Pınar Şarer 31
Yürekli, Banu Şarer 105, 108, 114
Yüzbaşıoğlu, Mebrure Burçak 301

Z

Zaralı, Sibel 170, 258
Zenger, Hatice Kübra İlik 218
Zengin, Hümeyra 317
Zengin, Neslihan İnci 164
Zeybel, Müjdat 175
Zeytunlu, Murat 97
Zihni, Figen Yargucu 290, 309, 313
Zorlu, Burçin Şeyda 36

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

350

19-23 Ekim 2022 – ANTALYA

