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KURULLAR
KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Fahir ÖZKALEMKAŞ

DÜZENLEME KURULU

Doç. Dr. Özen ÖZ GÜL

Endokrin

Prof. Dr. Selim GÜREL

Gastroenteroloji

Doç. Dr. Celaleddin DEMİRCAN

Genel Dahiliye

Doç. Dr. Vildan ÖZKOCAMAN

Hematoloji

Doç. Dr. Abdülmecit YILDIZ

Nefroloji

Doç. Dr. Yavuz PEHLİVAN

Romatoloji

Doç. Dr. Erdem ÇUBUKÇU

Onkoloji

Uzm. Hemşire Semure ZENGİ

İç Hastalıkları

AİLE HEKİMLİĞİ KONGRE BAŞKANI
Dr. Özlem SEZEN

AİLE HEKİMLİĞİ KONGRE DÜZENLEME KURULU
Dr. İlker KAT
Dr. Hamdi SARIŞIK
Dr. Kutlu Arzu ALTIN CEYLAN
Dr. Zeynep ÖZSEVİMLİ
BİLİMSEL KURUL ÜYELERİ
Prof. Dr. Ali AYDINLAR

UÜTF Kardiyoloji AD

Doç. Dr. Celaleddin DEMİRCAN

UÜTF Genel Dahiliye BD

Prof. Dr. Erdinç ERTÜRK

UÜTF Endokrinoloji BD

Prof. Dr. Alparslan ERSOY

UÜTF Nefroloji BD

Doç. Dr. Ediz DALKILIÇ

UÜTF Romatoloji BD

Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ

UÜTF Göğüs Hastalıkları AD

Doç. Dr. Erdem ÇUBUKÇU

UÜTF Onkoloji BD

Prof. Dr. Halis AKALIN

UÜTF Enfeksiyon AD

Prof. Dr. Selim Giray NAK

UÜTF Gastroenteroloji BD

Prof. Dr. Fahir ÖZKALEMKAŞ

UÜTF Hematoloji BD

Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN

E.Ü. Hemşirelik Fakültesi

ÖNSÖZ
Değerli Meslektaşlarım,
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Bursa Aile Hekimiği Derneği
tarafından düzenlenen 15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 4. Bursa Aile Hekimliği
Kongresi & 9. Uludağ Hemşirelik Kongresi'nin Uludağ Grand Yazıcı Otel'de 02 - 04 Mart 2019
tarihleri arasında düzenleneceğini duyurmaktan büyük onur ve mutluluk duyarız.
Kongremizde yine bu yıl İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları ve Enfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dallarının ve Aile Hekimlerinin katılımı ile tam bir bilimsel toplantılar
yumağı oluşturulacaktır. Sizlere geniş kapsamlı bir bilimsel program sunabilmek amacıyla
çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz.
Bu yıl iç hastalıklarının değişik dallarını içeren konuları sizlerin de önerileri dikkate alınarak
hazırlanacaktır. Konularında uzman olan deneyimli öğretim üyelerimizin güncel gelişmeleri ve
bunların pratik uygulamalarını bizlerle paylaşabilecekler. Toplantıların günlük mesleki
uygulamalarımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.
Bu yılki kongremizde bir yenilik olarak ilk kez, gerçek olguların farklı bilim dallarından
uzmanların katılacağı panellerde tartışıldığı oturumlar oluşturduk. Böylece konu bazlı olmaktan
ziyade, gerçek yaşamı daha iyi yansıtan multidisipliner olgu bazlı sunumları hedefledik.
Kongremiz; iç hastalıkları uzmanları, aile hekimleri, araştırma görevlilerimizin bir araya geldiği,
bilgilerin paylaşıldığı ortak çözümlerin üretildiği bir ortam olacaktır.
Kongremizde sizlerle buluşmak üzere, saygılar sunarız.
Dr. Özlem Sezen
Bursa Aile Hekimliği Derneği Başkanı

Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş
Kongre Başkanı

BİLİMSEL PROGRAM
02 Mart 2019, Cumartesi
İç Hastalıkları Salonu - A
GASTROENTEROLOJİ OTURUMU
Gastroenterolojide Güncel Konular
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Selim Gürel

09:00 10:30

Gıda İntoleransı
Prof. Dr. Selim Giray Nak
Mikrobiyata
Prof. Dr. Murat Kıyıcı
Fekal Transplantasyon
Prof. Dr. Macit Gülten
Probiyotik ve Prebiyotikler
Prof. Dr. Enver Dolar

10:30 10:45

Kahve Arası
UYDU SEMPOZYUM - 1
SANOFİ
Vakalarla İnsülin Glarjin U300

10:45 11:30

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Canan Ersoy
Konuşmacı:
Doç. Dr. Özen Öz Gül
ORTAK OTURUM
(İç Hastalıkları Salonu)

11:30 13:00

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş
Dr. Özlem Sezen
Uyku Apnesine Güncel Yaklaşım

Aile Hekimliği Salonu - B

OTURUM
Oturum Başkanı:
Dr. Hüseyin Akgün
Basit Girişimsel Radyolojide
Yenilikler
Uz. Dr. Emin Çakmakçı
1. Basamakta Romatolojik
Hastalıklara Yaklaşım
Doç. Dr. Yavuz Pehlivan
Doç. Dr. Ediz Dalkılıç

Prof. Dr. Mehmet Karadağ
Olgu Sunumu
Aile Hekimi Gözüyle - Dr. Hamdi Sarıışık
Hematoloji - Uzm. Dr. Erdem Hilmi Gözden
Gastroenteroloji - Uzm. Dr. Fatih Eren

13:00 14:00

Öğle Yemeği
ENDOKRİNOLOJİ OTURUMU
Multidisipliner Olgu Tartışması:
Hipertansiyon, Renal Yetmezlik ve
Sürrenal Kitle

14:00 15:30

Moderatörler:
Prof. Dr. Şazi İmamoğlu,
Prof. Dr. Erdinç Ertürk
Olgu Sunan:
Uzm. Dr. Yasemin Ünsal
Tartışmacılar:
Prof. Dr. Gürsel Savcı,
Prof. Dr. Bülent Özdemir,
Doç. Dr. Özen Öz Gül,
Uzm. Dr. Ayşegül Oruç

15:30 15:45

Kahve Arası

OTURUM
Oturum Başkanı:
Dr. Mehtap Aslan
1. Basamakta Kronik Hastalık
Takibi
Prof. Dr. Yeşim Uncu
Integratif Bakış Açısıyla Kronik
Hastalıklar
Prof. Dr. Alis Özçakır

15:45 16:30

UYDU SEMPOZYUM - 2
BOEHRINGER INGELHEIM
Tip 2 Diyabette Yeni Dönem:
Kardiyovasküler Koruma ve Kolaylık
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Şazi İmamoğlu
Konuşmacı: Prof. Dr. Tufan Tükek
NEFROLOJİ OTURUMU
Multidisipliner Olgu Tartışması: Kronik Kas
Ağrısı, Renal Yetmezlik ve Hepatit B
Moderatör:
Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran

16:30 18:00

GENEL DAHİLİYE OTURUMU
Metabolik Komalar
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Celaleddin Demircan
Metabolik Ensefalopatiler
Doç. Dr. Yıldız Okuturlar
Üremik ve Hepatik Ensefalopatiler
Doç. Dr. Oğuzhan Sıtkı Dizdar
Hipertansif Ensefalopatiler
Doç. Dr. Celaleddin Demircan
19:30 22:00

Oturum Başkanı:
Dr. Ahmet Emre Güven
Nörolojik Muayene (WS)
Doç. Dr. Ertuğrul Uzar

Olgu Sunan:
Uzm. Dr. Suat Akgül
Tartışmacılar:
Prof. Dr. Selim Gürel,
Doç. Dr. Soner Cander,
Doç. Dr. Abdülmecit Yıldız

18:00 19:30

OTURUM

Akşam Yemeği
03 Mart 2019, Pazar

1. Basamakta Migren ve
Vertigoya Yaklaşım
Doç. Dr. Ertuğrul Uzar

OTURUM
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Canan Ersoy
Dr. Ergün Güvener
Diyabette Tedavi Algoritması
Doç. Dr. Metin Güçlü
Diyabette Enfeksiyonlar
Yönetimi
Doç. Dr. Soner Cander

09:00 10:30

İç Hastalıkları Salonu - A

Aile Hekimliği Salonu - B

ONKOLOJİ OTURUMU
Multidispliner Olgu Tartışması: Pnömoni mi?
Akciğer Kanseri mi?

OTURUM

Olgu sunanlar:
Uzm. Dr. Hülya Ertaş, Uzm.
Dr. Burcu Caner,
Uzm. Dr. Birol Ocak
Tartışmacılar:
Prof. Dr. Türkkan Evrensel,
Prof. Dr. Özkan Kanat,
Doç.Dr. Erdem Çubukçu,
Doç. Dr. Fatih Ölmez,
Doç. Dr. Turgut Kaçan,
Doç. Dr. Funda Coşkun

10:30 11:00

Kahve Arası
UYDU SEMPOZYUM - 3
MSD
Spondiloartropatilerde Bulgular ve Tedavi
Yaklaşımı

11:00 11:45

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Yavuz Pehlivan
Konuşmacı :
Doç. Dr. Ediz Dalkılıç

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Erdinç Ertürk
Dr. Ali Torun
Subklinik Hipotiroidi - Takip
Tedavi
Doç. Dr. Oğuz Kaan Ünal
Gebelikte Tiroid Hastalıkları
Doç. Dr. Sinem Kıyıcı

11:45 - 12:45

Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Celalettin Demircan
Dr. Hamdi Sarıışık
Hekimlerde Tükenmişlik Sendromu
Prof. Dr. Ersin Akpınar

12:45 - 13:30

Öğle Yemeği
HEMATOLOJİ OTURUMU
Bağışıklığı Baskılanmış Hasta Konseyi
Moderatör:
Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş

13:30 - 15:00

Olguları Sunanlar:
Uzm. Dr. Erdem Hilmi Gözden,
Uzm. Dr. Vildan Gürsoy,
Uzm. Dr. İbrahim Ethem Pınar
Tartışmacılar:
Prof. Dr. Halis Akalın,
Prof. Dr. Rıdvan Ali,
Prof. Dr. Beyza Ener,
Doç. Dr. Vildan Özkocaman,
Doç. Dr. Esra Kazak,
Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı,
Uzm. Dr. Ezgi Demirdöğen Çetinoğlu

15:00 - 16:15

16:15 - 17:45

OTURUM
Oturum Başkanı:
Dr. Evren Özkaynak
Akılcı Laboratuvar
Kullanımı
Prof. Dr. Emre Sarandöl
Enine Boyuna Öksürük
Prof. Dr. Esra Uzaslan

Kahve Arası
ROMATOLOJİ OTURUMU
Olgulara Multidisipliner Yaklaşım: Venöz
Tromboz, Dermatolojik Bulgular,
İntestinal Tutulum, Sklerderma'ya
Sekonder Digital Ülser

OTURUM

Olgu Sunanlar:
Uzm. Dr. Belkıs Nihan Coşkun, Uzm. Dr.
Burcu Yağız,
Uzm. Dr. Tuğba Ocak,
Uzm. Dr. Selime Ermurat
Tartışmacılar:
Prof. Dr. Murat Kıyıcı,

EKG’ de Kırmızı Alarmlar –
Hızlı EKG Değerlendirmesi
Prof. Dr. Dilek Yeşilbursa

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ali Aydınlar
Dr. Alper Özkutlu

Hipertansiyonda Yenilikler.
Hangi İlaç Ne Zaman?
Prof. Dr. Sümeyye Güllülü

Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan,
Doç. Dr. Ediz Dalkılıç,
Doç. Dr. Vildan Özkocaman
Doç. Dr. Yavuz Pehlivan
17:45 - 19:30

SÖZLÜ BİLDİRİ - 1

19:30 - 24:00

Akşam Yemeği

SÖZLÜ BİLDİRİ - 2

04 Mart 2019, Pazartesi
İç Hastalıkları Salonu - A

Aile Hekimliği Salonu - B

AKILCI İLAÇ KULLANIMI OTURUMU
09:00 - 10:30

13:00 - 13:15

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı
Doç. Dr. Özen Öz Gül
Kapanış
HEMŞİRELİK OTURUMLARI - C
02 Mart 2019, Cumartesi
PANEL: KRONİK HASTALIKLARIN YÖNETİMİ
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ayfer Karadakovan
Prof. Dr. Türkkan Evrensel

09:00 10:30

Malnütrisyon ve Hemşirenin Rolü
Uzm. Hemşire Fatma Düzgün
Basınç Yaralanması ve Kontrolü
Uzm. Hemşire Semure Zengi
Enfeksiyon Kontrolü
Hemşire Nazime Akaltun
Ağrı Kontrolü
Prof. Dr. Alp Gurbet

10:30 -

Kahve Arası

10:45
KONFERANS
11:30 12:30

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Mustafa Güllülü
Uzm. Hemşire Muazzes Altay
D Vitamini İlişkili Hastalıklar ve Bakımda Önemli Noktalar
Doç. Dr. Hicran Yıldız

13:00 14:00

Öğle Yemeği

PANEL: NAKİL SÜRECİ
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ekrem Kaya
Koordinatör Sahriye Keskin
Karaciğer Naklinde Donör Seçimi ve Hazırlığı
Koordinatör Kerem Selimoğlu
14:00 15:30

Böbrek Naklinde Donör Seçimi ve Hazırlığı
Koordinatör Rafet Oflaz

Kalp-Akciğer Naklinde Donör Seçimi ve Hazırlığı
Koordinatör Ersin Elgin
Nakil Sonrası Bakım
Hemşire Nuran Adalı
Eğitiminde Temel Noktalar
Hemşire İlknur Arslan
15:30 15:45

Kahve Arası

KONFERANS: PSİKİYATRİ

16:30 18:00

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ayfer Karadakovan
Dr.Öğretim Görevlisi Seda Pehlivan
Kronik Hastalıkları Olan Hastalara Bakan Sağlık Ekibinin Yaşadığı
Sorunlar ve Öneriler
Prof. Dr. Aslı Sarandöl

19:30 22:00

Akşam Yemeği

HEMŞİRELİK OTURUMLARI - C
03 Mart 2019, Pazar
PANEL: GIS KANAMALARI
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Macit Gülten
Uzm. Hemşire Semure Zengi
09:00 10:30

GIS Kanaması; Belirti Bulgu Tedavileri
Prof. Dr. Murat Kıyıcı
Hemşirelik Bakımı
Uzm. Hemşire Hanife Aydın
Örnek Vaka Sunumları
Hemşire Sakine Tok

10:30 11:00

Kahve Arası

KONFERANS
11:45 12:45

Oturum Başkanları:
Doç.Dr.Özen Öz Gül
Eğitim Hemşiresi Gülsev Dirik
Endokrinde Dinamik Testler
Hemşire İlknur Cömerter

12:45 13:30

Öğle Yemeği

PANEL: KANSER TEDAVİSİNDEKİ YENİ UYGULAMALAR
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ayfer Karadakovan
Doç. Dr. Erdem Çubukçu
Radyofrekans Ablasyon (RFA) ve Transarteriyel Kemoembolizasyon
(TAKE)
Doç. Dr. Ömer Fatih Nas
13:30 15:00

İşlem Öncesi ve Sonrası Hasta Bakımı
Hemşire Serap Ay
Hedefe Yönelik Tedaviler
Öğr. Gör. Dr. Ahmet Bilgehan Şahin
İmmünoterapi
Hemşire Saliha Macun
Tamamlayıcı Tedaviler
Dr. Öğr. Üyesi Adem Deligönül

15:00 15:30

Kahve Arası

17:45 19:30

SÖZLÜ BİLDİRİ - 3

19:30 24:00

Akşam Yemeği

KONUŞMA METİNLERİ

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİDE YENİLİKLER
Dr. Öğr. Üyesi EMİN ÇAKMAKCI
Lokman Hekim Üniversitesi Sincan Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Girişimsel Radyoloji Birimi,
Ankara
Girişimsel Radyoloji (GR) ; Radyolojik görüntüleme yöntemleri eşliğinde perkütan veya
vasküler yaklaşımlarla, özel malzemeler kullanılarak yapılan TANI ve TEDAVİ yöntemidir. İlk
olarak 1967 yılında Margulis tarafından floroskopi eşliğinde T-Tüp tıkanıklığının giderilmesi
şeklinde uygulanmıştır. Daha az invaziv , ağrılı , komplikasyonlu, hastanede yatış süresi kısalığı
, risklerinin ve anestezi desteğine gerekliliğinin az olması başılıca avantajlarıdır. Hasta
memnuniyeti ve kanama kontrolü daha iyidir. Donanım, malzeme , ekip ve ekipman gerekliliği
de olmazsa olmazlarıdır.
GR’de Ultrasonografi (US) , ilk ve en sık kullanılan görüntüleme modalitesidir. Özel iğne ve
vasküler kılıflar , balon - stentler, filtre-kateterler , embolizan ve trombolitik ilaçlar ise kullanılan
başlıca malzemelerdir. GR işlemler , vasküler ve nonvasküler olarak 2 gruba ayrılır.
Nonvasküler GR işlemlerde ; Tedavi edilecek kesime dışarıdan (perkütan) iğne ile girilir.
Yapılan girişimlerde ya doğrudan lezyon içerisine girilerek tedavi edici maddeler verilir yada
apse gibi birikimler boşaltılır , kanalların darlıkları genişletilir , taş çıkarılır. Biyopsiler , drenajlar,
ostomiler , ablasyonlar belli başlı nonvasküler girişimlere örneklerdir.
Yoğun içerikli - komplike kolleksiyonlarda lezyonun yeri , boyutu ve görüntü natürüne göre
, verilen medikal tedavinin faydasını arttırmak ve kolleksiyonun boşaltılmasını hızlandırmak
amaçlı ; İntralezyonel düşük doz TPA enjeksiyonundan sonra serbest drenaj, intralezyonel
düşük doz TPA enjeksiyonundan sonra SF ile yıkama sonrası serbest drenaj, intralezyonel
streptolizin enjeksiyonundan sonra serbest drenaj, intralezyonel Baticon verilmesi sonrası
serbest drenaj gibi teknikler, basit drenajlarda GR açısından yeni yeni yapılmaya başlayan ve
bu işlemlerin başarı şansını arttıran bazı yöntemlerdir. Kist Hidatiklerde , PAIR tedavisi
yapıldıktan sonra , literatürde değişik kaynaklara göre , %20 gibi nüks yada boyut artışı
izlenmiştir. Bu sebeple tedaviye PAIR + RF ablasyon gibi ek aşamalar eklenmiştir ( PAIR + RF
Ablasyon , PAIR + Mikrodalga , PAIR esnasında rutin hipertonik salin / alkol yerine Baticon /
Steril Talk pudrası vs uygulamaları …).
Safra yollarına yönelik GR işlemlerindeki yenilikler ise ; Klatskin tm yada periampuller tm
lerde , klasik internal + external drenal yada stentleme işlemine alternatif olarak yada kombine
olarak termal RF ablasyon , Santral safra yolları yada koledoğun her türlü tekniğe rağmen
geçilemediği santral malign obstrüksiyonlarda yada safra kesesi inop tm’lerde ; external drenaj
yerine hastanın konforunu arttırmak yada cerrahiye hazırlamak amaçlı sistik kanal içerisinden
drenaj amaçlı Double JJ kateter yerleştirilmesi gibi işlemler sayılabilir. Üriner sistem GR
işlemlerindeki yenilikler içerisinde ise ; Üroloji tarafından distalden Double JJ stent takılamayan
distal uç üreter tm yada mesane tm lerde ; böbrek tarafından perkütan yolla üreterden
mesaneye Double JJ stent takılması , İntraoperatif üreter travmalarında, hem böbrek tarafından
Double JJ stent yerleştirilip, ek olarak da perkütan nefrostomi yapılarak , abdomene idrar çıkışı

engellenerek ve de üreterde intralüminal basınç düşürüldüğünden spontan iyileşme
sağlanabilmesi , Periferik yerleşimli ve herhangi metastatik odağı olmayan renal tümörlerde ,
girişimsel yolla tm odağı içerisine girilerek RF ablasyon yada Mikrodalga gibi termal ablatif
tedavileriyle cerrahiye alternatif bir işlem yapılması sayılabilir.
Perkütan tümör ablasyon tedavilerindeki yenilikler içinse ; Benign olduğu biyopsi ile
ispatlanan ve hastanın da kozmetik vs sebeplerle operasyon istemediği , kozmetik olarak yada
hastanın dile getirdiği kompresif şikayet oluşturan tiroid lezyonlarında , US eşliğinde RF
ablasyon yada mikrodalga gibi termal ablasyon tedavileri , Kistik natürde ve hastanın dile
getirdiği kompresif şikayet oluşturan tiroid lezyonlarında , US eşliğinde perkütan alkol
enjeksiyonu yada boşaltılıp , solidifiye görünüm alması sonrası elektif olarak termal ablasyon ,
12 mm ve altındaki meme benign lezyonlarında , hastanın ağrı gibi şikayetleri olduğunda , kitle
vakum biyopsi ile tamamen alınabilmesi , Emzirme döneminde olmayan hastalarda , memedeki
benign kistik lezyonlara sadece perkütan alkol ablasyonu yada ek olarak termal ablasyon
sayılabilir. Paratiroid adenomu/tm gibi lezyonlarda da termal ablatif tedaviler uygulanmaktadır.
Vasküler GR işlemlerde; Seldinger yöntemi ile ilgili damara girilerek işleme başlanır.
Damar girişimleri temelde tıkayan ve açan olmak üzere ikiye ayrılır. Tıkama işleminin adı
embolizasyon, açma işleminin adı ise anjiyoplastidir. Damar içerisinden hasta/sorunlu/ilgili
kesime ulaşılarak ilaçla tedavi de yapılabilir (kemoembolizasyon , radyoembolizasyon).
Vasküler stentleme işlemlerindeki yeniliklerden bazıları ; Popliteal arter gibi fizyolojik hareketli
bölgelere yarı plastik esnek stentler, İatrojenik damar rüptürü tedavisi amaçlı greft stentler ,
İntrakraniyal coil ve stent işlemlerinin süresini kısaltıp , işlem başarısını arttıran -- >Akım çevirici
stentler, Stent + Coil sistemleri olarak sıralanabilir. Santral venöz yol açmadaki yenilikler ise ;
Mevcut kateteri yada portu olan hastada , kateter trombozu gibi çalışmama durumunda , tekrar
kateter takılması gerekliliğinde ; yeni insizyonlar yapmadan ‘çift tel aynı akses’ yöntemiyle çok
kısa sürede hastayı travmatize etmeden yeni kateter yerleştirilebilir. Arteryovenöz GR
işlemlerdeki bazı yeniliklerden ise ; İliak yada popliteal venler gibi derin ven oklüzyonlarında
girişimsel trombektomi , Arter oklüzyonlarında girişimsel aterektomi, Lenfanjiom, hemanjiom ,
lenfosel gibi kanaliküler / tubüler yapıların glue /skletroterapi ile oklüzyonları , Özellikle venöz
staz ülseri yaraları , diyabetik ayak yaraları gibi iyileşmeyen kronik staza bağlı olan yaralarda
biyolojik vasküler doku materyali ile antibiyotikli pansumanı sayılabilir.
Son söz olarak ; Klasik cerrahi tedavi yerini, çok büyük oranlarda, hastaneye yatış ve
genel anestezi gerektirmeyen, minimal invaziv girişimsel radyolojik tekniklere bırakmış
durumdadır. Günümüzdeki safen varis yada kılcal tedavisi, düşük morbidite ile hayat kalitesinde
büyük iyileşme sağlayabilen nadir medikal tedavilerden biridir.


Her türlü soru , öneri ve iletişim için :

 Mail : em_sel74@hotmail.com
 Tel : 0 (505) 943 68 88

SURRENAL KİTLE VE ENDOKRİN HİPERTANSİYON
Doç. Dr. Özen Öz Gül
Hipertansiyon tüm dünyada ve ülkemizde erişkin nüfusunun önemli bir kısmını
ilgilendiren sağlık sorunudur. Yaş ilerledikçe hipertansiyon sıklığı artar. Ülkemizde 65 yaş
sonrası görülme sıklığının %75 düzeylerinde olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur.
Hipertansiyon tüm dünyada, neden olduğu kardiyovasküler olaylar, inme, intra kranial kanama
ve renal yetmezlik gibi komplikasyonları nedeniyle önemli morbidite ve mortalite sebepleri
arasında gösterilmektedir. Hastaların %95’ine yakınında hipertansiyon sebebi
bulunamadığından primer hipertansiyon veya esansiyel hipertansiyon olarak tanımlanmaktadır.
Geri kalan %5-10’luk kısımında ise hipertansiyonu izah edecek bir sebep bulunabilir. Bu grup
sekonder hipertansiyon olarak adlandırılmaktadır. Neden olduğu ciddi ve yaygın
komplikasyonlar düşünüldüğünde, genellikle tedavi edilebilir bir sebebi olan sekonder
hipertansiyonu saptamak hasta morbidite ve mortalitesine ciddi katkılar sağlayacağından
önemlidir. Hipertansiyonda sekonder neden saptanırsa hipertansiyon kalıcı olarak tedavi
edilebilir, saptanamaz ise kan basıncı kontrol altına alınamayabilir.
Bir hastada sekonder hipertansiyon düşünülmesi gereken durumlar arasında;
hipertansiyon başlama yaşının 30’un altında veya 55’ten yüksek olması; dirençli ve/veya şiddetli
hipertansiyon varlığı; hipertansiyona eşlik eden açıklanamayan hipokalemi; aydede yüzü,
strialar, santral obezite gibi bulguların olması; yüzde flushing, ataklar halinde kan basıncı
yükselmesi, başağrısı, çarpıntı; gece horlama ve apne atakları; alt ve üst eksremite arasında
tansiyon ve nabız dolgunluğu farkı; abdominal üfürüm; görüntülemede böbrekler arasında 1.5
cm’den fazla boyut farkı olması sayılabilir. Ayrıca hastanın ilaçları da sorgulanmalıdır. Sık
kulllanılan, oral kontraseptifler, glukokortikoidler, non-steroid ajanlar, nasal dekonjestanlar ve
serotonin re-uptake inhibitörleri sekonder hipertansiyona sebep olabilirler.
Sekonder hipertansiyonda endokrin sebepler yıllarla birlikte artış göstermiştir.
Özellikle primer hiperaldosteronizmin (PHA) son yıllarda tüm hipertansiyonların %5-15’inden
sorumlu olduğu saptanmıştır. PHA sebebi genellikle bir surrenal adenomudur, ancak idiyopatik
hiperalodsteronizme giderek daha sık rastlanılmaktadır. Bunların yanında ailesel nedenler ve
karsinomlar nadiren neden olarak karşımıza çıkarlar. Tüm dirençli hipertansiyon olgularında,
surrenal kitleye eşlik eden hipertansiyon varlığında
ve hipokaleminin eşlik etiği
hipertansiyonlarda düşünülmelidir. Tarama testi olarak plazma aldosteron ve plazma renin
düzeyleri kullanılmaktadır. Testlerin hiperaldosteronizm lehine sonuçlanması sonrası doğrulama
testlerine geçilir. Oral veya intravenöz salin infüzyon testleri doğrulamada kullanılabilir. PHA
tanısı konulduktan sonra görüntüleme yöntemleri ile adenom lateralizasyonu ya da adenomahiperplazi ayrımı yapılmaya çalışılmalıdır. Tedavisi PHA neden olan hastalığa göre değişir,
adenomlarda cerrahi tercih edilecek iken, hiperplazide spironolakton gibi aldosteron
antagonistleri kullanılabilir.

UYKU APNESİNE GÜNCEL YAKLAŞIM
Mehmet Karadağ
Üst solunum yolları veya respiratuar kontrol mekanizmalarındaki patolojilere bağlı olarak ortaya
çıkan, uykuda solunum bozuklukları, hipoksemi ve hiperkapni gibi değişik sonuçlara neden
olarak, değişik klinik tablolar oluşturmakta ve hastalarda morbidite ve mortalitenin artmasına yol
açmaktadır. Uykuda solunum bozuklukları arasında en sık görülen, obstrüktif uyku apnesi
(OSA), uyku sırasında tekrarlayan üst solunum yolu tıkanmasıyla karakterize kronik bir
hastalıktır.
Uyku bozukluklarının tanı ve tedavisinde standart yaklaşım; objektif verilerle desteklenecek
tarzda uyku kayıtlarının doğru, güvenilir, yeterli verileri içeren bir yöntemle yapılması
şeklindedir. Gece boyunca uykuda bir çok fizyolojik parametrenin eşzamanlı kaydı, analiz ve
yorumlanmasına Polisomnografi denmekte ve tanı için altın standart olarak kabul edilmektedir.
Bu şekilde yapılan çalışmaların sonuçları izlendiğinde, epidemiyolojik veriler toplumda uykuda
solunum bozukluklarının bir artış trendinde olduğunu düşündürmektedir.
Uykuda, 10 saniye veya daha fazla süreyle ağız ve burunda hava akımının olmamasına Apne,
gene 10 saniye veya daha fazla süreyle ağız ve burunda hava akımının azalması ve bu süre
içerisinde oksijen saturasyonunda en az %3 azalma olmasına hipopne denmektedir. Uyku
kayıtlarındaki apne ve hipopnelerin sayılarının saat olarak uyku süresine bölünmesiyle elde
edilen apne-hipopne indeksi (AHİ) hastalığın şiddet ölçütü olarak kabul edilmektedir. ApneHipopne Indeksi (AHI) 5 ve üzeri olanların OSA olarak kabul edilmesi durumunda toplumda
OSA yaygınlığı daha önce erkeklerde %24, kadınlarda ise %9 olarak kabul edilmekteydi, oysa
daha sonraki çalışmalarda bu oran; erkeklerde % 33.9, kadınlarda % 17.4 olarak tahmin
edilmektedir. Bu olguların içerisinde gündüz aşırı uyku hali olanları OSAS olarak kabul
ettiğimizde, oran erkeklerde %14.3, Kadınlarda ise %5 olarak değerlendirilmektedir. Bu artış,
OSAS sonuçları göz önüne alındığında, halk sağlığı açısından büyük bir risk artışı olarak
değerlendirilmiş ve artışın nedenleri araştırılmıştır.
Toplumda OSAS’ın artış trendinde olmasının nedenlerinden birisi de obezitenin toplumlarda
artmasına bağlı olarak değerlendirilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Türkiye’de de
obezitenin hızla arttığı bildirilmektedir. Obezite oranı 2008 yılında %15,2 iken 2014 yılında
%31,1 oranında artış göstererek %19,9’a ulaşmıştır. Artış oranı, kadınlarda %32,3, erkeklerde
ise %24 olarak ölçülmüştür.
Uykuda solunum bozukluklarının, hastalarda, gündüz aşırı uyku halinin neden olduğu, işyeri
verimliliğinde azalma, iş ve trafik kazaları, sistemik hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar ve
aşırı mortalite gibi istenmeyen sonuçlara neden olduğu gösterilmiştir.
Tanı almayan hastaların taşıdıkları risk halk sağlığı açısından sürekli artan bir tehdit
oluşturmakta ve yapılan çalışmalar OSA’lı hastaların %80 – 90’ına tanı konulamadığını
göstermektedir.
American Academy of Sleep Medicine (AASM ) tarafından, 2014 yılında revize edilen ICSD-3
(International Classification of Sleep Disorders) sınıflamasında uykuda solunum bozuklukları ile

ilgili en dikkat çekici değişiklik tanıda “Out of Center Sleep Testing- OCST” olarak tanımlanan
çoğunlukla elektroensefalografi (EEG) içermeyen sınırlı parametreli cihazların uyku apne
sendromu tanısında kullanım için uygun olduğunun ilk defa açıkça vurgulanmasıdır. Tanı
almamış hastaların oranlarının azaltılması ve daha hızlı tanı konması için yapılan bu değişiklik
bu uygulamanın yaygın kabul görmesine neden olmuştur.
Bütün bu gelişmeler yanında, uyku laboratuvarında PSG yapılmasının yüksek maliyeti
nedeniyle oluşan ekonomik baskılar, uzun zaman bekleme süreleri ve taşınabilir kayıt
cihazlarındaki teknolojik gelişmeler, uyku laboratuvarını atlayarak evde yapılan uyku testlerine
ve PAP tedavisinin başlatılması lehine algoritmaların geliştirilmesine yönelik ilgiyi artırmıştır.

DÜNYA’DA UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Amerikan Toraks Derneği, Amerikan Uyku Tıbbı Derneği ve Avrupa Solunum Derneği’nin 2011
yılında yaptığı konsensus konferansında bir ortak bildiri yayınlanarak bu konuda bir örnek
model önerilmiştir. Bu modelde; Uyku apne olması ihtimali yüksek olan vakalarda
kardiyorespiratuvar poligrafi (evde uyku testi) yapılması ve bu testte saatte en az 15 kez apne
ya da hipopne olması, (apne-hipopne indeksi AHI>15) durumunda, hastalara otomatik yüksek
basınçlı ventilasyon cihazı (oto-CPAP) verilebileceği, bu hastaların bu cihazı birkaç gün
kullandıktan sonra basınç ayarlarının tespit edilip sabit basınçlı cihaz (CPAP) raporu
yazılabileceği önerilmektedir.
Bu model daha önce uygulanan İsveç gibi ülkelerde başarılı bulunduğu için önerilmiş,
önerildikten sonra da bir çok ülkede yaygın kabul görmüştür. Ancak yapılan bazı çalışmalarda
Evde Uyku Testi algoritması içinde yine standart PSG’nin yer aldığı ve önemini koruduğu,
özellikle; Taşınabilir Uyku kayıt cihazlarındaki teknik yetersizlikler, yüksek OSAS olasılığı
olanlarda, evde uyku testi yapılarak negatif sonuç alınabilmesi, yeterli pozitif hava yolu basınç
(PAP) tedavisine rağmen semptomatik olan hastalarda, eşlik eden diğer uyku hastalıklarının
ayırıcı tanısında standart PSG yapılması gerektiği vurgulanmıştır.
Nitekim AASM rehberinde de, ciddi komorbid medikal hastalıklar (orta-ağır derecede pulmoner
hastalık, nöromusküler hastalık, konjestif kalp yetmezliği) varlığında, taşınabilir uyku kayıt
yönteminin, OSAS tanısında kullanımının uygun olmadığı vurgulanmıştır. Gözetimsiz yapılan
taşınabilir uyku kayıt çalışmalarında yanlış negatiflik oranı %17 dolayındadır. Bu nedenle test
öncesi OSAS olasılığı yüksek olan olgularda, taşınabilir uyku kayıt sistemi ile teknik yetersizlik
veya tanısal başarısızlık olması durumunda laboratuvarda PSG yapılması gerektiği
vurgulanmaktadır.
OSAS tanısı konulacak olguda, santral uyku apne, periyodik bacak hareketleri bozukluğu,
insomni, parasomni, sirkadian ritim bozukluğu, narkolepsi gibi diğer uyku bozuklukları şüphesi
varsa, tanı için taşınabilir uyku kayıt sisteminin kullanımı uygun değildir. Asemptomatik
olgularda da tarama amaçlı taşınabilir uyku kaydı kullanımı önerilmemektedir.
İmmobilizasyon, kritik hastalık, güvenlik nedeniyle laboratuvarda PSG’nin yapılamadığı
hastalarda OSAS tanısı için Taşınabilir Uyku kayıt kullanılabilir. Yine OSAS’lı bir olguda CPAP

dışı tedavilerin (oral aparey, kilo kaybı, üst solunum yolu cerrahisi) etkinliğini değerlendirmek
için taşınabilir uyku kayıt sistemi kullanılabilir.
Ayrıca son yıllarda özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan çalışmalarda, ölümlü trafik
kazalarının en önemli nedenlerinden birisinin gündüz aşırı uyku hali olarak belirlenmesi, gündüz
aşırı uyku halinin en yaygın önlenebilir nedeninin uykuda solunum bozukluğu olduğunun
vurgulanması, bu konunun çözümüne yönelik yasal düzenlemeleri gündeme getirmiştir.
Avrupa’da sürücüler arasında yapılan bir ankette, son 2 yılda direksiyon başında uyuyakalma
sıklığı %17 olarak saptanmıştır. Bu oran oldukça büyük bir kitleyi kapsamaktadır. Direksiyon
başında uyuklama yetersiz uyku, erkek cinsiyet, gündüz uykululuk ve yüksek OSAS riski ile
ilişkili bulunmuştur. Transport and Mobility Directorate of the European Commission tarafından
2012’de oluşturulan çalışma grubunun önerileri doğrultusunda bu konuda yeni bir yönerge
oluşturulmuş ve bu yeni önerge üye tüm ülkelerde 31 Aralık 2015’ten itibaren yürürlüğe
girmiştir.
Bu yönergeye göre; Orta veya ağır şiddette OSAS’tan şüphelenilen sürücü veya sürücü
adayları, sürücü belgesi almadan veya sürücü belgesi yenilemesi yapılmadan önce, yetkili
kişiler tarafından ileri değerlendirme yapılmak üzere yönlendirilmelidir. Tanı kesinleştirilene
kadar kişilerin araç kullanmaması önerilebilir.
Orta veya ağır şiddette OSAS tanısı olan sürücü veya sürücü adayı kişiler, önerilen uygun
tedaviye uyum gösterdikleri, hastalıklarının yeterince kontrol altında olduğu ve uykululuk
yakınmalarının gerilediği yetkili tıbbi uzman tarafından onaylandıktan sonra, sürücü belgesi
alabilirler.
Tedavi altındaki orta veya ağır şiddette OSAS tanısı olan sürücü veya sürücü adayları periyodik
olarak medikal kontrolden geçmelidir.
Grup 1 (ticari araç dışı araç sürücüleri) azami 3 yıl,
Grup 2 (ticari araç sürücüleri) azami 1 yıl ara ile tedaviye uyum, tedaviye devam etme ihtiyacı
ve uyanıklık durumunun korunması açısından değerlendirilmelidir.
Bu yönerge Avrupa Birliği ülkelerinde bile Tip1 PSG kayıt yöntemiyle çözülemeyecek büyük bir
toplum kitlesini gündeme getirmiş ve çözüm önerileri konusunda yoğun bir çabaya girilmesine
neden olmuştur. Bu nedenle Tip III taşınabilir kayıt sistemleri Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın
bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

TÜRKİYE’DE UYGULAMA
Bu gelişmeler Türkiye’de de yeni yasal düzenlemeleri gerekli kılmış ve Resmî Gazete’de 29
Aralık 2015 tarih 29577 sayı ile bir yönetmelik yayımlanmıştır.
Bu yönetmelikte Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu ile ilgili olarak;
a) Ağır derecede apnesi olanlar (AHI>30/saat) veya orta derecede apne (15<AHI<30) ile birlikte
gündüz uyuklama hali tespit edilenler tedavi görmeden sürücü belgesi alamazlar.

b) Uyku apnesinin kontrol altına alındığı veya tedavi edildiği; en az bir uyku sertifikalı doktor
(göğüs hastalıkları, psikiyatri, nöroloji, KBB uzmanı) ve bir KBB uzmanı olan üçlü heyet
tarafından tespit edilen kişilere sürücü belgesi verilebilir. Hastalığın şiddeti, tedaviden alınan
cevap, hasta PAP tedavisi uyumu gibi faktörler dikkate alınarak; ikinci grup sürücü belgesi
sınıflarından alıp alamayacağı ile ambulans, resmi veya ticari araç kullanıp kullanamayacağı
raporda belirtilir.
c) Vücut kitle endeksi (VKE) 33 ve üzerinde olan kişilerden şikayetine bakılmaksızın tüm gece
polisomnografi testi istenir.
ç) Tanıklı apnesi ve gündüz uyuklama hali olan kişilerden vücut kitle endeksine bakılmaksızın
tüm gece polisomnografi testi istenir.
Ülkemizde 2017 yılsonu itibarıyla 28.181.830 sürücü belgesi sahibi mevcuttur. Bu erişkin
nüfusta obezite oranı da %19.9 olarak tespit edilmiştir. Hafif araç sürücüleri 10 yılda, ağır araç
sürücüleri de 5 yılda sürücü belgesini yenilemek zorunda ve bu değerlendirmelerin bu sürede
tekrarlanması gerekmektedir. Bu yoğun hasta sayısının tanı ve tedavileri için gerekli uyku
kayıtlarının yapılmasında halen yürürlükteki yasalar açısından büyük kısıtlılıklar vardır.
Uluslararası uyku bozuklukları sınıflamasına göre tanı konulan, solunumsal uyku hastalıklarının
tedavisinde kullanılmak üzere Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon (NIMV) cihazı verilme ilkelerini
belirleyen Resmi Gazete’nin 24.03.2013 tarihli 28597 sayılı tebliğin 3.3.6.A-1 maddesinde; Tüm
gece boyunca, en az 16 kanallı polisomnografi cihazı (en az 3 kanallı olmak üzere
elektroensefalografi, elektromyografi, elektrokardiyografi, elektrookülografi, oksimetri, hava
akımı, karın ve göğüs solunum efor bantlarını ve horlama mikrofonu kaydını içermesi) ile
yapılan tetkike ait rapor gerekli görülmektedir.
Bu yazının hazırlandığı tarihte halen geçerli olan bu yasal düzenleme gereğince NIMV tedavisi
uygulanacak tüm hastalara bünyesinde uyku merkezi bulunan sağlık kurumlarında Tip1
cihazlarla PSG yapılması ve sağlık kurulu raporu ile tedavinin düzenlenmesi gerekmektedir.

GÜNCEL DURUM
2017 yılında AASM tarafından yeni OSA Tanı rehberi yayınlandı. Bu rehberi hazırlayan çalışma
grubu OSA'nın uygun ve etkin teşhisinin temelini oluşturan "iyi uygulama bildirimleri" olarak
önceki yönergelerden gelen temel önerileri kabul etti. AASM Yönetim Kurulu nihai önerileri
onayladı. Rehberin son şeklinde 4 güçlü, 2 zayıf öneri yer aldı.
Güçlü öneriler;
1Polisomnografi veya evde uyku apnesi testi yapılmadan, klinik araçlar, anketler ve
tahmin algoritmaları aracılığıylayla, yetişkinlerde OSA tanısı konmamalıdır.

2Orta ve şiddetli OSA riskinde artışa işaret eden belirtiler ve semptomlar varlığında,
komplikasyonsuz erişkin hastalarda, teknik olarak uygun bir cihazla polisomnografi veya evde
uyku apnesi testi OSA tanısı için kullanılabilir.
3Tek bir evde uyku apnesi testi negatif, kusurlu veya teknik olarak yetersiz ise, OSA
tanısı için polisomnografi yapılmalıdır.
4Önemli kardiyopulmoner hastalığı olan hastalarda, nöromüsküler duruma bağlı
solunum kaslarındaki güçsüzlük, uyku ile ilgili hipoventilasyon veya hipoventilasyona bağlı
uyanıklık şüphesi, kronik opioid ilaç kullanımı, inme öyküsü veya şiddetli uykusuzluk olanlarda
OSA'nın teşhisi için evde uyku apnesi testi yerine polisomnografi kullanılması öneriliyor.

Zayıf Öneriler

1Klinik olarak uygunsa, OSA tanısı için polisomnografi için tam gece bir tanı protokolü
yerine split-night tanı protokolünün kullanılabilir..
2İlk polisomnografi negatif olduğunda ve OSA için klinik şüphe devam ediyorsa OSA
tanısı için ikinci bir polisomnogram düşünülmelidir.

Sonuç olarak taşınabilir Uyku kayıt sistemlerinin kullanımı zorunlu hale gelmiştir. Hasta
tarafından uzun süre bekleme sırası olan uyku laboratuvarı yerine, daha kısa süre içerisinde
kendi evinde uyku testi yapılması daha fazla tercih edilen bir yöntem olarak dikkati çekmektedir.
Kendi yatağında daha rahat bir ortamda ilk gece etkisi daha düşük oranda görülür. Daha
ekonomik olması da ek bir avantajıdır.
Ancak teknisyen refakati olmadan yapıldığı için kayıt kalitesi her zaman optimal şartlarda
gerçekleşmeyebilir. Genel durumu iyi olmayan hastalarda kayıt sırasında oluşacak olumsuz
gelişmelere müdahale etme imkanı bulunmaması, daha az sayıda fizyolojik parametreyi
içermesi, sonuçların değerlendirilmesinde standart rehberlerin olmaması, kayıt edilen verilerin
çok detaylı değerlendirmelere imkan sağlamaması olumsuz yönleridir. En uygun şartlarda ve
verimli kullanılması için ülkemizde de bu konuda çalışmaların yoğunlaştırılmasına ihtiyaç vardır.
Prof. Dr. Mehmet Karadağ
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları AD
Görükle/BURSA

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE PRİMER
HİPERALDOSTERONİZM:
Yasemin Ünsal
Olgu Sunumu

Olgu:
CA, 51 yaşında erkek hasta,
Anamnez: 5 yıldır hipertansiyonu olan hasta 3’lü antihipertansif kullandığı
halde, yaklaşık 1 aydır evde ölçülen tansiyon değerlerinin yüksek seyrettiğini
söylemesi üzerine hipertansiyon etiyolojisi araştırılmak üzere Endokrinoloji kliniğine
yatırıldı.
Özgeçmiş:
24 yıldır bilinen DM hastası;
22 yıl boyunca oral antidiyabetiklerle takip edilmiş,
Yaklaşık 2 yıldır insülin tedavisi uygulanmakta,
5 yıldır bilinen hipertansiyon tanısı mevcut,
5 yıldır hiperlipidemi tanısıyla izlenmekte,
Diyabetik nefropati nedeniyle 2 yıldır takipli.
Geçirdiği operasyonlar;
Diyabetik retinopati nedeniyle 2002 ve 2008 yıllarında 2 kez lazer
operasyonu öyküsü,
40 yıl önce sol tibia kırığı nedeniyle operasyonu mevcut.
Soygeçmiş;
Özellik yok
Kullandığı ilaçlar;
Gliklazid 60 mg günde 1 tablet,
Metformin günde 2 kez 1000 mg,
Sitagliptin 100 mg günde 1 tablet,
İnsülin glarjin akşam 18 ünite,

Valsartan- hidroklorotiyazid 320/25 mg günde 1 tablet,
Karvedilol 25 mg günde 1 tablet,
Atorvastatin kalsiyum 10 mg günde 1 tablet

Fizik muayene:
Boy: 165 cm

Kilo:68 kg

BMI: 25 kg/m2

Ateş: 36,2
Nabız: 80/dk
Tansiyon: 170/100 mmHg(sağ kol)
175/100 mmHg(sol kol)
SS: 12/dk
Kardiyovasküler sistem: S1+,S2+, ek ses ve üfürüm saptanmadı.
Diğer sistemlerin fizik muayenesinde patolojik bulgu saptanmadı.

Göz kliniği konsültasyonu sonucunda yapılan göz muayenesinde;
Proliferatif diyabetik retinopati,
Evre 2-3 hipertansif retinopati bulguları saptandı.
Değerlendirilen transtorasik ekokardiyografisinde; EF: %60,
sol ventrikül çapları ve duvar hareketleri normal, sol ventrikül konsantrik hipertrofik, minimal
derecede triküspit yetmezlik akımı izlendi.
Klinik seyir:
Hasta servise 18.10.2018 tarihinde yatırıldı. GFR’si 22 ml/dk/1.73 m2 olan
hastanın tedavisi nefroloji önerisiyle valsartan şeklinde düzenlendi. Tansiyon
yüksekliği nedeniyle nifedipin 2*30 mg tedaviye eklendi. Diyabetik nefropati tanısıyla
takipli olan hastaya üriner sistem ultrasonografisi ve renal doppler ultrasonografisi
planlandı. 19.10.2018 tarihli renal ultrasonografi değerlendirmesi; her iki böbrek
boyutu, konturu, parankim kalınlığı doğaldır. Parankim ekojenitesi grade 1 ile uyumlu
olacak şekilde artmıştır. Her iki böbrek toplayıcı sistemde dilatasyon saptanmadı. Sağ
böbrekte en büyüğü yaklaşık 3*2.5 cm ölçülen birkaç adet kortikal yerleşimli kistik
lezyon izlenmiştir. 19.10.2018 tarihli renal doppler ultrasonografisi değerlendirmesi;
Her iki renal arter, renal ven açıktır. Her iki böbrek intraparankimal RI değerlerinde

artış: parankimal hastalık? şeklinde raporlandı. Hastanın dirençli hipertansiyonu
olması nedeniyle Endokrinolojik nedenler araştırılması planlandı.
Hiperkortizolemi
saptanmadı, ARR: 130 idi. Katekolamin düzeyleri normaldi. Salin infüzyon testi
sonucunda;0. saatte aldosteron 18.86 ng/d, 4.saatte aldosteron 17.72 ng/dL olmaı
üzerine hastada primer hiperaldosteronizm salin infüzyon testiyle doğrulandı.
Hastanın değerlendirlen üst abdomen BT’sinde sağ sürrenal glandda yaklaşık 28*23
mm ölçülen 2 HU dansitede nodüler lezyon izlendi. Hastaya spironolakton 25 mg
başlandı. Hastada spironalakton tedavisi sonrası kan basıncı kontrolü sağlandı,
karvedilol tedavisi kesildi. Primer hiperaldosteronizmi olan hasta operasyona
yönlendirildi. Patoloji; adrenal kortikal adenom ile uyumlu geldi. Postoperatif renin: 2.3
ng/mL/saat, aldosteron: 28.1 ng/dL (oran:12) şeklinde sonuçlandı.

MULTİDİSİPLİNER OLGU TARTIŞMASI: HİPERTANSİYON, RENAL
YETMEZLİK VE SÜRRENAL KİTLE
Diyabetik Böbrek Hastalığı
Ayşegül Oruç
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Bursa
Kronik böbrek hastalığı(KBH); glomerüler filtrasyon hızı (GFH) düşüklüğünün eşlik
ettiği ya da etmediği böbrekte 3 aydan uzun süreli yapısal ya da fonksiyonel hasarın olması
veya Böbrekte yapısal hasarın olduğu ya da olmadığı 3 aydan daha uzun süreli GFH değerinin
60 ml/dak/1.73 m2 değerinden düşük olması olarak tanımlanmaktadır. GFH değerine göre 5
evrede değerlendirilen KBH’ı ilerleyici bir hastalıktır ve son döneme ilerleyerek böbrek
yetmezliği nedeni ile diyaliz tedavisi gerekebilir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de son dönem
böbrek yetmezliğinin ilk sıradaki nedenleri diyabetik nefropati (%38.03) ve hipertansif
nefropatidir (%27.46). Diyabetik böbrek hastalığı (DBH) mikroalbuminüri (MA), proteinüri (PÜ)
ve GFH düşüklüğü ile tanımlanan ilerleyici, yüksek morbidite ve mortaliteye sahip diyabet
komplikasyonudur.
Hemodinamik ve yapısal değişiklikler DBH gelişmesine neden olur. Glomerülomegali
ve glomerüler hiperfiltrasyon patogenezde sorumlu en önemli ve ilk ortaya çıkan değişikliklerdir.
Glomerüler hiperfiltrasyon, hiperglisemi ilişkili IGF-1, VEGF, TGF-beta, NO, glukagon ve
prostaglindinlerin glomerüler mikrosirkülasyonda afferent arteriyol vasodilatasyonuna neden
olması ile gelişir. Bununla birlikte artmış oksidatif stres ve inflamasyonun etkisi ile de böbrek
parankiminde hasarlanma olur. Hemodinamik değişiklikler ile birlikte mesengial genişleme,
tubuler ve intertisyel değişiklikler de patogenezde rol alır. Bu değişiklikler zaman içinde nodüler
ya da diffüz glomerüloskleroz, podosit kaybı, tubuler atrofi ve intertisyel fibrozis gelişmesine
neden olarak ciddi böbrek hasarı ortaya çıkar.
Diyabetik bir hastada MA varlığı böbrek hasarının göstergesi olarak kabul
edilmektedir. MA evresinden önce GFH’nın artmış olduğu, hiperfiltrasyon evresi vardır. MA,
glomerüler hiperfiltrasyonun glomerüler bazal membranda hasarlanma yapmış olduğunun
göstergesidir. Bu aşamada normogliseminin sağlanması ve ek olarak renin anjiotensin
aldosteron sisteminin (RAAS) inhibisyonu ile MA’de düzelme olduğu bildirilmiştir. Kontrolsüz
diyabetin devam etmesi ile böbrek hasarlanması devam ederek aşikar PÜ ve GFH değerinde
progresif azalma görülür. MA evresinde yıllık GFH azalma hızı 3-4 ml/dak iken zamanla 20
ml/dak’a kadar çıkabilir. DBH’da ortalama yıllık GFH azalma hızı 12 ml/dak olarak bildirilmiştir.
Bir grup diyabetik hastada MA ve PÜ olmadan GFH düşüklüğü olabilir. Bu hastalarda vasküler
ve tubulointertisyel hasarlanmanın ön planda olduğu düşünülmektedir. Diyabetik bir hastada
obesite, kardiyovasküler hastalık, hipertansiyon (HT), uyku apne sendromu, birinci derece
akrabasında DBH olması DBH gelişme riskini artıran faktörlerdir.
Klinik ve laboratuvar olarak DBH ilk olarak MA ile belirlenir. Ancak daha önce
GFH’nın arttığı, henüz albuminürinin ortaya çıkmadığı glomerüler hiperfiltrasyon aşaması
vardır. Tip I ve II DM hastalarında DBH, DM süresi ile ilişkilidir. Tip I DM olan hastalarda 10
yıldan sonra DBH beklenir ve retinopati eşlik eder. Tip II DM hastalarında ise bu ilişki
karmaşıktır. Yeni tanı Tip II DM hastalarının %3’ünde tanı anında DBH bulguları olduğu
bildirilmiştir. Bununla birlikte DBH olan Tip II DM hastalarının sadece %60‘ında retinopati vardır.
Retinopati olmaması da hastalarda DBH’nı ekarte ettirmez.

Diyabetik bir hastada MA öyküsü, retinopati, 10 yıldan fazla DM hastalık süresi varsa
PÜ ve GFH düşüklüğü DBH ile ilişkilendirilebilir. Ani başlayan nefrotik hastalık tablosu, kısa DM
hastalık süresi, idrar mikroskobisinde eritrositüri ve piyüri olması, retinopatinin eşlik etmemesi
durumlarında DBH dışındaki olası böbrek hastalıkları için böbrek biyopsisi yapılması
düşünülmelidir.
Diyabete HT sıklıkla eşlik etmektedir. Tip I DM hastalarında HT genellikle esansiyel
HT şeklindedir. Tip II DM hastalarında ise HT sıklıkla DM tanısından önce metabolik sendrom
komponenti olarak vardır. Tip II DM hastalarının %80’ninde tanı anında kan basıncı yüksekliği
ya da kan basıncı sirkadyen ritim bozukluğu olduğu bildirilmiştir. DBH patogenezindeki aktif
RAAS, hipervolemi, sempatik sinir sistemi aktivasyonu ve vasküler değişiklikler kan basıncı
yüksekliğine katkı sağlar. Hipertansif diyabetik bir hastada DBH bulguları ile birlikte kan basıncı
kontrolünde kötüleşme de görülebilir. Bununla birlikte hipertansif diyabetik hastalarda DBH riski
ve progresyon hızı da artmıştır. İyi diyabet kontrolü ve etkin anti-hipertansif tedavi ile kan
basıncı kontrolü sağlanamayan, non-steroid anti-inflamatuvar ve RAAS inhibisyonu yapan
ilaçlar ile serum kreatinin değeri yükselen hastalarda ise renovasküler hastalık ve endokrin
nedenler gibi sekonder HT etyolojilerinin araştırılması gerekmektedir.
Özetle, PÜ ve GFH düşüklüğü ile başvuran diyabetik bir hastada retinopati açısından
göz dibi, geçmişte MA ve/veya PÜ varlığı, idrarın mikroskobik incelemesinde aktif sediment
bulgularının varlığı DBH açısından değerlendirilmelidir. Atipik ve ani presentasyonlar varlığında
diğer olası böbrek hastalıklarının araştırılması gerekmektedir.

Tanımlama

Albuminüri

Mikroalbuminüri (orta derecede artmış albuminüri)

30-300 mg/gün

Makroalbuminüri (ciddi derecede artmış albuminüri)

300 mg/gün

DBH evresi

GFH

Albuminüri

Hiperfiltrasyon

Artmış

Normal

Sessiz dönem

Artmış-normal

Normal

Mikroalbuminüri

Normal-azalmış

Artmış

Makroalbuminüri

Normal-azalmış

Artmış

Böbrek yetmezliği

Azalmış

Artmış
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Ankara 2018.
3. Gaede P, Tarnow L, Vedel P, et al: Remission to normoalbuminuria during
multifactorial treatment preserves kidney function in patients with type 2 diabetes and
microalbuminuria. Nephrol Dial Transplant 19:2784–2788, 2004.
4. Rossing P: Prediction, progression and prevention of diabetic nephropathy. The
Minkowski lecture 2005. Diabetologia 49:11–19,2006.
5. Tang S, Sharma K. Pathogenesis, Clinical Manifestations, and Natural History of
Diabetic Kidney Disease, Comprehensive Clinical Nephrology, 6 th edition. 357-375

TENOFOVİR KULLANIMINA BAĞLI HİPOFOSFATEMİK OSTEOMALAZİLİ
VAKA SUNUMU
Suat Akgül
VAKA
47 yaş erkek hasta
Şikayet: baş ağrısı(enseden başlayan), yürümede güçlük, yardımsız yürüyememe, halsizlik,
kas ve kemik ağrıları
18 yıldır Kronik Hepatit B ile dış merkezde ve hastanemizde takipli,
2000 yılında anti viral tedavi başlanmış.
Lamivudin ve adefovir kullanmış.
Son 1,5 yıldır Tenofovir tedavisi almaktaydı.
Özgeçmiş: Kronik hepatit B, Nefrolitiazis, Kolesistektomi(ne zaman?)
Soygeçmiş: Özellik yok
Alışkanlıklar:
Sigara: Kullanmıyor
Alkol: Kullanmıyor
Kullandığı ilaçlar: Tenofovir 245 mg 1x1, Lansoprazol 15 mg 1x1
Fizik Muayene:








Genel durum: iyi, bilinç açık oryante koopere
Baş-boyun: Tiroid non-palpabl, LAP yok
Solunum sistemi: Her iki hemitoraks solunuma katılıyor, ral yok, ronküs yok
Kardiyovasküler sistem: S1+ S2+ ritmik, ek ses ve üfürüm yok
Batın muayenesi: Batında ele gelen kitle yok, hassasiyet-defans-rebound yok
Pretibial ödem: -/Nörolojik muayene: Alt ekstremite kas gücü sağda ve solda ⅗, diğer bulgular
normal

Takipler



Gastroenteroloji takiplerinde antiviral tedavi ile izlemde iken
Ocak 2018’de böbrek fonksiyon bozukluğu ve elektrolit imbalansı nedeniyle
tarafımıza yönlendirildi.



Hastada 1 aydır baş ağrısı (enseden başlayan), yürümede güçlük, halsizlik, kas ve
kemik ağrıları olmakta imiş.



Hastadan laboratuar tetkikleri istendi.

15.01.2018 Lab. Sonuçları:
Sonuç

Tetkik
Üre

43

Kreatinin

1.43

eGFR

59

Na

141

Potasyum

3.2

Kalsiyum (mg / dL)

9

Fosfor (mg / dL)

1.7

Ürik asit

2.9

Bikarbonat

20

Klor

107

Magnezyum

2.4

ALP

43

Parathormon

39

25(OH) vit.D

21.8

İdrar protein (spot)

60

İdrar kreatinin(spot)

151

İdrar fosfor(spot)

82

İdrar potasyum(spot)

40

Tam idrar analizi:
Dansite:1007,
Protein eser,
Glukoz negatif,
İdrar mikroskobisinde özellik yok
Patolojik silendir yok

Hesaplamalar:




Fraksiyone K ekskresyonu: UK/ PK X PCr / UCr x 100
40/3 X 1,43/151 X 100 = %12,5
Fraksiyone fosfor ekskresyonu: Up/ Pp X PCr / UCr X 100





82/1,7 x 1,43/151 x 100 = %45
Anyon açığı: [Na+] – {[Cl-] + [HCO3-]}
141-(107+20) = 14




Bu sonuçlarla ön tanı???
Tenofovir tedavisinin başlangıcı ile osteomalazi(OM) ile ilişkili semptomlar arasındaki
zamansal ilişki ve laboratuvar bulguları nedeniyle, daha önce yayınlanmış benzer
vakalarla uyumlu olarak, Tenofovirin neden olduğu hipofosfatemik OM tanısı
kondu.
Tenofovir tedavisinin kesilmesi, oral kolekalsiferol (günde 2 gün ve 10.000 IU / hafta
için 300.000 IU / gün), kalsitriol (günlük 0.25 mcg / günlük) tedavisi başlandı.
Tenofovirin kesilmesinden iki ay sonra, laboratuvar verilerinin yanı sıra kemik ağrısı
ve yürüyüş bozuklukları ve ciddi iyileşmeler oldu.




16.03.2018 (Tenofovir tedavisinin kesilmesinden 2 ay sonra):
Sonuç
Tetkik
Üre

31

Kreatinin

0.94

eGFR

95

Na

141

Potasyum

4.5

Kalsiyum (mg / dL)

9.6

Fosfor (mg / dL)

2.8

Ürik asit

4.5

Klor

105

Magnezyum

2.4

ALP

60

Parathormon

60.7

25(OH) vit.D

39.8

ÜREMİK VE HEPATİK ENSEFALOPATİLER
Doç Dr Oğuzhan Sıtkı Dizdar
Ensefalopati belli belirsiz mental değişikliklerle başlayıp derin komaya kadar gidebilen bilinç
bozuklukları yapan ve etiyolojisinde metabolik nedenler başta olma üzere birçok nedenin
sorumlu olduğu bir durumdur. Hepatik ve üremik ensefalopati bu nedenler arasında en sık
görülenlerdendir.
Hepatik ensefalopatinin akut ve kronik olmak üzere iki formu mevcuttur. Akut hepatik
ensefalopati akut başlangıçlı karaciğer yetmezliği olan hastalarda görülen beyin ödeminin eşlik
ettiği bir durumdur. Kronik hepatik ensefalopati, kronik karaciğer hastalığı ve protosistemik şantı
olanlarda hasatlarda görülen bir durumdur. Hepatik ensefalopatinin patofizyolojisi multifaktöryel
olup artmış amonyak, yanlış nörotransmitter, endojen benzodiazepin benzeri molekül seviyeleri,
anormal yağ asiti metabolizması, serbest radikal hasarı, beyin ödemi ve artmış merkaptanlar
hepatik ensefalopati patofizyolojisinde rol oynayabilir.
Akut hepatik ensefalopati hastalarının %80’inde sitotoksik ödem ve artmış kan-beyin bariyer
permeabilitesine bağlı beyin ödemi mevcuttur. Kronik hepatik ensefalpatiyi sıklıkla presipite
eden faktörler yüksek proteinli diyet, gastrointestinal kanama, diüretik kullanımı, benzodiazepin
veya opiat kullanımı, alkol tüketimi, enfeksiyonlar, hipovolemi ve altta yatan hepatik hastalığın
progresyonudur. Hepatik ensefalopatinin klinik bulguları şiddetine göre değişebilir. İrritabiliteden
komaya kadar değişen bulgular olabilir.
Üremik ensefalopatinin başlangıç hızı ve şiddeti azoteminin ciddiyetiyle genelllikle parelellik
göstermekle beraber hastaya özel faklılıklarda olabilir. Diyaliz hastalarında diyaliz disequilibrium
sendromuna bağlı olarakta ensefalopati gelişebilir. Üremik ensefalopatinin erken klinik bulguları
letarji, irrtabilite, disoryantasyon, halusinasyon ve konuşma bozukluklarıdır. Tremor,
miyoklonus, tetani ve asteriksis de sıklıkla tabloya eklenir. Üremik ensefalopatiye bağlı bulgular
genellikle diyalizle beraber bir kaç gün içinde düzelir.

HİPERTANSİF ENSEFALOPATİ
Dr. Celaleddin Demircan
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi iç Hastalıkları Anabilim Dalı
Hipertansif krizler (Hypertensive emergency), hipertansif atağa hipertansiyona bağlı akut hedef
organ hasarı bulgularının (beyin, kalp, böbrek, damar, göz,...) eşlik ettiği durumlardır. Başlıca
hipertansif kriz tabloları; hipertansif ensefalopati (HE), akut aort disseksiyonu, akut pulmoner
ödem, akut koroner sendrom, serebral infarkt ve serebral hemorajinin eşlik ettiği hipertansif
ataklardır. HE, ani gelişen yüksek kan basıncı (KB) ile ortaya çıkan beyin fonksiyonlarının
etkilendiği acil bir durumdur.
HE fizyopatolojisinde serebral otoregülasyon mekanizması önemli rol oynar. Buna göre sistemik
KB’nda ani ve aşırı yükselme durumunda serebral otoregülasyon mekanizması sayesinde
göreceli serebral vazokonstriksiyon olur ve bu artmış basınç serebral arter duvarlarına aynen
yansımaz, tersine KB ani ve aşırı düştüğünde göreceli serebral vazodilatasyon olur ve böylece
serebral perfüzyon dar sınırlar içinde sabit tutulur. Ancak otoregülasyon mekanizması belli KB
limitleri içinde çalışmaktadır. Serebral otoregülasyon limitleri, ortalama arter basıncı (OAB =
Diyastolik KB + 1/3 Nabız basıncı) olarak normotansiflerde 60-120 mmHg, kronik
hipertansiyonu olan hastalarda ise 120-160 mmHg arasıdır. OAB, ani ve hızlı bir şekilde
yükselir ve üst limitleri aşarsa serebral otoregülasyon mekanizması bozulur, serebral
vazokonstriksiyon çabası yetersiz hale gelir ve sistemik KB’ndaki artış olduğu gibi serebral arter
duvarlarına da yansır, arterlerin segmentlerinde dilatasyon gelişir, beyin kan akımı aşırı artar,
endotel bütünlüğü bozulur, plazma damar dışına sızar, vazojenik beyin ödemi gelişir, multipl
fokal mikrohemorajiler ortaya çıkar, buna bağlı doku basıncı yükselir, doku perfüzyonu bozulur,
beyin iskemisi gelişir ve beyin fonksiyonları bozulur.
Klinik tabloda şiddetli baş ağrısı, konfüzyondan komaya kadar değişen bilinç değişiklikleri
vardır, ayrıca bulantı-kusma, ajitasyon, fokal nörolojik bulgular, konvülsiyonlar, görme
bozuklukları da görülebilir. Klinik tablo 24-72 saat içinde yavaş olarak gelişir, ensefalopati
tablosunun gelişimi subakut seyirlidir. HE için mutlak bir eşik KB değeri yoktur, KB sıklıkla
180/120 mmHg’nın üzerindedir, ancak daha önce normotansif olan hastalarda ani KB
yüksekliğinde bu değerlerin altında da HE tablosu gelişebilir.
Tanı için beyin disfonksiyonu yapan serebral infarkt ve serebral hemoraji gibi diğer durumlar
ekarte edilmelidir. Tanı ve ayırıcı tanıda beyin görüntüleme yöntemleri önemlidir. Serebral
otoregülasyon mekanizması bozulduğunda sempatik adrenerjik sistemin etkisi vertebrobaziller
arterlerde görece daha az olduğundan vertebrobaziller sistemde daha erken vazodilatasyon
gelişir ve ödem gelişimi beynin posterior bölgesinde parieto-oksipital alanda daha belirgindir.
Buna bağlı olarak beyin tomografisinde simetrik hipodens ve beyin manyetik rezonans
görüntülemede T1 sekanslarda hipointens, T2 ve FLAIR sekanslarda hiperintens lezyonlar
görülür. Bu tablo nöroradyolojik olarak “reverzibl posterior lökoensefalopati” veya ‘’posterior
reverzibl ensefalopati sendromu (PRES)’’ olarak tanımlanır. HE, en sık PRES nedenlerindendir.

HE uygun ve hızlı tedavi edilirse klinik tablo geri dönüşlüdür. Tedavide ilk hedef OAB’nı ilk
saatte %10-15’i, işlk gün %25’i aşmayacak şekilde düşürmektir. KB sonraki günlerde normal
sınırlara çekilmelidir. Bu şekildeki KB kontrolu, mikrohemorajiler ve ödemin kademeli olarak
düzelmesini sağlar. Agresif KB düşürülmesinden kaçınılmalıdır. Aksi takdirde serebral
otoregülasyon limitlerinin altına hızlı şekilde düşürüldüğünde iskemi artabilir. Tedavi parenteral
antihipertansif ajanlarla ve mümkünse yoğun bakım koşullarında yapılmalıdır. Tedavide
önerilen ilaçlar; Clevidipine ve Nicardipine (kalsiyum kanal blokeri), Fenoldopam (periferik
dopamin-1 reseptörü agonisti) ve Labetolol (alfa ve beta bloker) ülkemizde mevcut değildir.
Ülkemizde Sodyum Nitroprussid (arterioler ve venöz vazodilatör) kullanılabilir, bu ilacın
bulunamadığı durumlarda Nitrogliserin ve Esmolol kullanılabilir.
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DİYABETTE TEDAVİ ALGORİTMASI
Doç. Dr. Metin Güçlü
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji
ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa.
Algoritma bir problemi çözmek veya belli bir amaca ulaşmak için tasarlanan yol
anlamına gelmektedir. Tüm dünyada diyabet görülme sıklığı hızla artmış ve obeziteyle birlikte
acilen çözüm bulunması gereken global bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Bu hastalıklarla ilişkili
kronik komplikasyonlar sorunu daha da büyütmüştür. Hastalığın tüm dünyada daha fazla ortaya
çıkması, her yaş grubunda bireyleri etkilemesi ve çok sayıda tedavi seçeneği bulunması
nedeniyle, tedavinin her aşamasında eşgüdümü sağlamak ancak standardize edilmiş
algoritmalar ile mümkün olabilecektir. Bilimsel ve yönetimsel sağlık otoriteleri, hastalığın tanısı,
önlenmesi ve tedavisi konusunda çok sayıda kılavuz üreterek tedavi algoritmaları
geliştirmişlerdir. Bu algoritmaların amacı bir yandan koruyucu hekimlik hizmetleriyle yeni
hastalık gelişimini önlemek iken, bir yandan da tedavi edici hekimlik hizmetleriyle hastalık
kontrolü sağlayarak komplikasyonların gelişimini engellemek olmuştur.
Başlıca metabolik sorunu şeker yüksekliği olmakla birlikte, diyabetik hastalar oldukça
farklı özelliklere sahip hastalardan oluşan çok heterojen bir hasta gurubunu temsil etmektedir.
Tip 1 diyabet (tip 1 DM), tip 2 diyabet (tip 2 DM), gestasyonel diyabet (GDM), diğer spesifik
diyabet tipleri ve sekonder diyabetik hastalardan oluşan oldukça farklı özelliklere sahip hastalar
aynı tedavi hedefi ile bir arada değerlendirilmektedir. Tip 1 DM hastaları başlangıçtan itibaren
insüline bağımlı iken, diğer guruplarda yer alan hastalar başlangıçta yaşam tarzı değişiklikleri
ve oral hipoglisemik ilaçlarla tedavi edilebilmekte ancak ilerleyen dönemlerde insüline bağımlı
hale gelmektedirler. Tedavi algoritmasında ilk adım; hasta proflinin çıkarılması, özgeçmiş ve
demografik verilerin elde edilmesi, aile öyküsünün soruşturulması, antropometrik ölçümlerle
hasta fenotipinin kaydedilmesi ve diyabet tipinin belirlenmesidir.
Tüm diyabet hastaları için tedavinin ilk basamağını yaşam tarzı değişiklikleri
oluşturmaktadır. Yeterli insülin tedavisine rağmen, insülin bağımlı diyabetik hastalarda bile
yaşam tarzı uyumu sağlanamadığında hastalık kontrolü yeterince sağlanamamaktadır. Bu
nedenle tüm diyabetik hastalara tedavi algoritmasının daha ilk basamağında önerilmesi zorunlu
olan yaşam tarzı değişiklikleri şunları içermelidir: diyet ve tıbbi beslenme tedavisine uyum,
düzenli ve yeterli egzersiz, kilo kontrolü, sigarayı ve alkolü bırakmak, yeterli ve kaliteli uyku
düzeni sağlamak, stresten uzak durmak ve güneş ışınlarından yeterince faydalanmak. Diyabet
tedavi algoritmasının temeli bu değişiklikleri uygulamak ve istikrarlı bir şeklide sürdürmektir
Bilimsel ve teknolojik gelişmeler baş döndürücü bir hızla ortaya çıkarken gerek
diyabet tedavisinde gerekse de hastaların takibinde daha fazla seçenek ortaya çıkmaktadır.
Çok farklı özelliklere ve etki gücüne sahip oral ve parenteral ilaçlar diyabet tedavisindeki yerini
hızla almış, ancak hastalık için kalıcı ve küratif bir tedavi seçeneği bulunamamıştır. Tanısı
konularak diyabet tipi belirlenen hastaya yaşam tarzı değişiklikleri verilmesine karşın, yeterli
hastalık kontrolü sağlanamadığında ilaç tedavisi önerilmektedir. Tedavi aşamasında temel
prensip ise tıp ilminin en temel iki kanununa göre “Hastalık yoktur, hasta vardır” ve “Önce

zarar vermeyiniz” ilkelerine bağlı kalarak seçilmelidir. Yani tedavi bireysel olarak belirlenmeli,
yakın takip altında, yan etkiler gözlenerek sabırla uygulanmalıdır. Hastanın diyabet tipine,
yaşına, fonksiyonel kapasitesine, iş ve çalışma hayatına, eşlik eden hastalık durumlarına ve
birlikte kullanılan ilaçların varlığına göre en ideal ajan seçilerek tedaviye başlanır. Tip 1
diyabetik hastalar, gebeler ve pankreatik sebeplerle ortaya çıkan diyabet tiplerinde birinci
basamak tedavi hemen daima insülin tedavisidir. Insülin tedavisi verilirken hastanın ve seçilen
ilacın özellikleri iyi bilinmelidir. Bazal insülin ihtiyacı için orta ve uzun etkili insan insülini veya
bunların uzun etkili analogları tercih edilmektedir. İnsülin bağımlı hastalarda kullanılan insülin
tipleri Tablo 1’de özet olarak sunulmuştur. Bu insülinlerden gebelikte de kullanılabilenler aynı
tabloda verilmiştir. Insülin bağımlı olmayan tip 2 diyabetik hastalarda birinci basamak tedavide
öncelikle metfromin seçilmektedir. Metformin tedavisine yanıt yeterli olmadığında ise diğer oral
ajanlarla kombinasyona gidilmektedir. Bunun dışında ilk basamak tedavi ajanının belli olduğu
diğer durum Maturity Onset Diabetes of the Young (MODY) olgularıdır. Genellikle 25 yaşın
altında başlayan, çoğunlukla zayıf yapılı hastalarda görülen, mutlak insülin eksikliği olmadığı
için ketoasidoz riski bulunmayan bu hastalar tüm diyabetik olguların %1-2'sini oluşturmaktadır.
Oldukça nadir görülmekte ve otozomal dominant kalıtımla geçmektedir. MODY olgularında
tedavide öncelikle seçilmesi gereken ajanlar sülfonilürelerdir.
Tip 2 diyabetik hastalarda tanı anında ciddi hiperglisemi semptomları olduğunda,
HbA1c düzeyi>%8-9 olduğunda veya glukozüri varlığında ilk basamak tedavi de iki oral ilaçla
kombinasyon tedavisi verilebilir. Hatta bazı kılavuzlar semptomatik hiperglisemi veya
HbA1c>%10 olduğunda başlangıç tedavisinde bile insülin verilmesini önermektedir. Bu
durumlar dışında, ilk basamakta tek bir ajanla tedaviye başlanan, ancak yeterli yanıt
alınamayan hastalarda kullanılan ilacın dozu arttırılabilir, etki mekanizması farklı bir diğer gurup
ilaçla kombinasyon tedavisi seçilebilir veya oral tedavi almakta olan hastaya parenteral tedavi
verilebilir. Tedaviye yeterli yanıt olarak genel kabul edilen HbA1c düzeyi <%7 ‘dir. Kombinasyon
tedavisi yapılırken ilaca uygun hasta aramak yerine, hastaya uygun ilaç seçilmesi temel prensip
olmalıdır. Kombinasyon tedavisi vermenin tedavi şansını arttırmak yanında, yan etki riskini de
artırabileceği iyi bilinmelidir. Gerek birinci basamak ilaç seçiminde gerekse de kombinasyon
tedavisi yapılırken, ilacın etki gücü, ortaya çıkarabileceği hipoglisemi ve kilo artışı riski,
tedavinin maliyeti ve hastanın tedaviye uyumu dikkatle incelenmelidir. Eşlik eden
kardiyovasüküler hastalıklar, böbrek ve karaciğer hastalıkları tedavi seçimini
değiştirebilmektedir. Bu hastalıkların ve birlikte kullanılan ilaçların bilinmesi, bu durumlara
uygun ilaçların seçilmesi hem hastalık kontrolünü iyileştirebilir hem de yan etki riskini azaltabilir.
Diyabet tedavisinde elde edilen gelişmeler sağ kalımı arttırmış, diyabetin akut
komplikasyonlarından ölüm oranlarını azaltmış, ancak hastalık süresi giderek uzayan, mikro ve
makrovasküler komplikasyonlara yatkın oldukça yaşlı bir hasta kitlesi ortaya çıkarmıştır.
İlerleyen hasta yaşı ve hastalık süresi sonucunda hastalar daha zor tedavi edilebilmekte,
gelişen komplikasyonlar sonucunda tedavi uyumu ve yanıtı daha da bozulmaktadır. Hem
ilaçların etki ettiği hedef organlar, hem de bu ilaçların metabolize edildiği organlarda
komplikasyonlar geliştikçe tedavi şansı daha da azalmaktadır. Diyabet bir kardiyovasküler
hastalık risk faktörü ve eşdeğeri olarak kabul edilmekte, morbidite ve mortalitenin en önemli
sebeplerinden birisini oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalar; sıkı glisemik kontrolün mikrovasküler
komplikasyonları belirgin olarak azaltmasına karşın makrovasküler komplikasyonları ve

kardiyovasküler hastalık nedeniyle ölüm oranlarını beklendiği kadar azaltamadığını ortaya
çıkarmıştır. Bunun aksine sıkı glisemik kontrol hedefinin hipoglisemi riskini arttırarak
mortaliteleri arttırdığını göstermiştir. Bu gelişmeler ışığında; yaş grubuna ve yaşam beklentisine,
eşlik eden hastalık ve komplikasyon varlığına, tedavi maliyetine ve tedavinin sürdürülebilirliğine
dayalı farklı glisemik kontrol hedefleri kavramı ortaya çıkmıştır. Risk arttıkça daha ılımlı kontrol
hedeflenirken, risk azaldıkça daha sıkı kontrol hedeflenebilmektedir. Sonuç olarak; diyabet
hastalarının tedavi algoritmalarını oluşturmak ve uygulayabilmek her aşamasında ustalık
gerektiren bir sanata dönüşmektedir.
Tip 2 diyabetik hastalarda roziglitazon kullanımının kardiyovasküler hastalıklara bağlı
ölüm riskini arttırdığını gösteren çalışmalar bu alanda ciddi bir değişime yol açmıştır.
Roziglitazon deneyiminden sonra, FDA ve diğer sağlık otoriteleri, yeni kullanıma sunulacak
ilaçların, kardiyovasküler mortaliteyi arttırmadığını ve mümkünse azaltabileceğini gösteren
çalışmaların yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu zorunlulukla başlayan ilaç araştırmaları,
kardiyovasküler yararı ortaya çıkarılan ilaçların öncelikli olarak tercih edilmesine yol açmıştır.
Özellikle SGLT-2 inhibitörü ve GLP analogu ilaçların glisemik kontrolün ötesinde
kardiyovasükler morbidite ve mortaliteyi azalttığını gösteren araştırmalar bu ilaçların tedavi
algoritmalarında ön sıralarda yer almasını sağlamıştır. Bu nedenle güncel kılavuzlar tedavi
seçerken hastaları kardiyovasküler ve renal problemi olan ve olmayanlar olarak ayrıştırarak işe
başlamaktadır. Bu hastalıklar açısından yüksek riskli hastalara SGLT-2 inhibitörü veya GLP-1
analogu ilaçlar öncelikle önerilirken, diğer hastalarda seçim daha esnek olarak bırakılmaktadır.
Obezite, diyabete benzer şekilde hızla yayılan önemli bir sağlık problemidir. Özellikle
tip 2 diyabetik hastaların önemli bir kısmında obezite bulunmaktadır. Bu hastalarda insülin
direnci nedeniyle başlangıçtan itibaren metformin en önemli tedavi seçimidir. Metformin
tedavisinin yeterli olmadığı ve kombinasyon tedavisi planlanan durumlarda öncelikle kilo kaybı
sağlayabilecek ilaçların seçilmesi, bu durum mümkün değilse vücut ağırlığı üzerine nötr etkili
olan ilaçların tercih edilmesi önerilmektedir. Bu amaçla en öncelikli tercih edilmesi önerilen
ilaçlar GLP-1 analoglarıdır. Exenatide, liraglutide, semaglutide, Lixinatide, dulaglutide bu alanda
öne çıkan ajanlardır. Ancak parenteral tedavinin tercih edilmediği veya yasal prosedürler gereği
kullanılamadığı durumlarda yine kilo kaybı sağlayabilen SGLT-2 inhibitörü ajanlar tercih
edilebilir. Vücut ağırlığı üzerine nötr etkili olmaları nedeniyle DPP-IV inhibitörü ilaçlar da obez
diyabetik hastalarda tercih edilebilmektedir. Bu tedavilere rağmen tedavi yanıtı yeterli glisemik
kontrol veya kilo kontrolü sağlanamayan diyabetik hastalarda BKİ ≥35 kg/m 2 ise bir sonraki
basamakta bariyatrik cerrahi önerilebilir. Cerrahi önerilecek hastalar çok dikkatli seçilmeli,
zamanında ve yeterli şekilde bilgilendirilmelidir. Bariyatrik cerrahiyi uygulayacak hekimler ve
merkezler için deneyim şarttır. Deneyimli merkezlerde, pre-op hazırlıklar iyi yapılmalı, post-op
takip ve tedavide tüm algoritmalar titizlikle uygulanmalıdır. Cerrahi tedavi uygulanmış hastaların
yaşam tarzı değişikliklerine bir ömür boyu uyum göstermeleri gerektiği önemle vurgulanmalıdır.
Özetle; tanısı ve diyabet tipi doğru biçimde belirlenmiş bir hastada, temel yaşam tarzı
değişiklikleri ile başlayıp, kombinasyon tedavileri, parenteral tedaviler ve insülin tedavisi ile
devam edilen her aşamada hasta özellikleri dikkate alınarak bireysel tedaviler planlanmalı ve
ilaç seçimi yapılmalıdır. Hastalık kontrol durumuna göre 3-6 ay arayla hastalar değerlendirilmeli,
yaşam tarzı değişikliklerine ve tedaviye uyumun yeterli olduğu hastalarda bir sonraki basamağa

geçilmelidir. Tedavi algoritmaları hasta durumu ile özdeşleştirilerek bireysel olarak takip
edilmeli, her hastaya standart bir tedavi seçimi yapılmamalıdır. Glisemik kontrolün ve kilo
kontrolünün yeterince sağlanamadığı, BKİ ≥35 kg/m2 olan tip 2 diyabetik hastalarda ise
herhangi bir kontrendikasyon bulunmuyorsa bariyatrik cerrahi önerilmelidir. 2018 yılında ADA
ve EASD tarafından ortak konsensus raporu olarak yayınlanan kılavuz, yukarıda anlattığımız
konuları bütün olarak içerdiğinden, bu yazımızda pratik algoritma olarak kullanmayı tercih ettik.
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD), Diyabet çalışma gurubu tarafından
hazırlanan “2018 DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE
İZLEM KILAVUZU” sahada çalışan tüm hekimlerimizin kolayca ulaşabileceği, son derece akıcı
ve güncel bilgilerle zenginleştirilmiş bir algoritma olarak kullanılabiir. Diyabet tedavisinde
kullanılan ilaçların ve bu kılavuzda topluca verilmiş olan ilaçların genel özellikleri özet olarak
Tablo 1,2,3,4 ve 5 ‘te, TEMD tip 2 diyabet tedavi algoritması ve ADA/EASD konsensüs
raporunda önerilen tedavi algoritmaları ise sırasıyla şekil 1, 2 ve 3’te verilmiştir.
Tablo 1: İnsülin salgısını uyaran ajanlar

TEMD 2018 DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ
VE İZLEM Kılavuzu’ndan alınmıştır

Tablo 2.İnsülin duyarlılığını arttıran ilaçlar

TEMD 2018 DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ
VE İZLEM Kılavuzu’ndan alınmıştır
Tablo 3. İnsülin salınımını ve etkisini potansiyelize edebilen insülinomimetik ilaçlar

TEMD 2018 DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ
VE İZLEM Kılavuzu’ndan alınmıştır
Tablo 4. Sodyum-Glukoz kotransporter-2 inhibitörleri

TEMD 2018 DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ
VE İZLEM Kılavuzu’ndan alınmıştır
Tablo 5. İnsülin tipleri ve genel özellikleri

TEMD 2018 DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ
VE İZLEM Kılavuzu’ndan alınmıştır
Kısa etkili insülinlerden Regüler insülin, lispro ve aspart insülin gebelikte kullanılabilir.
Orta ve uzun etkili insülinlerden ise NPH ve Detemir insülin gebelikte de kullanılabilir.
Tip 1 diyabetli tüm hastalarda bazal-bolus insülin tedavisi uygulanmalıdır. Analog
insülinler, insan insülinlerine göre, daha az hipoglisemiye sebep oldukları için öncelikle tercih
edilmelidir

Şekil 1. TEMD 2018 Tip 2 Diyabette Tedavi Algoritması

Şekil.2 ADA-EASD 2018 Konsensus raporunda belirtilen Tip 2 Diyabet Tedavi
Algoritması
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Şekil 3. ADA-EASD 2018 Konsensus raporunda belirtilen Tip 2 Diyabet Tedavi
Algoritması-Parenteral Tedavi algoritması

48

02 – 04 Mart 2019, Uludağ

DİYABET VE İNFEKSİYON
Doç Dr Soner Cander
Diyabet hastalarında enfeksiyon gelişme eğiliminin arttığı yaygın olarak kabul
görmektedir.
Her ne kadar birçok epidemiyolojik çalışmada diyabetik hastalarda olmayanlara göre
daha sık olarak enfeksiyonlar için tedavi gördükleri gösterilmiş olsa da, diyabetin
enfeksiyon riski üzerindeki etkisinin büyüklüğü aktif bir araştırma sorusudur.
Kanada’da yapılmış olan elektronik tıbbi kayıt tabanlı bir sistemi kullanan kohort
çalışmasında, herhangi bir enfeksiyon olasılığı, diyabetli 1779 hasta arasında, 11.066
uygun kontrolle karşılaştırıldığında, potansiyel karışıklıklar kontrol edildikten sonra
daha yüksek bulunmuştur (adj odds ratio 1.21, 95 % CI 1.071.37) İngiltere’de
yapılmış başka bir kohort çalışmasında da herhangi bir infeksiyon için risk oranı tip 1
diyabet için % 66 tip 2 diyabet için % 47 daha yüksek bulunmuştur.
Diyabetik hastalarda enfeksiyon riskini arttıran faktörler;
 Hiperglisemiye bağlı immün yanıtın bozulması
 Vasküler yetmezlik
 Duyusal periferik nöropati
 Otonom nöropati
 Staphylococcus aureus ve Candida türleri gibi patojenlerle cilt ve mukozal
kolonizasyonolarak sayılabilir.
Bunların dışında diyabet hastalarını enfeksiyona yatkınlaştıran organizmaya özgü
bazı faktörler de bulunmaktadır;
Candida albicans - Glukoz ile indüklenebilir proteinler Candida albicans'ın bukkal
veya vajinal epitele yapışmasını sağlar.
Rhizopus türleri - Keton redüktazları, tipik olarak ketoasidozlu diyabetik hastalarda
ortaya çıkan yüksek glukozlu, asidik şartlarda, mukormukoza neden olan Rhizopus
spp patojenitesine neden olur.
Burkholderia pseudomallei - Diyabetik hastalarda spesifik makrofaj fonksiyonunda
bozulma vardır ve bunun sonucunda melioidoza eğilim artar.
Üropatojenik Escherichia coli – “Advanced glycation end products (AGEs)” zamanla
diyabetiklerde birikir. Çalışmalarda AGE'ler üropatojenik Escherichia coli izolatlarının
mesanenin ürotheliumuna bağlanmasını arttırır, bu da diyabetiklerin bu organizma ile
idrar yolu enfeksiyonları olasılığını arttırır.
Diyabetik hastalarda sık görülen enfeksiyonlar;
 Diyabetik ayak enfeksiyonları
 Mantar enfeksiyonları dahil idrar yolu enfeksiyonları
 Oral kandidiyazis, onikomikoz ve intertrigo gibi yüzeyel mantar
enfeksiyonları
 Mukormukoz
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Malign eksternal otitis
Amfizematöz kolesistit
Pyomyozit,
Nekrotizan fasit, olarak sıralanabilir
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BİRİNCİ BASAMAKTA LABORATUVAR
Emre Sarandöl
Aile hekimleri başta hasta muayene ve tedavi hizmeti olmak üzere kendileri için
tanımlanmış pek çok görevi yerine getirirken laboratuvar testlerini kullanmaktadırlar.
Ayrıca görevleri arasında ‘tetkik hizmetlerinin verilmesini sağlamak ya da bu hizmeti
vermek’ de bulunmaktadır. Günlük uygulamada genel olarak tüm hekimler için
laboratuvar hizmeti ‘tetkik istemi’ ve ‘sonuçların değerlendirilmesi’ şeklinde hayat
bulmaktadır. Oysa aile hekimleri numunelerin alınması, işlenmesi ve teslim edilene
kadar saklanması konusunda sorumludurlar. Bu aşama laboratuvar hatalarının % 70
lere kadar ulaşabildiği ‘ölçüm öncesi hatalar’ kısmına aittir. Laboratuvar öncesi aşama
göz önüne alındığında her laboratuvar sonucu laboratuvar ve aile sağlığı merkezinin
ortak ürünüdür ve unutulmaması gereken birlikte yapılacak iyileştirmelerin sonuçların
güvenilirliğine çok önemli katkı yapacağıdır. Güvenilir laboratuvar sonuçları da hem
hasta hem hekim hem de laboratuvar açısından tartışmasız çok önemli bir kazançtır.
Laboratuvar verileri tıbbi kararlarda önemli rol oynadığı için hatalı sonuçlar da önemli
tıbbi sorunlara yol açabilmektedir. Hasta ve hekim için maddi, manevi yıpranma ve
zaman kaybı ve ülke çapında düşünüldüğünde önemli maddi kayıp oluşabilmektedir.
Genellikle alışkanlıklar veya gelen sonuçlardan beklentiler konusundaki yorum ve bilgi
karışıklığı nedeniyle gereksiz test istemi de önemli sorunlardan birisidir. Klinisyen
hekimler laboratuvar uzmanlık alanına dahil olan bazı konularda (Hangi test ne
sıklıkla istenebilir, farklı laboratuvarların sonuçları birbiriyle ne kadar uyumlu olabilir,
hatta aynı laboratuvarda çalışılan numune aynı gün veya farklı günlerde çalışıldığında
nasıl sonuçlar elde edilebilir) yukarıda vurgulandığı gibi mesafeli ola gelmektedirler.
Bu sunumda hekimlerin 3. eli, gözü veya kulağı olarak kabul edilebilecek olan klinik
biyokimya testlerinin sadece istenen test kodları ve sonucu değerlendirilen
rakamlardan ibaret olmadığı, aile hekiminin de sürece dahil olduğu veya olması
gereken ciddi bir veri üretiminin gerçekleştiği, birlikte yapılacak iyileştirmelerle
laboratuvar sonuçlarının güvenilirliğinin arttırılabileceği, laboratuvar uzmanlarının
iletişim ve geri bildirimlerden son derece memnun olacakları vurgulanmaya
çalışılacaktır. Ayrıca Klinik Biyokimya testlerinin kullanımıyla ilgili son yaklaşımlar,
testlerin istemi ve bilgi verme kapasiteleriyle ilgili önerilerin yanı sıra test sonuçlarının
birbirleriyle ve laboratuvarların birbirleriyle uyumları konusunda bilgi verilmeye
çalışılacaktır.
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BASINÇ YARALANMASI VE KONTROLÜ
Semure ZENGİ
Uzman Hemşire
Tanım: Basınç, friksiyon, yırtılma ve diğer faktörlerin etkisiyle deri ve deri altındaki
dokularda meydana gelen lokalize doku zedelenmesidir. (Basınç Ülserleri Tavsiye
Paneli (EPUAP) Ulusal Basınç Ülseri Danışma Paneli (NPUAP) 2009) Özellikle kemik
çıkıntıların bulunduğu bölgeler, Uzun süreli ya da yineleyen basınç, Deri ve derialtı
kapillerlerinin kapanması, Dolaşımın durması, Nekroz ve ülserasyon.
Basınç Yarası Neden Önemlidir? Basınç yaraları tüm dünyada sağlık kurumlarınca
önemli bir problem olarak belirtilmektedir. Çünkü basınç yaraları, hastanın yaşam
kalitesini etkilemekte ve sağlık bakım maliyetini arttırmaktadır. Basınç yarası hastanın
fiziksel sağlığını etkileyerek yaşamını tehdit etmekte, bağımsızlığını kaybetmesine ve
sosyal izolasyon gibi psikolojik problemler yaşamasına neden olmaktadır. Ayrıca
hasta ağrı çekmekte, yara bakımı, debritman, greft gibi işlemler nedeniyle hastanede
uzun süre yatmakta ve bu durumda hasta ve hastane için ekstra maliyet
oluşturmaktadır.
Etiyopatogenez: Etkilenen bölgedeki basınca bağlı kan akımının kesilmesi ve
hipoksi. Bası nedeniyle kapillerdolaşımın bozulması, hipoksiyeneden olarak yara
oluşumunu başlatmaktadır. Kapilleryatakta arteryel tarafta 32-34 mmHg olan basınç,
venöztarafta 12-14 mmHg’dır. Arteriyolerve venülleruçtaki basınç gradiyentidoku
perfüzyonunu sağlamaktadır. 70 mmHg’yı aşan 2 saat süreli basınçlar ise geri
dönüşümsüz doku hasarı ile sonuçlanır. İmmobil bir hastanın 2 saatten fazla aynı
pozisyonda kalması bası yarası için yeterlidir. Bir kişinin sırtüstü pozisyonda vücut
kemik çıkıntılarına yansıyan basıncı 40-60 mmHg iken, otururken 75 mmHg’dır.
İnsidans: Hastane %0.63-38, Yoğun Bakım %8.8-56, Evde Bakım %0-17, Uzun
Süreli Bakım Alanı %2.2-23.9
Basınç: Bası yarası gelişmesinde rol oynayan en önemli faktör, Basıncın
Yoğunluğu/Süresi, DokununToleransı
Yara Oluşum Süreci: Sürtünme / makaslama / yırtılma. Sürtünme tek başına sadece
dermis/epidermisin üst tabakasını. Sürtünme + yerçekimi: Makaslama etkisi derin
dokularda hasar + kapillerlerde yırtılma doku perfüzyonunda↓ → doku hasarı. Kemik
çıkıntıları üzerindeki deri serbest hareket edemez ↓ Bası yarası
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Nem-Maserasyon: Derinin ıslak kalması, epidermisin üst tabakasının yumuşamasına
ve dermistekikollejenyapı arasındaki çapraz bağların zayıflamasına neden olur ve
doku bütünlüğünün bozulmasına yol açar.
Risk Faktörleri: Yaş, İmmobilite, Enfeksiyon, Hipotansiyon İskemi, Malnutrisyon,
SpinalKord Yaralanmaları, Kas Kitlesinde Azalma, Spastisite, Nörolojik Hastalıklar
Bilinç Durumu, Ciltte Kuruluk, Vücut Isısı, Ürinerve Fekal İnkontinans
İmmobilite: En Önemli Risk Faktörü, vücut hareketlerinin olmaması, Spastisite,
Kontraktür
Malnutrisyon: Kronik katabolik bir süreç, Protein ve kalori alımının artırılması,
Özellikle Evre 3 ve 4, bası yarasında önemli, Hipoalbüminemi klinikte sık görülse de
beslenmenin en güçlü belirleyicisi hastanın yeterli besin alabilmesi ve kilosunu
koruyabilmesidir.
Azalmış Doku Perfüzyonu: Doku hipoksisiveya basınca yanıt olarak kan akımının
yeterince sağlanamaması; Volüm Kaybı, Hipotansiyon, Vazomotor Yetmezlik,
Vazokonstriksiyon, Aterosklerotik PeriferikArter H. Doku perfüzyonu azaldığında 2
saatten uzun süreli bası dönüşümsüz doku hasarı
Hipertermi: Doku Metobolizmasını Hızlandırması, Terleme, Nem Artışı
Hiportermi: Azalan Periferik Kan Akımı, Azalan Perfüzyon Doku Hasarı
Duyu Kaybı: Demans, Deliryum, Spinal Kord Hasarı, Nöropati. Hastalar uzun süreli
basıdan kaynaklanan ağrı veya rahatsızlığı algılayamazlar.
İnkontinans: Yaşlı hastalarda idrar ve dışkı inkontinansı maserasyonaneden olarak
dekübitülseri gelişimine neden olmaktadır. Bazı çalışmalar inkontinanslıhastaların beş
kat daha yüksek risk taşıdığını göstermektedir. Ulusal bir araştırmada bakımevinden
taburcu edilen, inkontinansı olan hastaların %94 ünün yatağa bağımlı hale geldiği ve
dekübit ülseri geliştiği görülmüştür.
Risk Faktörleri: Prospektif bir çalışmada aktivite kısıtlılığı olan 286 hastada Evre 1
dekübitülseri, lenfopeni, immobilizasyon, kuru sakral deri ve azalmış vücut ağırlığı
varlığı, Evre 2 veya daha ileri dekübitül seri gelişimi ile ilişkili bulunmuş. Bu faktörlerin
üç veya daha fazlasının varlığında hastaların%13’ünde de kübitül seri geliştiği
görülmüştür. Uzun süreli bakım alan 1524 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada,
hastaların %29’unda12 haftalık süre içinde yeni bası yarası geliştiği gözlenmiş.
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Hastalığın başlangıçtaki şiddetinin artması, önceki bası yarasının varlığı ve niteliği,
belirgin kilo kaybı, oral alım zorluğu, katater kullanımı gibi faktörler yeni basınç ülseri
gelişimiyle ilişkili bulunmuştur. 60 yaş üstü ayakta tedavi edilen ve 40 aya kadar takip
edilen 12,650 poliklinik hastası ile yapılan çalışmada; İleri yaş, erkek cinsiyet, uzun
süreli bakım, önceki dekübitül seri öyküsü, diyabet, düşme, katarakt, böbrek
yetmezliği ve periferik arter hastalığı yeni bir basınç ülseri oluşması ile ilişkili
bulunmuştur.
Risk Belirleme: Risk altındaki hastaları belirleme, Düzenli günlük izlem ve cilt,
Kapsamlı bir öykü ve fizik muayene
Risk Değerlendirme Ölçekleri: Braden Risk Değerlendirme Ölçeği, Norton Risk
Değerlendirme Ölçeği, Bates-Jensen Yara Değerlendirme Ölçeği, Waterlow Risk
Değerlendirme Ölçeği, Buçh Pediatrik Basınç Yarası Risk Tanılama Aracı, Suriadi ve
Sanada Basınç Yarası Risk Değerlendirme Ölçeği. Ülkemizde en sık Braden risk
değerlendirme ölçeği kullanılmaktadır.
Bası Yarası Değerlendirme: Zaman, Bölge, Evre, Yüzey, Boyut, Eksüda?, Tünel Sinüs?, Enfeksiyon?, Ağrı?
Braden Skalası: Puanlama 6-23 arasında yapılır; 15-18 puan hafif risk, 13-14 puan
orta risk, 10-12 puan yüksek risk, 6-9 puan çok yüksek risk
Önleme:
Hafif riskli (15-18 puan) hastalarda; Mobilizasyon artırılmalı Topuklar korunmalı
Hasta yatağa bağımlı ise en az iki saatte bir, tekerlekli sandalyeye bağımlı ise saat
başı pozisyon değiştirilmeli ve basınç azaltıcı destekler kullanılmalı Pozisyon
verilirken sürtünme, yırtılma ile dokunun hasar görmesi engellenmeli Dizlerin ve ayak
bileklerinin birbirine sürtünmesini önlemek için bacak araları yastık ya da köpük
kenarlıklarla desteklenmelidir. Deride çatlakların oluşumunu engelleyecek yeterli nem
sağlanmalı
Orta riskli (13-14 puan) hastalarda; Yukarıdaki önlemlere ek olarak köpük
kenarlıklarla desteklenmiş 30º yan yatış pozisyonu verilmeli Yüksek riskli (10-12
puan) hastalarda bahsedilen önlemlere ayrıca 15-20 dakikada bir küçük vücut
hareketleri eklenmeli Çok yüksek riskli (0-9 puan) hastalarda tüm bahsedilen
önlemlere basınç rahatlatıcı yatak ve minderler eklenmeli. Periferik arter hastalığı
olanlarda hipotansiyonu tedavi etmek, vazokonstriktif ajanların sınırlandırılması,
kardiyak kontraktiliteyi iyileştirmek veya revaskülarizasyon cilt perfüzyonunu
iyileştirmek için önemlidir. Yeterli beslenme, hem ülser oluşumunu önlemeye hem de
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erken evre ülserlerin iyileşmesine yardımcı olabileceği düşünülmektedir.
Kontrendikasyon olmadığı sürece risk altındaki bireylere yaklaşık 1,2- 1,5 g/kg/gün
protein alımı önerilmektedir. Cilt günlük incelenmeli Temiz tutulmalı, aşırı kuruluk ve
nemden kaçınılmalı
Çok Yüksek Riskli (0-9 Puan) hastalarda; Tüm bahsedilen önlemlere basınç
rahatlatıcı yatak ve minderler eklenmeli. PeriferikArter hastalığı olanlarda;
Hipotansiyonu tedavi etmek. Vazokonstriktif ajanların sınırlandırılması kardiyak
kontraktiliteyi iyileştirmek veya revaskülarizasyon cilt perfüzyonunu iyileştirmek için
önemlidir. Yeterli beslenme, hem ülser oluşumunu önlemeye hem de erken evre
ülserlerin iyileşmesine yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Kontrendikasyon
olmadığı sürece risk altındaki bireylere yaklaşık 1,2-1,5 g/kg/gün protein alımı
önerilmektedir. Cilt günlük incelenmeli. Temiz tutulmalı, aşırı kuruluk ve nemden
kaçınılmalı.
Evreleme:
Evre-1: Basmakla solmayan kızarıklık, Cilt bütünlüğü sağlam.
Evre-2: Dermiste kısmi kayıp Yara yatağı pembe kırmızı Kabuksuz, yüzeyel yaralar
Rüptüre veya korunmuş büller.
Evre-3: Ciltte tam kat kayıp Subkutan yağ dokusu görülebilir Kemik ve eklem
tutulumu yok Nekroz, kabuklanma Yara altında tünel ve boşluk.
Evre-4: Ciltte tam kat kayıp Kas, kemik ve eklem dokusu tutulur Nekroz Kabuk veya
eskar olabilir Yara altında tünel ve boşluk vardır.
Evrelendirilemeyen: Tam kat cilt ve doku kaybı, kabuk veya eskar ile örtülü ülser.
Derin Doku Hasarı: Epidermal bütünlük sağlam, Cilt rengi kızarık, kestane rengi
veya mor renk Kanla dolu bül, Ağrı ve sıcaklık değişimi, genellikle cilt renginin
değişiminden önce.
Tedavi:
Sistemik Tedavi: Hastaya uygun pozisyon verilerek basınç dağılımının sağlanması.
Ağrının kontrolü. Ülser özelliklerine göre uygun yara bakımının sağlanması, nekrotik
doku varsa debridman yapılması. Enfeksiyon tedavisi. Uygun beslenme desteği.
Hastanın günlük izlemi. Psikososyal destek
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Basıncın Uygun Dağıtılması: Destek yüzeyler Yüksek riskli hastalarda basınç
azaltıcı veya rahatlatıcı yatak ve minderler kullanılabilir. Pozisyon verme ihmal
edilmemeli Hasta yan yatarken 30 derecelik açıyla yerleştirilmeli Yatak başı 30
dereceden yüksek olmamalı.
Mekanik Yükün Azaltılması: Non invaziv ventilasyon maskesi takılı olan hastalarda
basınç bölgeleri gözlenmeli. Basınç bölgesine dolaşımı engellediği için simit
kullanılmamalı. Oksijen parmak proplarının yeri, 4-6 saatte bir değiştirilmeli. Hastanın
kablolar ve infüzyon setleriyle teması önlenmeli. Entübasyon tüpünün dudak kenarına
basısını önlemek için tüp ağız içinde dudağın diğer tarafına tespit edilmeli. NGS takılı
olan hastalarda burunda basınç ülserini önlemek için tespit bandı farklı bölgelere
uygulanmalı. Basınç ülseri üzerine doğrudan ısıtıcı araç ve cihaz uygulanmamalı.
Giysilerin katlanıp cilt üzerinde basınç oluşturmasına engel olunmalı.
Ağrının Kontrolü: Mevcut tedavinin sağlanabilmesi için mevcut ağrının türünü ve
boyutunu belirlemek önemlidir. İzlemde ağrı ölçeği kullanılabilir. Hafif ağrılar için oral
nonopioid analjezikler, orta şiddetli ağrılar için opioid analjezikler kullanılabilir. Yara
üzerine lokal anestezik ilaçlar (lidokain) kısa süreli rahatlama sağlayabilir. İbuprofen
salımlı köpük sargılar* Atina’da yapılan bir çalışmada; sık görülen, ağrılı, sızan, kronik
ve akut / travmatik yaralarda ibuprofen köpük giydirmenin yara ağrısını anlamlı
şekilde iyileştirdiği gösterilmiştir. Derin bası ülseri varlığında sistemik tedavi
düşünülmeli. Pansuman değişiklikleri ve debridman öncesinde yeterli ağrı kontrolü
sağlanmalıdır. İnvaziv işlemler için sedasyon veya genel anestezi gerekebilir.
Enfeksiyonun Tedavi: Yara yerinde infeksiyonun düşünülmesi. Enfeksiyona ait
sistemik bulguların varlığında veya lokal tedaviye yanıt alınamaması. Selülit
varlığında veya osteomiyelitten şüpheleniliyorsa sistemik antibiyotikler başlanmalıdır.
Gecikmiş yara iyileşmesi de yara yerinde enfeksiyonu akla getirmelidir.
Uygun Beslenme Desteği: Protein ve toplam kalori alımı, hidrasyon durumu, serum
albumini/prealbümin değerleri dikkate alınarak beslenme sağlanmalı Artan diyet
protein alımı da iyileşmeyi hızlandırmaktadır. Protein hedefi genellikle 1.5 g/kg/gün
olarak hesaplanmalıdır. C vitamini ve çinko takviyesi iyileşmeyi hızlandırmak için
sıklıkla kullanılır, ancak etkinlikleri kesin olarak ispatlanmamıştır.
Yerel Tedavi: Debridman, Ölü boşlukların doldurulması, Eksudanın absorbe
edilmesi, Nemli yara yüzeyi oluşturma, İyileşen yaranın korunması
Debritman: Yara Eksudasının, Nekrotik, Dokuların Yabancı Cisimlerin yaradan
uzaklaştırılması.
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Pansuman Seçimi: Eksüdanın Emilmesi, Nemli Yara, Yüzeyinin Sağlanması,
Travma ve Bakterilere Karşı Engel, İzolasyon
Hangi Yara Bakım Ürünü?: Hasta, Yaranın Durumu, Ürünün Özelliği, Yara/Ürünler
Hakkında Bilgi.
Yara Temizlik Solüsyonları: Serum fizyolojik: Enfeksiyonun olmadığı yarada yaranın
nemlendirilmesi, kullanılan diğer solüsyonun durulanması veya nekrotik materyalin
temizlenmesi amaçlanıyorsa serum fizyolojik seçilmeli ve mümkünse tek kullanımlık
olmalı. Povidon iyodin: Bakteri, sporlar, mantar ve virüslere karşı etkilidir. Ancak
granülasyonun başladığı infekte olmayan yaralarda verilmemelidir, çünkü
fibroblastlara toksiktir. Asetik asit (%0.5): Pseudomonas aeruginosa’ya etkilidir. Deri
rengini değiştirerek süperinfeksiyonu maskeleyebilir. Serum fizyolojik ile
durulanmalıdır. Sodyum hipoklorid (%2.5): Nekrotik dokunun debridmanını sağlar,
serum fizyolojik ile durulanmalıdır.
Yara Örtüleri: Yara yatağının uygun nemde, yara çevresinin ise kuru tutulmasını
sağlamak amaçlanır. Yaranın özelliğine göre uygun yara örtüsü seçilmelidir.
Transparan film, Hidrojel, Hidrokolloid, Alginat, Köpükler.
Diğer Tedavi Yöntemleri: Elektro stimülasyon, Negatif basınçlı yara terapisi,
Terapötik ultrason, Hiperbarik oksijen, Topikal oksijen ve büyüme faktörleri, Kök
hücre teknolojileri.
Cerrahi Tedavi: Evre 3 ve 4 dekübit ülserlerinde yara kapanması için cerrahi girişim
gereklidir. Genelde ülsere bölge tümüyle eksize edildikten sonra çeşitli cerrahi
tekniklerle greft veya flap önerilir.
Sonuç: Bası yarasının prevelans ve insidans oranları saptanmalı. Yapılmış olan
araştırma sonuçlarına dayanarak klinik uygulama rehberleri / kılavuzlar
geliştirilmeli.Hastanenin yapısına uygun önleme/tedavi planı olmalı.
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KRONİK HASTALIKLARIN YÖNETİMİ - ENFEKSİYON KONTROLÜ
Nazime Sevinç Akaltun
Enfeksiyon bir mikroorganizmanın herhangi bir yolla insan veya hayvan vücuduna
girip yerleşerek çoğalmasına denir. Hastalığı yapan mikroorganizmalar bakteriler,
virüsler, mantarlar ve parazitlerdir. Altta yatan bir ya da daha fazla kronik hastalık
halinde hem enfeksiyon hastalıkları ağır seyretmekte hem de altta yatan hastalığın
kontrolden çıkmasına neden olabilmektedir.
Kronik hastalıklarda hastalara uygulanan tedavi yöntemleri bazen de hastalığın
kendisi immün yetmezliğe yol açabilmektedir. İmmunsupresyon, enfeksiyonların
çıkmasına zemin hazırlayan en önemli faktördür. İmmun sistemin zayıfladığı ya da
baskılandığı durumlarda, vücudun savunma sistemi çöker, hücresel ve hümoral
bağışıklık sistemi yetersiz kalır ve fırsatçı enfeksiyonlar ortaya çıkar.
İnvaziv cihaz uygulamaları (beslenme tüpleri, intravenöz katater, kalıcı üriner katater,
trakeostomi gibi) sık ve ciddi enfeksiyon oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Yine
yatağa bağımlılık, öksürük refleksinde azalma, malnütrisyon, inkontinans, cilt
bütünlüğünde bozulma, kardiyovasküler hastalık, karaciğer hastalığı, steroid
kullanımı, diyabet gibi yara iyileşmesini geciktiren faktörler de enfeksiyon gelişimine
zemin hazırlamaktadır.
Enfeksiyon zinciri:
1. Halka : Etken; bakteri, virüs, mantar, parazit
2. Halka: Kaynak; enfekte insan, hayvan, su vs.
3. Halka: Kaynaktan çıkış; solunum yolu, gastrointestinal yol, genitoüriner yol
4. Halka: Taşınma(bulaşma); doğrudan temasla, dolaylı (gıda, eller, araçgereçler vs.)
5. Halka: Yeni konakçıya giriş kapısı; solunum yolu, gastrointestinal yol, deri
ve mukozalar vs.
6. Halka: Duyarlı konak; kronik hastalık, immün durumu, beslenme,
imnünsupresif ilaç kullanma, travma.
Enfeksiyon zincirini oluşturan altı halkadan biri engellendiği takdirde enfeksiyon
oluşamaz. Bu zinciri iyi bilir ve gerekli önlemler alınırsa, bulaşıcı hastalıklardan
korunmak mümkündür.
Enfeksiyonların bulaşma yolları
Enfeksiyon hastalıklarının en temel özelliklerinden biri bulaşıcı olmalarıdır. Kötü hijyen
koşulları, beslenme bozukluğu, yaşın her iki uç noktası (Bebeklik– Yaşlılık), iklim,
fiziksel bariyerlerin yetersizliği (cilt ve mukozalarda ki bozukluklar), kalıtımsal ya da
kazanılmış bağışıklık sistemi yetmezlikleri, stresler, kronik hastalıklar, tıbbi ve cerrahi
tedaviler, yetersiz bağışıklama gibi nedenlerle savunma mekanizmaları zayıflar ve kişi
hastalıklara duyarlı hale gelir. Enfeksiyon etkenleri ya enfeksiyondan hemen önce
vücuda yerleşirler, ya da önceden zaten vardırlar da konak koşularının değişmesi
üzerine hastalık yaparlar. Birinci grup enfeksiyon gelişmesinde immün sistemi
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yetmezliği önemli yer tutarken, ikinci grupta bu özellik görece daha azdır.
Mikroorganizmaların konak organizmaya bulaş şekilleri de önemli bir konudur. Bütün
bulaşıcı hastalıklar bir veya birkaç yolla insana geçebilme özelliğindedir. Birçok
mikroorganizma vücuda doğrudan (aracısız, direkt temas yoluyla) ulaşabilir. Bir
salgında influenza virüsü doğrudan alıcı konak organizmaya ulaşır. Halbuki bazı
mikroorganizmalar konağa doğrudan ulaşmazlar. Arada herhangi bir aracı yoluyla
(indirekt) konağa ulaşırlar. Bulaşma şekillerinden başlıcaları şunlardır:
1) Hava yolu ile bulaş: Mikroorganizmaları içeren partikül yada toz parçacıkları
havada uzun süre asılı kalır ve hava akımları ile geniş alanlara yayılırlar. Solunarak
duyarlı konak tarafından alınırlarsa hava yolu ile bulaş meydana gelir (tüberküloz
gibi).
2) Temas yolu ile bulaş: Doğrudan temas, dolaylı yoldan temas ve damlacık
saçılması yollarından biri ile olur.
Doğrudan temas: Mikroorganizmaların insandan insana fiziksel dokunma ile
bulaşmasıdır. (uçuk ve bit enfeksiyonu gibi).
Dolaylı temas: Duyarlı kişi mikropla bulaşmış bir nesneye dokunursa meydana gelir
(hasta malzemesi, kapı kolu, asansör düğmesi gibi).
Damlacık saçılması: Hasta kişinin solunum salgıları ile temas sonucu oluşur. Hasta
konuşma, gülme, hapşırma, öksürme ile ortama enfekte salgılar saçar. Bunlar havada
1 metre kadar yayılarak yakında ki kişinin ağız, burun, göz dokularında yerleşebilir
(boğmaca, grip, zatüre gibi).
3) Ara kaynak ile bulaş: Duyarlı bir kişi tarafından alınıncaya kadar
mikroorganizmaların yaşam döngüsünü sağlayan maddeler ara kaynaktır. Su, kan,
serum, plazma, çeşitli tedaviler, yiyecek maddeleri ve dışkı ara kaynak olabilir. Yurt
dışı seyahatlerinde açıkta satılan yiyecekleri almamak, kapalı kutularda satılan ve
güvenli olduğundan emin olunacak sıvıları tüketmek sağlık açısından önemli olup, ara
kaynak ile oluşabilecek bulaşında( tifo, hepatit A, kolera gibi) önüne geçecektir.
4) Vektör yolu ile bulaş: Vektörlük bir konaktan diğerine etken mikroorganizmaları
nakleden aracılardır. Vektörler genellikle bu aktarım sırasında hastalanmazlar. Bir
diğer vektörlük ise etken mikrorganizmanın vektörün biyolojik yaşamında yer
almadan sadece dış kısımlarına bulaşarak yayılmasıdır. Buna da mekanik vektörlük
denir. Mikroorganizmayı canlı bir organizmaya aktaran pire, kene ya da sivrisinek gibi
bir ara taşıyıcı (vektör) varsa vektör yolu ile bulaş meydana gelir. Daha çok tropikal
bölgelerde görülür. Lyme hastalığı kenelerle, sıtma sivrisineklerle insanlara vektör
yolu ile bulaşan hastalıklardır.
Enfeksiyonun klinik özellikleri
Kuluçka döneminde enfeksiyon semptomları geneldir ve baş ağrısı, halsizlik şeklinde
görülür. Akut dönemde ise; ateş, taşikardi, takipne, iştahsızlık, bulantı, kusma, baş
ağrısı, yorgunluk olabilir. Dil paslı, kurudur. Lokal enfeksiyon ise klasik belirtiler
görülür. Ancak palyatif bakım hastalarında özellikle yaşlılarda klinik belirtiler atipik ve
siliktir.(lökositoz ve ateş olmayabilir.) Hafif, nonspesifik, infeksiyon odağı ile ilişkisiz
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olabilir. Yaşlı enfeksiyon hastalarının bir çoğunda ateş olmadan sepsis görülebileceği
gibi mental durumdaki değişiklik, enfeksiyonun ilk belirtiside olabilir.
Hastanın değerlendirmesi
1. Hasta öyküsü alınır.
2. Fizik muayene yapılır.
3. Laboratuvar değerlerine bakılır.
Hasta öyküsü: Enfeksiyon şüphesinde hasta ve yakınlarından düşünülen
enfeksiyonun bulaş yolu ve inkübasyon süresi dikkate alınarak, hastanın enfeksiyon
ajanının nereden almış olabileceği incelenmelidir. Muhtemel enfeksiyon belirtileri ve
başlangıç semptomları araştırılmalıdır. Ayrıca enfeksiyon kaynağı olarak aynı ortamı
paylaşan, hastanın birlikte yaşadığı ve taşıyıcı olabilecek kişilerde
değerlendirilmelidir.
Fizik muayene: İnspeksiyonla enfeksiyonların cilt, mukoza ve skleralarda yaptığı
değişiklikler görülebilmektedir. Ayrıca boğazda kızarıklık, tonsillerde kriptalar, batında
bombeliğin artışı gibi bulgularda görülebilir. Oksültasyon akciğer ve batında gelişen
enfeksiyonların tanısında yapılmalı, perküsyon ise akciğer ve batındaki sıvı ve
kitlelerin tanısının konulmasında yardımcı olabilmektedir. Palpasyonla lenfadenopati
ve ödem tespit edilebilir.
Labarotuvar bulguları: Kesin tanı çoğunlukla bu testlerle konulur. En sık kullanılan
yöntemlerden biri kültürdür. İdrar, kan, boğaz, sürüntü, balgam, gaita, bronkoalveoler
lavaj (BAL), damar içi katater ucundan ve doku örneklerinden yapılmaktadır. Kültür
sonucu yalancı pozitiflikte olabileceği akılda tutulmalıdır. Tam kan sayımı, eritrosit
sedimantasyon hızı, CRP ve serolojik testlere (ELİZA, IFA ve aglütinasyon testleri gibi
metotlarla antijen ve antikorlara) bakılabilir. Tam kan sayımı içinde lökosit sayısı,
hemoglobin, lenfosit sayısı ve lökositlerin tiplerinin dağılımı önemlidir. Örnek olarak
lenfositoz varlığı bize viral enfeksiyon için gösterge olabilmektedir. Lökosit sayısındaki
artış veya lökopeni olması akut bir bakteriyel enfeksiyonun göstergesi olabilir.Yine
enfeksiyonların tanısında radyolojik görüntüleme metotları da sıklıkla kullanılmaktadır.
Örneğin solunum enfeksiyonlarında akciğer grafisi gibi.
Enfeksiyon Yönetimi
Esas amaç, hastada enfeksiyon gelişimini önlemek ve enfeksiyonlardan hastayı
korumaktır. Özellikle yaşlı hastalarda, emfeksiyon belirtilerinin atipik seyrettiği
hatırlanmalıdır. Bakteriyel enfeksiyonlu yaşlı hastaların %48 inde başlangıçta ateş
yoktur, %44 ünde ise beyaz küre sayısı artmamıştır.
En sık görülen enfeksiyon odakları; solunum sistemi, üriner sistem enfeksiyonu,
gastrointestinal sistem enfeksiyonları ve cilt enfeksiyonlarıdır. Hastalar iştahsızlık,
yorgunluk ve fonksiyonel kısıtlama gibi semptomlarla sağlık kurumuna
başvurabilmektedirler.
Üriner sistem enfeksiyonları: Bakım hastalarında en çok İdrar yolları enfeksiyonları
(İYE) en sık görülen bakteriyel enfeksiyondur. E. Coli, stafilokok aureus ve enterekok
bakterileri ise en sık neden olan mikroorganizmalardır. Özellikle diyabetli ve idrar
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kateteri olanlarda risk fazladır. Yaşlıda konfüzyon ya da demansta kötüleşme,
inkontinans gelişmesi gibi ani davranış değişikliği, idrar yaparken rahatsızlık hissetme
ve ağrı gibi belirtiler de İYE’den şüphenilmesi gerekmektedir.
Solunum sistemi enfeksiyonları: Yatağa bağımlılık, akciğer kompliyansında
azalma, kas gücü azalması ve öksürük reflekslerinin bozulmasına bağlı solunum
sistemi enfeksiyon riski yüksektir. Yine halsizlik, konfüzyon, deliryum gibi
semptomlarla başlayabilir. Tanıda akciğer grafisi önemlidir. Enterik gr(-) basiller,
stafilokok aureus, streptokokus pneumoniae, influenza en sık solunum sistemi
enfeksiyonuna yol açan etmenlerdir.
Cilt enfeksiyonları: Arteryal ve venöz dolaşım bozuklukları ve yara iyileşmesindeki
gecikmelerde cilt enfeksiyonları gelişebilir. Özellikle yatağa bağımlı hastalarda bası
yaraları sellülit, osteomyelit, bakteriyemi gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir. En
sık izole edilen etkenler stafilokoklar, enterekoklar, proteus, esheria coli ve
psedomonas türleri sayılabilinir.
Gastrointestinal sistem (GİS) enfeksiyonları: Özellikle bakım hastalarında GİS
enfeksiyonlarından olan ishalin sıklığı viral (rota virüs), bakteriyel (clostridium
dificile,esheria coli), paraziter (giardia lamblia) etkenlere bağlı olarak artmıştır.
Enfeksiyon tedavisi
Aktif ya da şüpheli enfeksiyon görülmesi durumunda amaç, hastadaki enfeksiyonun
uygun ajan kullanılarak ortadan kaldırılması, yeni ve fırsatçı enfeksiyonların
önlenmesidir. Hastalarda gelişen enfeksiyonlar neden olduğu ajana yönelik olarak
antibiyotik, antivüritik ve antifungal ilaçlar kullanılarak tedavi edilirler. Yine kullanılacak
ilaçlar altta yatan komorbid hastalıklara ve hastanın laboratuvar sonuçlarına uygun
doz ayarı yapılarak verilmelidir.
Hastada enfeksiyon gelişimini önlemek için sağlık personelinin dikkat etmesi
gerekenler
 Uygun el hijyeninin sağlanması.
 Bilinen patojenlerin bulunduğu ortam ya da bireylerle temastan kaçınılması.
 Deri ya da yara bakımında aseptik tekniklerin uygulanması.
 Hastanın fiziksel fonksiyonlarının en üst düzeyde tutulması.
 Düzenli ve uygun şekilde kateter bakımının yapılması.
 Düzenli ağız bakımı verilmesi.
 Düzenli ağız mukozasının değerlendirilmesi.
 Hastanın beslenmesinin takibi ve düzenlenmesi.
 Hastanın kilo takibinin yapılması.
 Hastanın sahip olduğu kronik hastalıkların tedavisi ve kontrolünün
yapılması.
 Ekip işbirliğinde koruyucu antiviral, antifungal ya da antibakterial tedavinin
uygulanması.
 Hastaya kullanılan çarşafların, eşyaların, odanın ve tek kullanımlık olmayan
malzemelerin dezenfeksiyon ve sterilizasyonunun sağlanması.
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Enfeksiyon önlenmesi konusunda hastaya ve hasta yakınına eğitim
verilmesi.
Hastada nötropeni ya da lökopeni var ise hasta koruyucu izolasyona
alınmalıdır. Nötropenik diyetle desteklenmelidir. Hasta nötropenide ise,
koloni-stimülan faktör (CSF) kullanımı bu dönemin kısa sürmesi açısından
önemlidir. Ateş ve kemik ağrısı gibi yan etkilerde hastaya destek
olunmalıdır. Beden ısısında yükselme olduğunda antipiretik ilaç yanında
non farmakolojik yaklaşımlardan da faydalanabilinir.
Eğer hastada antibiyotik dirençli bir hastane enfeksiyonu ya da bulaşıcı
özelliği plan enfeksiyon tespit edildi ise hasta tecrit amaçlı izolasyona
alınmalıdır.
İzolasyonun amacı ne olursa olsun hasta ve yakınlarının konu hakkında ve
uyması gerekenlere ilişkin bilgi verilmesi gerekmektedir.

İzolasyon önlemleri
1.
Standart önlemler:
2. Genişletilmiş önlemler:
* Solunum İzolasyonu
* Damlacık izolasyonu
* Temas izolasyonu
* Koruyucu ortam: Oda içinde dış alana göre pozitif basını oluşturan saatte en az
6-12 hava değişimi sağlayan odaya giren havanın HEPA filtresinden geçirildiği
havalandırma sistemi (KİT gibi).
El Yıkamanın Önemi: Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde en önemli ve basit
uygulama su ve sabunla gerektiğinde de antiseptik bir solüsyonla ellerin
yıkanmasıdır. Eller yıkanınca çapraz enfeksiyon bulaşmasında enfeksiyon zinciri
kırılarak eller aracılığı ile mikroorganizmaların hastalara, çalışanlara ve çevreye
yayılımı önlenebilir.
İzolasyon Kartları: İzolasyonda dikkat edilmesi gereken kuralları anlatır.
Solunum İzolasyonu
(turuncu kart)
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Damlacık İzolasyonu (mavi
kart)





Temas İzolasyonu (sarı kart)







Viral enfeksiyonlar; influenza, adenovirüs, kabakulak, kızamık
Bakteriyel enfeksiyonlar; difteri, mycoplasma pnömoni,
çocuklarda streptekokal (grup a) farenjit, kızıl
Ciddi hastalıklar; İnvaziv H. İnfluenzaetip B enfeksiyonu (me
sepsis), İnvaziv Neisseria meningitidis enfeksiyonu (menenjit,

MRSA, VRE, acinobacter, P. aeruginosa, ESBL- pozitif Klebsi
C. Diffilice, shigella, hepatit A, rotavirüs
Kutanöz difteri, HSV, impetigo, bit, uyuz, zoster
Viral hemorajik enfeksiyonlar (lassa, ebola, kırım-kongo)
RSV, PIV veya enteroviral enfeksiyonlar

Koruyucu ekipmanın uygun kullanımı
Giyme sırası:
Eldiven - Gözlük/yüz koruyucu - Önlük - Maske
Çıkarma sırası
Önlük – Maske - Gözlük/yüz koruyucu – Eldiven







Önlük giyerken: Önlük malzemesi uygulanacak işleme göre seçilmeli.
Uygun tip ve boyut seçilmeli. Arkadan bağlanmalı. Eğer çok küçük ise iki
tane önlük giyilmeli (biri önden, diğeri arkadan).
Önlük çıkarırken: Omuz kısımlardan tutulur. Kontamine dış yüz içe doğru
çevrilir. Yuvarlayarak katlanır. Çıkarıldığında sadece temiz taraf
görünmelidir.
Maske takılırken: Burnu, ağzı ve çeneyi tamamen içine almalıdır. Yüze
uygunluk tam olmalıdır. N95 gibi özel tip maskeler için yüze uyum testi
yapılmalıdır.
Maske takıldıktan sonra: Tükrük veya sekresyonlarla ıslandığı zaman
değiştirilmeli. Tekrar ve ortak kullanılmamalı.
Maske çıkarılırken: Maske bağları (önce alttaki) çözülür. Maskenin ön
yüzü kontamine olmadığı için elle temas etmemelidir. Bağlardan tutularak
atılır.
Gözlük-yüz koruyucusu giyilmesi: Gözleri ve yüzü tam olarak kapatmalı.
Yüze uygunluk tam olmalı. Yüze oturmalı ancak sıkmamalıdır.
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Gözlük- yüz koruyucusu çıkarılırken: Eldivensiz ellerle çıkarılır.
Eldiven giyilirken: Eldivenler en son giyilmeli. Doğru tip ve boyutta
eldiven seçilmeli. Eldiven giymeden önce eller yıkanmalı veya el
dezenfektanı ile ovalanmalı. Önlüğün kol manşetleri üzerine çekilmeli.
 Eldiven giyildikten sonra: Temizden kirliye doğru çalışılmalı. Eldiven ile
çalışırken kendine ve çevreye kontamine temas sınırlanmalı. Eldivenler
tekrar kullanılmamalı. Eldiven çıkartıldıktan sonra el hijyeni sağlanmalı.
 ELDİVEN ÜZERİNE EL DEZENFEKTANI UYGULANMAMALI VEYA
ELDİVENLİ ELLER YIKANMAMALIDIR.
 Eldiven çıkarılırken: Elin üzerinden sıyrılarak içi dışına çevrilir. Diğer
eldivenli el ile tutulur. Eldivensiz parmakla bilekten diğer eldiven sıyrılır. İçi
dışına çevrilerek her iki eldivenden oluşan küçük bir torba şeklinde atılır.
Özetle enfeksiyon oluşmaması için zinciri nasıl kırabiliriz?
 El hijyeni sağlayarak,
 Standart önlemlerle (koruyucu ekipman kullanımı, uygun temizlik gibi),
 Genişletilmiş izolasyon önlemleriyle (solunum, damlacık, temas izolasyonu),
 Sterilizasyon ve dezenfeksiyonla,
 Aşılama ile,
 İnvaziv girişimlerde tek kullanımlık malzemeler ve steril teknik kullanımı gibi
girişimlerle enfeksiyon zincirini kırabiliriz.
 Bunun için belirli aralıklarla hem sağlık personeli hem de hasta ve
yakınlarına eğitim verilmelidir.
Hastaların önlenebilir enfeksiyonlardan korunması; yaşam kalitelerinin
yükseltilmesi, mortalite hızlarının azaltılması ve semptom kontrolünde başarılı
olunabilmesini
sağlar.
‘’Unutmayalım! Korunmak tedavi etmekten her zaman daha iyidir. Zira kişileri hasta
olma
eziyet
ve
külfetinden
uzak
tutar.’’
(Thomas Adams)
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KARACİĞER NAKLİ ÖNCESİ DONÖR SEÇİMİ VE HASTA
HAZIRLIĞI
Kerem Selimoğlu
Karaciğer nakli, tüm medikal ve cerrahi tedavilere rağmen karaciğer
hasarının geri dönüşümsüz olduğu durumlarda ya da karaciğerde malign bir lezyon
olduğu durumlarda hayat kurtarıcı, cerrahi bir tedavi yöntemidir.
Karaciğer naklinde alıcı hastanın ihtiyacı olan organ 2 şekilde temin
edilebilmektedir. Bunlardan ilki ve en makbul olanı, beyin ölümü gerçekleşmiş
hastalardan temin edilen ve tam bir organ olarak nakli gerçekleştirilebilen kadavra
vericili nakillerdir. İkinci durum ise, canlı bir bireyden temin edilen ve kısmi olarak
hastaya nakil edilebilen canlı vericili nakillerdir. Ülkemizde henüz kadavra bağışı
istenilen düzeyde olmaması nedeniyle canlı vericili nakiller önemli sayılara ulaşmıştır.
Canlı vericili karaciğer nakillerinde uygun donörün seçimi, hem hasta hem de donör
açısından hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple donör hazırlığı titizlikle yapılmakta
ve ufak bir şüphede bile donör uygunsuz görülebilmektedir.
Donör hazırlığında ilk kriter kan grubu uyumudur. Bu uyum kan transfüzyon
esaslarıyla aynıdır ancak sadece Rh faktöründen bağımsızdır. Bir sonraki aşama ise
donör karaciğerinin volümetrik olarak uygun olması ve vasküler anatomisinin de
belirlenen karaciğer segmentinin çıkarılmasına uygun olması durumudur. Kan grubu
uyumu olan, volümetrik açıdan yeterli olan ve vasküler anatomisi de hepatektomiye
uygun olan donör için bir sonraki tetkik safrayolları anatomisinin ve karaciğer
yağlanma yüzdesinin belirlenebildiği Manyetik rezonans görüntüleme ile
gerçekleştirilen MRCP’dir. Donör karaciğer için kabul edilen yağlanma yüzdesi
maksimum % 5’dir. Bu değerin üzerindeki yağlanma donör olmak için uygun
görülmemektedir.
Donör adayının mental ve emosyonel açıdan da ameliyata hazırlanması
son derece önemlidir. Bu sebeple nakil ile ilgili tüm olasılıklar verici adayına ayrıntılı
bir şekilde gerek cerrahi ekip tarafından gerekse organ nakli koordinatörü tarafından
anlatılır. Daha sonra da donör adayı psikiyatri bölümüne konsülte edilerek bu
bölümün görüşü alınır.
Tüm bu görüntüleme ve laboratuvar tetkiklerinin sonucunda uygun görülen
donör adayı, karaciğer nakli konseyinde alıcı hasta ile beraber görüşülür. Hasta ile
beraber en uygun nakil günü planlanır. Alıcı hastanın da hazırlık tetkikleri benzer
şekildedir. Şöyle özetleyebiliriz.
Karaciğer nakli planlanan hasta Gastroenteroloji Anabilim dalı ya da Genel
Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyelerince Organ ve Doku Nakli Polikliniğine
yönlendirilirler. Bu hastalar çeşitli nedenlerle geri dönüşümsüz olarak karaciğer
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yetmezliğine girmiş olan hastalardır. Ülkemizde karaciğer yetmezliğinin en sık nedeni
Hepatit B ve Hepatit C enfeksiyonlarıdır. Bu tip hastalarda zaman içinde
Hepatoselüler Karsinom olarak adlandırılan, karaciğerde bazen tek, bazen birkaç
adet tümör oluşumuyla kendini gösteren karaciğer kanseri oluşma riski de oldukça
yüksektir.
Organ ve Doku Nakli Polikliniği’ne yönlendirilen hasta, önce doktor
muayenesine girer. Karaciğer nakli hazırlığı için gerekli tetkikleri istendir. Nakil
hazırlığı süreci yaklaşık 2 hafta sürer. Bu süreç multidisipliner bir yaklaşım gerektirir
ve hasta ve yakınları için oldukça karmaşık ve zor bir süreçtir.
Doktor muayenesinden çıkan hasta, organ ve doku nakli koordinatörü ile
görüşmeye girer. Bu görüşmede, hasta ve yakınlarının iletişim bilgileri, hastanın boy,
kilo bilgileri ve hastanın ikamet bilgileri alınır. Organ nakli koordinatörü nakil hazırlığı
sürecinde hasta ve yakınlarına kılavuzluk eder. Tetkiklerin nerede, nasıl yapılacağı,
bu süreçte dikkat edilmesi gereken konular hakkında hasta ve yakınları koordinatör
tarafından ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilir.
Nakil hazırlığı kadavradan nakil ve canlı vericili nakil olarak yapılır. Her iki
hazırlıkta da yapılan tüm işlemler alıcı hasta için aynıdır. Hazırlık süreci 3 ayrı koldan
aynı anda yapılmaktadır. Bunları Laboratuvar tetkikleri, konsültasyonlar ve
görüntüleme tetkikleri olarak tanımlayabiliriz.
1. Laboratuvar Tetkikleri:
Karaciğer nakli planlanan hastanın, operasyon öncesi yapılan kan
tetkikleridir. Bu tetkikleri aşağıdaki gibi ana başlıklar altında toplayabiliriz.






Tam Kan Sayımı
Geniş Biyokimya Taraması
Viral Panel
CA Markerları
Karaciğer Profili Taraması
Laboratuvar tetkiklerinde bazı değerler oldukça önemlidir. Bu değerler
MELD Sodyum puanı hesaplaması için gereklidir. MELD (Modified Endstage Liver
Disease) puanı, hastanın kadavra bekleme listesindeki puanını belirler ve bu
puanlama sayesinde de hastanın, Sağlık Bakanlığı’nın ulusal kadavra karaciğer
bekleme listedeki sıralaması belli olur. MELD puanı hesaplaması için gereken
tetkikler kan örneğinden bakılır. Bu tetkikler; Kreatinin, Total Bilirübin, INR ve
Sodyum düzeyleridir.
Meld Puanı her nakil adayı hasta için Sağlık Bakanlığı’nın Web tabanlı,
Transplantasyon, Diyaliz İzlem Sistemleri (TDIS) programına Organ Nakli
Koordinatörü tarafından kayıt edilir. Meld puanı, hastanın listedeki sıralamasını
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etkilediği ve hatta çıkan bir kadaverik donörde nakil olacak hastayı belirlediği için
Sağlık Bakanlığı’nın öngördüğü süreler aralığında güncel tutulmak zorundadır.





MELD/PELD Skoru 25 veya daha büyük olan hastalar 14 günde 1 yenilenir.
MELD/PELD Skoru 19-24 arası olan hastalar ayda bir yenilenir.
MELD/PELD Skoru 15-18 arası olan hastalar 3 ayda bir yenilendir.
MELD/PELD Skoru 10-14 arası olan hastalar 6 ayda bir yenilenir.
Meld puanın bu süreler aralığında güncel tutulması ve sisteme kayıt
edilmesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörünün sorumluluğundadır.
2. Görüntüleme Tetkikleri
Alıcı adayı hasta için yapılan görüntülemelerin asıl amacı Portal Ven açıklık
durumunun ve karaciğerde sirozun yanı sıra eşlik eden kitlesel bir oluşumun var olup
olmadığının kontrolüdür. Eğer Karaciğerde HCC (Hepatocellular Carsinoma) olarak
tabir edilen bir kitle lezyonu da varsa, o zaman Sağlık Bakanlığı tarafından bu
hastaların mevcut MELD puanı, hesaplamadaki kriterlere bakılmaksızın kitlenin sayısı
ve boyutuna göre puanlanmaktadır.




(Tek Nodül) T< 2cm ise MELD Puanı 20
(Tek Nodül) T<= 5 cm ise MELD Puanı 24
(2-3 nodül) Her biri < 3 cm ise MELD Puanı 24
HCC’li hastalar nakil olana kadar mevcut kitlelerine yönelik olarak Girişimsel
Radyoloji tarafından yapılan tedavi programlarına alınırlar. Bu tedavi programındaki
amaç, mevcut kitlelerin küçülmesi sağlamak, karaciğer dışı başka bir alana
metastazını önlemektir. Görüntüleme tetkikleri, kitlenin lokasyonunu, boyutunu ve
sayısını belirlediği için, gerek nakil hazırlığı açısından gerekse hastanın tedavisi
açısından oldukça önemlidir.
3. Konsültasyonlar
Karaciğer nakli hazırlığında, nakil operasyonu sırasında ve sonrasında kötü
sürprizlerle karşılaşmamak için nakil adayı hasta 3 ayrı bölüme konsülte edilir. Her
bölüm kendi açısından hastayı değerlendirir ve görüşünü belirtir. Bu bölümler;
a. Kardiyoloji;
Kardiyoloji Anabilim Dalı, karaciğer nakli hazırlığında alıcı adayı
hastalarımızın kardiyak açıdan nakile uygunluğunu belirler. Bu belirleme
risk grupları şeklindedir. Düşük Risk, Orta Risk ya da Yüksek Risk olarak
belirlenir. Bazı durumlarda nakil operasyonu kardiyak açıdan kontrendike
olabilir. Böyle durumlarda önce mevcut kardiyak problem tedavi edilir, daha
sonra hastanın nakil hazırlığına devam edilir.
Karaciğer nakli hazırlık hastasının, kardiyolojik açıdan nakil
operasyonuna uygunluğu araştırılırken şu tetkiklere başvurulur;
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EKG
EKO
MPS (Myokard Perfüzyon Sintigrafisi)
Koroner Angiografi (Hasta risk gurubundaysa yapılır. Geçirilmiş bir kalp hastalığı,
Yüksek tansiyon ve Diyabet Hastalığı varsa bu tetkike başvurulur.)
b. Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları Anabilim dalı, karaciğer alıcı adayı hastamızın
nakile uygunluğunu solunumsal açıdan değerlendirir ve görüşünü bildirir.
Altta yatan herhangi bir solunumsal hastalığın durumunu araştırır. Göğüs
hastalıkları hastayı değerlendirirken şu tetkiklere başvurur;







Akciğer Grafisi iki yönlü
Solunum Fonksiyon Testi
PPD Testi
Toraks BT (Gerekli durumlarda)
EBUS (Endobronşial Ultrason) (Gerekli Durumlarda)
c. Psikiyatri
Psikiyatri Anabilim Dalı, karaciğer nakli adayı hastaların
değerlendirmesini yaparken çok önemli iki konuya dikkat eder. Bunlardan
ilki, hastanın nakil ameliyatı konusunda ne kadar bilgilendirildiği ve hastanın
bu ameliyatı olma konusundaki kararlılığıdır. Diğer önemli husus da
hastanın nakilden sonra alacağı organa iyi bakabilme durumunun
değerlendirilmesidir.

Konsültasyon, laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri tamamlanan hastalar,
Karaciğer Nakli Konsey Toplantısında sunulur. Konsey haftada bir toplanır. Konsey
üyeleri hastanın kadavra bekleme listesine girip giremeyeceğine karar verirler.
Kadavra bekleme listesine girmesine karar verilen hastalar, organ ve doku nakli
koordinatörü tarafından TDIS’e (Transplantasyon ve Diyaliz İzlem Sistemi) kayıt edilir.
Böylelikle Karaciğer nakli hazırlığı süreci tamamlanır ve hasta Sağlık Bakanlığı’nın
Ulusal Kadavra Bekleme Listesi’ne girmiş olur.
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BÖBREK NAKLİNDE DONÖR SEÇİMİ ve HAZIRLIĞI
Rafet Oflaz
Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY), birey, aile, toplum üçgeninde ağır psikolojik ve
sosyoekonomik sonuçları yanı sıra bir ülkenin sağlık hizmetlerindeki kalite, etkinlik,
yeterlilik ve organizasyon gücünün sınandığı en ciddi hastalıklardan birini teşkil
etmektedir. Tüm böbrek fonksiyonlarının yitirildiği aşamada hastaya en uzun ve
maksimum kaliteli bir yaşam sunabilmek, tedavinin temel amacıdır. Bu amacı
gerçekleştirmede böbreğin süzme fonksiyonları diyalizle, endokrin fonksiyonları ise
hormonal replasmanla sağlanmaya çalışılır. En seçkin tedavi seçeneği ise hastaya
yeni bir böbrek kazandırmaktır.
Kronik böbrek hastalığı (KBH), gromerüler filtrasyon hızında (GFH)
azalmanın sonucu böbreğin sıvı-solüt dengesini ayarlama ve metabolik-endokrin
fonksiyonlarında kronik ve geri dönüşümsüz bozulma hali olarak tanımlanabilir. KBH
altta yatan etiyolojik faktörlerden bağımsız olarak en az 3 ay süren geri dönüşümsüz
böbrek hasarı ve/veya glomerüler filtrasyon hızının (GFH) 60 ml/dk/1,73 m² ’nin altına
düşmesi, yapısal veya işlevsel bozukluklarla giden idrar, kan ya da görüntüleme
testlerinde bozukluklar ile saptanan böbrek hasarı olarak tanımlanmaktadır.
KBH, ülkemizde daha çok Diyabetes Mellitus (DM) ve hipertansiyon (HT)
gibi sistemik hastalıkların komplikasyonu olarak veya polikistik böbrek hastalığı (PKB)
gibi primer böbrek hastalıklarının sonucu olarak gelişebilmektedir. DM, %38’lik oranla
KBY’nin en sık sebebidir. Primer hipertansiyon, erişkinlerde %28’lik bir oranla KBY’nin
ikinci en sık sebebidir. Ancak gelişmiş ülkelerdekinin aksine, bazı gelişmekte olan
ülkelerde, daha genç hastalarda glomerülonefrit ve sebebi bilinmeyen durumlar
etyolojide daha sık rol oynamaktadır.
Ülkemizde yüksek kardiyovasküler morbidite ve mortalite gösteren KBH,
farkındalığı ve erken tanısı düşük olan, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyip ülke
ekonomisine büyük yük getiren ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli ve
yaygın bir sağlık sorunudur. Türkiye 2017 Yılı Ulusal Nefroloji, Diyaliz ve
Transplantasyon Kayıt Sistemi Raporu’na göre renal replasman tedavisi (RRT)
gerektiren SDBY genel insidansı milyon nüfus başına (pmp) 147, prevalansı ise
957’dir.
Şekil 1’de gösterildiği gibi ülkemizde RRT gerektiren SDBY insidansı
stabilize olsa da prevelansın geçmiş yıllara kıyasla daha yavaşta olsa artmaya devam
ettiği görülmektedir
Şekil-1: Türkiye’de RRT gerektiren SDBY sıklığı
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Türkiye'de RRT Gerektiren SDBY Sıklığ
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Renal Replasman Tedavileri
Renal replasman tedavisi (RRT), KBH’nın tüm organ ve sistemlerdeki klinik
bulguların şiddetlenmesi, ortaya çıkan fizyolojik değişikliklerin ilaç tedavisi ve/veya
diyetle kontrol edilemediği veya toksik artık ürünlerin birikiminin yaşam fonksiyonlarını
engellemeye başladığı dönemde endikedir. SDBY hastalarında tedavi seçenekleri
hemodiyaliz (HD), periton diyalizi (PD) ve böbrek nakli (BN)’dir.
Hemodiyaliz; arterio-venöz (A-V) fistül, greft veya katater yardımıyla
hastadan alınan kanın antikoagülasyonla vücut dışında makina yardımıyla yarı
geçirgen bir membrandan geçirilerek sıvı ve solüt içeriğinin yeniden düzenlenerek
hastaya geri verilmesi esasına dayanır.
Periton diyalizi; periton kapillerlerindeki kan ve diyalizat arasında solütlerin
difüzyonu ve hipertonik solüsyonların periton boşluğuna ultrafiltrasyona yol açmaları,
peritonun bir diyaliz membranı olarak kullanılmasının esaslarını oluşturmaktadır
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Böbrek nakli; fizyolojik replasmanın normale yakın olması, diyalize göre
hasta yaşam süresi ve kalitesine olumlu etkisinden dolayı son dönem böbrek
yetmezliği hastalarına uygulanan en seçkin renal replasman tedavisidir.
Hemodiyaliz ve periton diyalizi tedavisi alan hastalar ile karşılaştırma
yapıldığında, böbrek transplantasyonu yapılmış hastaların sağkalımı ve yaşam
kalitesi daha iyi ve sağlık harcamaları ile ilgili giderleri daha azdır. Diyaliz tedavisi alan
hastalar ile böbrek transplantasyonu yapılmış hastaların karşılaştırıldığı bir
çalışmada, böbrek transplantasyonunun 4 yıl sonunda tüm sebeplere bağlı ölüm
oranını %68 azalttığı gösterilmiştir. Türkiye’de üç farklı renal replasman tedavisinin
Türk Nefroloji Derneği Registry 2017 raporuna göre hasta sayıları ve yüzde dağılımı
Tablo 1’de, ülkemizde 2017 yılı sonu itibariyle renal replasman tedavisi alan hasta
sayısı ve yüzde dağılımı ise Tablo 2’de gösterilmiştir (5, 15).
Tablo-1: 2017 yılı içinde ilk kez RRT’ne başlayan hastaların (çocuk hastalar dahil)
uygulanan RRT tipine göre dağılımı.
Renal Replasman Modeli
n
%
Hemodiyaliz
9676
81.74
Periton Diyalizi
876
7.40
Transplantasyon (preemptif)
1285
10.86
Toplam
11837
100.00
Tablo-2: 2017 yılı sonu itibarıyla kronik HD/PD programında veya fonksiyonel greftle
izlenmekte olan tüm hastaların (çocuk hastalar dahil) RRT tipine göre dağılımı.
Renal Replasman Modeli
n
%
Hemodiyaliz
58635
75.84
Periton Diyalizi
3346
4.33
Transplantasyon (preemptif)
15330
19.83
Toplam
77311
100.00
BÖBREK NAKLİ
Organ nakli, organ bağışçısı tarafından verilen sağlam organ parçası ya da
tamamının alıcının hasarlı veya çalışmayan organı yerine koymak amacıyla bir
vücuttan diğerine nakledilmesi işlemidir. Canlı hücre ve dokuların fonksiyon görecek
şekilde hastada yaşamasını sağlayan multidisipliner bir tedavi şeklidir.
1954 yılında Joseph Murray ve ekibi tarafından ilk başarılı böbrek nakli
Boston’da tek yumurta ikizinden gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de başarılı ilk böbrek nakli
1975 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Mehmet Haberal ve ekibi tarafından
yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından 1979 yılında çıkartılan 2238 sayılı Organ ve
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Doku Saklanması ve Nakli hakkındaki kanun ile kadavra organ nakline izin verilmiş
ve aynı yıl kadavra vericiden böbrek nakli yapılmıştır. Bu kanun çerçevesinde
Onsekiz yaşını doldurmamış ve mümeyyiz olmayan kişilerden organ ve doku alınması
yasaktır. İlgili yasanın 6. Maddesi’nde onsekiz yaşını doldurmuş ve mümeyyiz olan bir
kişiden organ ve doku alınabilmesi için vericinin en az iki tanık huzurunda açık, bilinçli
ve tesirden uzak olarak önceden verilmiş yazılı ve imzalı veya en az iki tanık önünde
sözlü olarak beyan edip imzaladığı tutanağın bir hekim tarafından onaylanması
zorunludur ibaresi yer almaktadır.
Böbrek nakli iki şekilde yapılabilmektedir. Bunlardan birincisi kadavra
kaynaklı, ikincisi ise canlı vericili böbrek naklidir. Kadavra kaynaklı böbrek nakli
yapılabilmesi için “Beyin Ölümü” dediğimiz klinik tanının konması gerekmektedir.
Yasada da belirtildiği gibi beyin ölümü tanısı bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak
tıbbi ölümün gerçekleştiğine, biri nörolog veya nöroşirürjiyen, biri de anesteziyolji ve
reanimasyon veya yoğun bakım uzmanından oluşan iki hekim tarafından kanıta
dayalı tıp kurallarına uygun olarak oy birliği ile karar verilmesi ile konmaktadır. İlgili
yasanın 14. Maddesi’nde; Bir kimse sağlığında vücudunun tamamını veya organ ve
dokularını, tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar için bıraktığını resmi veya yazılı bir
vasiyetle belirtmemiş veya bu konudaki isteğini iki tanık huzurunda açıklamamış ise
sırasıyla ölüm anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana veya babası veya
kardeşlerinden birisinin; bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının
muvafakatiyle ölüden organ veya doku alınabilir. Aksine bir vasiyet ibraz edilmedikçe
yoksa, kornea gibi ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokular alınabilir. Ölü,
sağlığında kendisinden ölümünden sonra organ veya doku alınmasına karşı olduğunu
belirtmişse organ ve doku alınamaz ibaresi yer almaktadır.
29/5/1979 tarihli ve 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması,
Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanuna dayanılarak 2012 yılında, tedavisi doku veya
organ nakli ile mümkün olan hastaların hayatını sürdürmesine yönelik nakilleri
gerçekleştirecek organ ve doku nakli merkezlerinin, organ ve doku kaynağı
merkezlerinin ve doku tipleme laboratuvarlarının açılması, çalışması ve denetimi ile
organ ve doku nakli hizmetlerinin yürütülmesinde uyulması gereken usul ve esasları
belirlemek amacıyla Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği çıkartılmıştır.
Organ ve Doku nakli hizmetleri bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda faaliyetlerini
ve çalışma prensiplerini yürütmektedir. Kadavra organ dağıtımında belirlenen kurallar
çerçevesinde Tercihli bağış (Beyin ölümü tanısı konulmuş vericinin, Ulusal
Koordinasyon Sistemine en az bir organının bağışlanması halinde, ölenin bekleme
listesinde kayıtlı olan eşi ile dördüncü dereceye kadar olan (dördüncü derece dahil)
kan ve kayın hısmına bir başka organı için yaptığı bağış türünü) ve Aile Puan
Sistemi (Beyin ölümü tanısı almış ve Ulusal Koordinasyon Sistemine organ
bağışında bulunmuş kişinin bekleme listesindeki eşi ile ikinci dereceye kadar olan
(ikinci derece dahil) kan hısımlarına verilen ek puanı) gibi organ bağışını arttırmaya
yönelik alınan uygulamaların yürültülmesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından organ nakli
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faaliyetlerinin, hiyerarşik ve multidisipliner yapıda
sürdürülmesi faaliyetlerini
kapsamaktadır.
Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine dayanılarak
hazırlanmış ve 2008 tarihinde çıkan Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon
Sistemi Yönergesi doğrultusunda kadavra vericiden organ dağıtım ilkeleri
belirlenmiştir.

Böbrek dağıtım ilkeleri
Madde 8- (1) Böbrek dağıtım ilkeleri şunlardır:
a) Böbrek dağıtımı UKM tarafından Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesinde
yapılan eşleştirme ve puanlamaya göre yapılır. (Nakil merkezi tespitine yönelik
yapılan puanlamada, merkezler, en yüksek puanlı 3 hastanın toplam puanına göre en
yüksekten en düşüğe doğru sıralanırlar).
b) Her alıcı, kendisiyle aynı kan grubundan olan vericiden böbrek alır.
c) Acil böbrek bildirimi için:
1) Herhangi bir diyaliz yöntemi ile tedavisi mümkün olmayan (damar yolu girişi
olmayan, periton diyalizi uygulanamayan, vb.) hastalar için nakil merkezleri acil
bildirimlerini Acil Hasta Bildirim Formu (Ek 8-C) ile UKM’ne bildirir.
2) Söz konusu talebin kabul edilmesi için UKM tarafından Diyaliz Bilim
Kurulundan üç üyenin olurunun alınması gereklidir (görüşler faks ile teyit edilecektir).
UKM, gerektiğinde hastanın ve dosyanın Bakanlığın belirleyeceği bir nefrolog ve/veya
kalp-damar cerrahisi uzmanı tarafından yerinde görülmesini sağlar.
3) Olumlu görüş alındıktan sonra böbrek, acil bildirimi yapılan hastaya (birden
fazla acil hasta varsa puan sırasına göre) yönlendirilir.
ç) Acil bildiriminin olmadığı hallerde sıfır mismatch alıcılarda uygulanacak
kurallar şunlardır:
1) Aynı kan grubundan sıfır mismatch olan alıcı var ise böbrek şartsız olarak o
alıcıya gider.
2) Birden fazla sıfır mismatch alıcının olması halinde, sırasıyla vericinin çıktığı
nakil merkezi, bölgesel ve ulusal sıralamaya göre yapılan puanlama neticesinde,
böbrek en yüksek puanlı alıcıya gider.
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d) Böbrek dağıtımında uygulanacak genel kurallar ve yükümlülükler
şunlardır:
1) Nakil merkezleri, kadavradan böbrek nakli olmayı bekleyen hastalarını
Ulusal Böbrek Bekleme Listesine kayıt yapmakla yükümlüdür. Ulusal Böbrek Bekleme
Listesinde kaydı olmayan hastaya kadavradan böbrek nakli yapılamaz.
2) Nakil merkezleri, böbrek veya böbrek ile birlikte pankreas naklini
gerçekleştirecekleri hastalarını seçerken UKM tarafından kendilerine sunulmuş olan
eşleştirme ve puanlama sonuçlarını dikkate alırlar.
3) Böbrekle birlikte pankreas nakli bekleyen hastalara böbrekle birlikte pankreas
nakli yapmak üzere puanlama sırasına uymak kaydıyla öncelik verilebilir.
4) Nakil merkezleri, nakil yapma kararı verdikleri hastalarının isim ve T.C.
kimlik numaralarını nakil işlemi gerçekleştirilmeden hemen önce UKM’ne bildirir.
5) Böbrek naklinin puan sırasına uyulmadan gerçekleştirilmesi halinde, nakil
merkezleri, bu durumun gerekçelerini bildiren, kendi merkezlerinde bekleyen ve nakil
yapılan hastadan daha yüksek puanlı olduğu halde nakil yapılamayan her hasta için
ayrı açıklama yapmak üzere hazırlanacak ayrıntılı bir raporu en geç nakil işleminin
gerçekleştirilmesini takip eden iki iş günü içerisinde UKM’ne iletir. Nakil merkezi, (Ek
6-C)’deki Alıcı İzleme Formunu nakil işleminin gerçekleştirilmesinden sonra derhal
UKM’ne iletir. UKM, Alıcı İzleme Formundaki bilgiler doğrultusunda nakil olan hastayı
bekleme listesinden çıkarır.
6) Nakil merkezleri canlı vericiden nakil olmuş hastasının kaydını Ulusal Böbrek
Bekleme Listesinden çıkarır.
7) Puanlamada nakil merkezleri veya aynı merkezdeki hastalar arasında eşitlik
olması halinde, HLA antijenlerinden önce DR, sonra B, daha sonra A uyumu dikkate
alınarak merkeze veya hastaya öncelik verilir.
8) Bir nakil merkezine teklif edilen böbreğin, o nakil merkezi tarafından
herhangi bir nedenle reddedilmesi veya asgari doku uyumu şartının gerçekleşmemesi
halinde, puanlamaya göre sıradaki nakil merkezine böbrek teklif edilir.
9) Vericiden alınacak kan, doku, vb. numunenin doku tipleme laboratuvarına
taşınması ile böbreklerin uygun alıcıların bulunduğu nakil merkezine ulaştırılması
amacıyla il içi veya iller arası yapılması gerekli taşıma işlemleri UKM veya BKM’nin
organizasyonunda, vericinin bulunduğu ildeki sağlık müdürlüğü veya böbrek nakli
merkezlerince temin edilecek araçlar vasıtasıyla gerçekleştirilir.
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10) Böbrek bekleyen hastalar sadece bir nakil merkezinde kayıtlı olacağından,
birden fazla nakil merkezine kayıt yaptırmış olan hastalar ile kaydını başka bir nakil
merkezine aldırmak isteyen hastalar, böbrek nakli olmayı tercih ettikleri nakil
merkezini Bakanlığa dilekçe ile bildirirler.
11) Diyalize girme sürelerinin puanlanması için hastaların diyalize ilk başlama
tarihlerini belirten belgeyi kayıtlı oldukları nakil merkezine sunması ve nakil
merkezinin bu belgeyi hastanın dosyasında saklaması gereklidir.
12) Bekleme süresinin tespitinde hastanın diyalize ilk giriş tarihi veya böbrek
naklinden sonra diyalize yeniden girmeye başladığı tarih ilk gün olarak kabul edilir.
Eğer hasta böbrek naklinden sonra 6 ay içinde böbreği kaybederse, bekleme süresi
sıfırdan başlamaz, kaldığı yerden devam eder. Nakil merkezi hastayı tekrar bekleme
listesine kaydederken diyalize başlama tarihini buna göre belirler.
13) UKM tarafından yapılan kontrollerde bekleyen hasta verilerinde yanlışlık
olduğu tespit edilen merkezler Bakanlıkça uyarılır. Verilerindeki yanlışlık nedeniyle
haksız olarak böbrek aldığı saptanan merkezler, her benzer vaka için iki defa olmak
üzere, böbrek dağıtımından faydalanamazlar.
14) Nakil merkezleri vericinin doku tipinin belirlenmesini sağlamak, belirlenen
doku tipini UKM’ne bildirmek ve nakil işlemini, acil durumlar hariç olmak kaydıyla,
UKM tarafından yapılacak puanlama işlemi tamamlandıktan sonra gerçekleştirmekle
yükümlüdür.
15) Nakil merkezleri, bekleyen hastalarının verilerini, T.C. kimlik numarası dahil,
Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesine eksiksiz, doğru ve zamanında girilmesinden,
hasta bilgilerinin doğruluğunun en az 6 ayda bir kontrol edilerek güncellenmesinden
sorumludur.
16) Doku tipleme laboratuvarları, BKM veya UKM’nin koordinasyonu ile böbrek
nakli merkezleri veya organ ve doku kaynağı merkezlerinden kendilerine ulaştırılan,
beyin ölümü saptanmış bağışı sağlanan vericilerin doku tiplerini belirlemek üzere
gerekli testleri, en hızlı şekilde, resmi tatil günleri de dahil olmak üzere, 24 saat
yapmakla yükümlüdür.
17) Acil bildirimi veya sıfır mismatch nedeniyle bir bölgeden başka bir bölgeye
kadavra böbrek gönderilmesi halinde, böbreği alan nakil merkezi, çıkarım sırası
nedeniyle veya vericinin kendi hastanesinde çıkması nedeniyle elde edeceği ilk
böbreği kendisine daha önce böbrek gönderen nakil merkezine vermek zorundadır.
Bu organ borçlanması ve geri ödeme durumu UKM tarafından takip edilir.
18) Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi Programının oluşabilecek herhangi bir
teknik nedenle çalışamaması halinde, teknik sorun giderilene kadar Makamın
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30/01/2001 tarih ve 950 sayılı Onayları ile yürürlüğe giren ve bu Yönerge ile
yürürlükten kaldırılan Ulusal Organ Ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi
Yönergesinin ilgili hükümlerinde belirtilen böbrek dağıtım ilkelerine göre işlem yapılır.
e) Kadavra vericinin böbrek nakli merkezlerinde çıkması durumunda
aşağıdaki kurallar uygulanır:
1) Böbrek nakli merkezi vericinin doku tipinin belirlenmesini sağlar, belirlenen
doku tipini UKM’ne bildirir.
2) UKM, kendisine bildirilen vericiye en uygun böbrek alıcılarını bulmak
amacıyla eşleştirme ve puanlama işlemini gerçekleştirir.
3) UKM, asgari doku uyumu şartına uygun olmak kaydıyla bir böbreği vericinin
çıktığı nakil merkezine verir. Nakil merkezi bu maddenin 1inci fıkrasının (d) bendinin
(2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hususları dikkate alarak nakil işlemini
gerçekleştirir.
4) Diğer böbrek, eşleştirme ve puanlama işlemi neticesine göre saptanan nakil
merkezine teklif edilir.
f)
Kadavra vericinin böbrek nakli merkezi dışındaki bir organ ve doku
kaynağı merkezinde çıkması durumunda aşağıdaki kurallar uygulanır:
1) Organ ve doku kaynağı merkezlerinde çıkan kadavra vericilerden böbrek
çıkarımı, BKM’ne bağlı illerdeki (Ek 2) nakil merkezleri tarafından ve (Ek 3-C)’ye göre
sıra ile gerçekleştirilir.
2) Böbrek çıkarımını yapacak nakil merkezi ile karaciğeri kullanacak nakil
merkezi aynı hastane bünyeinde ise, böbrek çıkarımı karaciğeri kullanacak karaciğer
transplant cerrahının sorumluluğunda gerçekleştirilebilir.
3) Kadavradan böbrek çıkarımını gerçekleştiren nakil merkezi ekibi her iki
böbreği kendi merkezine götürür ve vericinin doku tipinin belirlenmesine yönelik
testlerin yapılmasını sağlar. Nakil merkezi, vericinin doku tipi sonuçlarını UKM’ne
bildirir. Ancak, vericinin çıktığı merkeze yakın bir doku tipleme laboratuvarının mevcut
olduğu hallerde, UKM, vericinin doku tipinin belirlenmesine yönelik testlerin söz
konusu laboratuvarda yapılmasını sağlayabilir.
4) UKM, kendisine bildirilen vericiye en uygun böbrek alıcılarını bulmak
amacıyla eşleştirme ve puanlama işlemini gerçekleştirir.
5) UKM, asgari doku uyumu şartına uygun olmak kaydıyla, bir böbreği çıkarımı
gerçekleştiren nakil merkezine verir. Nakil merkezi bu maddenin 1inci fıkrasının (d)
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bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hususları dikkate alarak nakil
işlemini gerçekleştirir.
6) Diğer böbrek, eşleştirme ve puanlama işlemi neticesine göre saptanan nakil
merkezine teklif edilir.
7) Sıradaki nakil merkezinin organ çıkarımını yapamaması durumunda,
bölgesel çıkarım sırasında bir sonraki böbrek nakli merkezi, çıkarımı gerçekleştirir.
UKM, asgari doku uyumu şartına sahip hastası olmak şartıyla, bir böbreği bu merkeze
verir.
DEĞERLENDİRME KRİTERİ

PUAN

Doku Uyumu

Tam uyum (2A 2B 2DR
uyumu) durumunda şarta
bağlı olmaksızın alıcının
olduğu yere gider
Tam
uyum
dışındaki
durumlarda uyumlu her DR
antijeni için 150, B antijeni için
50, A antijeni için 5 puan
verilir.

Vericinin çıktığı bölge

1000

Vericinin çıktığı merkez

250

Alıcı yaş grubu

11

yaş altı

Doku uyumu puanı X

2.5

12-17

yaş

Doku uyumu puanı X

1.5

Doku uyumu puanı X

1

18 yaş ve üzeri
Diyalize girme süresi

Her ay için 3 puan

KADAVRADAN BÖBREK DAĞITIMI PUANLAMA TABLOSU
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Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi ile kadavra
vericiden organ ve doku dağıtım ilkelerinin belirlenmesinin yanı sıra organ ve doku
nakli hizmetleri yürüten merkezlerin ve personellerin görev ve sorumlulukları da
belirlenmiştir.
2238 sayılı Kanun kapsamında Canlıdan organ nakli; alıcının en az iki
yıldan beri evli olduğu eşi ile dördüncü dereceye kadar (dördüncü derece dahil) kan
ve kayın hısımlarından yapılabilir. Organ nakli gereken hastalığın evlilikten sonra
teşhis edildiği durumlarda eşlerin en az iki yıllık evli olması şartı aranmaz. Birinci
fıkrada yer alan hususların dışında kalan canlıdan organ nakillerinin etik açıdan
değerlendirmesi, organ nakli başvurusunun yapıldığı ilde oluşturulan Organ Nakli
Değerlendirme Etik Komisyonları tarafından yapılır. Organ nakli hizmeti sunan
hastanelerin bulunduğu her ilde Organ Nakli Değerlendirme Etik Komisyonu kurulur.
Komisyon başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde, acil
durumlarda ise derhâl toplanır ve oyçokluğu ile karar alır. Organ Nakli Değerlendirme
Etik Komisyonlarının kararlarına karşı yapılacak itirazları değerlendirmek üzere Ulusal
Organ Nakli Etik Kurulu teşkil edilir. Ulusal Organ Nakli Etik Kurulu, itiraz üzerine
komisyon kararlarını inceleyerek onaylar, iptal eder veya komisyonun yerine geçip
yeniden karar alır. Kurulun organ nakli başvurularına dair verdiği kararları kesindir.
Ulusal Organ Nakli Etik Kurulu itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde,
acil durumlarda ise derhâl toplanır ve katılanların üçte ikisinin oyuyla karar alır. Bu
çoğunluk sağlanamadığında itiraz reddedilmiş sayılır. Ulusal Organ Nakli Etik Kurulu
ve Organ Nakli Değerlendirme Etik Komisyonlarının toplantıları gizli oturum şeklinde
yapılır. Toplantıda alınan kararlara dair bilgi ve belgeler gizlidir; üçüncü kişi ve
kuruluşlarla paylaşılamaz.
Canlı kaynaklı yapılan böbrek nakilleri kan transfüzyon şartları
doğrultusunda yapılmakta olup, Rh faktörünün önemi yoktur. Kadavra vericili nakilde
olduğu gibi canlı kaynaklı nakillerde doku uyumu şartı aranmamaktadır. Nakil
Merkezi’mize canlı vericili böbrek nakli olmak isteyen alıcı-verici adaylarına detaylı
tıbbi değerlendirme yapılmaktadır. Ayrıntılı fizik muayene, kan ve idrar tahlillerinin
yanı sıra radyolojik görüntüleme tetkikleri ve Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji ve
Psikiyatrik değerlendirmeler yapıldıktan sonra böbrek nakli konseyinde alıcı ve
vericiye yapılan tüm tahlil ve tetkikler nakil ekibi tarafından titizlikle değerlendirildikten
sonra nakil kararı alınmaktadır.
Ülkemizde kayıtlı 2017 yılsonu itibariyle 77.311 hastaya kronik böbrek
yetmezliği teşhisi konmuş ve diyaliz tedavisi almakta olan hasta vardır. 2019 yılı TDİS
(Transplantasyon, Diyaliz, İzlem Sistemleri)’e kayıtlı aktif kadavra böbrek bekleyen
hasta sayımız 22.453 kişidir.
2018 yılsonu itibariyle ülkemizde toplam 2.178 hastaya beyin ölümü teşhisi
konulmuş olup, yapılan aile görüşmelerinde 598 aile yakını organ bağışını kabul
etmiştir. Ülkemizde ruhsatlı aktif böbrek nakli yapan 77 merkez vardır. 3.011 canlı
kaynaklı, 859 kadavra olmak üzere toplam 3.870 kişiye böbrek nakli yapılmıştır.
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Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Organ Nakli
Merkezi’mizde 1988 yılından itibaren böbrek nakli yapılmakta olup, bu nakillerin 484’ü
kadavra, 484’ü de canlı kaynaklı yapılan nakillerdir.
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KALP AKCİĞER NAKLİNDE DONÖR SEÇİMİ VE HAZIRLIĞI
Ersin Elgin
İnsan vücudundaki hastalıklara bağlı ya da hasar görerek görevini yerine
getiremeyen organların yerine kadavradan ya da canlıdan sağlanan organların
nakline organ nakli denmektedir.
Kalp ve Akciğer nakli ise hasta bireyde fonksiyonel olarak kalp veya
akciğerin çalışmaması sonucu, hastada gelişen yetmezliği tedavi etmek için, sağlam
kalp yada akciğerin nakil yapılması sürecidir.
Kalp naklinin tarihçesine baktığımızda : Barnard 3 Aralık 1967'de insandan
insana ilk başarılı kalp naklini yapmıştır. Bu nakilden sonra kalp nakilleri dünyada bir
ivme yakalamış ve Amerika’da ilk başarılı kalp naklini 1968 ‘de Shumway ve ekibi
tarafında 54 yaşında bir çelik işçisine yapmış ve hasta 14 gün sonra ölmüştür. Bu
erken ölümler kalp nakli yapacak cerrahları olumsuz etkilemiş ve kalp nakil merkezleri
gittikçe azalmıştır. 1970’li yıllarda Shumway’in önderliğinde Stanford Üniversitesinde
kalp nakli sonrası 1 yıllık sağ kalım %20’den %65’e çıkarılmıştır. 1980 yıllından sonra
kalp nakil merkezler kalp nakli prosedürü uygulayarak sağ kalım oranlarını
arttırmıştır.
Ülkemizde ise ilk başarılı kalp nakli 7 Eylül 1989’da Ömer Bayezid ve
arkadaşları tarafından yapılmıştır. Dünyada ve ülkemizde son dönem kalp yetersizliği
olan hastalarda tıbbi tedavi ile elde edilen 1 yıllık sağ kalım sadece %40 civarında
iken kalp nakli sonrasında 1 yıllık sağ kalım %90’ın, 5 yıllık sağ kalım %70’in üstüne
çıkmıştır.
Tek akciğer transplantasyonun da ilk başarı nakil 1983 yılında Dr. Joel
Cooper tarafından Toronto Üniversitesinde Toronto akciğer transplantasyonu grubu
tarafından idiopatik pulmoner fibrozisli bir hastada yapıldı. Siklosporin kullanılması ile
steroidlerin yara iyileşmesi üzerindeki negatif etkilerinden sakınılmış, bronş
anastomoz hattı omentum flebi ile desteklenmiştir.
İlk başarılı çift akciğer transplantasyonu 1986 yılında aynı grup tarafından
KOAH’lı bir hastaya uygulanmıştır. Siklosporinin 1983 yılında kullanıma açılmasından
1985 yılına kadar iki yıllık süre içinde Toronto akciğer nakli grubu, beşi başarılı yedi
akciğer transplantasyonu bildirmiştir. Bu başarı tüm dünyada yeni girişimleri tetikleyici
bir etki göstermiş ve transplantasyon sayısı tüm dünyada artmaya başlamıştır.

Ülkemizde ilk başarılı akciğer nakli 08.01.1998 tarihinde İzmir Dokuz Eylül
Tıp fakültesinde Dr. Öztekin OTO ve arkadaşları tarafından büyük damar
transpozisyonlu restriktif ventriküler septal defekti olan ve pulmoner hipertansiyon
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gelişmiş 9 yaşındaki bir kız çocuğuna, ateşli silah yaralanması nedeni ile beyin ölümü
gerçekleşmiş beş yaşında bir kız çocuğundan alı- nan organlar ile ülkemizde ilk defa
kalp-akciğer transplantasyonu gerçekleştirilmiştir. Hasta postoperatif ikinci ayında
taburcu edilmiş ve dokuz ay yaşamıştır.
Ülkemizdeki akciğer nakilleri 2009’da ivme kazanmış ve günümüzde
akciğer nakilleri artma eğilimindedir. Türkiye de toplam 13 kalp nakil merkezi ve 5
akciğer nakli merkezi vardır. 2018 yıllında 91 kalp nakli ve 43 akciğer nakli başarılı bir
şekilde yapılmıştır.
Organ Nakli Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce TDIS
(Transplantasyon Diyaliz İzlem Sistemi) ile kadavradan ve canlıdan organ nakli
organizasyonları yapılmaktadır.
TDIS (Transplantasyon Diyaliz İzlem Sistemi) Bölge Koordinasyon
Merkezleri ve bağlı illerdeki hastanelerde konuşlu organ ve doku nakli
koordinatörleriyle organ temin ve nakli başarı bir şekilde yapılmaktadır.
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezinde yakın
gelecekte Kalp nakli yapılacağı için kalp nakli konusunda ayrıtılı bilgi verilecektir.
Kadaverik kalp vericinde özelliklerinden bahsedecek olursak; kan grubu,
elektrokardiyografi, ekokardiyografi, serolojik testler, arter kan gazı incelemeleri
tamamlanarak kalbin kullanıma uygun olup olmadığı belirlenmeye çalışılır.
Yapılabiliyorsa 45 yaşın üstündeki hastalarda koroner anjiyografi kalbin
değerlendirilmesinde kullanılabilir.
Uygun bir kalp vericisinin tercihen 45 yaş altında olması, bilinen koroner
arter hastalığı, yapısal veya fonksiyonel kalp hastalığı, diyabet, yaygın enfeksiyon
tablosu, uzun süreli hipotansif veya hipoksik periyod, yüksek doz inotropik ilaç ihtiyacı
(özellikle adrenalin), anormal ekokardiyografik bulgular, kardiyotoksik ilaç kullanımı
veya entoksikasyon öyküsü gibi olumsuz faktörlerinin bulunmaması gerekmektedir.
Hemodinamik kriterler ve inotropik ihtiyacı değerlendirilerek hızla karar
verilmelidir. Vericideki aşırı hacim yüklenmesi, elektrolit ve asid-baz dengesizliği,
yüksek doz inotropik ilaç kullanımı, hipoksi, pulmoner göllenme, atelektazi,
aspirasyon, hipotermi ve anemi gibi sorunlar düzeltilmeye çalışılarak kalbin
çıkarılması, organın taşınması ve transplantasyonu sırasındaki miyokart koruma
tekniklerinin iyi uygulanmasıyla dört-altı saatlik bir iskemik sürede kalp
transplantasyonu işlemi tamamlanmalıdır.
Kalbin vericide durdurulduğu andan alıcıda tekrar çalıştırıldığı ana dek
geçen süreyi içeren kardiyak iskemi süresi en fazla dört saat civarındadır. Bu süre
uzaklıkla orantılı olarak artmaktadır. Kardiyak iskemi süresi arttıkça transplantasyon
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sonrası inotropik ilaç ihtiyacı ve greft yetmezliği riski arttığından bu süreyi dört-altı
saatin üzerine taşıyacak olan mesafeler, çok nadir durumlar dışında tercih
edilmemelidir.
Soğuk taşıma esnasında kalbin sürekli perfüzyonu özellikle uzun iskemik
sürenin söz konusu olduğu durumlarda fayda sağlayabilir. Miyokart korunmasında
temel amaç hızlı kalp durması oluşturmak için soğuk kardiyoplejik solüsyon verilmesi
ve hipoterminin sağlanmasıdır. Bu solüsyonlar sayesinde iskemi sürecinde hücresel
ve dokusal komponentlerin canlılığı devam edebilmekte, kanla birlikte oksijenin tekrar
allogrefte ulaştığı implantasyon sonrası reperfüzyon dönemindeki hasar
azaltılabilmektedir.
Kalp transplantasyonunda verici ve alıcı eşleştirmesi kan grubu ve boy-kilo
ilişkisine göre yapılır. Genel durumu daha kötü olan, acil transplantasyon bekleyen ya
da alıcı listesinde daha uzun süredir bekleyen hastalara öncelik verilmelidir.
Kalp nakli için endikasyonlar , kalp nakli hazırlığında yapılması gerekenler
ve kalp nakli için kontrendikasyonlardan bahsedecek olursak.
Kalp nakli için endikasyonlar;









Sistolik kalp yetersizliği (EF<%25) ve kılavuzlara uygun tıbbi tedaviye
rağmen kalp yetmezliği semptomları varlığı (NYHA fonksiyon kapasitesi III
veya IV )
Maksimum oksijen tüketiminin (VO2 max )<12-14 ml/kg/dk, Pcwp>25
mmHg, plazma norepinefrin düzeyi>600 pg/mL, kılavuzlara uygun tıbbi
tedaviye rağmen serum Na+ düzeyi 5000 pg/ml
Alternatif cerrahi taknikler uygulanamıyor veya önceden uygulanmış olması
a. Koroner arter baypas cerrahisi, peruktan koroner girişim,
transmiyokardiyal revaskülarisazyon
b. Ağır aort/ mitral kapak yetmezliği için kapak replasmanı/tamiri
c. Uygun ventriküler remodeling prosedürleri (anevrizmektomi)
Transplantasyon sonrası gelişen ağır allogreft vaskülopati
Hipertrofik kardiyomiyopati (aşağıdaki girişimlere rağmen NYHA IV
semptom)
a. Septal artere akol injeksiyonu
b. Miyotomi ve miyektomi
c. Mitral kapak replasmanı
d. Pacemaker takılması
Geri dönüşümsüz pulmoner hipertansiyonun eşlik ettiği, palyatif veya
düzeltici cerrahiye uygun olmayan yada yarar görmeyen kompleks
intrakardiyal anomaliler ile birlikte kalp yetmezliği semptomları varlığı
(NYHA fonksiyonel kapasite III veya IV)
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Kılavuzlara uygun tedaviye dirençli, elektrofizyolojik çalışmaya uygun
olmayan, ablasyon tedavis yapılamayan,otımatik internal kardioverter
defibrilatör gerektiren semptomatik ventriküler aritmi
 Metastaz yapmamış kardiyak tümör
 Konjektif kalp yetmezliği nedeniyle tekrarlayan hospilalizasyon
 Yeterli organ perfüzyonu için intravenöz inotropiklere bağlı olma
 Ventrikül destek cihazlarına bağlı olma
 Mekanik ventilatörlere bağlı olma
Kalp nakli için hazırlanan hastalara yapılması gereken işlemler
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Labrotuvar testleri
a. ABO kan grubu
b. Tam kan sayımı, kan biyokimyası, koagülasyon testleri
c. Tirod fonksiyon testleri
d. Kreatinin kliresns testleri
e. Serolojik Testler
1. Hepatit B, C
2. Human immundeficiency virüs (HIV)
3. Cytomegalovirus (CMV)
4. Epstein-Barr virüs (EBV)
5. Toxoplazma
6. Herpes simplex virüs (HSV)
Enfeksiyon taraması
1.Burun, boğaz ve perineal sürüntü, orta idrar kültürü
Elekrokardiografi
Ekokardiografi
Koroner anjiografi
Sağ ve sol kalp kataterizasyonu
Viyabilite testi (Thallium-201, PET gibi)
Maksimal oksijen tüketimi (VO2 max) testi
Göğüs grafisi, solunum fonksiyon testleri, arteriyel kan gazları
PPD (Tüberkülin) testi
Periferik vasküler ve korotis doppler incelemesi
Gaitada gizli kan aranması
Prostat spesifik antijen (50 yaş üstü erkeklerde)
Mamografi ve smear testi (40 yaş üstü kadınlarda)
Panel reaktif antikor testi
Konsültasyonlar
1. Psikiyatri
2. Diş Hekimi
3. Göğüs Hastalıkları
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4. Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kap nakli olamayacak hastalar


Geri dönüşümsüz pulmoner hipertansiyon
a. Pulmoner vasküler rezistans > 15 mmHg
b. Transpulmoner gradiyent > 15 mmHg
 Geri dönüşümsüz renal veya hepatik difonksiyon
(sadece kalp
transplantasyonu düşünülüyorsa)
 Geri dönüşümsüz renal ileri primer akciğer hastalığı (FEV<1 L veya
FEV1/FVC<%40)
 Yaşam beklentisi iki yıllın altında olan kalp dışı hastalık
 Multisistem tutulum olan aktif sistemik lupus eritamotozis, sarkoidoz veya
amiloidoz
 Sık fırsatçı enfeksiyon görülen HIV
 Malignite
a. Deri kanseri hariç aktif malignite
b. Yeni (<5 yıl) geçirilmiş malign lenfoma, sarkom yada solid organ
malignitesi
c. Malign melanom öyküsünün bulunması.
Kalp naklinde kadaverik verici ile alıcı eşleştirmesinde ABO kan grubu ve boy-kilo
ilişkisine göre yapılır. Pulmoner vasküler rezistansı düşük olan hastalar için donörün
boy ve kilosu, alıcının boy ve kilosunun ± %10'u kadar olmalıdır.
Pulmoner vasküler rezistansı yüksek olan hastalarda büyük donör yoksa en azından
eş ağırlıkta bir donör tercih edilir. Nakil öncesi "panel testi" (PRA: panel ya da percent
reactive antibody test) ile alıcıların dolaşımlarındaki farklı HLA antijenlerine karşı
oluşmuş antikor seviyesinin tespit edilmesi ve lenfositotoksik antikorları negatif olan
hastalara öncelik tanınması uygundur.

Kalp naklinde acil durum ise;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hemodinamik bozukluk nedeniyle sol ve/veya sağ ventrikül mekanik destek
cihazı,
Total yapay kalp,
İntraaortik Balon Pompası veya Ekstrakorporeal Membran Oksijenatör
uygulanması,
Mekanik Ventilatör Desteği,
Yüksek Doz İnotropik İnfüzyon (örn. Dopamin >7 μg/kg/dk) uygulanması
durumlarında
Hasta kalp nakli için acil çağrı listesine eklenir.
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Kalp naklinde kadaverik vericiden alınan organ vericinin aortuna croos klemp
konduğu andan itibaren kalbin alıcıya takılıp reperfüze edilinceye kadar geçen süreye
iskemik süre denir. Bu zaman dilimi en fazla 4-6 saat olması gerekir. Bu süre içinde
kalp steril bir ortamda ve hipotermik koşullarda (40C) transport edilmelidir.
Erken mortalitenin en önemli nedeni sağ ventrikül yetersizliğidir. Sağ ventrikül
yetersizliğinin en önemli nedenleri preoperatif dönemde alıcıdaki pulmoner
hipertansiyon ve yüksek pulmoner vasküler rezistans ile donör kalbinin yetersiz
korunmasına bağlı miyokardiyal disfonksiyondur.
Rejeksiyon tanısında altın standart olarak kabul edilen teknik endomiyokardiyal
biyopsidir. Endomiyokardiyal biyopsi rejeksiyon takibinde son derece güvenilir bir
olmasına rağmen invaziv ve deneyim gerektiren bir tetkiktir. Rejeksiyon tanısında
noninvaziv bir tetkikin kullanılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu amaçla
özellikle son zamanlarda “signal–averaged electrocardiography”, manyetik rezonans
görüntüleme, technetium ventrikülografi ve çeşitli immunolojik markırlar kullanılmış
ancak hiçbiri endomiyokardiyal biyopsinin yerini tutmamıştır. Sitoimmünolojik
monitörizasyonun basit, noninvaziv ve kolay uygulanabilen bir metoddur. Ancak bu
tetkikin duyarlılığı ve özgünlüğü yetersizdir.
Akut rejeksiyon operasyon sonrası erken dönemde daha sık izlendiği için ilk aylarda
biyopsi kontrolleri sık aralıklarla yapılmalıdır. Postoperatif dönemde ilk ay her hafta
biyopsi uygulanmalıdır. Herhangi bir sorunla karşılaşılmayan ve taburcu edilen
hastalarda 3. aya kadar 15 günde bir, 3. ay ile 6. ay arasında ayda bir, 6. aydan sonra
ise 3 ayda bir rutin biyopsi ve kontroller yapılmalıdır. Hastanın rejeksiyon atakları ve
kliniği göz önüne alınarak ikinci yıldan itibaren biyopsi aralıkları uzayabilir.
Postoperatif erken dönemde sıklıkla rutin kardiyak cerrahi sonrası uygulanan
antibiyotik profilaksisi yeterlidir. Ek olarak ilk yılda trimethoprim/sülfometaksazol
kullanılmalıdır. Bu ilaç pneumocystis carinii, listeria monocytogenes, nocardia
astroides ve toxoplasma gondii’ye karşı profilaksi sağlar. Herpes simpleks (HSV)
enfeksiyon profilaksisi için acyclovir kullanılır. Erken dönemde mukokutanöz
candidiasis profilaksisi için oral nistatin kullanılmalı, oral ve nazal kavitelere antiseptik
sprey ve pomadlar uygulanmalıdır.
Bu olgulara operasyon öncesinde tetanus, pnömokok, hemofilus influenza, hepatit B,
hepatit A, influenza A ve B, varisella zoster virüsü için aşı yapılmalıdır. Operasyon
sonrasında canlı aşılardan kaçınılmalı ve her sene influenza için aşı yaptırılmalıdır.
Tüberkülin testi pozitif olan ve endemik hastalığın görüldüğü bölgede yaşayan
hastalarda postoperatif 1. aydan sonra 9–12 ay süreyle izoniazid verilmelidir.
Kalp nakli uygulanan hastalar oldukça fırtınalı geçen erken postoperatif dönemi
atlattıktan sonra daha değişik komplikasyonlarla karşılaşırlar. Sıklıkla immünsüpresif
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ilaçların kümülatif etkisine bağlı olan kronik yan etkilerin en önemlileri hipertansiyon,
kronik böbrek yetmezliğ, KAV, malignite, diabet, hiperlipidemi ve osteoporozdur.
Donör ile alıcı arasındaki HLA uyumsuzluğu, ilk altı ay içinde geçirilen akut sellüler
rejeksiyon atakları ve hümoral rejeksiyon immünolojik risk faktörleridir. İmmünolojik
olmayan risk faktörleri ise donörün ileri yaşta olması, alıcının yaşlı erkek olması, CMV
enfeksiyonu, lipid bozuklukları, yüksek homosistein değerleri ve uzun iskemik
süre’dir.

Kalp transplantasyonunda kullanılan verici organı sayısını ve kalitesini
artırmak için öncelikle uygun vericinin seçilmesi, tıbbi bakımın hassasiyetle
sürdürülmesi ve kalbin uygun teknikle çıkarılması gerekir. Beyin ölümü tespiti
sonrasında vericinin ailesinden kalp hastalığı ile ilgili öykü alınmaya çalışılıp,
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 1988 yıllından beri Böbrek 2007
yıllından beri Karaciğer nakili ni başarılı bir şekilde yapmaktadır. 2019 yıllı içinde kalp
nakli ruhsat başvurusu ile kalp nakli yapılması planlanmaktadır. Bursa Uludağ
Üniversitesi kökle tarihi ve güçlü sağlık profesyonelleri ile daha başarlılı nakiller imza
atacaktır.
Hayat vermek elinizde…
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NAKİL SONRASI BAKIM
Nuran Adalı
Transplantasyon; tedavisi mümkün olmayan hastalıklar nedeniyle, görev
yapamayacak kadar hasar gören organların yerine, canlı ya da kadavradan alınan
yeni-sağlam organın nakledilmesi ile yapılan bir tedavi yöntemidir.
Hemşire; transplantasyon ekibinde, hastayı enfeksiyon riskinden,
rejeksiyondan ve immunosupresif tedavinin yan etkilerinden korumaya çalışan,
hastanın güvenli bir ortamda bakımını veren ekibin önemli bir üyesidir. Post-operatif
erken dönemde hastanın tanılanması, monitörizasyonu ve komplikasyonların erken
tanılanması ve önlenmesinde önemli rol oynar.
NAKİL SONRASI BAKIMIN AMACI
1) Solunum sisteminin sürdürülmesi
2) Kardiyak fonksiyonların sürdürülmesi
3) Böbrek fonksiyonlarının sürdürülmesi
4) Gastrointestinal sistemin sürdürülmesi
5) Sıvı-elektrolit dengesinin sürdürülmesi
6) Nörolojik sistemin sürdürülmesi
7) Yara bakımının devamı
8) Kanama kontrolü
9) Hareket ve mobilizasyonunun sağlanması
10) Komplilkasyonların erken tanılanması
11) İstirahatin sağlanması
12) Enfeksiyonlardan korunma ve önleme gibi amaçları kapsar.
POST-OPERATİF 1. GÜN HEMŞİRELİK BAKIM
1) Hasta yoğun bakıma entübe olarak gelmişse mekanik ventilasyon desteği
devam ettirilmelidir. Entübasyon tüpü gerekirse aspire edilir.
2) Solunum yolunun açık tutulması için uygun pozisyon verilir. Hastanın oksijen
ihtiyacı varsa oksijen desteği başlanır. Hastanın solunum tipi değerlendirilip
kayıt edilir.
3) Yaşam bulguları takip edilir.
a) 1. Saat: 15 dakikada
b) 2.-3. Saat: 30 dakikada
c) 4.-5.-6.-7. Saat: saatlik
d) Sonrasında: hasta stabil ise 4 saat ara ile takip edilir
4) Monitörizasyonu sağlanır
5) Hastanın bilinç düzeyi takip edilir
6) Cilt rengi ve turgoru takip edilir
7) Saatlik idrar takibi yapılıp, rengi, miktarı kontrol edilip kayıt edilir. Böbrek
transplantasyonu yapılan hastalarda; canlıdan yapılan nakillerde ilk idrar çıkışı
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hemen ve fazla olurken kadavradan yapılan nakilllerde idrar çıkışı 7-10 günü
bulabilmektedir.
8) Hastada mevcut dren, toraks tüpü, nazogastrik sonda vs. takılı ise gelen içerik
saatlik olarak miktar ve renk yönünden değerlendirilip kayıt edilir.
9) Hastaya verilen IV sıvılar, sıvının cinsi, miktarı, hızı kontrol edilip kayıt edilir.
10) Anestezi etkisi ile hastada bulantı-kusma olabilir. Aspirasyonu önlemek için
pozisyon verilir (yatak başı yükseltilir, baş yana çevrilir). Gerekirse doktorun
önerdiği antiemetik tedavi uygulanır.
11) Hastanın solunum yollarında, ağız içinde sekresyon birikimi varsa aspire edilir.
Nemlilik devam ettirilir.
12) Hastanın yapılan operasyona bağlı insizyon yeri, drenler, kateterler vs.
nedeniyle ağrı değerlendirilmesi yapılmalı. Gerekirse doktorun önerdiği
analjezik uygulanır.
13) Hastanın laboratuvar ve radyoloji bulguları günlük izlenir.
TEST ADI
KARACİĞER BÖBREK
AKCİĞER KALP
Tam Kan Sayımı
+
+
+
+
Elektrolitler (Na, K,
+
+
+
+
Ca,Mg,P)
Metabolik Panel
+
+
+
+
(Üre,
kreatin,glukoz,AST,ALT)
Arterial Kan Gazı
+
+
+
+
Koagülasyon Paneli
+
+
+
+
EKG
+
+
+
+
İdrar
+
+
+
+
Akciğer Grafisi
+
+
+
+
Dopler USG
(ilk 24
saatte)
Pelvis Grafi
(ilk 24
saatte)
14) Uzun süren cerrahi işlem boyunca; kan ürünleri ve sıvı hidrasyonu fazla
yapıldığı için hastalarda sıvı yüklenmesi olabilir. Bu sıvı yüklenmesi konjestif
kalp yetmezliğine ve pulmoner ödeme yol açabilir. Hasta yüklenme bulguları
(solunum güçlüğü, huzursuzluk, siyanoz, taşikardi gibi) yönünden yakından
gözlemlenir.
15) Nakil işleminde yapılan birçok anastomozdan dolayı kanama odakları olabilir.
Kanama yönünden hastalar takip edilir.
16) Hastanın pansumanları açılma, ıslaklık ve kanama yönünden kontrol edilir,
varlığında pansumanlar asepsi kurallarına uygun yenilenir.
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17) Hastalar ımmunosupresif tedavi aldıkları için bakımlarında koruyucu izolasyon
önlemleri uygulanır.
18) Genel durumu uygun olan hastalara derin solunum, öksürük, yatak içinde
dönme ve ekstremite egzersizleri yaptırılır.
19) Immunsupresif ilaçların zamanında uygulanmasına dikkat edilir.
20) Genel durumu uygun olan hastalar yalnız bırakılmadan mobilize edilir. Kalp
nakli olan hastalar 48 saat sırt üstü yatırılmalıdır.
21) Barsak hareketleri başlayan hastalar, oral yolla beslenmeye başlanır. Oral
alımı sağlanamayan hastalara ağız bakımı verilir.
22) Mobilize olan hastaların günlük kilo takipleri yapılır.
23) Hatsaya her müdahaleden önce ve sonra eller yıkanır.
24) Hasta farklı işlemler için (CT, MR, BT, USG vs.) diğer bölümlere
gönderilecekse maske, önlük giydirilerek gönderilir.
25) Mevcut kateterlerin ihtiyaçları bitince, enfeksiyon odağı oluşturmamaları için
bekletilmeden çıkartılır.
Tüm nakil olan hastalarda ortak yaşanan ve çok dikkat edilmesi
gereken sorunlar bulunmaktadır. Bunlar;
1) Komplikasyonlar
2) Immunosupresyon
3) Enfeksiyon
4) Rejeksiyon
Bu ortak sorunlar erken dönemde fark edilebildiklerinde tedaviye yanıt alınma
oranı yükselmektedir. Tedaviye yanıt alınamadığı veya geç farkedilen dönemlerde
hastalarda mortaliteye varan sonuçlar doğurabilmektedir.
1)

KOMPLİKASYONLAR
Her organda farklı transplantasyon tekniği kullanılması nedeniyle,
oluşabilecek komplikasyonlarda farklılıklar göstermektedir. Erken dönem
komplikasyonlarda ameliyat sırasındaki anastomozlara, nakil edilen organın
bekleme süresi, cerahi teknikler gibi sebeplere bağlı olabilirken; daha
sonraki dönemlerde ımmunosupresyondan da kaynaklanan ek
komplikasyonlar da oluşabilmektedir. Komplikasyonları genelleyerek,
karaciğer, böbrek, akciğer ve kalp için tablo şeklinde karşılaştıralım.

KOMPLİKASYONLAR

KARACİĞER

BÖBREK

AKCİĞER

Cerrahi-Teknik-Yara Yeri

+

+

+

+

Kanama

+

+

+

+

Greft Disfonksiyonu

+

+

+

+
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İskemi-Perfüzyon Hasarı

+

+

+

+

Renal

+

+

+

+

Nörolojik

+

+

+

+

Hematolojik

+

+

+

+

Kardiyovasküler

+

+

+

+

Gastrointestinal

+

+

+

+

Solunum Sistemi

+

+

+

+

Ürolojik

+

+

+

+

Cilt

+

+

+

+

Enfeksiyon

+

+

+

+

Rejeksiyon

+

+

+

+

2)

1.
2.
3.
4.
5.

IMMUNOSUPRESYON
İmmün sistemin özgül olmayan bir şekilde baskılanmasıdır. İlaçlarla
yapılan bu baskılanma nedeniyle enfeksiyonlara yatkınlık artmaktadır.
Erken dönemdeki enfeksiyonlar rejeksiyona sebep olabilmekte, mortalite
oranını arttırabilmektedir. Bazı bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar yaşam boyu
kullanılırken bazıları sadece red dönemlerini tedavi etmek amacıyla
kullanılır. İlaçların kandaki düzeylerini tespit etmek için yapılan ilaç düzeyi
kontrollerinde, hastadaki enfeksiyon varlığında ve rejeksiyon şüphesinde
immunsuprese ilaçların dozlarında değişiklikler yapılabilmektedir.
Hemşirenin hastaya kullanılan immunsuprese ilaçların neler olduğunu
ve yapabileceği yan etkileri bilmesi gerekmektedir.
Immunosupresyon tedavisine nakil öncesi dönemde ilaç kombinasyonu
belirlenerek başlanmaktadır. Transplante organa göre transplantasyon
sonrası uygun ilaçlar ile tedaviye devam edilmektedir.
Yapılan ımmunosupresyon tedavi;
1) Yeterli ve selektif ımmunosupresyon sağlamalı
2) Yan etkileri az olmalı
3) Steroid ihtiyacını azaltmalı
4) Kolay uygulanabilir ve ucuz olmalı
Immunosupresif ilaçların temel olanları şunlardır;
Prednisolon (Deltacortril) 5 mg.tablet
Basiliksimab + ATG(İndüksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar)
Tacrolimus (Prograf) 0.5 mg- 1 mg- 5 mg tablet
Siklosporin (Sandimmun Neoral) 25 ve 100 mg kapsül
Mikofenpolat (Cellcept) 250 mg- 500 mg tablet
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6. Evorolimus (Certican) 0,25mg- 0.75 mg tablet
7. Sirolumus (Rapamune) 0,5 mg-1 mg-2 mg tablet
8. Mikofenalik asid (Myfortik )180 mg- 360 mg tablet
Immunsepresif ilaçların yan etkileri:
1. Kortikosteroidler (kortizon): Organ reddini önlemek için ömür boyu
kullanılabildiği gibi uygun hastalarda sorun olmadığında ameliyattan sonraki
6 ay içinde kesilebilirler. Kısa süreli ve yüksek dozlarda ise rejeksiyon (red)
tedavisinde kullanılırlar.
Yan etkileri; Yara iyileşmesinde azalma, diyabet, hipertansiyon, ay dede
surat, mide şikayetleri, iştah artması, sıvı tutma, gece terlemesi,
enfeksiyonlar
2. Tacrolimus: T-hücrelerinin işlevini bloke eder ve bunların transplante
organa saldırarak zarar vermesini engeller.
Yan etkileri; Nefrotoksisite, hipertansiyon, uyku düzensizliği,
hiperglisemi, hiperlipidemi, ellerde ve ayaklarda uyuşukluk ve
karıncalanma, el titremesi (tremor), baş ağrıları
3. Siklosporin: T-hücrelerinin (bir akyuvar türü) etkinliğini engelleyerek etki
gösterirler.
Yan etkileri; hipertansiyon, nefrotoksisite, hiperglisemi, hiperlipidemi,
Dişeti kalınlaşması, kıllanmada artış (hipertrikozis), hiperürisemi,
hiperkalemi, hipomagnezemi, el titremesi (Tremor), diyare, kusma ve
bulantı gibi gastrointestinal sorunlar, karaciğer fonksiyon bozuklukları, baş
ağrıları
4. Mychophenolate: DNA sentezindeki bir enzimi inhibe ederek hücrelerin
çoğalmasını önleme özelliğine sahiptir. Bağışıklık sistemi aktivasyonu için
yeni lenfositlerin gelişmesinin önlenmesiyle etkili olur.
Yan etkiler; bulantı, kusma, ishal, peptid ülser, ayrıca kemik iliği
baskılanmasına bağlı olarak lenfositlerle birlikte eritrosit ve trombositlerin de
aşırı derecede düşmesine sebep olabilir, CMV enfeksiyonları
5. Everolimus: Organ reddinin profilaksisi için endikedir. Certican, takrolimus
ve kortikosteroidlerle kombinasyon halinde kullanılabileceği gibi tek ilaç
olarak da kullanılabilmektedir.
Yan etkileri; Hiperlipidemi, Anjiyoödem, Proteinüri, yara iyileşmesinin
bozulması, kan
tablosunda bozulma (lokopeni, trombositopeni), ağız
içi aftlar, hiperglisemi, hipertansiyon, Akciğerlerde/göğüs boşluğunda sıvı
birikimi, ödem
6. Sirolimus: Karaciğer nakli alıcılarında organ reddini önlemek için kullanılır.
Organ reddini, bağışıklık sistemindeki bazı hücreleri engelleyerek sağlar.
Yan etkileri; yara iyileşmesinde gecikme, hiperlipidemi, kansızlık, ağızda
ülser, obezite
7. Mikofenalik asid (Myfortik): Nakledilmiş organlar da dahil olmak üzere
vücudunuzun yabancı olarak algıladığı unsurlara karşı verdiği yanıtı azaltır.
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Yan etkiler; kabızlık, ishal, bulantı, enfeksiyonlar ve beyaz kan hücresi
sayısında azalmadır.
3) ENFEKSİYON
Transplantasyon yapılan hastalarda; immünsupresif tedavinin dozlarının yüksek
olduğu ilk aylarda ve akut rejeksiyon sonrasında uygulanan tedavilere bağlı olarak
enfeksiyon oluşma riski daha fazladır. Enfeksiyonlar, hastaların rejeksiyon ve ölüm
nedenlerinin başında gelmektedir.
Enfeksiyon riskini arttıran faktörler:
1) Transplantasyon öncesi dönem
a) Hastada vücut direncini etkileyen organ fonksiyon bozukluğunun varlığı
(üremi, siroz vs.)
b) Diabet, Obezite, Malnütrisyon varlığı
c) Ameliyat öncesi hastane yatış süresinin uzun olması
d) Yaş
2) Transplantasyon sırası
a) Ameliyat sırasında sterilizasyon kurallarına uyulmaması
b) Ameliyat sırasında cilt florasının yer değiştirmesi
c) Enfekte donörden alınan organın transplantasyonu ile alıcının enfekte
edilmesi.
3) Transplantasyon sonrası dönem
a) İmmunsupresif ilaçların vücut direncini düşürmesi.
Fırsatçı enfeksiyon etkenleri hastanede hasta etrafında çokça bulunur.
İmmusupresif ilaçların vücut direncini düşürmesi nedeniyle deri, orafarinks ve
rektumda hızla kolonize olurlar. Hastane enfeksiyonlarının %80 inden kolonize
mikroorganizmalar sorumludur.
b) Sağlık personelinin el yıkamaya gereken önemi göstermemesi.
El yıkama ile kolonize ve enfekte hastalarla doğrudan veya dolaylı
yollardan alınan mikroorganizmaların çoğu uzaklaşır.
c) Üriner kateter uygulamaları.
Üriner sistem enfeksiyonlarının %80 i üriner kateter uygulamalarına
bağlıdır. Tüm hastane enfeksiyonlarının %40-50 sini oluşturur. Kateter kalış süresi
uzadıkça enfeksiyon oluşum sıklığı da artar.
e) Damar içi giriş araçlarının kullanımı ve takılmasında aseptik kurallara
uyulmaması (IV kanül, santral kateterler vs.).
Cilt bütünlüğünün bozulması çoğunlukla damar girişlerinden
kaynaklanmaktadır.
f) Hasta çevresinin temiz olmaması.
Kaldığı alanın temizliği (yatak çarşafları, oda hijyeni, tuvalet hijyeni vs.)
dikkatli yapılıp, koruyucu izolasyon önlemleri alınmalı, ziyaretçi
kısıtlanmalıdır.
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Transplantasyon sonrası görülen enfeksiyon türleri:
1) Bakteriyel: Transplantasyon sonrasının erken dönemlerinde görülür.
Drenler, insizyon yeri, santral kateterler, üriner kateterlerden giriş olur.
2) Viral: Transplantasyonun ileri dönemlerinde görülür. CMV
(Sitomegalovirus), EBV (Epstain Bar Virus), Herpes, RSV (Respiratuvar
Sinsitiyal Virüs) en sık görülen enfeksiyonlardır.
3) Fungal: Transplantasyon sonrası ileri dönemlerde görülür. Kandida,
Aspergillus sayılabilir.
Transpalantasyon yapılan hastalara profilaktik olarak antibiyotik, antiviral ve
antifungal tedavi başlanmaktadır. Bu uygulama enfeksiyonlara yakalanma risklerini
azaltmaktadır.
Yara Yeri
Pnömoni/Akciğer
Üriner Sistem
CMV
EBV
RSV
Herpes
Mantar
Aspergillus
Tüberküloz
Ampiyem
Hepatit (HBV, HCV)

KARACİĞER
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+++

BÖBREK
+
+
+
+
+
+
+
+
+
++
+
+

AKCİĞER
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+++
+

KALP
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

4) REJEKSİYON
İmmünolojik bozukluk nedeniyle transplante organ ya da dokunun alıcı
tarafından yabancı kabul edilip atılmasıdır. Rejeksiyonu 3 gruba ayırarak
inceleyebiliriz.
1)

Hiperakut rejeksiyon: Operasyon sırasından başlayarak ilk 24 saat içinde
gelişen rejeksiyon tipidir.
2) Akut rejeksiyon: Transplantasyondan sonra ilk 1 hafta ile 6 ay arasında
oluşabilen rejeksiyon tipidir.
3) Kronik rejeksiyon: Operasyondan sonra her an ortaya çıkabilir.
Rejeksiyon tanısı, hastadaki bulgular, laboratuvar bulguları ile
desteklenebilir. Ancak rejeksiyonun kesin tanısı, transplante organdan alınan
biyopsi ile konulmaktadır. Yalnız kalp nakillerinde akut rejeksiyon klinik bulgu
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vermez. Olabilecek rejeksiyonu erken dönemde fark etmek için periyodik
Endomiyokard Biyopsileri yapılmaktadır.
* İlk ay; haftada bir veya 10 günde bir
* 3. aya kadar : ayda 2 defa
* 3.-6. Ay arası ayda 1 defa
* 6 aydan sonra: 3 ayda bir
Rejeksiyon gelişip, uygulanan tedavilere rağmen organın kaybedilmesi ciddi
mortalite sebebidir. Özellikle alternatif tedavi seçeneği olmayan hastalıklarda
durum daha vahimdir. Örneğin; Böbrek rejeksiyonunda alternatif olarak hastalar
hemodiyaliz ile hayatlarına devam edebilip ilerleyen dönemlerde tekrar nakil
olabilme şansları varken, karaciğer, kalp, akciğer transplantasyonlarında böyle
bir ihtimal olamamaktadır. Yeni organ bulunamazsa hastaların çoğu
kaybedilmektedir.
BELİRTİLER
Ateş
Yorgunluk/Halsizlik/İştahsızlık
Greft Yerinde
Ağrı/Hassasiyet/Büyüme
Laboratuvar bulgularında
bozulma
Karın ağrısı
Dispne
Hipoksi
Pulmoner infiltratlar
Hipertansiyon
İdrar miktarının/renginin
değişikliği
Hızlı kilo alımı
Taşikardi
EKG de bozukluk
EKOda bozukluk
Perikard frotmanı duyulması

KARACİĞER
+
+
+

BÖBREK
+
+
+

AKCİĞER
+
+
+

KALP

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+

Sonuç olarak;
Transplantasyon hayatın devamı için en uygun tedavi
seçeneklerinden biridir. Ancak oluşabilecek komplikasyonlar-enfeksiyonlar,
uygulanan tedavi rejimi nedeniyle çok daha dikkatli olunması gereken süreç
içermektedir.
Hastaya bakım verecek tüm ekip, transplantasyon hakkında yeterli
bilgi ve beceriye sahip olmalıdır. Aynı zamanda hastanın da
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transplantasyonun önemini ve ciddiyetini bilerek kendi bakımına katılımı
sağlanmalıdır. Bunun için tüm tranplantasyon hastalarına ve yakınlarına
eğitim verilmektedir. Eğitim transplantasyona uyumda vazgeçilmez bir
unsurdur.
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ORGAN NAKLİ HASTA EĞİTİMİNDE TEMEL NOKTALAR
İlknur Arslan
Organ nakli uygulamalarında organın transplante edilmesi kadar önemli olan bir diğer
noktada donör ve alıcının en iyi koşullarda bakımının sağlanması ve ileriki dönemde
yaşam kalitelerinin olabilecek en iyi düzeye getirilmesidir. Organ nakli öncesi ve
sonrasında fizyolojik, sosyoekonomik ve psikolojik problemlerin çıkma olasılığının
yüksek olması dikkate alındığında; hastaların durumlarının sürekli olarak
değerlendirilmesi ve daha sonra ortaya çıkacak problemlerin önlenmesi önemlidir.
Hastaların tedaviye uyum sağlamaları, yaşamlarını yönetme becerisi kazanmalarında
etkin hemşirelik bakımının yeri büyüktür. Bu nedenle organ nakli sürecinde en önemli
konulardan biri hastanın eğitimidir.
EĞİTİMİN AMACI
Hasta eğitimi nakil öncesi dönemin değerlendirilmesi ile başlayarak hastanın
hastanede kaldığı dönem ,taburculuk ve sonrası evde bakımı kapsar.Organ nakli
sonrası bakımda bir çok merkez hastanım kendi bakımı için gerekli aktiviteleri öğreten
sistamik eğitim programları uygulamaktadır.Hastaların yeni yaşamlarına uyum
sürecinde bilmesi gereken birçok konu bulunmaktadır.Dikkatli özenli bir yaklaşımla
hastaya yönelik özelleşmiş bireysel eğitim sağlanmalıdır.
Hasta eğitiminin üç temel amacı;
1. Transplantasyon alıcısının transplantasyon öncesi değerlendirme sürecini
anlamasını sağlamak (testler - konsültasyonlar - kan çalışmaları)
2. Transplantasyonun yarar ve risklerini anlamasını sağlamak (cerrahi süreç ve
hastanede kalma- transplantasyon sonrası ilaç tedavisi - transplantasyon sonrası
komplikasyonlar -transplantasyon sonrası yaşam kalitesi
3. Transplantasyon sürecini anlamasını sağlamak (yeni organı bekleme ,bekleme
sürecinde sağlık durumu- diyet- egzersiz- transplantasyon merkezini arama zamanı organ koordinasyon merkezleri - transplantasyon merkezinde kontroller)
(Ford
ve John 2008)

Organ nakli hastalarının eğitiminin aşağıda yer alan başlıklar göz önüne
alınarak
yapılması önemlidir:
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Hastanın anlayabileceği basit ve temel eğitim-öğretimaraçları kullanılmalıdır
(hasta eğitim kitapçığı ve broşürler vb.)
 Kendi izlemini yapabilmesinde gerekli ölçüm yöntemlerinin (ateş nabız
tansiyon kilo günlük aldığı çıkardığı takibi) öğretilmesi kayıt tutacağı formlar
oluşturulmalıdır.
 Hastanın kullanacağı ilaçların listesi hastaya yazılı olarak verilmelidir(ilaç
kartı ve listesi, )
 Evde zaman zaman aklına takılan soruları için bir not defteri temin etmesi
söylenmelidir
 Hastanın bilgi düzeyi değerlendirilmeli
 Hastanın anlamasını engelleyen durumlar değerlendirilmeli.
 Eğitim sürecine hastanın ailesi ve bakım verenlerininde(diyetisyen,psikolog)
katılması sağlanmalı.
 Hastaya verilen eğitimin hasta tarafından anlaşıldığının kontrol edilmelidir.
 Hastanın ulaşabileceği telefon numaralarının verilmesi ve hastaya
ulaşılabilecek hasta ve aile üyelerinin telefonnumaralarının alınması gerekir.
 Eğitimin sürekliliği ve devamlılığı sağlanmalıdır
(Cupples ve Ohler 2002, Ford ve
John 2008).


Hastalara verilmesi gereken en önemli eğitim konuları;
Nakil sonrası ilaç kullanımı,genel poliklinik izlemi ,rejeksiyonun izlemi ve
bildirilmesi için belirti ve bulguları, enfeksiyonlardan korunma, beslenme ve diyet,
cinsel yaşam ve gebelik , stresle baş etme yolları ,olası sağlık sorunları ve
korunma yöntemleri ,günlük yaşam ve yaşam stilindeki değişimler ,tedavi ile ilgili mali
konular ,sosyal hakları ,kendindeki değişikliklerin farkında olabilme ve bu tür
durumlarda neler yapmaları gerektiğidir.

İLAÇ KULLANIMI ve TEDAVİ UYUMU
Hemşirenin en önemli sorumluluklarından birisi organ nakli hastalarının verilen tüm
ilaçların doğru ilacı doğru zamanda doğru dozda almasını sağlaması ve bu konuda
eğitim verilmesidir.,
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Her ilacı ne amaçla kullanıldığı
İlaçlarını ne zaman ve ne şekilde alacağı
İlaçlara ne kadar süre ile devam edeceği
Her ilacın başlıca yan etkileri
Bir doz almayı unutursa veya geciktirirse ,kusma ile atıldığı durumlarda ne
yapması gerektiği
İlaçların ne zaman biteceğini ve reçetesini ne zaman nerde yazdıracağını
İlaçlarını nasıl temin edeceğini
İlaçlarını saklama koşulları
Doktorunun bilgisi dışında hiçbir ilaç alması
İlaç kullanılırken yapılmaması gerekenler
İlaç- besin ,ilaç -ilaç etkileşimleri

Tedaviye,kısa bir süre için bile olsa, ara vermek veya ilaçları düzensiz kullanmak
organ reddine yol açabilir. Tedaviye uyum tüm hastalarda çok önemli bir soru olarak
ortaya çıkar.Organ nakli alıcılarında ilaç uyumsuzluğu, her ay için en az bir kez ilacın
unutulması ya da yanlış ilacın kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca
uyumsuzluk, ilacı her ay en az bir kez, iki ya da iki buçuk saat geç alma olarak da
ifade edilmektedir (butler ve ark 2004). Hastaların uyumsuzluk oranları; uyumun
tanımı, hasta özellikleri ve ülke gibi birçok faktöre bağlı olarak beklenenden %15-%50
daha yüksektir(dharancy ve ark 2011). Yurtdışında yapılan birçok çalışmada
immünsupresif tedaviye uyum oranlarını ve uyumu etkileyen faktörleri inceleyen farklı
sonuçlar elde edilmiştir. Unutkanlık ,fazla ilaç sayısı transplantasyondan önce
psikiyatrik hastalık tanısı olan ve sosyal desteği olmayan hastalar, genç adölasan
hastalar,nakilden sonra geçen uzun süre,ilaç yan etkileri,eğitim eksikliği uyumsuzluğu
arttıran etmenler arasında bulunmuştur.
Tedaviye uyumu arttırmada hemşirenin rolü;
Organ nakli hastaları yakından takip edilmeli , immünosüpresan tedaviye
uyumsuz hastalar saptamalı, uyumsuzluğun nedenlerini belirlemeli ve etkili çözüm
yolları geliştirip girişimler uygulamalıdır.
Aile fertlerinden yardım istenerek riskler en aza indirgenmelidir.Her kontrolde
ilaçlarını doğru şekilde aldığı kontrol edilmelidir. Ayrıca hastaların rutin kontrollerinde
memnuniyet düzeyleri ile doğru orantılı olarak uyumları da artmaktadır .Hasta ve
ailesine, laboratuvar sonuçları hakkında bilgi verilerek tedavi sürecine katılmaları
sağlanır.Unutkanlığın azaltılması için ilaç kullanımını kolaylaştıracak hatırlatıcılar
önerilir.İyi iletişim ve etkileşim hastanın uyumunu artırdığından, hemşirelerin hastayla
etkileşimi artırmak için telefon görüşmeleri yapıp eğitim ve danışmanlık hizmeti
vermeleri poliklinikte hastalarla sürekli iletişim halinde olacak bir hemşirenin
bulunması, önerilmektedir.Hastaların uyumunu önemli oranda artıran bir yöntemin
günlük doz rejiminin günde iki kez yerine günde bir kez şeklinde düzenlenmesi olduğu
sonucuna varılmıştır .
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POLİKLİNİK KONTROLLERİ
Taburculuktan hemen sonra polklinikte izleme dönemi başlar.Bu süreç değişken
kontrol aralıkları ile ömür boyu sürdürülür. Poliklinik izlemlemleri için ilk aylarda
haftada veya 15 günde bir nakil merkezine gelinmesi gerekirken sonraları bu izlemler
daha seyrek yapılır.
Postoperatif ilk üç ay içinde evde yaptığı takip çizelgeleri ,not
defteri incelenir, ilaçları doğru şekilde aldığı kontrol edilir ,sonuçları ve tedavisi ve
yapılacak testlerle ilgili ilgili eğitimin devamlılığı sağlanır.
Hastaların tedavi ile ilgili soruları,doz değişiklikleri ekleyeceği tedaviler iyice
anladığı kanısına varılana kadar açık bir şekilde anlatılmalı not defterine veya ilaç
listesine kayıt edilmelidir
BESLENME
Transplantasyon sonrası hastalar diyeti ile ilgili kısıtlamalar ve uyulması gereken
konular yanlış beslenme ile ilgili uzun dönemde karşılaşılan komplikasyonlar
konusunda bilgilendirilmelidir.Transplantasyon öncesi dönemde, transplantasyon
sonrası erken ve geç dönemde, ilaç tedavisinin yanı sıra, doğru beslenme tedavisi de
iyileşmeyi hızlandırmada oldukça etkili olacaktır. Obezite, kardiyovasküler hastalıklar
ve diyabet en sık karşılaşılan komplikasyonlardandır. Hastaların beslenme
programları kadar aldıkları medikal tedavi de bu komplikasyonların oluşumuna
neden olabilmektedir.Kortikosteroidler ve kalsitonin inhibitörleri(tacrolimus,siklosporin)
bu patogenezde önemli rol oynamaktadır.
Transplantasyon sonrası beslenme tedavisi planlanırken, hastanın ameliyat
sonrası ilk 6 haftası ve 6 hafta sonrasında devam edeceği uzun dönem beslenme
tedavisi olmak üzere 2 basamakta ele alınır.Kısa dönem yani ilk 6 haftada beslenme
kişiye
özel
izlenmelidir.
Ameliyat
sonrası oluşabilecek
komplikasyonlar/komplikasyon riskleri göz önüne alınarak kişinin enerji ve besin
ögesi gereksinmeleri karşılanır. Bu süreçte beslenme tedavisine karar verirken
izlenmesi gereken en önemli etmenler, kan potasyum, fosfor, lipid düzeyi ve kan
şekeri izlemidir
transplantasyon sonrası uzun dönemde beslenme tedavisi
planlanırken, izlenmesi gereken en önemli parametre vücut ağırlığıdır .Aşırı kilo
alımı genellikle daha fazla kilo almaya ve hareketsiz bir yaşam tarzına yatkın fiziksel
aktivitanin azalmasına neden olur.Bu nedenle hasta eğitimi beslenme danışmanlığı
ve egzersiz programıyla kilo alımının önlenmesi nakil sonrası morbiditeyi azaltmak
için önemlidir
Enerji alımı günlük 35-40 kcal/kg ve protein alımı 1.12-1.5 gr/kg olmalıdır.İştahını
olabildiğince baskılamak için ayrıntılı ve özentili sofralardan kaçınması
gerekir.Kolestrol düzeyini arttıran gıda tüketimi kısıtlanmalıdır. Kan şekeri
regülasyonunu da korumak için, düşük glisemik indeksli besinlere yer verilmeli,
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diyabet diyeti planlanır gibi düşünülerek, şeker ve rafine karbonhidrat tüketimi
sınırlandırılmalıdır. Pratik kalori hesapları diyet uzmanları tarafından hastaya
öğretilmelidir. Hastaya göre değişmekle birlikte az tuzlu ve ya tuzsuz diyet
önerilir.Alkollü asitli içecekler ,hazır
gıdalar,tuz içeriği yüksek işlenmiş et
ürünlerinden,uzak durulmalıdır.Günlük sıvı tüketimi 3 litre civarında olmalıdır.
CİLT BAKIMI
Kortizon kullanımı cildin yağlanmasına ,akne ve sivilcelere neden olabilir. Akne
varsa kesinlikle koparılmamalı,gerekirse hekim önerisi ile ilaç tedavisi başlanmalı.
Saç dökülmeleri ve vücutta tüylenme olabilir. Cilt sağlığı için güneşte fazla
kalınmamalı,tercihen sabah ve akşam saatlerinde sokağa çıkmalı.(Kullanılan ilaçlar ,
güneşten zarar görmeye neden olarak cilt kanseri gelişme riskini arttırabilir )

KİŞİSEL BAKIM
Her türlü yiyecek veya maddelerle temastan sonra , yemekten önce ve sonra
,tuvaletten sonra mutlaka eller sabunla yıkanmalıdır .
Diş çürüklerinin ve ağız enfeksiyonlarının önlenmesi açısından ağız ve diş bakımı
çok önemlidir.(İdeal olan ameliyat öncesi tüm hastaların diş tedavilerini yaptırmış
olmaları ) .Acil bir sorun çıkarsa diş hekiminin önerdiği tedavi ,nakil merkezinde takipli
hekimine danışmadan uygulanmamalıdır.
CİNSEL YAŞAM VE DOĞUM
Nakil sonrası normal bir cinsel yaşam mümkündür . En önemli faktör kişinin
kendini hazır hissetmesidir. Hazır hissedildiğinde nakilden sonra birkaç ay içinde
cinsel yaşama geri dönülebilinir. Nakil sonrası genellikle çocuk sahibi olmaya engel
bir durum yoktur ancak uygun zaman vardır , en uygun zaman doktorla konuşularak
belirlenmelidir
İŞ –OKUL VE SOSYAL YAŞAM
Ameliyatı izleyen ve sağlıklı geçen 2-3 aydan sonra tekrar çalışmaya başlanabilir.
Ancak yapılacak iş hakkında mutlaka hekime bilgi verilmeli. Nakil sonrası ömür boyu
sürecek ilaç tedavisi kullanılır. Bu ilaçlar oldukça pahalıdır ve ilaçların sürekli temini
için hastaların sosyal güvencelerinin devam etmesi önemli bir yere sahiptir.
Öğrencilerin tekrar öğrenim yaşantılarını sürdürmede bir sakınca yoktur.Sadece kış
aylarında grip olan kişilerden uzak durmaları,ilaçlarını yanına almaları gereklidir
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Başarılı bir nakilden sonra hastalanmadan önceki sosyal yaşantının sürdürülmesi
mümkündür.Nakil hastaları amaliyattan sonraki ilk üç aylık süreçten sonra aile
akraba ziyaretlerinde bulunabilir , sinama –tiyatro toplantı gibi faliyetlere katılabilir.
Tatil ve seyahate güvenli şekilde çıkmaları için hastalara yanlarına yeterli miktarda
ilaç , oluşabilecek bir kaza anında bilgilerinin bulunduğu tanıtım kartı almaları ,ayrıca
kalacağı yere en yakın organ nakli merkezi hakkında bilgi edinmeleri gerekir.

EGZERSİZ
Uzun hastalık döneminde güçsüzleşen kasları güçlendirmek ,ilaçların neden
olabileceği fazla kilo artışı önlemek için günlük egzersiz yapmak önemlidir. Nakilden
sonraki ilk 3 ayda hafif ve yorucu olmayan egzersizler daha uygundur.Egzersiz düzeyi
yavaş yavaş artırılmalıdır. En iyi egzersiz yürümedir . Bisiklete binmek , yüzmek ve
temposu çok hızlı olamayan dans etme kas gücünü arttırmada çok etkilidir.
KOMPLİKASYONLAR
Rejeksiyon : Transplantasyon ameliyatı sonrası ilk haftalar birçok hasta en az bir
bazen de iki kez red atağı geçirirler. İlk başta hiçbir fiziksel red bulgusu olmayabilir;
fakat açıklanamayan ateş ya da genel bir halsizlik gibi genel iyi olma hissinde küçük
bir değişiklik fark edebilinilir. Rejeksiyonun erken dönemde fark edilmesi takılan
organın tedavi ile kurtarılabilme şansını arttırdığı ,hastanın belirtileri öğrenmeleri
bunlardan birini varlığını farkettiğinde zaman geçirmeden merkeze başvurması
öğretilmelidir.
Enfeksiyon : Enfeksiyon, immün sistemi baskılanmış hastalarda yaygın olarak
görülmekle birlikte, transplantasyon sonrası yaşamı tehdit eden önemli bir
komplikasyondur.Yaşam tarzını aşırı derece kısıtlamadan hasta ve ailesi enfeksiyon
riskini düşürmek için alabileceği önlemler :
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El temizliği
Maske kullanımı
Yiyecek içecek seçimi ve hijyen
Havuz, göl, nehirlere girilmemesi
Bahçe işlerinden uzak durması
Riskli evcil hayvan beslememesi(kemirgen, sürüngen vb…
Kalabalık alanlardan kaçınması(özellikle ameliyat sonrası riskli dönem ve
grip dönemlerinde)
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Enfeksiyon belirtilerini bilmesi (yüksek ateş,diyare,bulantı kusma,idrarda
yanma,yutkunmada ağrı zorluk,nefes darlıği)
Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için aşı uygulamaları konusunda
bilgilendirilir.



DİĞER KOPLİKASYONLAR
Böbrek yetmezliği
Diyabet ve hipertansiyon
Malignite ve tümör nüksü
Nörolojik komplikasyonlar( ellerde titreme)
Psikatrik sorunlar
Hastalığın tekrarlaması
Göz sorunları(göz iltihapları,katarakt,göz tansiyonu gibi)
Kemik,eklem, kas sorunları(aseptik nekroz, osteoporoz,kas güçsüzlüğü, vücutta
yaygın eklem ağrısı ) gibi diğer olası probler hakkında da hasta bilgilendirilmelidir.
Sonuç olarak;
Transplantasyon, uzun süreli bir tedavi ve bakım gerektirir. Hastaların
transplantasyon sonrası dönemde kendi bakımlarını gerçekleştirebilmeleri; yeterli
bilgi, beceri ve motivasyon düzeylerine bağlıdır. Yaşam şeklindeki değişikliklere bağlı
gelişebilecek problemlerle başa çıkabilme, komplikasyonları önleyebilme, tedavi
rejimini uygulayabilme, aile içindeki değişen rollerini tanımlayabilme ve yaşam
kalitelerinin yükseltilebilmesi için hastaların transplantasyon sonrası yaşam
değişiklikleri ile ilgili bilgilendirilmeleri önem taşımaktadır
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GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA HEMŞİRELİK
BAKIMI
Uzm. Hem. HANİFE BAĞDATLI AYDIN
Gastroenteroloji B.D. Uludağ Üniversitesi

Gastrointestinal sistem(GIS) kanamaları acil servise en sık başvuru
nedenlerinden biridir. Günümüzde; gelişmiş tanı, tedavi yöntemleri ve yoğun bakım
şartlarına rağmen mortalitesi hala %10 olan ciddi bir tablodur.
GIS Kanamaları; ağızdan rektuma kadar sindirim kanalında görülür. Tek
başına bir hastalık değil, birçok hastalığın semptomudur.
GIS Kanamalarında üst ve alt sınırı Treitz Ligamenti belirler. Bu Ligametin
proksimalindeki kanamalar üst, distalindeki kanamalar alt gıs kanama olarak
sınıflandırılmıştır.
Epidemiyoloji:
Üst GIS Kanamaları toplumda 100/100.000 oranında,
Alt GIS Kanamaları ise 20/100.000 oranında görülmektedir.
Mortalite 60 yaş üzeri hastalarda artmıştır.
Erkeklerde, kadınlara oranla daha çok görülmektedir.
En sık nedeni Peptik Ülser ve Özofagus Varis Kanamalarıdır.

Üst GIS Kanama Nedenleri:
•
Peptik Ülser
•
Özafagus yada mide varisi
•
Özafajit
•
Neden bulunamayan
•
Malingite
•
Anjioektazi
•
Mallory Weiss Yırtığı
•
Erozyonlar
•
Dieulafoy Lezyonu
•
Diğer
Alt GIS Kanama Nedenleri:
•
Divertikül
•
Kolon CA veya Polip
•
Kolit
•
İskemik Kolit
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•
•
•
•
•
•

İBH
Non İnfeksiyöz Kolit
Postpolipektomi
Hemoroid
Rektal Ülser
Nedeni bulunmayan

GIS Kanamalarında Tedavi ve Hemşirelik Bakımı
Gastrointestinal kanama geçiren hastanın takip ve tedavisindeki amaç:
-Hemodinamik stabilizasyonun sağlanması,
-Kanama yerinin bulunması ve durdurulması
-Kanama tekrarının önlenmesi ve eşlik eden hastalıkların tedavisidir
Öncelikle hasta genel tedbirlerle hayatta tutulmaya çalışılmalı, hemodinamik
stabilizasyon sağlanmalıdır. Bu amaçla alınması gereken tedbirler şunlardır:
Hasta yatak istirahatine alınır, sıcak tutulur.
Hava yolu, solunum kontrolü yapılır, gerekirse O2 verilir.
Geniş damar yolu açılır. (En az 2 adet)
IV İzotonik yada Ringer Laktat 500cc/30dk verilir.
PPI İnfüzyonu başlanır. (80mg IV Bolus-idame 8mg/h/72h infüzyon)
Nazogastrik sonda(NG) takıl
NG’den Kırmızı kan veya pıhtı geliyorsa gastrik lavaj gerektirir. Lavaj yapılacaksa
çeşme suyu tercih edilmeli, buzlu su hipotermi riski ve etkisiz olması nedeniyle
önerilmemektedir.
NG’den temiz aspirat gelmesi GIS Kanamayı ekarte etmez.
NG ile irrigasyon hem kanama miktarını ölçmek hem de endoskopik
değerlendirmeyi kolaylaştırdığı için önemlidir.
Vital fonksiyonların takibi sık aralıklarla alınır.
Sistolik kan basıncının(SKB) 100mmHg’den düşük ve nabız hızı dakikada 100’den
fazla ise volüm kaybı %20’dan fazladır.
Tilt testinin pozitif olması yine %20’den fazla volüm kaybına işaret eder.
Tilt Testi: Hastanın yatar poziyonda tansiyonu ve nabzı ölçülür. Daha sonra hasta
oturur poziyona getirilir 2-3 dakika beklendikten sonra ölçüm tekrarlanır.
SKB’de> 15mmHg düşme ve nabız sayısında>20/dk artma olursa tilt testi pozitiftir.
Laboratuvar bulguları takip edilir.
-Tam kan sayımı
- Protrombin zamanı
-Üre ve kreatinin değerlerine bakılmalı
-Kan grubu belirlenmelidir.
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Hb ve Htc değer ilk 24-72 saate kadar düşmeyebilir bu yüzden ilk saatlerde
transfüzyon ihtiyacını belirlenmesinde yardımcı değildir.
Hb<8g/dl, Htc<%30, CVP<7mmHg, İdrar volümü<1ml/dk olduğu durumlarda kan
transfüzyonu gerekmektedir.
Hemşire, kan transfüzyonunun komplikasyonlarını iyi bilmeli ve hastayı
gelişebilecek herhangi bir reaksiyona karşı yakından takip etmelidir.
Diürez takibi için foley sonda takılmalıdır.
İdrar volümün azalması ciddi volüm kaybının belirtisi olarak kabul edilmelidir.
Hemşire hemorajik şok bulguları açısından hastayı dikkatli takip etmelidir.
Hemşire hemorajik şok bulguları açısından hastayı dikkatli takip etmelidir.
HEMORAJİK ŞOK
Hemorojik
sınıflama

Kan Kaybı

1

2

3

4

%15 veya

%20-%25
veya

%30-%35
veya

%40-%50
veya

1000-1250 ml

1500-1800 ml

2000-3000 ml

750 ml

Kalp Hızı

<100

>100

>120

>140

Solunum
Sayısı

14-19

20-29

30-40

>40

Normal

110-80

70-50

<60

Kapiler
dolum
zamanı

Normal

Artmış

Artmış

Artmış

İdrar(ml/dk)

35-50

30-25

25-5

0

Kan Basıncı
(mmHg)
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Nörolojik
bulgular

Hafifhuzursuz

Belirginhuzursuz

Konfüzyon

Laterjik

GIS Kanamanın belirtileri açısından takip edilmelidir.
GIS Kanama belirtileri:
Hematemez: Kanlı kusma olup, kusulan parlak kırmızı, taze kan veya kahve telvesi
gibidir. Daima üst GIS Kanamayı işaret eder, olmayışı ise üst GIS Kanamayı
dışlamaz.
Melena: Bağırsak bakterileri ve enzimlerin etkisiyle sindirilmiş kan içeren katran gibi
siyah, cıvık ve pis kokulu bir gaitadır. Genellikle üst GIS Kanamalarında görülür. 50150ml kan neden olabilir. Kanama durduktan sonra da üç gün devam eder.
Hematokezya: Rektumdan taze, parlak, kırmızı şeklinde kanlı dışkılamadır. Genellikle
alt GIS Kanamalarında görülür. %10 üst GIS Kanamalarında görülür.
Aktif kanayan hasatalara ilk müdahaleyi takiben hemen endoskopi yapılmalıdır.
Endoskopi:
-Kanamanın yerini, nedeni, şiddetini ve devam edip etmediğini belirleme
-Prognozu tahmin etme
-Tedavi imkanı sağlama açısından önemlidir.
Hemşire endoskopi hakkında hasta ve hasta yakınını bilgilendirmeli ve işleme
hazırlamalıdır.
GIS Kanamalarının içinde prognozu en kötü, mortalitesi en yüksek (%30 50),kanamanın tekrarlanma riskinin en fazla (%50-70) olan ve özellikli hemşirelik
bakımı gerektiren Varis Kanamalarıdır.
Varis kanamalı hastalarda da öncelikle diğer GİS kanamalı hastalarda uygulanan
genel tedbirler alınmalıdır. Ancak varis kanamalarında aşırı volüm yüklenmesinin
kanama tekrarını artıracağı unutulmamalıdır.
Özofagus ya da midedeki varislerden gelişen şiddetli kanamanın durdurulmasında
Sangstaken Blackmore tüpü hayat kurtarıcıdır.
Bu tüp üç lümenli, iki balonlu bir tüptür. Lümenin biri irrigasyon, ikincisi mide
balonunu, üçüncüsü ise özofagus balonunu şişirmek içindir. Mide balonuna 100-200
cc hava vererek şişirilir ve traksiyona alınır.Özefagus balonu manometre yardımı ile
35-40 mmHg kadar şişirilir ve klemplenir.Balonlar şişirildikten sonra tüp sakşına
bağlanır ve mide balonun etkin basınç yapması için tüp ağırlık ile dışarıya doğru
çekilir. Mide balonu kardio civarındaki venlere, özofagus balonu da özofagustaki
venlere basınç yaparak kanamayı durdurur.
Dikkat edilmesi gereken noktalar:
Tüp takılmadan önce balonların sağlamlığı kontrol edilmeli. (Mide balonu
sağlam değil ise veya sönerse özofagus balonu hızla yukarıya doğru çıkarak hastanın
üst solunum yolunu kapatmasına ve boğulmaya neden olabilir

108

02 – 04 Mart 2019, Uludağ
Hasta yakından izlenmeli, acil durumlar için yakınında makas
bulundurulmalı.(Sengstaken-Blackmore tüpü bulunan hastada en büyük tehlike hava
yolu obstriksiyonudur Solunum sıkıntısı meydana gelirse tüplerin hemen kesilmesi ve
balonun çıkarılması gerekir.)
Özofagus balonunun sürekli şişmiş durumda olması mukozaya devamlı
basınç yapacağı için tahrişe ve nekrozlara neden olur. Bu nedenle 8-12 saat
aralıklarla söndürülüp (kanama devam ederse) gerekirse yeniden şişirilir .
Hemşire hastanın tükürüğünü yutamayacağına bilmeli ve hastaya
sekresyonu çıkarılmasını öğretmeli, gerekirse aspire etmeli.
Tüp üç günden fazla bırakılmamalı.
Sürekli basınç kontrolü yapılmalı.
Oral verilmemeli,paranteral beslenme başlanmalı.
Kanama kontrolü düzenli olarak midenin yıkanması ile yapılmalı.
Ağız ve burun bakımı yapılmalı
Hastanın solunumu izlenmeli , gerekirse O2 verilmeli.
IV İzotonik, tam kan veya eriktrosit süspansiyonu verilmeli
Kanamayı kontrol altına almak için;
Somatostatin ve anologları (50µg IV bolus takiben 50µ/sa infüzyon 5 gün)
Terlipressin (Uzun etkili vazopressin anoloğu 6x2mg ile 2 gün 3.-4.-5.
Günlerde 4x1mg)
K vitamini verilebilir. (Ancak ağır vakalarda etkisiz kalabilir.)
Gerekirse analjezik verilebilir. (Sırt ağrısı varsa)
Hasta NSAİ, aspirin ve antikolaguanlardan kaçınmalıdır.
Hemoglobin ve hemotokrit izlemi yapılmalı.
Deri turgoru izlenmeli
Mümkün olduğunca yapılan tüm işlemler hastaya açıklanmalı.
Genel olarak hastanın fiziki durumu gözlenmeli, duygusal tepkileri ve
zihinsel durumu değerlendirilmeli.
Kanama durup hastanın durumu sabitleştikten sonra tekrar kanamaya
neden olabilecek durumlar konusunda hastaya açıklama yapılmalı.
Kanaması kontrol altına alınan hastalara eğitim verilerek bilgi eksikliği
giderilmeli.
Eğitim, kanamanın tekrarlanması, kanama bulguları, tedavisi, yaşam tarzındaki
değişiklikleri içermelidir
ÖZET
GIS Kanamaları ile sık karşılaşılmakta ve hayatı tehdit edebilmektedir.
Öncelikle havayolu, solunum ve dolaşım stabilizasyonu ile sıvı kan
replasmanı yapılmalıdır.
Erken dönemde endoskopik girişim planlanmalıdır.
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Uygun bir medikal tedavi yapılmalı
İyi bir hemşirelik bakımı uygulanmalıdır.
Medikal ve endoskopik tedaviye yanıtsız olgularda cerrahi müdahale düşünülmelidir.
Tüm bunlar koordine çalışan multidisipliner bir ekip ile sağlanmaktadır.
KAYNAKLAR:
1.
Barkun A , Bardou M ,Marshall John K. Consensus recommendations for
Managigng patients with nonvaricel upper gastrointestinal bleeding.Ann Intern Med
2003;139:843-857
2.
Dobrucalı A., Akut Gastrointesinal Kanamalı Hastaya Yaklaşım(Sunum)
,2014
3.
Gündoğan F .Akut Üst Gastointestinal Sistem Kanamalarında Endoskopik
Tedavinin Yeri.Uzmanlık Tezi ,2006
4.
http://içhastalıklarıdergisi.org/managete/fu_folder/2005-03/html2005-12-311-7-129htm
5.
Iliçin, Biberoğlu, Sülemanlar Ünal, İç Hastalıkları, Güneş Kitapevi, 2 Baskı,
2005, Cilt1, Bölüm 9, s:1661-1662
6.
Karadağ F,Üst Gis Kanamalı Hastaların Genel Değerlendirilmesi ,Uzmanlık
Tezi 2008
7.
Kaptan G., Dedeli Ö. Teoriden Temel İç Hastalıkları Hemşireliği Kavram ve
Kuramlar, İstanbul Tıp Kitapevi 2012, s:275-276
8.
Kılıçarslan H.M. Ramazan Ayında Üst Gastrointesinal Sistem Kanamaların
Sıklığı Nasıl Değişir. Uzmanlık Tezi, 2007
9.
Kumar R., Angela M. Mills MA Gastrointestinal Bleeding Emerg Med Clin,
2011, 29:239-252
10.
Olgun N., Eti Aslan F., Yıldız Fındık Ü., Karaciğer Hastalıkları, Karadakovan
A., Eti Aslan F.(Ed), Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 3.baskı,
Akademisyen Tıp Kitapevi, 2013, s:718-719
11.
Özaslan E.,Uslu A.,Çelik A.İ.,Şenkal V.,Dhiliye,Tusem Tıbbi Yayıncılık ,
2018, s:30-33
12.
Özel M., Karaciğer Sirozu, Tözün N., ve diğerleri(Ed), Klinik Gastroentereloji
ve Hepatoloji 1.baskı, M.N. Medikal Nobel 2007, s:489-498
13.
Yenigün EC., Pırpır A., Ayten P., Ulusal G., Yıldırım S.I., Üst
Gastrointestinal Sistem Kanamalı Hastaların Özelliklerinin Değerlendirilmesi,
Akademik Gastroentereloji Dergisi, 2006: 5(2): 116-112
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GASTROİNTESTİNEL SİSTEM KANAMALARI VAKA SUNUMU
Sakine Tok
Hastanın hikayesi:
N.Ö. 54 yaş kadın hasta. 14.01.2019 tarihinde bulantı-pıhtılı kusma şikayetleri üzerine
gastroenteroloji polikliniğine başvurmuştur.
Muayeneleri yapılan hastaya acil endoskopi planlanmıştır.
Endoskopide ;



Üst , orta ve alt özofagusda grande III özofagus varisleri gözlemlenmiştir.
Mide’de fundusda varisler mevcut olup kanama görülmektedir.

ENDOSKOPİK TANI : GRANDE III ÖZOFAGUS VARİSLERİ ve FUNDUSDA
VARİSLER
Kanama mevcuttur ve devam etmektedir.
Endoskopik tanı sonucuna göre varis kanamalı hasta sangstaken
blakemore tüpü takılması (özofagus şişirilmeyecek ) ve hgb 7-9 g/dL
arasında tutulacak şekilde tedavi planlanarak klinik yatışına karar veriliyor.
Hastanın Özgeçmişi :

HİPERTANSİYON
KALP YETMEZLİĞİ
OTOIMMUN HEPATİT’E BAĞLI KC-S

KULLANDIĞI İLAÇLAR :





Amlodipin 10 mg 1*1
Spironolakton 25 mg 1*1
Ursodeoksikolik 250 mg 3*1
Azatiyoprin 50 mg 2*1

LABORATUVAR DEĞERLERİ


HGB : 11,5g/dL ( 11,5 - 15 )
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PLT: 124.600 ( 145 – 400 )
AST : 52 ( 11- 25 )
ÜRE: 58 ( 20,9 – 43 )
BİLİRUBİN : 1.3104 ( 0.2 – 1.2 )
CRP :20 (< 5 )

EKG sinüs ritmindedir.
Alışkanlıkları ; sigara , alkol kullanımı yok.
KLİNİĞE YATIŞI YAPILAN HASTANIN :
Hemodinamisi değerlendirilir. Yakın vital takibi önemli. Taşikardi , hipotansiyon ve tilt
testlerinin yakın takibi yapılır.
Hasta stabilize edilir. Hava yolu açıklığı sağlanır. O2 düzeyi kontrol edilir. Hastanın
O2 ihtiyacı varsa O2 desteği sağlanır. 2 adet geniş damar yolu açıklığı sağlanır.
Hastadaki materyeli değerlendirmeliyiz. Var olan ya da olabilecek kanamanın niteliği
takip edilmeli. Hematemez , hemetokezya ve melena takibi.
Fizik muayene yapılır.
TEDAVİ
1. Hastaya sangstagen blakmore tüpü takılı. Özofagus şişirilmedi. Mide 240ml
şişirildi. Basınçlar manometre ile kontrol edildi. Traksiyona alındı.
2. Vazopressin
3. Proton pompa inhibitörü ( PPI )
4. Antibiyotik tedavisi – Seftraksion
5. Izotonik 1000cc
6. K-vitamini
KLİNİK SÜREÇ
14.01.2019: tarihinde takılan blakemore tüpü 16.01.2019 tarihinde çıkartıldı. Bu
süreçte hematemez bulgusu gözlemlenmedi.
17.01.2019: tarihinde PPI infüzyonu stoplandı. 1 kez melenası oldu. Es replasmanı
düşünülmedi. Hipotansiyon ve taşikardi gelişmedi.
18.01.2019: tarihinde kontrol hgb : 7.5g/dl olup 1 U ES replase edildi.
20.01.2019: tarihinde melenası devam eden hastanın hgb : 10.2 g/dl.
23.01.2019: tarihinde hastanın genel durumu iyi tekrarlayan hgb düşüşü
gözlemlenmedi. Endoskopi yapıldı. Grande III özofagus varislerine 5 adet
bandligasyon yapıldı.
HEMŞİRELİK TANILARI
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1) Özofagus varislerinin yırtılması ve kanaması sonucu kan volüm kaybına bağlı ;
SIVI VOLÜM EKSİKLİĞİ
 Aldığı çıkardığı takibi
 Deri turgorunu gözlemleme
 Günlük olarak kilo takibi yapmak
 Gerekli replasmaları yapmak
Kan volümü dengelendi.
2) Özofagus varislerinin yırtılması ve kanaması sonucu kan volüm kaybına bağlı;
KARDİYAK OUTPUTUN AZALMASI





Yaşamsal bulgu takibi sık sık yapılır.
Saatlik diürez takibi yapılır.
Kişinin oryantasyonu sık sık sorgulanır.
Gerekirse kişi monitörize edilir.

Yapılan hemşirelik girişimleri sonucu kalp outputunun azalması önlendi.
3)

Hipovolemi ile ilişkili olarak; DOKU PERFÜZYONUNDA BOZULMA
 Vital bulguları takip edildi.
 Periferik iskemi yönünden değerlendirilme. (ciltte solukluk, periferik nabız
alınamaması vb.) Ekstremitelere kan akımını kolaylaştırıcı pozisyon
vermek.

Periferal sistem dokusu ve hücrelerinin yeterli perfüzyonu ve oksijenlenmesinin
sağlandı.
4)

Sangstaken blakmore tüpünün varlığına bağlı; YARALANMA RİSKİ
 Sangstaken blakmore tüpü varlığı ve süreci hakkında bilgi vermek.
 Olası tüpü çekme ihtimaline karşı kesinlikle bir adet makas bulundurulması
Olası yaralanma önlendi.
5)

Bulantı, kusma ve oral alımın kaptılmasına bağlı; BESLENMEDE
DENGESİZLİK/GEREKSİNİMİNDEN AZ
 Paranteral beslenme
 Kilo takibi
Mevcut besin eksikliği giderildi.
6)

İnvaziv süreçler ve tedavilere bağlı: AĞRI
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 Hastaya uygun pozisyonu vermek (semi-fowler )
 Ağrının yeri şiddeti değerlendirme
 Order edilen analjezikleri uygulamak
Hasta ağrısının azaldığını dile getirdi.
7)

Sağlık durumunda değişim ve ölüm tehlikesi riskine bağlı: ANKSİYETE
 Kişinin duygu ve düşüncelerini ortaya çıkarması sağlanacak
 Uygun bilgilendirme yapılacak
Risk faktörlerini minimum düzeye indirgendi.
8)

Kanamanın tedavi sürecine bağlı: BİLGİ EKSİKLİĞİ
 Hastanın tedavisi ile ilgili bilgi düzeyi tespit edilir.
 Hastanın tedavisi veya konuyla ilgili eksik ve yanlış bilgileri belirlenir.
 Hastanın eksik veya yanlış bildiği konular ile ilgili eğitim verilir.
Bilgi eksikliği giderildi.
SONUÇ
14.01.2019 tarihinde varis kanama şikayetiyle yatırdığımız hastanın hemodinamisi ve
vital bulguları stabillendi. Hemogram testleri sık sık kontrol edildi. Fundusdaki
kanaması azalan hastaya 5 adet bandligasyon işlemi uygulandı. 1 gün gözlemlendi.
Kontrol hemogram değerleri normal olan ve kanaması kontrol altına alınan hastaya
24.01.2019 tarihinde taburculuk planlandı. Taburculuk eğitimi verildi. 1 ay sonra
kontrol endoskopi planlanlaması ile taburcu edildi.
Hastanın hikayesi :
E.G 62 yaş erkek hasta.17.12.2018 tarihinde soğuk terleme , ellerde uyuşma ve
lavaboya giderken bayılma şikayetleri ile acil servise başvurmuştur.
Hastaya acil endoskopi yapılmıştır. Endoskopik değerler normaldir. Sonrasında
kolonoskopi planlanıp kolonoskopi yapılmıştır. Normal retroskopik bulgular
gözlenmiştir.
Henominamisi stabil olan hastaya acil cerrahi bir girişim düşünülmemiştir.
Yakın hemodinami ve hemogram takibi , uygun replasmanların yapılması planlanan
KC-TX hasta 18.12.2019 tarihinde gastroenteroloji kliniğine interne edilmiştir.
Hastanın Özgeçmişi :
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KULLANDIĞI İLAÇLAR
 Everolimus 2x0.75mg
 Mikofenolat mofetil 2x2
 Prednizolon 5mg 1x1
 Valgansiklovir 450 mg 1x1
 Trimetoprim 40mg 1x1
 Ursodeoksikolik 250mg asit 3x1
 Tenofovir 245mg 1x1
 Vitamin D3
 Flukanozal 1x1
 İnsülin Aspart 3x20U
 İnsülin demetir 1x36U
LABAROTUVAR DEĞERLERİ








HGB : 5.59g/dL ( 11,5 - 15 )
PLT: 106.6 ( 145 – 400 )
ÜRE: 102 ( 20,9 – 43 )
KREATİN : 1.15 ( 0.56 – 0.85 )
TOTAL PROTEİN : 46.3 ( 66 – 81 )
INR : 0.9 ( 0.85 – 1.15 )
CRP :1.1 (< 5 )

EKG sinüs ritmindedir.
Alışkanlıkları : sigara , alkol kullanımı yok.
KLİNİĞE YATIŞI YAPILAN HASTANIN :
Hemodinamisi değerlendirilir. Yakın vital takibi önemli. Taşikardi , hipotansiyon ve tilt
testlerinin yakın takibi yapılır.
Hasta stabilize edilir. Hava yolu açıklığı sağlanır. O2 düzeyi kontrol edilir. Hastanın
O2 ihtiyacı varsa O2 desteği sağlanır. 2 adet geniş damar yolu açıklığı sağlanır.
Hastadaki materyeli değerlendirmek. Var olan yada olabilecek kanamanın niteliği
takip edilmeli. Hematemez , hemetokezya ve melena takibi.
Nazogastrik sonda takılması. Alt GIS kanama tanı ve tedavi amaçlı.
Fizik muayene yapılır.
TEDAVİ
1. Proton Pompa İnhibatörü (PPI)
2. Seftriakson 2x1
3. İzotonik 1000cc 2x1
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KLİNİK SÜREÇ
18.12.2018

: Melena gelişti . Senkop aralıkları sıklaştı. Hemogram kontrolü
yapıldı
Hbg :5.59g/ dL 1U TDP , 2U ES replasmanı planlandı.
Kontrol hbg : 8.16g/dL.

19.12.2018

:Hemogram takibi yapıldı. Hgb:8.0g/dL . 1Ü ES replasmanı planlandı.
Hemodinami stabillendi . Melena gözlemlenmedi.

20.12. 2018: Melena tekrarladı . Kolonoskopi planlandı.
21.12.2018

: Tekrar senkop gelişti . Ppi infüzyonu soplandı . Oral alım kapalı
devam etmekte.

22.12.2018

: Melena tekrarlamadı . Hgb : 8.9g/dL .

24.12.2018: Hastaya kolonoskopi yapıldı . Normal kolonoskopik bulgular gözlendi .

HEMŞİRELİK TANILARI
1)

GIS kanama sonucu kan volüm kaybına bağlı ; KARDİYAK OUTPUTUN
AZALMASI
 Yaşamsal bulgu takibi sık sık yapılır.
 Saatlik diürez takibi yapılır.
 Uygun replasmanlar yapılır.
 Kişinin oryantasyonu sık sık sorgulanır.
 Gerekirse kişi monitörize edilir.
Yapılan hemşirelik girişimleri sonucu kalp outputunun azalması önlendi.
2)

116

Hipovolemi ile ilişkili olarak ; DOKU PERFÜZYONUNDA BOZULMA
 Vital bulguları takip edildi.
 Arteryal nabzın niteliği değerlendirildi.
 Cilt ısısı, yapısı ve rengi değerlendirildi
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 Ekstremitelere kan akımını kolaylaştırıcı pozisyon verildi
Periferal sistem dokusu ve hücrelerinin yeterli perfüzyonu ve oksijenlenmesinin
sağlandı.
3)

Sıvı alımının azalması ve Santral venöz basıncın düşük olması nedeniyle ; SIVI
VOLÜM EKSİKLİĞİ
 Dehidratasyon bulgular açısından hasta gözlendi.
 Hastanın bilinç durumu değerlendirildi.
 Aldığı sıvı ve çıkardığı takibi yapmak.
Dehidratasyon belirti ve bulgularının olmaması sağlandı.
4)

Akut hastalıkla başetmeyle ilgili ; ANKSİYETE
 Hastanın anksiyete seviyesi belirlenecek ve ona göre müdahale
gerçekleştirilecek.
 Hasta ve hasta yakınları planlanan tedavi hakkında detaylı olarak
bilgilendirilip, düşüncelerini açıklamaları için cesaretlendirilecek.
 Hastanın ağrısı olup olmadığı sorulacak ve ağrısı varsa kontrol altına
alınacak.
Kişinin anksiyete durumu minimuma indirgendi.
5)

Hastalıkla başetme ve semptomları önleme konusunda ; BİLGİ EKSİKLİĞİ
 Güvenli ve etkili iletişim ortamı sağlanacak.
 Hastaya, hastalığı hakkında gerekli bilgiler verilecek.
 Hastanın düşüncelerini açıklamasına fırsat verilecek.
Hastanın bilgi eksikliği giderildi.
SONUÇ
18.12.2018 tarihinde yatırdığımız hastanın hemodinamisi ve vital bulguları stabillendi.
Hemogram takibi sık sık yapldı. Hemoglobin düşüklüğü olan hastaya uygun
replasmalar yapıldı. Kolonoskopi işlemi uygulandı. Normal retroskopik bulgular
gözlemlendi. . Kontrol hemogram değerleri normal olan ve kanaması kontrol altına
alınan hastaya 26.12.2018 tarihinde taburculuk planlandı. Taburculuk eğitimi verildi.

KAYNAKLAR


Birol L. Hemşirelik süreci: Hemşirelik bakımında sistematik yaklaşım. 9.
Baskı, İzmir: Etki Matbaacılık;2009.p.158-70.
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RADYOFREKANS ABLASYON (RFA) VE TRANSARTERİYEL
KEMOEMBOLİZASYON (TAKE)
DR. ÖMER FATİH NAS
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD.
Girişimsel Radyoloji
Konuşma Tam Metni
Karaciğer ve karaciğer dışı malignitelerde cerrahi dışı tedavi seçenekleri
arasında lokal ablatif yöntemler ve transarteriyel kemoembolizasyon (TAKE) yer
almaktadır. Ablasyon, çeşitli yöntemlerle uygulanan enerji veya kimyasalle tümör
dokusunun doğrudan yok edilmesidir. Lokal ablatif tedaviler enerji uygulama ile
radyofrekans ablasyon (RFA), mikrodalga ablasyon, yüksek frekanslı ultrason ile
ablasyon, kriyoablasyon ve kimyasal uygulama ile perkütan etanol enjeksiyonu gibi
yöntemlerdir. Perkütan ablasyon işlemleri, ultrason ve bilgisayarlı tomografi gibi
radyolojik görüntüleme yöntemlerini kullanan tedavi seçeneklerindendir.
RFA ile hedef dokuda, uygulanan elektriksel alternatif akım ve ısı iletimi
sonucunda aktif ve pasif ısınma ile ablasyon alanı oluşmaktadır. Bu ablasyon
alanında 42°-45°C hipertermi dokuyu kemoterapiye, radyoterapiye duyarlı hale
getirebilir. Ayrıca bu değerlerde doku canlılığını sürdürebilir ya da dokuda apopitotik
ölüm gelişebilir. 50°C üzerinde dokuda protein denatürasyonu (koagülasyon nekrozu)
oluşur. 100°C üzerinde dokuda kaynama ve sonrasında kömürleşme meydana gelir
(1,2).
RFA sistemleri enerjinin dokuya iletiminde kullanılan aplikatör iğnelerinden,
değişken güç uygulayan enerji kaynağı jeneratöründen ve elektriksel devrenin
tamamlanması için hastanın sırtına veya bacaklarına yerleştirilen topraklama
pedinden oluşur. Piyasada farklı firmaların değişken güç uygulayan enerji kaynağı
jeneratörleri ve düz iğne, şemsiye tipi, ayarlanabilir gibi uç yapıları olan farklı kalınlıkta
aplikatör iğneleri bulunur.
RFA işlemi için uygun hasta seçiminden sonra hasta hazırlığı için hastaya
ait kanama parametreleri, karaciğer fonksiyon testleri, tümör belirteçleri, radyolojik
tetkikleri istenmelidir. İşlem öncesi premedikayon yapılmalı ve işlem sırasında
anestezi seçimi hastaya ve lezyona göre ayarlanmalıdır. İşlem sırasında ultrason ve
bilgisayarlı tomografi ayrı ayrı ya da kombine olarak kullanılabilir. İşlem sonu
komplikasyonların takibi, hastanın taburculuğu ve radyolojik takip görüntülemenin
planlanması gerekir.
RFA karaciğerin primer tümörü hepatosellüler karsinoma (HSK) ve
karaciğer metastazları olmak üzere en çok karaciğer tümörlerinde kullanılır. Bunun
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dışında akciğer, safra yolları, vertebral gibi tümörlerde uygulanabilir. Ayrıca benign
patolojilerde kemikte osteoid osteomada ve troid nodüllerinde RFA kullanılabilir.
Karaciğer kitlelerinde birçok merkezde işlem endikasyon kriterleri farklı olmasına
rağmen ideali boyutu ≤ 3 cm ve sayısı ≤ 3 olanıdır (3). Bu durumların dışında RFA ve
TAKE kombine edilebilir (4). RFA sonrasında mortalite düşüktür. İşlem sonrasında
kanama, abse, cilt yanıkları, tümöral ekim, kol ve yan ağrısı, plevral sıvı, grip ve
nezleye benzer geçici yakınmaları taklit eden post ablasyon sendromu ve diyafragma,
safra yolları, barsak gibi organ yaralanmaları görülebilir (2,5). RFA sonrası teknik
başarının değerlendirilmesinde ve takiplerde 1., 3., 6., 9., ve 12. ayda kontrastlı
bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans gibi radyolojik görüntülemelerle tümör
boyutu, tümör sayısı ve tümör nekroz oranı değerlendirilebilir (6).
Sonuç olarak RFA işlemi başarı şansı yüksek, nüks oranları düşüktür. RFA
işleminin ameliyat olamayan hastalarda rahatlıkla uygulanması, kolaylıkla
tekrarlanabilir olması, minimal invaziv olması, dikiş izi olmaması, işlem süresinin ve
hastaların hastanede kalış sürelerinin kısa olması gibi avantajları vardır.
TAKE, kemoterapi ilaçlarının hepatik arterden tümör dokusu içine verilmesi
ve tümörü besleyen hepatik arteri geçici tıkama işlemidir. Normal karaciğer
kanlanmanın % 20-25’i, HSK ve karaciğer hipervasküler metastazlardaki
kanlanmanın % 90-95’i hepatik arterden olmaktadır (7). TAKE’ nin tümör dokusunda
iskemi ve nekroz oluşturması, intravenöz uygulamaya göre yüksek etkinlikte
kemoterapi sağlaması, ilacın doku temas süresini artırması ve sistemik toksisiteyi
azaltması gibi avantajları bulunmaktadır.
Özellikle orta evre HSK hastalarında iki TAKE tekniği tanımlanmaktadır.
Bunlar lipiodol ile konvansiyonel TAKE (kTAKE) ve ilaç salınımlı mikrosferlerle TAKE
(DEB-TAKE)’dir (8). kTAKE’de lipiodol kullanılmaktadır. Lipiodol visköz, suda
çözünmeyen lipid türevi bir embolik ajandır. Tümör hücre duvarına yapışarak hücrede
lizis meydana getirir. Karaciğer kuppfer hücreleri lipiodolü uzaklaştırmaktadır. HSK,
kuppfer hücresi içermediğinden lipiodol tümöral dokudan uzaklaştırılamaz ve
sonrasında lipiodol tümörde haftalarca, aylarca kalabilmektedir (9). Doksorubisin,
mitomisin C ve/veya sisplatin gibi ajanlarla kullanılır (8, 9). kTAKE’de kemoterapik
ilaçlar hızlı kana karışır ve sistemik yan etkilerde artışa neden olurlar. kTAKE dışında;
uygulanan kemoterapotik ajanların etkinliğini artırmak için doksorubisin ve irinotekan
ajanlarına iyonik bağlanan, kontrollü ve yavaş intraarteriyel salınım yapan, antitümoral
etkisi fazla, toleransı iyi ve sistemik etkisi az DEB-TAKE geliştirildi (9).
TAKE’ de çölyak trunkustan, süperior mezenterik arterden, hepatik arterden
ve ekstrahepatik anastomozlardan tümör beslenmesinin gösterilmesinde, uygun
malzeme ve kemoembolizan ajanın seçiminde teknik bilgi ve beceri önemlidir. TAKE;
karaciğer nakil öncesinde, RFA öncesi veya sonrası kombine tedavisinde,
unrezektable HSK’da, kolanjiyokarsinomada ve karaciğer metastazlarında
uygulanabilir. Rezekte edilebilir tümör varlığı, dirençli sistemik enfeksiyon varlığı ve
düzeltilemeyen kanama bozukluğu gibi durumlarda yapılması uygun değildir (9).
TAKE’ nin sık görülen komplikasyonu işlem sonrasında ağrı, bulantı, kusma ve ateş
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gibi belirtiler ile seyreden post embolizasyon sendromudur (10). Bunun dışında işleme
bağlı karaciğer dekompansasyonuna bağlı asit, akut kolesistit, akut pankreatit,
karaciğer absesi, böbrek yetmezliği, pulmoner emboli, safra yolları ve gastrik mukozal
hasarlanmalar izlenebilir (11). Ancak hastaların çoğunluğu 2. günde taburcu olurlar.
İşlem sonrası sık görülen post embolizasyon sendromu için i.v. hidrasyon, analjezik,
antipiretik ve antiemetik destek tedavisi yeterli olmaktadır. TAKE sonrası takiplerde 1.,
3., 6. ve 12. ayda tümör boyutunu, tümör sayısını ve tümör nekroz oranını
değerlendirmek amaçlı kontrastlı bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans gibi
radyolojik görüntülemeleri ve tümör belirteçleri kullanılır (7).
Sonuç olarak TAKE sık uygulanan, seçili hasta gruplarında standart
girişimsel radyolojik bir tedavi yöntemidir. Sağ kalımı iyileştirmekte ve hayat kalitesini
artırmaktadır.
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TRANSARTERİAL KEMOEMBOLİZASYON (TAKE) VE
RADYOFREKANS ABLASYON (RFA) YAPILAN HASTADA
HEMŞİRELİK BAKIMI
Serap Ay
Dünyada en sık görülen kanserler arasında beşinci sırada yer alan hepatosellüler
karsinoma (HCC) kansere bağlı ölümlerde üçüncü sıradadır ve her yıl yaklaşık bir
milyondan fazla insanın ölümüne yol açmaktadır.
Görülme sıklığı her geçen gün artan HCC'de mevcut tedavi yaklaşımları; cerrahi,
ablatif ve medikal tedavi olarak sınıflandırılmaktadır. Cerrahinin uygulanamadığı HCC
olgularında sistematik kemoterapi ile sağ kalım süresinde anlamlı bir değişiklik elde
edilememesi ve hepatositlerin radyoterapiye duyarlı olması , bu tedavilerin
uygulanabilirliğini de sınırlamaktadır.Bu nedenle transarterial kemoembolizasyon
(TAKE) ve radyofrekans ablasyon (RF) intrahepatik tümör büyümesini baskılamak,
hastalık semptomlarının palyatif yönetimini sağlamak ve hastanın kaliteli yaşam
süresini uzatmak amaçlı cerrahi olarak çıkarılamayan HCC, karaciğerin metastatik
tümörleri ve diğer karsinoid tümörlerin tedavisinde daha yaygın olarak
kullanılmaktadır.Bu hastaların tedavi ve bakımında hemşireler; hasta ve ailesinin
eğitimi, komplikasyonların önlenmesi, erken tanılanması ve semptom yönetimi gibi
konularda önemli rol ve sorumluluklara sahiptirler.
TRANSARTERİAL KEMOEMBOLİZASYON (TAKE)
1977;de ilk kez Dr. Yamada tarafından geliştirilen transarterial kemoembolizasyon,
karaciğer tümörlerinin kanlanmasını sağlayan hepatik arter dallarına kemoterapi
ajanları ve lipiodol (iyodize edilmiş haşhaş tohumu yağı) içeren ilaç kombinasyonun
enjeksiyonunu takiben tümörü besleyen arterdeki kan akımının durdurulması ve
tümör hücrelerinin iskemik nekrozunu hedef alan bir tedavi şeklidir. Cerrahi
rezeksiyon için uygun olmayan adaylarda palyatif amaçlı ya da karaciğer
transplantasyonunda köprü oluşturmak amacıyla uygulanabilir. Cerrahi rezeksiyon
adaylarında neoadjuvan olarak da kullanılabilmektedir. İşlem, femoral arterden
yerleştirilen bir kateterin hepatik artere kadar ilerletilmesi, ardından kemoterapi ve
embolizan ajanı içeren emülsiyonun kan akımı duruncaya kadar arter dalına enjekte
edilmesi işlemidir.
TAKE'de kemoterapi ajanı olarak sıklıkla doxorobucin, epirubicin, cisplatin,
mitomicin c ve mitoksantrone tek başına ya da ikili ilaç kombinasyonu şeklinde
kullanılmaktadır.
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RADYOFREKANS ABLASYON (RFA)
Tümör ablasyonu, tümörü ortadan kaldırmak ya da tümör dokusunda belirgin bir
hasar oluşturmak amacıyla kimyasal veya termal tedavinin tümör dokusuna doğrudan
uygulanmasını içeren bir yaklaşımdır. Radyofrekans ablasyon ultrasonografi,
bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans gibi radyolojik görüntüleme tekniklerinden
yararlanılarak yüksek frekanslı elektromanyetik enerji, yayan elektrotların verdiği
yüksek frekanslı enerjinin ısıya dönüşerek tümör dokusunun harabiyetine neden
olup, karaciğer tümörlerinin palyatif tedavisinde ya da karaciğer transplantasyonunda
köprü oluşturmak amacıyla kullanılmaya başlanmıştır.
İŞLEM ÖNCESİ BAKIM
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Hastalar işlem sabahı gerekli hazırlıkları yapmak için yatışa gelmektedirler.
İşlem sedasyon gerektirdiği için işlemden 6-8 saat öncesi hastanın aç
kalması gerektiği anlatılmalıdır.
Hastanın sürekli kullandığı ilaçlar varsa doktora danışılarak çok az bir suyla
ilaçlarını alması sağlanır. Eğer antikoagülan gibi ilaçlar kullanıyorsa kanama
riskini arttıracağı için işlemden en az bir hafta önce bırakması
gerekmektedir.
Hastanın işlem öncesi ve sonrası bakımını planlamak amacıyla hemşire
hastayı kapsamlı bir şekilde değerlendirmelidir. Bu nedenle ayrıntılı bir öykü
alınmalı ve fiziksel değerlendirme yapılmalıdır. Öykü alınırken hastanın
alerjisi mutlaka sorgulanmalıdır. Ayrıca hastanın ağrısı, kanama öyküsü,
dolaşım problemleri, enfeksiyon varlığı ve kullandığı ilaçlar sorgulanmalıdır.
Fiziksel değerlendirmede sarılık, asit, periferal ödem, palmar eritem, kilo
kaybı gibi semptomlar değerlendirilmelidir.
Hastalardan işlem öncesi aydınlatılmış onam formu ve yatış yapıldığı için
genel onam formu alınmalıdır. (TAKE'ler de kemoterapi onamı, RF'ler de
radyoaktif onam formu da alınmalıdır.)
Hasta ve ailesine işlemin amacı, nasıl yapılacağı, yan etkileri, uygulanacak
ilaçlar hakkında bilgi verilmelidir.
Hastaya antiseptik koşullara uyularak damar yolu açılmalıdır. Hastalardan
işlem öncesinde tam kan sayımı, karaciğer fonksiyon testleri, renal
fonksiyon testleri, protrombin zamanı ve INR görülmelidir.
Premedikasyon olarak antiemetikler, profilaktik antibiyotikler uygulanmakta
ve intravenöz hidrasyon sağlanmaktadır. Hidrasyonun işleme bağlı
toksisiteleri azalttığı bilinmektedir.
Hemşire, hastaya uygulanan ilaçların güvenli bir şekilde uygulanması, etki
ve yan etkilerinin takip edilmesinden sorumludur. İşlem sırasında verilecek
olan kemoterapi ilaçlarının da güvenlik ilkelerine uygun hazırlanması ve
uygulanmasında gerekli önlemleri almalıdır.
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İŞLEM SONRASI BAKIM VE KOMPLİKASYONLAR










TAKE'de femoral arterden girilerek yapıldığı için sheath çekildikten sonra
işlem yeri hematom ve kanama yönünden izlenmeli ve 6 saat kum torbası
ile basınç uygulanmalıdır. Hastanın 4-6 saat daha yemek yememesi ve
hareketsiz bir şekilde sırt üstü yatması söylenir. Femoral arterdeki sheathin
çekilmesi sırasında uygulanan bası hastada ani bradikardi gelişmesine yol
açabilir. Hemşire bu açıdan dikkatli olmalıdır.
Hastanın işlem sonrasında intravenöz hidrasyonu kemoterapi ilaçlarının
toksik etkisini azaltmak , böbrek fonksiyonlarının devamını sağlamak ve
tümör lizis sendromu gelişimini önlemek için devam etmelidir.
Ağrısı değerlendirilerek analjezikleri uygulanır.
Hastalar ( özellikle take'ler de kemoterapi verildiği için ) işlem sonrası
bulantı, kusma açısından değerlendirilmeli ve gerekirse antiemetikler
kullanılmalıdır.
Hastanın işlem sonrası vital bulguları sık takip edilir. Bu hastalarda işlem
sonrası hipertermi görülebilmektedir.
TAKE'de işlem yeri hematom, kanama yönünden izlenmelidir.
Hasta 4-6 saat sonrasında mobilize edilir.
İşlem sonrasında laboratuvar bulgularının (AST, ALT, albümin, bilirübin,
amonyak, tam kan sayımı) görülerek değerlendirilmesi gerekir.

HASTA VE AİLESİNİN TABURCULUK EĞİTİMİ


Hasta 24 saat yatak istirahatından sonra taburculuk için hazırlanır, reçetesi
yazılır. (1 hafta kullanmak üzere oral antibiyotik, antiemetik, analjezik ve
mide koruyucusu verilir ve ilaçları nasıl kullanması gerektiği anlatılır.) 1
hafta sonra poliklinik kontrolü, 1 ay sonrasında da kontrol mr istenir.
 Hastada izlenmesi gerekenler (olası enfeksiyon ve kanama belirtileri, bilinç
düzeyinde değişiklik, sarılıkta artış gibi ) hasta ve ailesine anlatılmalı,
geçmeyen ağrı, aşırı bulantı ve kusma, dışkı ve kusma içeriğinde kan, 38
derecenin üzerinde ateş gibi durumlarda doktora başvurmaları gerektiği
söylenmelidir.
 Bulantı ve kusmanın kontrolünde antiemetiklerin yanı sıra çok sıcak ve çok
soğuk besinlerin tüketilmemesi, bulantı sırasında ağızdan nefes alıp verme
gibi nonfarmakolojik kontrol yöntemleri anlatılmalıdır.
KOMPLİKASYONLAR


Ağrı, ateş, bulantı, kusma, yorgunluk, iştahsızlık, karaciğer fonksiyon
testlerinde artış sıklıkla görülen komplikasyonlardır.
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Karaciğer absesi, iskemik kolesistit, pulmoner ya da serebral embolizasyon,
septisemi, tümör lizis sendromu, tümör rüptürü, kanama (daha çok TAKE'ler
de görülür, RF'ler de nadirde olsa ısının pıhtılaşma fonksiyonu üzerindeki
etkisi nedeniyle görülebilir.), akut böbrek yetmezliği, hepatik ensefalopati ve
plevral efüzyon ise nadir görülen komplikasyonlardır.
Karaciğer yetmezliği ve hepatorenal sendrom gibi komplikasyonların ileri
evre karaciğer hastalığı olan kişilerde görülme olasılığı yüksektir.TAKE'de
uygulanan kemoterapi ilaçlarının az da olsa sistemik emilimine bağlı
mylesupresyon ve saç dökülmesi gibi yan etkilerde görülür.
RF sonrası hastalar kendilerini sıcak ve ateşli hissedebilirler ve vücut
sıcaklığında hafif düzeyde yükselmede olabilir. Hastanın işlem yapılan cilt
bölgesinde lokal bir hassasiyet olması normaldir. Ancak vücut sıcaklığının
38 derecenin üzerinde olması dikkatli olarak değerlendirilmelidir.

SONUÇ
Sonuç olarak TAKE ve RFA'lar cerrahi tedavi yapılamayan seçilmiş HCC
olgularında tümörün lokal kontrolünü sağlayan ve sağ kalımları arttıran uygulanabilir
etkin bir palyatif tedavi yöntemidir. Kolaylıkla tekrarlanabilir olması, multilober
lezyonlara uygulanabilir olması ve hastanede kalış sürelerini kısaltması gibi önemli
avantajları mevcuttur.
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TİP 2 DİYABETES MELLİTUS OSTEOPOROZ RİSKİNİ ARTTIRIRMI?
Erhan Önalan
Özet
Amaç: Diyabetes mellitus (DM)’un kemik metabolizması üzerine etkileri çeşitli
açılardan tartışmalıdır. Özellikle Tip 1 DM düşük kemik mineral yoğunluğuna neden
olan risk faktörü olarak görülürken, kilolu tip 2 diyabetli hastalarda normal hatta artmış
kemik mineral yoğunluğu(KMY) saptanmıştır.
Çalışmamızda hastanemiz İç
Hastalıkları polikliniğinde takip edilmekte olan tip 2 DM’lu 65 yaş üstü kadın
hastalarda kemik mineral yoğunluğunu incelemeyi amaçladık.
Materyal ve Metod: Çalışmaya İç Hastalıkları polikliniğinde takip edilmekte olan 64
tip 2 diyabetik 65 yaş ve üzeri kadın ve 32 diyabeti olmayan 65 yaş ve üzeri kadın
dahil edildi. Her iki grupta dual enerji X-ışıını absorbsiyometre (DEXA) ile KMY
ölçümü yapılarak osteoporoz varlıkları araştırıldı.
Bulgular:Çalışmamızda hasta ve kontrol grubu toplam 96 kişi olup bakılan KMY
ölçümüne göre 39 kişide osteoporoz, 54 kişi osteopenik ve 3 kişide normal değerler
saptanmıştır. Çalışmamızda hasta ve kontrol grubu arasında KMY açısından
istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptandı(p< 0,05).
Sonuç: Hasta ve kontrol grubu arasında KMY açısından diyabet grubunun
sonuçlarının daha iyi saptanması bu hastaların uzun yıllardır diyabet tanısı ile
izleniyor olmalarına, metabolik kontrollerinin sağlanmış olmasına bağlandı. Bu
nedenlerle metabolik açıdan iyi kontrol altında olan ve komplikasyon gelişmemiş tip 2
diyabetik hastalarda osteoporoz açısından ek bir risk olmadığını aksine osteporoz
açısından daha az riskli olduklarını düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Tip 2 diyabetes mellitus, kemik mineral yoğunluğu, osteoporoz
GİRİŞ
Diabetes Mellitus (DM) dünya çapında insidansı hızla artan önemli bir metabolik
hastalıktır. Yaşlanmayla birlikte görülme sıklığı artan osteoporoz ise ortalama yaşam
süresinin giderek artmasıyla ciddi bir sağlık problemi olarak kendini göstermektedir.
Her iki hastalık da özellikle orta yaşlı ve yaşlı popülasyonda sonuçları itibariyle
morbidite ve mortaliteye yol açabilmektedir. Bundan dolayı DM ve osteoporoz ilişkisi
ve altta yatan mekanizmalar halen gündemde olan bir konudur. Deneysel ve klinik
çalışmalar, DM ile ilişkili kemik anormalliklerinin senil veya postmenopozal
osteoporozdan kısmen de olsa farklı olduğunu bildirmektedir (1). Tip 1 DM’da yapılan
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çalışmaların sonucunda KMY’da azalma saptanırken, tip 2 DM’da çelişkili sonuçlar
mevcuttur (2,3). DM’un kemiğe olumsuz etkilerinin olası mekanizmaları aşağıda
verilmiştir (4,5).
• Negatif kalsiyum dengesine yol açan artmış üriner kalsiyum ekskresyonu
(Hiperkalsiüri hiperglisemiye sekonder olarak gelişmektedir) ve kalsiyumun azalmış
intestinal emilimi
• Bozulmuş renal fonksiyon
• Fonksiyonel hipoparatiroidizm
• Vitamin D metabolizmasındaki değişiklikler (diabetik nefropatili hastalarda daha
belirgin)
• İnsülin ve insülin benzeri büyüme faktörleri
• Obezite
• Kollajende artmış ileri glikozilasyon son ürünleri (AGE)’ler
• Mikroanjiyopati
İnsülin kemik için de anabolik bir hormondur ve yokluğu veya fazlalığı DM’lu
hastalarda kemik metabolizmasını etkiler. İnsülinin osteoblast ve osteoklastlar üzerine
direk etkisi vardır. Ayrıca seks hormon bağlayıcı globulini azaltıp, serbest östrojen ve
testosteron düzeylerini artırarak kemik mineral dansitesi (KMD)’ni artırıcı yönde etkisi
vardır. Bunun yanında IGF bağlayıcı peptid-1 (IGFBP-1)’i baskılayarak osteoblastların
IGF-1’e duyarlılığını artırır (6).
Tip 1 diyabetik hastalarda insülin yetersizliğinin artmış kemik kaybı patogenezinde rol
oynadığı düşünülmüştür (7). Tip 2 diyabetik olguların ise çoğu şişmandır ve şişmanlık,
olasılıkla yağ dokusunda testosteronun estradiole, androstenodionun da estrona
dönüşümünü hızlandırarak ve biyomekanik etkilerle osteoporoz’a (OP) karşı koruyucu
rol oynamaktadır (8). Ayrıca tip 2 DM’da insülin direncine ikincil gelişen
hiperinsülinizmin kemiklerde mitojenik ve anabolik etkisi vardır (9). Hiperinsülinizm
varlığında seks hormonlarını bağlayıcı globulin azalır. Sonuçta serbest estradiol ve
testosteronun yükselmesi her iki cinste de yaşa bağlı kemik kaybını azaltır (2). Tüm
diyabetiklerin yaklaşık %90’ını oluşturan tip 2 DM’da yaşam süresinin de uzamasıyla
birlikte osteoporoz sorunu giderek önem kazanmaktadır. Ayrıca diyabetik kadın ve
erkeklerde de cinsiyete bağlı KMY değişiklikleri saptanmıştır (2). Bu çalışmada
hastanemiz iç hastalıkları polikliniğine başvuran tip 2 diyabetik 65 yaş ve üzeri kadın
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hastalarda, yaş uyumlu, sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırmalı olarak KMY’nu
değerlendirmeyi amaçladık.

BULGULAR
Hasta grubu ile kontrol grubu arasında yaş, D vitamini düzeyi ve hematokrit değeri
açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu (Tablo 1).
Hasta ve kontrol grubu arasında, kemik metabolizması açısından önemli olan ALP,
Ca, P,
albumin gibi metabolik parametreler açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
yoktu.
Hasta grubunda AKŞ: 197±48 mg/dl, HbA1C: %8,8±2 olarak saptandı ve KMY ile bu
sonuçlar arasında korelasyon saptanmadı.
Hasta ve kontrol grubunda L2-L4 KMY ölçümlerinde OP açısından değerlendirildi,
diyabetli hasta grubunda KMY kontrol grubuna göre daha fazla olup gruplar arasında
istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı. (Tablo 1).
Tablo 1.Çalışma grubunun demografik ve laboratuar parametreleri
Parametre
Tip 2 DM(n=64)
Kontrol(n=32)
yaş
72,38±7,94
72,75±6,2
hematokrit
40,1±5
41,9±2,1
ALP
70,4±19,2
71,1±18,8
Ca
9,02±0,29
9±0,28
P
3,57±0,47
3,56±0,48
Albumin
4,08±0,27
4,1±0,20
D vitamini
14,1±10,7
17,3±9
L2-L4 T skoru
-1,91±1,04
-2,48±0,7

p
0,8
0,06
0,8
0,6
0,9
0,9
0,1
< 0,05

Tartışma
DM’un kemik metabolizması ve KMY üzerine etkisiyle ilgili çeşitli görüşler mevcuttur.
Albright ve Reifenstein 1948’de (10) ilk defa DM ve osteoporoz birlikteliğini gündeme
getirmişken Meema ve ark.1967’de (11) ve diğer bazı araştırmacılar diyabetin
osteoporotik bir durum olduğunu ortaya koymuşlardır(11). Diyabetik kontrolün,
kısmen de olsa tip 2 DM’da OP patogenezinde etkisi olabilir ancak hiperinsülinemi ve
obezite sıklıkla tip 2 diyabete eşlik ettiği ve bu faktörlerin OP’a karşı koruyucu
olmalarından dolayı tip 2 DM’daki daha yavaş kemik mineral kaybı açıklanabilir (12).
Tip 2 DM’un kemik kitlesi üzerine olan etkileri tartışmalıdır (13). Isaia ve arkadaşları
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1987 yılında yaptıkları bir çalışmada tip 2 DM’lu hastalarda azalmış KMY saptamış ve
bu azalmanın, hastalığın tanı öncesi metabolik kontrolün bozuk olduğu dönemden
kaynaklandığı düşünülmüştür (14). Hiperinsülinemi tip 2 DM’da daha iyi bir KMY
nedeni olarak tanımlanmaktadır (9). Osteoblastik aktiviteyi arttırarak kemik mineral
metabolizmasını artıracak olan hiperinsülineminin tip 2 diyabetik hastalarda
görülmesi, bu hastalarda KMY’nun daha yüksek izlenmesini açıklayabilir. Bizim
çalışmamızda, hastaların tanılarının uzun zaman önce konmuş olması (diyabet yaşı:
9.53±6.95 yıl) nedeniyle, metabolik kontrolün zayıf olduğu tanı öncesi dönemin
sonuçlarımızı etkilemediğini düşünüyoruz.
Tip 2 diyabetik hastalar, normale yakın bir metabolik kontrol sağladıklarında,
komplikasyonlardan uzak kaldıklarında ve düzenli bir tedavi ve yaşam şekli
benimsediklerinde, kemik metabolizması açısından da korunmuş olacakları kanaatine
varıldı. Ancak tip 2 diyabetin sekonder OP için bir neden olup olmadığının
kanıtlanması için daha geniş çalışmalar ve tip 2 DM’da kemik dönüşümünün
patofizyolojik mekanizmalarını açıklayacak daha kapsamlı çalışmalar gerekmektedir.
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OLGULARA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM: VENÖZ TROMBOZ,
DERMATOLOJİK BULGULAR, İNTESTİNAL TUTULUM,
SKLERDERMA'YA SEKONDER DİGİTAL ÜLSER
Nihan Coşkun
VAKA
Ş.U. ,58 yaş, erkek, Kütahya’lı, emekli. 3 aydır olan eklem ağrısı, Her iki el
bileğinde, elinde ve sağ ayak bileğinde şişlik şikayeti ile başvuruyor.

Ayırıcı Tanı?
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•

Viral poliartritler (HBV, HCV, parvovirüs)

•

Sistemik romatolojik hast (SLE, SjS, DM, PM, MCTD)

•

Palindromik romatizma

•

Hipermobilite / FMS

•

ReA

•

Lyme

•

PsA

•

PMR

•

Kristal artritler

•

Enfeksiyöz artrit

•

OA

•

Paraneoplastik

•

Sarkoid artropatisi

02 – 04 Mart 2019, Uludağ
Sistemlerin gözden geçirilmesi:

•

Halsizlik ve kilo kaybından yakınıyor

•

Raynaud fenomeni, ağız-göz kuruluğu, fotosensitivite, malar raş, cilt
döküntüsü, oral aft, genital aft, göz bulgusu, ishal, kabızlık, daktilit, öksürük,
balgam, hemoptizi, idrar ve gaita inkontinansı yok.
Fizik muayene:

•

TA: 125/80 mmHg, nabız: 92/dk, ateş: 36.9 °C

•

Solunum sesleri doğal, kalp sesleri ritmik, batın rahat, organomegali yok

•

Eklem muayenesinde; her iki MKP’ler şiş, PİP’ler hassas, her iki el bileği
şiş, ayak bilekleri hassas
Laboratuvar:

•

Tam kan sayımı- doğal

•

Biyokimya – kr: 1,6 mg/dL GFR: 43 ml/dk/1.73m²

•

ESR: 55 mm/h, CRP: 3,4 mg/dL

•

RF: negatif

•

CCP: negatif

•

ANA: negatif
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Hastanın leflunomid, salazoprin, hidroksiklorokin ve steroid tedavisine rağmen yaygın
ağrı, şişlik şikayeti devam etmekteydi. DAS 28-CRP: 6,75 olarak hesaplandı. Biyolojik
tedavilere geçilmesine karar verildi.
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TNFi öncesi tarama:
•

Laboratuvar (hemogram, KCFT, GFR, glu, lipid)

•

HBV, HCV, HIV (risk faktörü varsa)

•

PAAC

•

PPD

•

Enfeksiyon dışla

•

Malignite dışla

•

KKY dışla (NYHA sınıf III/IV ve EF<%50)

•

Aşı planlama

•

ANA (eğer klinik varsa)

Hastamıza önce golimumab tedavisi verildi. Sekonder yanıtsız olunca
adalimumaba geçildi. Takibi esnasında çekilen akciğer grafisinde plevral effüzyon
tespit edildi.
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Plevral sıvı örneklemesi granülomatöz iltihap olarak raporlandı. Tüberküloz tanısı alan
hastaya antitüberküloz tedavi başlandı. Bu tedavi esnasında hasta leflunomid ve
steroid tedavilerine devam etti. Dizinde gelişen cilt döküntüsünden biyopsi yapıldı ve
PSÖRİAZİS VULGARİS ile uyumlu olarak raporlandı. Hastada psöriatik artrit
düşünüldü. Tedaviye rağmen cilt lezyonlarının aktif olarak devam etmesi, artrit
bulgusunun gerilememesi ve akut faz reaktanlarının çok yüksek olması (ESR:108/h,
CRP:12,6 mg/dL) üzerine sekukinumab tedavisine geçildi. Takibinde sedef
lezyonları ve artriti geriledi. (ESR:25/h, CRP:0,7 mg/dL) Hastanın takip ve tedavisi
devam etmektedir.
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VAKA 4
DR.SELİME ERMURAT
Bursa Sbü. Yüksek İhtisas Ve Eğitim Araştirma Hastanesi
Romatoloji B.D

46 yaşında bayan hasta...
Başvuru şikayeti;
-15 yıldır her iki el ve ayak parmaklarında özellikle soğukta ortaya çıkan sararma,
kızarıklık ve morarma şeklinde renk değişikliği
-El ve ayaklarda şişme, uyuşma

ÖN TANILARINIZ
NELERDİR?
1-Primer Raynoud fenomeni
2-Sekonder Raynoud fenomeni ve nedenleri
-Sistemik skleroz
-Diğer bağ dokusu hastalıkları
-İlaçlar
-Anatomik nedenler
3-Raynoud fenomeni varyantları
Vaka devam..
2 haftadır sol el 2. parmakta ve sağ ayak 3. ve 5.parmakta yara
El ve ayaklardaki damarlarda belirginleşme
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Ön tanılar?
1-Primer Raynoud fenomeni
2-Sekonder Raynoud fenomeni ve nedenleri
-Sistemik skleroz
-Diğer bağ dokusu hastalıkları
-İlaçlar
-Anatomik nedenler
3-Raynoud fenomeni varyantları
4-Enfektif endokardit
5-Trombofilik nedenler
6-Vaskülitler
7-Malign hastalıklar
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Raynoud fenomeni
Solukluk, siyanoz, hiperemi
Parmaklarda keskin sınırlı ‘trifazik’ renk değişikliği

PRİMER -SEKONDER
RAYNOUD
AYRIMI NASIL YAPILIR?

Başlangıç yaşı
RF atakları
RF atakları
Trofik
değişiklik/ülser
Akut faz
reaktanlar
Otoantikorlar
Kapilleroskopi

Primer RF
< 25
Simetrik
Soğuk
mevsimlerde

Sekonder RF
> 35
Asimetrik
Oda ısısında
dahi

Yok

Oluşabilir

Normal

Yükselebilir

Negatif
Normal

Pozitif olabilir
Anormal
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İnflamatuvar
romatizmal
hastalıklar
Tıkayıcı
damar
hastalıkları
İlaçlar
Hematolojik
hastalıklar
Endokrin
Hastalıklar
Travma
Anatomik
sendromlar
Enfeksiyonlar

Romatolojik Sorgulama
Raynoud+
Livedo retikülaris+
Puffy finger+
Ağız ve gözde kuruma +
Kaslarda güçsüzlüğü Fotosensivite Yutma güçlüğüKronik öksürükNefes darlığıOK kullanımı Oral aft -
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Sistemik skleroz
Miks bağ dokusu hastalığı
Sistemik lupus eritematoz
Dermatomyozit, Polimiyozit
Romatoid artrit
Sjögren sendromu
Vaskülitler
Buerger hastalığı
Ateroskleroz
Tromboembolik hastalıklar
Amfetamin, Beta blokerler
Ergot deriveleri
Kanser kemoterapisi (bleomisin, sisplatin)
Siklosporin, İnterferon alfa ve beta
Polisitemi
Kriyoglobulinemi ve Soğuk aglutinin hastalığı
Myeloproliferatif ve lenfoproliferatif hastalıklar
Hipotiroidi
Feokromositoma
Karsinoid sendrom
Vibrasyon hasarı
Ulnar arter anevrizması
Skalenius antikus sendromu
Torasik çıkış sendromu, Servikal kosta
Hepatit B ve C
Parvovirus B19
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Tromboz öyküsüFizik Muayene
Genel durumu iyi, nabız 77/dk,
Kan basıncı 150/95, SS: N
Yüz cildi hafif kalın
Yüzde telenjektaziler
Ekstremite distallerinde Raynaud
Parmaklarda dijital ülser
Dirsek ve dizlere kadar cilt kalın
El ve ayaklarda livedo retikülaris
TANI İÇİN HANGİ TETKİKLERİ İSTEYELİM?
1-KAPİLLEROSKOPİ İLE NE GÖRMEYİ BEKLERİZ?
2-KAPİLLEROSKOPİ YAPMAK BİZE NE VERİR?
Kapilleroskopi
Kapiller dilatasyon
Megakapiller
Mikrohemoraji
Kapiller dansitede azalma
Neoanjiyogenezis
Kapilleroskopi bulguları;
-Kapiller sayısı doğal
-Birkaç adet kanama odağı+
-Dev kapiller++
-Tortuosite artışı++
ERKEN TANI MÜMKÜN MÜ?
SSc gelişme riski;
ANA (-) + Kapilleroskopi (-) %1,8
ANA (-) + Kapilleroskopi (+) %25,8
ANA (+) + Kapilleroskopi (-) %35,4
ANA (+) + Kapilleroskopi (+) %79,5
Ssc Dijital ülser
PIF eklem üzeri ve distalinde yer alan ülserler
-Fissür, paranoşi, subkutan, kalsifikasyon ilişkili ülser, osteomyelit ve gangrenöz
lezyonlar DÜ olarak kabul edilmemeli
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DÜ tanımlanmalı
-Büyüklüğü
-Aktif / Belirlenemeyen / İyileşmiş
-Ağrı duyarlılık aktiviteyi belirlemede kullanılmamalı
-Yeni DÜ?
2080 sistemik sklerozlu hasta 10 yıllık takip
%58 hastada dijital ülser gelişmiş
%25 hastada tanı anında veya öncesinde digital ülseri oluyor
%32 hastanın tekrarlayan veya persistan ülser şikayeti var
Tekrarlayan persistan ülseri olan hastaların %30’unda ciddi komplikasyon gelişiyor
-Gangren
-Dijital sempatektomi ihtiyacı
-Ampültasyon
TEDAVİ
NE VERELİM?
Hasta eğitimi
Vücut ısısını sabit tutmak
Tetikleyicilerden uzak durmak
Farmakoterapi
Sempatektomi
Cerrahi
Hasta eğitimi
% 10-40 atak sıklık ve ciddiyeti azalır
Tüm vücudu sıcak tutma
(Termal iç çamaşırı,ısı tutucu şapka..)
El-ayakları sıcak tutma
(Eldiven, el ısıtma mendilleri..)
Atağı sonladırma methodları
Kaçınılması gerekenler;
-Soğuk
-Ani ısı değişimi
-Sigara
-Emosyonel stres
-Parmakların tekrarlayan
travması
-Vibrasyon
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Farmakoterapi
RF İlk seçenek;
-DHP kalsiyum kanal blokerleri (oral nifedipin)
Ciddi RF;
-İv iloprost/diğer iv prostanoidler
DÜ;
-Topikal + Sistemik tedaviler(KKb+iv iloprost)
Yeni DÜ gelişimini önlemede; Bosentan
Sildenafil: DÜ iyileşmesini hızlandırma
Tedaviye direnç;
KKB'ne başka vazodilatatör ekleme;
Topikal nitrat
Fosfodiesteraz 5 inhibitörleri (Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil)
KKB yerine diğer ajanlar;
Losartan, Prazosin, Fluoksetin
Dijital iskemi gelişme riski olanlarda;
iv prostanoid
Dijital iskemi ve rekurren dijital ülser;
Endotelin-1 reseptör antagonistleri
Tedaviye direnç;
Kimyasal sempatektomi
Surgical sempatektomi
Antikoagülan
Analjezik
Antibiyotik
Debridman
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GEBELİKTE TİROİD HASTALIKLARI
Dr. Sinem KIYICI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas EAH, Endokrinoloji ve
Metabolizma Hastalıkları Kliniği
Gebeliğin tiroid bezi yapı ve fonksiyonları üzerine önemli etkileri vardır.
Gebelik sırasında tiroid fonksiyon testlerinin doğru değerlendirilmesi zor olup,
laboratuar testlerinin yorumlanması gebe olmayanlardan farklılık içermektedir.
Gebelik sırasında iyot yeterli bölgelerde tiroid bezi %10, iyot yetersiz
bölgelerde ise %20-40 oranında büyür. Ek olarak gebelik sırasında tiroid hormon
üretimi; tiroksin (T4) ve triiyodotronin (T3) ile iyot ihtiyacı ortalama %50 oranında
artmaktadır. Konsepsiyon gerçekleştikten sonra, artan östrojen etkisiyle tiroksin
bağlayıcı globulin (TBG) ve total T4, 7. haftadan itibaren yükselmeye başlar, 16.
haftada pik konsantrasyona ulaşır ve gebelik sonuna dek yüksek kalır.
Tüm gebelerin tiroid fonksiyonları açısından taranmasının gerekip
gerekmediği üzerinde tartışılan bir konudur. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma
Derneği; TSH ölçümünün ülkemiz için kabul edilebilir bir maliyette olması nedeni ile
gebelik planlayan tüm kadınlarda ve tüm gebelerde TSH ölçümü yapılmasını
önermektedir. Gebelikle birlikte artan plasental human koryonik gonadotropin (hCG)
tiroid hormon sekresyonunu arttırmakta olup, özellikle erken gebelik haftalarında
maternal tirotropin (TSH) konsantrasyonlarında düşmeye neden olmaktadır. Özellikle
ilk trimestrda baskılı TSH düzeyleri sık görülmekte olup genellikle sorun teşkil etmez
ancak güvenli TSH üst sınırının ne olduğu halen tartışmalı bir konudur. İyot yeterli,
antikor negatif, sağlıklı, tiroid hastalığı olmayan gebelerde TSH referans aralıklarının
popülasyon bazlı trimester spesfik olarak tanımlanması en doğru yöntemdir.
Gebelikte TSH sıklıkla gebelik dışı normal aralığın alt sınırdan 0,1-0,2 mU/L, üst
sınırdan 0,5-1,0 mU/L daha düşük olarak bulunmaktadır. Topluma özgü trimester
spesifik referans aralıkların bulunmaması durumunda ilk trimester için 0,1-2,5 mU/mL;
ikinci trimester için 0,2-3,0 mU/mL; üçüncü trimester için 0,3-3,0 mU/mL referans
aralığı kullanılabilir.
Gebelikte artan TBG ve serbest yağ asidi konsantrasyonu ile azalan
albumin düzeyi serum serbest T4 ölçümlerini zor ve yanıltıcı hâle getirebilir. Hâlen
günlük kullanımda olan ölçüm yöntemleri ile hata ihtimali vardır. Gebeliğe özgü
düzeltilmiş referans aralıklarına göre total T4 ölçümü ve değerlendirilmesi serbest T4
ölçümüne göre hormon konsantrasyonunu belirlemede daha güvenilir kabul
edilmektedir. Ayrıca FT4 indeksini hesaplamak amacıyla da kullanılabilir. Serbest T4
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ölçümü yapılacaksa değerlendirmede metod ve trimestr spesifik referans aralıkların
kullanılması uygun olacaktır.
Yine gebe hastaların yaklaşık %18’inde tiroid peroksidaz (TPOAb) ve
antitiroglobulin antikorları (TgAb) pozitif olup, otoantikor varlığı annenin tiroid
durumunu ve gelişen fetüsü olumsuz etkileyebilmektedir. Tiroid otoantikorlarının
pozitif olması doğum sırası ve postpartum dönemde tiroid disfonksiyonu gelişme
olasılığını arttırmaktadır. Antikor pozitifliği olan kadınlarda gebelik oluşur oluşmaz ve
sonrasında 4 haftalık aralıklarla gebelik ortasına dek serum TSH konsantrasyonu
ölçülmesi önerilmektedir. Otoimmün tiroid hastalığı olan gebeler doğum sonrasında
postpartum tiroidit açısından yakından takip edilmelidir
Aşikâr ve subklinik hipotroidizm gebelik seyrini ve fetal gelişimi olumsuz
olarak etkileyebilir. Gebelik başlangıcından önce hipotiroidizm düzeltilmeli ve
replasman dozunda gebeliğe uygun artış yapılmalıdır. Geçmiş veya hâlen mevcut
Graves hastalığı da gebelik ve fetus için risk oluşturur. Hipertroidizm varlığında,
metimazol tedavisine bağlı teratojenite riski nedeni ile gebeliğin ilk trimesterinde
propiltiyourasil tedavisi tercih edilmelidir.
Gebelikte yeterli iyot alınmadığında daha belirgin olmak üzere tiroid bezinin
ve nodüllerinin boyutunda artış gözlenir. Gebelik sırasında saptanan sonografik
olarak biyopsi endikasyonu oluşturan nodüllleri daha yakından takip etmek koşulu ile
ince iğne aspirasyon biyopsisi doğum sonrasına ertelenebilir. Gebelikte saptanan
tiroid kanserinin yönetimi ise hem hasta hem de fetus için ciddi risk oluşturmaktadır.
Tiroid kanser ve tedavisi açısından, anne sağlığını ve aynı zamanda obstetrik açıdan
anne ve bebek sağlığını riske atmayacak şekilde bir denge oluşturulması gerekir.
Kaynaklar:
1. 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and
Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum.
Thyroid. 2017 Mar;27(3):315-389. doi: 10.1089/thy.2016.0457.
2. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği; Tiroid Hastalıkları Tanı ve
Tedavi Kılavuzu 2017.
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HİPOFOSFATEMİK OSTEOMALAZİ
Doç Dr Soner Cander
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hast. Bilim Dalı
Osteomalazi, kemik döngüsünün gerçekleştiği bölgelerde yeni oluşan osteoidin
mineralizasyonundaki azalma ile karakterize bir kemik hastalığıdır. Genel olarak,
hipokalsemi, hipofosfatemi veya mineralizasyonun doğrudan inhibisyonu ile
sonuçlanan durumlar osteomalaziye neden olur. Osteomalazi sadece radyolojik
olarak osteopenik görünüm dışında asemptomatik olarak seyredebileceği gibi
semptomatik olduğunda sıklıkla kemik ağrıları ile birlikte kas güçsüzlüğü, kemeklerde
hassasiyet, yürüme zorluğu ve kırıklara neden olabilir. Labaratuvar incelemelerinde
saptanabilen bulgular ALP yüksekliği, serum kalsiyum ve fosfor düşüklüğü, 25OH
Vitamin D düşüklüğü, PTH yüksekliği olarak sayılabilir. Korteksin incelmesi ile birlikte
azalmış kemik mineral yoğunluğu (BMD) en sık görülen radyolojik bulgudur, ancak
çok spesifik değildir. Sklerotik sınırları olan 2 ila 5 mm genişliğindeki radyolüsen veya
psödofraktürler osteomalazide karakteristik radyolojik bulgulardır.
Osteomalazi, malabsorpsiyon, geçirilmiş gastrik bypass ameliyatı, çölyak hastalığı,
kronik karaciğer hastalığı veya kronik böbrek hastalığı olanlarda kemik ağrısı
durumlarında akla gelmelidir. Teşhis klinik özelliklerin (kemik ağrısı ve hassasiyet,
kırıklar ve / veya kas zayıflığı içerebilir), laboratuvar sonuçları, radyolojik bulgular ve
nadiren transiliak kemik histomorfometrisinin bir kombinasyonuna dayanır.
Ayırıcı tanıda en önemli amaç D vitamini eksikliği veya direnci ile ilgili durumları
primer renal fosfat kaybına yol açan durumlar ve diğer az görülen patolojilerden
ayırmak olmalıdır (Tablo 1).
Tablo 1: Farklı nedenlere bağlı osteomalazide labaratuvar sonuçları
Serum Serum
Serum PTH
25OH
1,25(OH)2
fosfor
Kalsiyum ALP
Vitamin Vitamin D
D
Vit D eks
/N
/N
N//



Üriner fosfat 
N
N
N
N
N/
kaybı
Proksimal RTA 
N
N
N
N
N
Hipofosfatazya N
N
N
N
N

Osteogenesis
N
N
N
N
N
N/
Imperfecta
Osteoporosis
N
N
N
N
N

Primer renal fosfat kaybında, serum fosfat düşüktür ve fosfat klirensi yükselir. Serum
1,25-dihidroksivitamin D seviyeleri, hipofosfatemi derecesi için sıklıkla uygun değildir
(1,25-dihidroksivitamin D, şiddetli hipofosfatemiye cevap olarak artmalıdır). Serum

147

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 4. Bursa Aile Hekimliği Kongresi
kalsiyum ve 25 (OH) D düzeyleri normal, PTH ve alkalin fosfataz seviyeleri normal
veya hafif yükselmiştir.
Fosfat kaybı eğer Fanconi sendromunun bir parçasıysa, hastalar ayrıca başka tübüler
defektlere (hipoürisemi, aminoasidüri ve glukozüri) sahip olabilir. Tümör kaynaklı
osteomalazi hastalarında ve kalıtsal hipofosfatemik raşitizmde ise serum fibroblast
büyüme faktörü (FGF) 23 seviyeleri yükselebilir.
Tip 2 (proksimal) renal tübüler asidozda hiperkloremik metabolik asidoz ve
hipofosfatemi vardır. Hipfosfatemi hem proksimal renal tübül fosfat kaybını hem de
asidoz kaynaklı hiperkalsiüri nedeniyle nedeniyle oluşan sekonder hiperparatiroidizmi
yansıtmaktadır.
Primer renal fosfat kaybı sendromları, idiyopatik bir bozukluk olarak veya mezenkimal
tümörler (tümörün oluşturduğu osteomalazi) ile birlikte kalıtsal veya edinsel olarak
görülebilir. Bu bozukluklar, fibroblast büyüme faktörü 23'ten (FGF23) veya diğer
fosfatürik proteinlerin aşırı yükselmesi sonucunda veya fosfatürik hormon kaynaklı
olarak hipofosfatemiye neden olabilir.
Renal fosfat kaybı, Fanconi sendromunda proksimal tübüler transportta veya primer
renal fosfat kaybı sendromlarında genel bir kusurun bir parçası olarak ortaya çıkabilir.
Yetişkinlerde Fanconi sendromu saptandığında genellikle latent olan multipl
miyelomdan şüphelenilir. Ayrıca, antiviraller (tenofovir, adefovir), aminoglikosit
antibiyotikleri, sodyum valproat ve fumarik asit esterleri ve kadmiyum gibi ağır
metallere maruz kaldıktan sonra da rapor edilmiştir.
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İNTESTİNAL TUTULUM OLGU SUNUMU TUĞBA OCAK
Tuğba Ocak
•

39 yaşında kadın hasta

•

Evli,1 çocuğu var

•

Bursa, ev hanımı

•

Romatolojiye ilk başvuru: Eylül 2015

•

Şikayeti: Bel ve kalça ağrısı

•

Öyküsü:



5 aydır olan bel ve kalça ağrısı



Sabah tutukluğu yaklaşık 1 saat



Ağrılar gece uyandırmakta



Gece yatakta dönmekte zorlanma

•

Kullandığı ilaç:



Mesalazin 500 mg 3x1



Prednizolon 5 mg 1x1

•

Alışkanlıklar:



Sigara 10 paket/yıl

•

Özgeçmiş:



17 yıldır Ülseratif kolit

•

Soygeçmiş:



Özellik yok

•

Fizik muayene:
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Solunum sistemi doğal



KVS doğal



Batın muayenesi doğal



Faber pozitif



Sakroiliak kompresyon testi pozitif



Periferik artrit yok



Entezit yok



Daktilit yok

•

Laboratuvar:

WBC: 10600

ESR:40

NEU: 7400

CRP:0,9

Hb: 10,4

HLA B27: negatif

MCV:78

HLA B51: pozitif

PLT: 560000
Üre: 37
Kreatinin: 0,8
AST:12
ALT: 18
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•

Barsak yönünden aktif şikayeti olmayan hastaya o dönemde NSAİİ ve
düzenli egzersiz önerilmiş.

•

2015-2017 takipsiz

•

Ocak 2017 de dış merkeze eklem ağrıları ve ishal ile başvuru

•

Salofalk,NSAİİ ve azatioprin altında aktif şikayetler

•

Adalimumab
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NSAII enteropatik artritte yeri
NSAII arasında fark var mı?
Hastalık aktivitesi NSAII kullanımını kısıtlar mı ?
Anti •TNF
diğer
tedavilere yaklaşım
3 aybaşlandığında
adalimumab sonrasında tarafımıza
başvuru
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•

Diz kapaklarında ağrı

•

Bacaklarda eritemli nodüler vasıfta lezyonlar

•

Günde 7-8 kez olan kanlı ishal

•

Adalimumab altında hastalık aktivasyonu-İnfliximab

•

Nisan 2017 Biyolojikler konseyi:



8 seneden daha fazla olan ülseratif kolit-yıllık kolonoskopi



Displazi saptanması durumunda total kolektomi
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ÜK te hastalık süresi önemli mi?
ÜK malignite riski?
Ne kadar sıklıkta taramak gerekir?
Biyolojik ne kadar sürede direnç?
•

Kür infliximab

•

Hastalık aktivasyonu ile uyumlu kolonoskopi bulguları

•

Aralık 2018 subtotal kolektomi

İBH da kimlerde kolektomi düşünürüz?
Kolektomi sonrasi infliksimabın yeri ?

•

Vaka Özeti



39 yaş kadın hasta



Enteropatik artrit



NSAİİ



Adalimumab



İnfliximab



Subtotal kolektomi
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SÖZEL BİLDİRİLER
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SB5
PREDİYABETİK BİREYLERDE MONOSİT – YÜKSEK DANSİTELİ LİPOPROTEİN
ORANI
2Cihan

ALTIN, 1Sevda OSMANOĞLU

1Başkent
2Başkent

Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir
Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ: Prediyabet çoğu zaman göz ardı edilen önemi bir kardiyovasküler risk faktörü
olup toplumun büyük bir kısmı etkilemektedir. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda
inflamasyonun yeni bir belirteci olarak tanımlanan monosit / yüksek dansiteli
lipoprotein kolesterol (HDL-K) oranının koroner ateroskleroz ve kardiyak istenmeyen
olayların bir göstergesi olabileceği iddia edilmektedir. Bu çalışmada biz prediyabetik
bireylerde yeni bir belirteç olan monosit / HDL-K oranı incelemeyi amaçladık.
GEREÇ ve YÖNTEM: Aile hekimliği ve kardiyoloji polikliniğine çeşitli nedenlerle
başvurup, diyabet olmaksızın prediyabeti olan 148 ve olmayan 83 birey (kontrol
grubu) ardışık olarak çalışmaya dahil edildi. Prediyabetik hastaların tanısı American
Diabetes Association kriterlerine göre yapıldı (Tablo 1). Bilinen koroner arter hastalığı
ve diyabeti olan bireyler dışlandı. Hastaların monosit / HDL-K oranı değerlerini de
içeren çeşit biyokimyasal ve hematolojik parametreleri kıyaslanmak üzere kaydedildi.
SONUÇ: Çalışma popülasyonunun ortalama yaşı 57.2 ± 10.2 olup gruplara göre bazı
demografik, klinik ve biyokimyasal verilerin dağılımı Tablo 2’de verilmektedir. Sonuç
olarak Monosit / HDL-K oranı prediyabetik bireylerde anlamlı olarak daha yüksek
saptandı. (12.3±4.2 ’e karşı 10.8±3.5, p < 0.01).
TARTIŞMA: Monosit / HDL-K oranı prediyabetik bireylerde anlamlı olarak daha
yüksek bulunmuştur. Bu durum bu hasta grubunda koroner ateroskleroz ve kardiyak
istenmeyen olayların bu hasta grubunda daha fazla görülmesi ile ilişkili olabilir.
Monosit seviyesinin çok çeşitli faktörlerden etkilenebileceği de düşünülürse bu
konuda geniş kapsamlı ileri prospektif çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
ANAHTAR KELİMELER: Ateroskleroz, prediyabet, monosit - yüksek dansiteli
lipoprotein oranı
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SB6
ST YÜKSELMELİ MİYOKARD ENFARKTÜSÜ İLE BAŞVURUP PRİMER
PERKÜTAN GİRİŞİM UYGULANAN HASTALARDA HASTA ÖTİROİD SENDROMU
KÖTÜ PROGNOZ İLE İLİŞKİLİDİR
1Adnan
1Düzce
2Sultan

KAYA, 2Muhammed KESKİN

Üniversitesi, Kardiyoloji AD, Düzce
Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji AD, İstanbul

AMAÇ: Hasta ötiroid sendromu (HÖS), düşük triiyodotironin (T3) ve serbest
triiyodotironin (sT3) ile seyreden çeşitli akut ve kronik hastalıklarda mortalite için risk
faktörü olarak kabul edilen tiroid fonksiyon bozukluğudur. ST segment yükselmeli
miyokart enfarktüsünde (STYME) HÖS’u hakkında yeterli bilgiye rastlanmamakla
birlikte HÖS’nun kısa ve uzun vadede klinik sonlanımlar üzerine etkisi
bilinmemektedir.
GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışmamıza STYME tanısı ile başvuran ve primer perkütan
koroner girişim uygulanan 2568 hasta dahil edildi. Kronik bir hastalıği olan, tiroid
hormon replasmanı alan, hipertiroidisi olan, subklinik hipotiroidi ve hipertiroidisi olan
hastalar çalışmanın dışında bırakıldı. Tiroid fonksiyon testleri sonucunda bu
hastalardan 183 tanesi HÖS grubunu, 2385 tanesi de kontrol grubunu oluşturdu.
Gruplar hastane içi ve uzun dönem (3 yıl) klinik sonlanımlar açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hastane içi kardiyojenik şok (%2.7’e karşı %16.9 p<0.001), tekrar
miyokard enfarktüsü (%3.4’e karşı %14.7 p<0.001), hedef lezyon revaskülarizasyonu
(%3.6’e karşı %19.6 p<0.001), stent trombozu (%3.1’e karşı %13.1 p<0.001) ve
mortalite (%6.1’e karşı %22.9 p=<0.001) HÖS’unda daha yüksek oranda gözlendi.
Benzer şekilde 3 yıllık tüm nedenli mortalite (%4.2’e karşı %17.7 p<0.001) de HÖS'da
daha yüksek oranda gözlendi. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde yaş, sol
ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ve HÖS hastane içi sağ kalım için bağımsız prediktör
olarak tespit edildi.
SONUÇ: STYME ile başvuran ve perkütan koroner girişim uygulanan hastalarda HÖS
hastane içi ve uzun dönem kötü klinik sonlanım ile ilişkili bulundu. STYME ile
başvuran hastalar HÖS açısından değerlendirilmesi prognoz açısından ciddi öneme
sahiptir.
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Tablo 1 Hasta ötiroid sendromu ve kontrol grubu hastanlarının hastane içi ve uzun
dönem (3-yıl) sonlanımları

Hastane içi
Kardiyojenik şok
Rekürren miyokard
enfarktüsü
Hedef lezyon
revaskülarizasyonu
Stent trombozu
Mortalite
Hastane dışı
Tüm nedenli mortalite

Kontrol
(n=2385)

Hasta ötiroid
sendromu
(n=183)

66 (2.7)

31 (16.9)

<0.001

82 (3.4)

27 (14.7)

<0.001

88 (3.6)

36 (19.6)

<0.001

76 (3.1)
147 (6.1)

24 (13.1)
42 (22.9)

<0.001
<0.001

96 (4.2)

25 (17.7)

<0.001

P

Tablo 2 Hastane içi sağ kalım için tek değişkenli ve çok değişkenli lojistik regresyon
analizi
Tek değişkenli analiz

P

Çok değişkenli
analiz

P

OO (95%
GA)
1.04 (1.02
– 1.09)

Yaş

<0.001

Yaş

<0.001

Erkek cinsiyet
Vücut kitle indeksi
Hipertansiyon
Diyabet
Hiperlipidemi
Sigara
Böbrek yetersizliği

0.611
0.500
0.012
0.027
0.083
0.001
0.108

Kalp hızı>100

0.003

Kalp hızı>100

0.032

3.18 (1.87
– 21.14)

Sinüzoidal olmayan ritim
KAH aile öyküsü

0.136
0.208

LAD osteal darlık

<0.001

LAD osteal darlık

0.027

2.51 (1.54
– 6.13)
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LAD proksimal darlık
>%70 RCA darlığı
>70% LCx darlığı

0.131
0.164
0.597

Sol ventrikül ejeksiyon
fraksiyonu

<0.001

Sol ventrikül
ejeksiyon
fraksiyonu

<0.001

0.95 (0.90
– 1.01)

Sol dal bloğu

<0.001

Sol dal bloğu

0.044

8.71 (1.07
– 48.14)

0.218

0.71 (0.35
– 1.83)

Sol ventrikül diyastolik
çap
Glukoz
Hemoglobin
Kreatinin
TSH

0.098
0.023
0.238
0.018
0.271

Glukoz

sT3

0.028

sT3

sT4

0.165

Hasta ötiroid
3.51 (1.89
<0.001
sendromu
– 7.76)
Modelde tüm klinik olarak ilişkili değişkenler gösterilmiştir. OO, Odds oranı; GA,
güven aralığı.
Hasta ötiroid sendromu

<0.001

Kısaltmalar; KAH, koroner arter hastalığı; LAD, sol ön inen arter; LCx, sol sirkumfleks
arter; RCA, sağ koroner arter; TSH, tiroid uyarıcı hormon
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SB11
OBSTRÜKTİF UYKU APNE HASTALARINDA TROİD FONKSİYONLARI
1Seda
1SBU

BEYHAN SAĞMEN, 1Ömer ZENGİN

Kartal Dr. Lütfi Kırdar EAH, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Obstrüktif uyku apne (OUA), horlama, oksijen desatürasyonu,
gündüz aşırı uykululuk hali ile karakterize bir hastalıktır. OUA ile diabetes mellitus,
hipotiroidi ve obezite gibi endokrin hastalıkların birlikteliği görülmektedir.
Çalışmamızın amacı OUA hastalarında troid fonksiyonlarını değerlendirmek ve
hastalık şiddeti ile tiroid fonksiyonları arasındaki ilişkiyi incelemektir.
GEREÇ ve YÖNTEM: 2014-2017 yılları arsasında hastanemizde polisomnogafi
(PSG) ile OUA tanısı alan hastaların dosyaları restrospektif olarak incelendi. Troid
fonksiyonlarını etkileyen lityum, dopamin agonisti ve amiodaron tedavisi alan hastalar
çalışmaya dahil edilmedi. PSG öncesi rutin olarak yapılan TSH, serbest T4 (sT4),
serbest T3 (sT3) değerleri, PSG ile değerlendirilen uyku paramatreleri kayıt edildi.
Hastalar klinik hipotroidi (TSH yüksek, sT4 düşük) ve subklinik hipotroidi (TSH yüksek
sT4 normal) olarak değerlendirildi. Veriler SPSS 15.0 ile analiz edildi.
SONUÇ: Çalışmaya yaş ortalamaları 48 ±11 yıl olan, 83 (%39,9) kadın, 125 (%60,1)
erkek olmak toplam 208 OUA hastası alındı. Hastaların 22(%10,5)’sinde hipotroidi,
2(%0,97)’sinde subklinik hipotroidi saptandı. Kadınlarda hipotroidi erkeklere göre
istatistiksel olarak anlamlı derecede sık tespit edildi(p=0,048). OUA şiddetine göre
troid fonksiyonları karşılaştırıldığında TSH, serbest T4, serbest T3 ile hastalık şiddeti
arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Hipotroidisi olanlarla olmayanlar arasında
AHI değerleri açısından anlamlı fark saptanmadı (p=0,490). TSH ile total AHI
arasından anlamlı korelasyon saptanmadı. (p =0,798) TSH ile REM AHI değerleri
arasında anlamlı korelasyon tespit edildi (p=0,046; r=0,197). TSH ile diğer uyku
paramatreleri arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p>0,05). Cinsiyet açısından OUA
hastalarında troid fonksiyonlarına bakıldığında TSH düzeyi kadınlarda erkeklere göre
istatistiksel anlamlı olarak yüksek bulundu (p =0,049).
TARTIŞMA: Hipotiroidi sıklığı OUA ağırlık şiddetiyle belirgin değişiklik
göstermemektedir. OUA tanılı kadın olgularda hipotiroidi daha sık gözlenmektedir.
Hipotiroidi olan ve olmayan olgularda polisomnografik bulgularda belirgin fark
izlenmemiştir. OUA tanısı alan kadın hastalarda hipotroidinin sık olması nedeniyle,
özellikle kadın hastaların troid fonksiyonları açısından değerlendirilmesi önemlidir.
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SB12
HASHİMATO HASTALIĞINDA SOLUNUM KAS GÜCÜ
1Seda
1SBU
2SBU

BEYHAN SAĞMEN, 2Naile GÖKKAYA, 1Esma COŞKUN

Kartal Dr. Lütfi Kırdar EAH, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Kartal Dr. Lütfi Kırdar EAH, Endokrin Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Hipotiroidizmde hipoaktif respiratuar merkez, respiratuar kas
güçsüzlüğü ve pulmoner alveoler kapiller membran değişikliklerine bağlı gelişen
respiratuar problemler görülmektedir. Çalışmamızda Hashimato hastalığında solunum
fonksiyonlarının ve solunum kas gücünün incelenmesi amaçlandı.
GEREÇ ve YÖNTEM: 2017 Temmuz- 2018 Temmuz tarihleri arasında hastanemiz
Endokrin Hastalıkları Polikliniğinde Hashimato hastalığı tanısı alan 32 hasta
çalışmaya dahil edildi. Bilinen akciğer hastalığı olan ve/veya sigara içen hastalar
çalışma dışı bırakıldı. Hastaların yaş, cinsiyet, ek hastalıkları ve troid hormon testleri
kaydedildi. Hastalar troid stimulan hormon (TSH) ve tiroksin veya Tetraiyodotironin
(T4) değerlerine göre hipotroid ve ötroid grup olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların
solunum fonksiyon testleri yapıldı. FEV1/FVC, FEV1%, FEV1 (L/sn), FVC (%), FVC
(L), DLCO, DLCO/VA, maximum inspiratuvar basınç(MIP),maximum expiratuvar
basınç (MEP) değerleri incelendi. Veriler SPSS 15.0 ile analiz edildi.
SONUÇ: Çalışmamıza 26(%81)’sı kadın, 6(%19)’sı erkek olmak üzere 32 hasta dahil
edildi. Hastaların 13(%40,6)’ü hipotroid, 19(%59,4)’u ötroid olarak değerlendirildi.
Hipotroid grubun yaş ortalaması 43(36-45), ötroid grubun ise 40(35-46) yıl olarak
tespit edildi. Demografik veriler tablo 1’de verilmiştir. Hipotrioidi olan grupta DLCO/VA
düzeyi [86 (79-99)] ötroid olan gruba göre [99 (95-115)] anlamlı düzeyde daha düşük
bulundu (p=0,007). Hipotiroid olan grupta MIP düzeyi de [75 (69-79)] ötroidi olan
gruba göre [99 (83-112)] anlamlı düzeyde daha düşük bulundu (p=0,008). TSH ile
DLCO, DLCO/VA ve MIP arasında negatif korelasyon (r=-0,376, p=0,034; r=-0,499,
p=0,004 ve r=-0,378, p=0,033) saptandı. TSH ile diğer solunum fonksiyon testleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon bulunamamıştır (p>0,05).T4 ile
DLCO ve DLCO/VA arasında pozitif korelasyon (sırasıyla r=0,390, p=0,027 ve r=
0,351, p=0,049) bulundu (Tablo 2).
TARTIŞMA: Bu verilerin ışığında hipotiroidizmin solunum kas gücünü etkilediği ve bu
zayıflığın tiroid hormon düzeyleri ile lineer olarak ilişkili olduğu düşünüldü. Hipotroidi
tespit edilen hastalar solunum fonksiyonları açısından değerlendirilmelidir.
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Tablo 1- Çalışmaya katılan hastaların çalışma gruplarına göre demografik verilerinin
karşılaştırılması
Ötroidi (n=19)

Hipotroidi (n=13)

p

Cinsiyet Kadın

14 (73,7)

12 (92,3)

n(%)

5 (26,3)

1 (7,7)

Yaş (yıl) *

40 (35-46)

43 (36-45)

0,570

Boy (m)*

1,62(1,59-1,65)

1,63 (1,59-1,66)

0,850

Kilo (kg)

78,37±12,54

73,00±13,10

0,252

BMI (kg/m2)

29,59±5,44

27,48±4,40

0,254

Erkek

0,361

*Normal dağılım göstermeyen değişkenler sunulurken ortalama±Standart sapma yerine ortanca ve (5-75) persantil
değerleri sunulmaktadır

Tablo 2- Hastaların solunum fonksiyon testi parametreleri ile hormonal değerleri
arasındaki ilişki
Ötroidi (n=19)

Hipotroidi (n=13)

P

Ortalama±Std. Sapma

Ortalama±Std. Sapma

FEV1/FVC

80,89±4,54

82,38±4,81

0,381

FEV1(%)

104,37±14,02

99,46±16,55

0,373

FEV1*

3,04(2,50-4,49)

2,64(2,40-3,05)

0,170

FVC(%)*

106 (102-108)

92 (88-110)

0,126

FVC

3,50±0,76

3,28±0,50

0,370

MMEF(%)*

79 (59 -99)

85 (80-90)

0,623

MMEF

3,38±0,84

2,98±0,54

0,135

DLCO

97,11±14,50

86,77±14,65

0,058

DLCO/VA*

99 (95-115)

86 (79-99)

0,007

MIP(%)*

101 (80-128)

89 (79-99)

0,136

99(83-112)

75 (69-79)

0,008

60,63±23,82

46,62±15,42

0,072

64 (60-85)

62 (55-68)

0,254

MIP*
MEP (%)
MEP*
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*Normal dağılım göstermeyen değişkenler sunulurken ortalama±Standart sapma yerine ortanca ve (5-75) persantil değerleri
sunulmaktadır

SB16
MALİN TÜMÖRLÜ HASTALARDA HASTALIĞIN TANISI VE
EVRELENDİRİLMESİNDE KEMİK İLİĞİ BİYOPSİSİNİN YERİ
1Aynur

ARSLAN

1İstinye

Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kanser, kalp ve damar hastalıklarından sonra toplumda ikinci ölüm
nedenidir (Siegel RL, 2017). Malin hastalığın erken tanısı ve evrelendirilerek uygun
tedavi
protokolünün
erken
başlanması,
prognozu
olumlu
yönde
etkilemektedir(Fitzmaurice C, 2017). Tedavinin seçiminde ana yöntem, hastalığın
yayılımının histopatolojik olarak belirlenerek derecelendirilmesine dayanır. Malin
hastalıklarda diğer organlara olabileceği gibi kemik iliğine de metastaz olabilir.
GEREÇ ve YÖNTEM: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi iç hastalıkları, göğüs
hastalıkları, üroloji ve kadın hastalıkları kliniklerinde solid kanser tanısı konmuş veya
malinite düşünülmüş ancak diğer yöntemlerle tanı konulamamış 45 hasta çalışmaya
alındı. 4 vaka çeşitli sebeplerle çalışma dışı bırakıldı. Hastalara kemik iliği
biyopsisinden (KİB) önce TNM ye göre evreleme yapıldı. Spina iliaka posterior
superiordan alınan KİB, tedaviden önce uygulandı.
SONUÇ: Çalışma grubumuzdaki vakaların genel özellikleri tablo 1’de, malinitenin
kaynaklandığı organa göre dağılımı tablo 2’de, kemik iliği bulguları tablo 3’de, kemik
iliği bulgularının tanılara göre dağılımı tablo 4’de, kemik iliği bulgularının hastalık
süresine göre dağılımı tablo 5’de gösterildi. Doğru negatif: 23 vaka. Yanlış pozitif:
Yok. Doğru pozitif: Üç vaka. Yanlış negatif: 15 vaka. Spesifite: 23/23+0=1 %100
Sensitivite: 3/3+15=0,166 %16 Pozitif prediktif değer: 3/3+0=1 %100 Negatif prediktif
değer: 23/23+15=0,605 %60 Doğruluk oranı: 3+23/41=0,634 %63 olarak bulundu.
TARTIŞMA: Çalışmaya alınan vakalar, yeni tanı konmuş ve evreleme aşamasındaki
erken dönem maliniteli vakalardı, %34’ünde anemi vardı. KİB tek taraflı uygulandı. 3
hastada adenokarsinom metastazı saptandı (%7.30). Metastaz saptanan 3 vakanın
1’i prostat kanseriydi, diğer 2 vakada primer saptanamadı. Bunlardan prostat kanseri
olanın evre IV tanımlaması yapılmış oldu. Literatürde bilateral KİB uygulanan
vakaların %25’inde biyopsi sonucunun evreyi evre IV’e ilerlettiği görülmektedir (G,
1993). Kemik iliğinde malin hücrelerce %5 veya daha fazla infiltrasyon varsa
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morfolojik incelemeyle saptanabilir (Brunning RD, 1975 ).Mehdi ve ark’ın yaptığı bir
çalışmada solid tümörlerden KİB’de metastaz en sık %36 ile prostat kanserinde
görülmektedir.(Mehdi SR, 2011).
Kılıçkapve ark’ın yaptığı bir çalışmada kemik iliği metastazı %1.9 oranında
saptanmıştır. Metastazların %28.8’i meme, %23.3’ü akciğer, %6.8’sı prostattır
(Kılıçkap S, 2007). Uludağ Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, 9 yıllık süre içinde
KİB ile non hematolojik malinite tanısı konan 19 hastada en sık rastlanılan histolojik
subtip adenokarsinom olarak değerlendirilmiştir (Ozkalemkas F, 2005). Çalışmamızda
sensitivite %16, spesifite %100, pozitif prediktif değer %100,negatif prediktif değer
%60 bulundu. 2009’da Hamid ve ark tarafından yapılan bir çalışmada ise sensitivite
%40, spesifite %100, pozitif prediktif değer %100, negatif prediktif değer %64.7
bulunmuştur (Hamid GA, 2009).
SONUÇ: Klinik olarak yeni tanı konmuş vakalarda, KİB’nin olumlu sonuç vermesi
fazla beklenmez. Kanserle infiltre kemik iliğindeki tümör hücreleri, primer lezyondaki
hücrelerin benzeri olarak görülmektedir. Diğer tekniklerle patolojik tanı konulamayan
ve primer odağı saptanamayan metastatik tümörlerde, KİB düşünmek ve uygulamak
önemlidir. KİB ile metastaz saptanması genellikle prognozun kötü olduğunu gösterir.
Diğer metodlarla metastaz saptanmamış hastaların kemik iliğinde metastaz
saptanabilir. Bu çalışmada 3 hastada adenokarsinom metastazı saptandı. Bunlardan
prostat kanseri olanın evre IV tanımlaması yapılmış oldu. KİB, kanser düşünülen
hastalarda teşhis ve evrelendirmede problem olduğunda uygulanabilecek bir yöntem
olarak kabul edilebilir.
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SB18
UYGUNSUZ HEPATİT B KONTROLÜNÜN HASTANE BÜTÇESİNE ZARARI
1Ali

KIRIK, 2Zeynep ATA, 2Sultan TÜREL, 3Nilüfer AVCI

1Dursunbey

Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Birimi, Balıkesir
Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Balıkesir
3Medicana Bursa Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Birimi, Bursa
2Balıkesir

GİRİŞ ve AMAÇ: Hastane personeline yönelik sağlık taraması dünya genelinde
yaygın uygulanan koruyucu sağlık hizmetlerinden biridir. Hepatit B taraması bu
çerçevede yapılan tahlillerin başında gelmektedir. Bununla beraber Hepatit B
bağışıklığı olan bireylere yapılan uygunsuz antijen-antikor kontrolü gereksiz iş gücü
ve maliyet kaybına neden olmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2014 ile Aralık 2018 tarihleri arasında Balıkesir
Dursunbey Devlet Hastanesi’nde hastane personeline yönelik yapılan kurum içi sağlık
taramaları geçmişe dönük tarandı. Kurum içi 120 çalışan arasından ilk defa tarama
yapılan 13 personel çalışma kapsamı dışında bırakıldı. Hepatit B bağışıklığının tespiti
sonrası hastane personeline uygunsuz olarak yapılan HBs-Ag ve Anti HBs tahlilleri
belirlendi.
BULGULAR: Sağlık taraması yapılan 107 personelin tamamının başlangıç
döneminde Hepatit B bağışıklığı olduğu gözlendi. Bağışıklık sonrası bakılan HBs-Ag
ve Anti HBs sayısı 241 olup 482 uygunsuz Hepatit B antijen-antikor kontrolü tespit
edildi. Bu durumun dört yıllık süreçte hastane bütçesinde 3.550 Türk Lirası maliyet
kaybına neden olduğu belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastane çalışanlarına yönelik tarama programları önem arz
etmekle beraber tekrarlayan ve uygunsuz yapılan hepatit tahlilleri maliyetleri
artırmaktadır. Ülke genelini yansıtmamakla birlikte bu çalışmada Hepatit B ile ilgili
yapılan kontrol programında ciddi iş gücü ve maliyet kaybı olduğu tespit edildi.
Maliyetleri azaltmak amacıyla hastane çalışanlarının sağlık bilgileri kayıt altına
alınmalı ve bu kayıtlara göre tetkik istemi yapılmalıdır.
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SB20
ÜLKEMİZDE NADİR GÖRÜLEN ZİKA VİRÜS HASTALIĞI OLGUSU:
HİNDİSTAN GEZİSİ SONRASI
1Gürsel

ERSAN

1Sağlık

Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir
AMAÇ: Zika virüs hastalığının son yıllarda küresel yayılımı söz konusudur. Ülkemizde
ilk kez 2017 yılında farklı zamanlarda Küba’ya (Havana ve Varadero bölgesi) ziyaret
eden 4 kişide (2 çift) görülmüştür. Zika virüs, Flaviviridae familyasında bir Flavivirüs
olup, insanlara Aedes türü sivrisineklerle bulaşmaktadır. Zika virüs enfeksiyonu
olguların %20’inde semptomatiktir. Baş ağrısı, miyalji, hafif ateş, makülopapüler
döküntü, küçük eklemlerde artrit ve konjunktivit en sık görülen yakınmalardır. Zika
virüs yetişkinlerde Guillain-Barre sendromu, yenidoğanlarda mikrosefali gelişimi gibi
ciddi nörolojik komplikasyonlarla ilişkilendirilmiştir. Hastalık için kesin tanı serum veya
idrarda PCR veya serolojik yöntemlerle konur. Tanısal yaklaşım ise klinik
prezentasyona göre yapılır. Semptomların başlangıcından sonra geçen süre 14
günden daha az ise serum ve idrarda Zika virüs RNA sı saptanabilir. PCR
pozitifliğinde daha ileri tanısal işlemler yapılmaz. Hastalığın spesifik bir tedavisi
yoktur. Ülkemizde de bazı bölgelerde hastalığın vektörü bulunduğu için Zika virüs
enfeksiyonu önem taşımaktadır. Bu bildiride 2018 yılında Hindistan ziyareti
sonrasında ülkemize uzak doğudan bilinen ilk importe olgu sunulmuştur. Seyahat
sonrası benzer bulguların görülmesi halinde Zika virüs hastalığının da ayırıcı tanıda
yer alması gerektiği vurgulanmıştır.
OLGU: 45 yaşında bayan olgumuz 2018 yılı Kasım ayında 10 günlük Hindistan
(Udaipur - Jaipur RACASTAN bölgesi) ziyareti yaptığını, bu sırada gece ve gündüz
sivrisinekler tarafından ısırıldığını, yurda döndükten 3 gün sonra başlayan ateş,
döküntü ve kas ağrısı yakınmalarının olduğunu ifade etti. Bu yakınmalar ile
polikliniğimize başvuran olgunun fizik muayenesinde vücut sıcaklığı 37.5°C, gövde,
kol ve bacaklarda kaşıntılı makülopapüler döküntü saptandı. Diğer sistem
muayeneleri normal bulundu. Laboratuvar tetkiklerinde C-reaktif protein (CRP) 2,9
mg/L (referans değer < 5 mg/L), beyaz küre sayımı 5 x 109/L ve trombosit sayımı 225
x 109/L olarak bulundu. Bunlar dışında kalan INR 1.11, kreatinin 0.8 mg/dl, AST 18
U/L ve ALT 15 U/L testleri normal sınırlar içinde bulundu. İki gün sonra ateş ve
döküntüler azalırken ellerde ve ayaklarda distal ve proksimal interfalangeal
eklemlerde ağrılı şişlikler oldu.
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İlk başvuruda hastadan alınan serum örneği T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü Ulusal Arbovirüs ve Viral Zoonotik Hastalıklar Laboratuvarına gönderildi.
Zika virüs için gerçek zamanlı revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (rRTPCR) testi pozitif olarak sonuçlandı. Olguya ateş ve ağrıları için parasetamol
kullanması, dehidrate kalmaması ve istirahat etmesi önerildi.
SONUÇ: Ülkemizde nadir görülmekle birlikte Zika virüs hastalığı küresel halk sağlığı
için bir tehdit oluşturduğundan ateş, deri döküntüsü, kas ve eklem ağrıları olan
hastalarda endemik bölgeye ziyaret öyküsü varsa Zika virüs enfeksiyonundan
şüphelenilmelidir. Endemik bölgelere seyahat edecek kişiler (özellikle gebeler)
sivrisineklere karşı korunma önlemlerini almalıdırlar.
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SB21
ACİL SERVİSE BAŞVURAN KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARININ
AKTİVİTEYE BAĞLI DİSPNE DURUMLARI VE ÖZ-ETKİLİLİKLERİ
1Elif

Tuğba UYGUN, 2Nuray ŞAHİN ORAK

1İstanbul

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Bölümü Yüksek
Lisans Öğrencisi, İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil
Servis Hemşiresi, İstanbul
2İstanbul Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İstanbul
GİRİŞ ve AMAÇ: Dünya nüfusunun her geçen gün yaşlanması, bireylerin çevresel
faktörlere maruziyetinin artması kronik hastalıkların prevalansında artışa neden
olmaktadır. Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, sosyal ve ekonomik yüke neden olan,
yüksek mortalite ve morbidite sebebi olan en önemli solunum yolu hastalıklarından
biri kronik obstrüktif akciğer hastalığıdır (KOAH). Bu tanıyı alan hastaların sıkça
yönetiminde zorlandıkları ve acil servise başvurmalarına da sebep olan, yaşamlarını
kısıtlayan, hastalığın en belirgin semptomu dispnedir. Bu araştırma acil servise
başvuran KOAH sahip hastaların yaşam aktivitelerine bağlı dispne durumlarını ve özetkililiklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirildi.
GEREÇ ve YÖNTEM: Tanımlayıcı ve kesitsel olarak gerçekleştirilen bu araştırmanın
evrenini 01.06.2018-28.09.2018 tarihleri arasında İstanbul Sultan Abdülhamid Han
Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvuran daha önceden KOAH tanısına
sahip hastalar, örneklemi ise 177 KOAH tanılı hasta oluşturdu. Araştırmaya
başlamadan önce etik kurul ve kurum izni alındı. Veriler ‘Tanıtıcı Bilgi Formu’,
‘London Chest Günlük Yaşam Aktiviteleri (LCGYA) Ölçeği’ ve ‘KOAH Öz-Etkililik
Ölçeği’ kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, standart
sapma, Student T testi, Oneway Anova testi, Pearson Korelasyon Katsayısı ve
Spearman’s Korelasyon Katsayısı analizleri kullanıldı.
SONUÇ: KOAH hastalarının %65’inin erkek, yaş ortalamasının ise 70,38±11,53 yıl
olduğu, hastaların %83,1’inin KOAH nedeniyle daha önce acil servise başvurdukları
tespit edildi. Hastaların LCGYA ölçeği toplam puan ortalaması 46,73±16,08 bulundu.
Hastaların yaşı, meslek grupları, çalışma durumları, ek hastalıkları, ilaç ve sigara
kullanma durumları, spor yapabilme, alet kullanımı, KOAH evresi, acil servise
başvurma durumu, cihaz kullanma durumu, derin nefes ve öksürük egzersizlerini
bilme durumları ile LCGYA arasında anlamlı ilişki tespit edildi.
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KOAH Öz-Etkililik ölçeği puan ortalaması ise 2,49±0,53 olarak tespit edildi. Hastaların
çalışma durumu, sağlık algısı, spor yapabilme, alet kullanma, KOAH evresi, acil
servise başvurma durumu ve cihaz kullanma durumu ile öz-etkililikleri arasında
anlamlı ilişki tespit edildi. Hastaların LCGYA ile öz-etkililik düzeyleri arasında negatif
yönlü, %63,3 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (p<0,01). KOAH
hastalarının günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirirken yaşadıkları dispne
durumunun bireylerin öz-etkililik düzeylerini azalttığı görüldü.
TARTIŞMA: KOAH’lı hastalar, günlük yaşamda gerçekleştirecekleri aktiviteler
sırasında yaşayacakları dispne durumlarından kaçınmak için aktivitelerini
sınırlandırmaktadır. Bu durum hastaların öz-etkililik düzeylerini düşürmekte, yaşam
kalitesini azaltmakta ve bağımsızlık düzeylerini olumsuz etkilemektedir. Başta dispne
olmak üzere yaşadıkları semptomları yönetebilen KOAH hastalarının öz-etkililik
düzeyinin yükselmesi beklenebilir. Bu nedenle KOAH hastalarının dispne semptom
yönetimi açısından desteklenmeleri ve bu desteğin öz-etkililikleri üzerine etkisini
ölçecek çalışmaların yapılması önerilir.
ANAHTAR SÖZCÜKLER: KOAH, öz-yeterlilik, günlük yaşam aktiviteleri, dispne
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SB22
SERUM TSH DÜZEYİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA PERİTONİTİN BİR
PREDİKTÖRÜ OLABİLİR Mİ?
1Süleyman
1S.B.Ü

KARAKÖSE

Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Periton diyalizi (PD), son dönem böbrek hastalığı (ESRD)
yönetiminde mevcut iki diyaliz yönteminden biridir. PD, ilk 1-2 yıl boyunca
hemodiyalizden daha düşük toplam morbidite ile ilişkili olmasına rağmen PD
hastalarında bir çok komplikasyon görülür. Uzun süreli prognozu iyileştirmek için, bu
komplikasyonların nedenlerini anlamak ve tedavi etmek gereklidir. Peritonit, PD
hastalarında en sık komplikasyondur. Bu retrospektif çalışmanın amacı, PD peritoniti
ile ilişkili bilinmeyen olası risk faktörlerini tespit etmektir.
GEREÇ ve YÖNTEM: Bu retrospektif çalışmaya Ocak 2005-Aralık 2016 tarihleri
arasında toplam 845 PD hastası dahil edildi. Demografik ve klinik veriler hasta
kayıtlarından toplandı.
SONUÇ: Sekiz yüz kırk beş olgudan 387’sinde (% 45.8) gözlem döneminde peritonit
peritonit tespit edildi. Peritonit oranı 1/18.5 hasta-aydı. Hastalar peritonit öyküsü olan
ve olmayanlar olarak iki gruba ayrıldı (Tablo 1).
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Tablo 1. Hastaların klinik ve laboratuar sonuçları
Parametreler

Yaş (yıl)

Tüm hastalar
(n = 845)

Peritonit
geçirmeyenler
(n = 458)

Peritonit
geçirenler
(n = 387)

58 ± 13

59 ± 13

57 ± 14

Cinsiyet (Erkek/
Kadın)
BMI (kg/m2)

459 / 386

249 / 209

210 / 177

24.1 ± 3.4

24.1 ± 3.5

24.1 ± 3.3

PD süresi (ay)

23.5 ± 19.5

17.3 ± 16

28.7 ± 20*

343 (40.6%)
145 (17.2%)
73 (8.6%)
36 (4.3%)

181 (21.4%)
72 (8.5%)
37 (4.4%)
22 (2.6%)

162 (19.2%)
73 (8.6%)
36 (4.3%)
14 (1.7%)

128 (15.1%)
120 (14.2%)

84 (9.9%)
62 (7.3%)

44 (5.2%)
58 (6.9%)

10.3 ± 4.7

8.3 ± 2.7*

4.6 ± 7.5

3.5 ± 1

7.8 ± 8*

126 ± 52

127 ± 53

124 ± 49

7.4 ± 3.3

7.9 ± 9

7.7 ± 3

8.7 ± 1.1

8.7 ± 1.2

8.8 ± 1

5 ± 1.8

5.1 ± 1.7

5±2

258 ± 255

236 ± 260

275 ± 236

3.57 ± 0.5

3.7 ± 0.5

3.4 ± 0.5*

2.1 ± 1

2.9 ± 3.3*

187 ± 55

184 ± 49

KBY Etiyoloji
Diyabetik nefropati
Hipertansiyon
Glomerulonefris
Polikistik böbrek
hastalığı
Bilinmeyen
Diğer
Hemoglobin (g/dl)
CRP (mg/dl)
Ure
Kreatinin
Kalsiyum (mg/dl)
Fosfor (mg/dl)
PTH (pg/ml)
Albumin (g/dl)
TSH
Total kolesterol

10.2 ± 2.1

2.7 ± 2.7
186 ± 52
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LDL kolesterol
Trigliserid
Mean Kt/V

109 ± 34

112 ± 42

116 ± 44

177 ± 112

172 ± 107

182 ± 118

2.07 ± 0.64

2.1 ± 0.7

2.1 ± 0.7

137/321

119/268

Vitamin D (evet/hayır)
256 / 589
*P<0.01 peritonit geçirmeyen gruba kıyasla.

Peritonitsiz grupta hemoglobin ve serum albumin düzeyleri peritonit grubundan
anlamlı olarak yüksek bulundu. Ortalama serum TSH düzeyi, peritonit grubunda
anlamlı derecede yüksekti. Tüm hastalar ortanca serum TSH düzeyine göre düşük ve
yüksek olmak üzere iki gruba ayrıldı (Tablo 2).
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Tablo 2. Laboratuvar parametrelerinin serum TSH seviyelerine göre karşılaştırılması
Serum TSH seviyesi
Parametereler

<2

≥2

P değeri

Yaş (yıl)

59 ± 14

59 ± 13

>0.05

BMI (kg/m2)

24 ± 3.5

24.1 ± 3.3

>0.05

PD süresi (ay)

24.8 ± 18

23 ± 20

>0.05

Hemoglobin (g/dl)

9.3 ± 4

9.1 ± 3

>0.05

CRP (mg/dl)

4.1 ± 6

5.3 ± 8

>0.05

Ure (mg/dl)

126 ± 51

125 ± 48

>0.05

Kreatinin (mg/dl)

7.9 ± 4.8

7.7 ± 3.3

>0.05

Kalsiyum (mg/dl)

8.8 ± 1

8.7 ± 1.2

>0.05

Fosfor (mg/dl)

4.9 ± 1.7

5 ± 1.9

>0.05

PTH (pg/ml)

290 ± 231

286 ± 258

>0.05

Albumin (g/dl)

3.5 ± 0.5

3.5 ± 0.5

>0.05

TSH

1.3 ± 0.4

3.8 ± 2

< 0.0001

Total kolesterol

187 ± 53

187 ± 51

>0.05

LDL kolesterol

116 ± 45

113 ± 41

>0.05

Trigliserid

180 ± 103

179 ± 127

>0.05

Mean Kt/V

2 ± 0.6

2.2 ± 0.8

0.003

Peritonit (n)

154

206

0.003

BMI; Vücut kitle indeksi, PD; periton diyalizi, CRP; C-reaktif protein, PTH; Paratiroid
hormonu, TSH; Tiroid uyarıcı hormon
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Yüksek TSH grubu, düşük TSH grubundan anlamlı derecede daha yüksek peritonit
oranına sahipti.
TARTIŞMA: Bizim verilerimize göre hipotiroidizm olan SAPD hastalarının peritonit
riskinin daha yüksek olabileceğini göstermektedir. Bu sonuçlar, CAPD hastalarının
tiroid fonksiyon bozukluğu açısından taranması ve hipotiroidizm uygun şekilde tedavi
edilmesi gerektiğini göstermektedir.
ANAHTAR SÖZCÜKLER: Peritonit, periton diyalizi, CRP, hipotiroidi

176

02 – 04 Mart 2019, Uludağ
SB23
KALP YETERSİZLİĞİ OLAN HASTALARIN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİ VE ÖZ
BAKIM DAVRANIŞLARI
1Meral

GÜNDOĞAN GELİK, 1Şule ECEVİT ALPAR

1Marmara

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kalp Yetersizliği olan hastalarda görülen solunum sıkıntısı, halsizlik,
yorgunluk, egzersiz toleransında azalma, beslenme değişiklikleri zamanla bu
hastalarda umutsuzluğa neden olmaktadır. Umudun korunması, hastaların hastalığa
uyumunu arttırmaktadır. Umutsuzluk hisseden hastalar hastalıklarının tedavisine
katılımda isteksizdir. Bu durum tedaviye aktif katılımı gerektiren kronik hastalıklarda
daha da önem kazanmaktadır. Bu araştırma Kalp Yetersizliği hastalarının umutsuzluk
düzeyleri ve öz bakım davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla kesitsel ve
tanımlayıcı tipte planlandı.
GEREÇ ve YÖNTEM: Araştırmanın örneklemini Haziran-Aralık 2017 tarihleri
arasında İstanbul ilindeki bir eğitim ve araştırma hastanesi kardiyoloji servislerinde
yatan ve araştırmaya katılmayı gönüllü kabul eden toplam 200 hasta oluşturdu.
Verilerin toplanmasında Hasta Tanıtıcı Bilgi Formu, Beck Umutsuzluk Ölçeği ve
Avrupa Kalp Yetersizliği Öz-Bakım Davranış Ölçeği kullanıldı. İstatistiksel analizler
için NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 (Kaysville, Utah, USA)
programı kullanıldı.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 61.01±13.24, %72.5’i erkek, %74.5’i evli,
%64.5’inde diyabet ve %66.4’ünde hipertansiyon, New York Kalp Birliğinin (NYHA)
sınıflamasına göre %40.5’inin NYHA IV sınıf, sol ventrikül EF ölçümleri ortalama
26.40±9.40 olarak belirlendi. Umutsuzluk ölçeği ortalama puanı 11.56±4.18 ve
ölçeğin alt boyutlarından; gelecek ile ilgili düşünceler ve beklentiler alt boyutundan
2.87±1.47, motivasyon kaybı alt boyutundan 5.75±1.72 ve umut alt boyutundan
2.94±1.94 puan aldıkları saptandı. Avrupa Kalp Yetersizliği Öz-Bakım Davranış
Ölçeği ortalama puanı 41.80±6.96 olarak belirlendi. Beck Umutsuzluk Ölçeği toplam
umutsuzluk puanı ile Avrupa Kalp Yetersizliği Öz-Bakım Davranış Ölçeği toplam
puanı arasında pozitif yönlü (toplam umutsuzluk puanı arttıkça, avrupa kalp
yetersizliği öz-bakım davranış puanı da artan) istatistiksel olarak anlamlı ilişki
saptandı. (r=0.509; p=0.01; p<0.01).
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SONUÇ ve TARTIŞMA: Hastaların umutsuzluk düzeylerinin yüksek oluşu öz-bakım
davranışlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Hastaların öz-bakım davranışlarının
arttırılması için umutsuzluk ile başetme yöntemlerinin öğretileceği eğitim
programlarının düzenlenmesi önerilmektedir.

178

02 – 04 Mart 2019, Uludağ
SB30
KRONİK HASTALIĞA SAHİP HASTALARIN İLAÇ KULLANMAYA İLİŞKİN SAĞLIK
İNANÇLARI İLE TEDAVİYE UYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
1Esra

ÖZER, 2Nuray ŞAHİN ORAK

1Marmara

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Hemşirelik
Esasları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Hemşirelik
Esasları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi, İstanbul
GİRİŞ ve AMAÇ: Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri
Sıklığı Çalışma Raporuna göre bulaşıcı olmayan hastalıklar arasında ilk üç sırada
hipertansiyon, diyabet ve kronik obstrüktif akciğer hastalıkları (KOAH) yer almaktadır.
Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı çalışmalarda ise kronik hastalıklarda ilaçların doğru
kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bu çalışma, aile sağlığı merkezine başvuran kronik
hastalıklardan hipertansiyon, diyabet veya KOAH hastalıklarından sadece birine sahip
hastaların ilaç kullanmaya ilişkin sağlık inançları ile tedaviye uyumları arasındaki
ilişkiyi değerlendirmek amacıyla planlandı.
GEREÇ ve YÖNTEM: Tanımlayıcı, ilişki arayıcı ve kesitsel türdeki bu çalışmanın
evrenini Haziran 2018 - Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul Sağlık Müdürlüğü’ne
bağlı bir Aile Sağlığı Merkezi’ne başvuran hastalardan hipertansiyon, diyabet veya
KOAH tanılarından sadece birine sahip hastalar oluşturdu. Örnekleme her gruptan 70
olmak üzere 210 hasta alındı. Verilerin toplanmasında kronik hastalığa sahip
hastaların sosyo-demografik özelliklerini değerlendirmek amacıyla anket formu,
katılımcıların ilaç kullanmaya ilişkin inançlarını ölçmek için “İlaç Kullanmaya İlişkin
Sağlık İnanç Ölçeği”, ilaç tedavilerine uyumunu ölçmek için “İlaca Uyum ve Reçete
Yazdırma Ölçeği” kullanıldı. Ölçek puanları değerlendirilirken; İlaç Kullanmaya İlişkin
Sağlık İnanç Ölçeğinden alınan puan arttığında hastaların sağlık inanç algılarında
olumluluğun arttığı, İlaca Uyum ve Reçete Yazdırma Ölçeğinden alınan puan
düştükçe hasta uyumun yükseldiği şeklinde yorumlanması gerektiği belirtilmektedir.
Ölçeklerin bu çalışmanın örneklemindeki güvenilirliklerini belirlemek üzere iç
tutarlılıkları incelendi. Ölçeklerin Cronbach's Alpha değerleri sırasıyla 0.97 ve 0.88
olarak tespit edildi. Çalışma öncesi İl Sağlık Müdürlüğünden ve etik kuruldan yazılı,
katılımcılardan sözlü izin alındı. Veriler sayı, yüzde, ortalama, standart sapma,
spearman korelasyon, grup karşılaştırmalarında bağımsız gruplarda t testi ve Anova
testi ile analiz edildi.
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SONUÇ ve TARTIŞMA: Kronik hastalığa sahip hastaların yaş ortalamasının 54±7.3
yıl, katılımcıların %59’unun kadın olduğu ve %91.9’unun yalnız yaşamadığı belirlendi.
Hastaların %64.3’ünün ilköğretim mezunu ve %98.1’inin sosyal güvencesinin olduğu;
%10’unun zamanı olmadığı için ilaç uyumunda problem yaşadığı tespit edildi.
Hastaların %24.8’inin tedavi süresinin 1-5 yıl arasında olduğu saptandı. Araştırmaya
katılan grubun puan ortalamaları İlaç Kullanmaya İlişkin Sağlık İnanç Ölçeği için
126±29.7, İlaca Uyum ve Reçete Yazdırma Ölçeği için ise 12±3.93 olarak belirlendi.
Araştırmaya katılan hastaların sağlık inanç algıları ile tedaviye uyumları arasındaki
ilişki her grup için ayrı ayrı değerlendirildiğinde; KOAH hastaları için zayıf, diyabet
hastaları için iyi, hipertansiyon hastaları için orta düzeyde negatif yönde anlamlı ilişki
bulundu. Gruplar arasında, hastaların sahip oldukları kronik hastalığa göre sağlık
inanç algısı açısından istatistiksel anlamlı fark bulunmadı. Hastaların sahip oldukları
kronik hastalığa göre tedaviye uyumları karşılaştırıldığında gruplar arasında
istatistiksel anlamlı farkın hipertansiyon ve KOAH hastaları arasında çok yüksek
düzeyde (p<0.001), diyabet ve KOAH hastaları arasında ise yüksek düzeyde (p<0.01)
olduğu bulundu. KOAH hastalarının tedaviye uyumları hipertansiyon ve diyabet
hastalarından daha yüksekti. Hastaların sağlık inanç algıları iyileştikçe tedaviye
uyumlarının da arttığı tespit edildi. KOAH hastalarının tedaviye uyumlarının
hipertansiyon ve diyabet hastalarından daha yüksek olması, hastalık
semptomlarından daha çok etkilenmelerine bağlanabilir. Kronik hastalıklara sahip
hastaların sağlık inanç algılarını olumlu yönde geliştirmek ve tedaviye uyumlarını
arttırmak üzere verilen eğitim ve danışmanlıkların, hastaların tedaviye uyumu
üzerindeki etkisinin incelendiği çalışmaların yapılması önerilebilir.
ANAHTAR KELİMELER: Hipertansiyon, KOAH, Diyabet, Hasta Uyumu, İlaç
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SB33
IGG4 İLİŞKİLİ HASTALIĞA SAHİP OLGULARIMIZIN DEMOGRAFİK VE KLİNİK
ÖZELLİKLERİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
1Muhammet
2Ediz

ERDEM, 2Burcu YAĞIZ, 2Tuğba OCAK, 2Yavuz PEHLİVAN,
DALKILIÇ

1Uludağ
2Uludağ

Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı,

Bursa
GİRİŞ ve AMAÇ: IgG4 ilişkili hastalık (IgG4-RD), çeşitli organ ve sistemleri etkileyen,
tipik patolojik bulgular ve artmış IgG4 düzeyleri ile seyreden son yıllarda tanımlanmış
sistemik bir hastalıktır. Ancak daha önceleri başka isimlerle literatürde yer almış bir
grup hastalık olduğu görülmüştür. Tipik histopatolojik bulgular IgG4+ plazma hücre
infiltrasyonu, storiform fibrozis ve obliteratif flebittir. Serum IgG4 konsantrasyonları
genellikle yararlı kabul edilse de bunların patogenezdeki direkt rolü gösterilememiştir
ve hastalarının yaklaşık %30'unda normal serum IgG4 konsantrasyonları vardır.
Patofizyolojisinin ve tanı kriterlerinin açıklığa kavuşturulması devam etmektedir. Bu
çalışmada, IgG4-RD ile merkezimizde takipli hastaların klinik özelliklerini, tedavilerini
ve sonuçlarını tanımlamayı amaçladık.
GEREÇ ve YÖNTEM: Kliniğimizde 2016-2018 yılları arasında IgG4-RD tanısı alan
tüm hastaların tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi ve verilere hastane veri
tabanı kullanılarak ulaşıldı. Tanıda 2012’ de iki Japon çalışma grubu tarafından
oluşturulan tanı kriterleri kullanıldı: 1. Tek ya da multipl organda diffüz/lokalize şişlik
ya da kitle/nodüler lezyon 2. Artmış serum IgG4 düzeyleri (≥135 mg/dl) 3.
Histopatolojik bulgular. Kesin tanı: 1+2+3, kuvvetle olası tanı: 1+3 ve olası tanı: 1+2
olarak sınıflandırıldı.
BULGULAR: Çalışmada yer alan 14 hastanın 9 (% 64,2)’u kadındı. Tanı anındaki
yaş ortalaması 45,5 idi. Semptom ile tanı arasında ortanca süre 4 aydı (1-48 ay). En
sık görülen organ tutulumu retroperitoneal fibrozisti (% 28,4). Toplamda 13 hastanın
serum IgG4 düzeylerine ulaşılabildi ve hastaların % 76,9’unda IGG4 seviyesi yüksekti
(Tablo-1). Hastaların tanı anında 9’unda (% 64,2) sedimantasyon ve 8’inde (% 57,1)
CRP değerleri yüksek saptandı. Tedavinin her aşamasında prednizolon kullanıldığı
görüldü (% 92,6).
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TARTIŞMA: IgG4-RD, nadir görülen, tipik histolojik özelliklere sahip, otoimmün
fibroinflamatuvar bir hastalıktır. Hastalık ile ilgili bilgiler son zamanlarda artmaya
başlamış olsa da izlem ve tedavi için net bir kılavuz halen bulunmamaktadır.
Kortikosteroidler tedavinin temelini oluştursa da, hastaların yaklaşık % 40'ında ilk yıl
içinde nüks olur. Dirençli olgularda azatioprin ya da mikofenolat mofetil gibi
immünsupresif tedaviler gündeme gelebilir. Tekrarlayan ya da refrakter hastalığı olan
olgularda rituksimab umut verici görünmektedir.
Tablo-1: Başvuru anındaki demografik ve klinik ozellikler
Parametre
Yaş, ortalama
Cinsiyet n (%)
Kadın
Erkek
Organ tutulumları n (%)
Orbital pseudotümör
Orbital miyozit
Retroperitoneal fibrosis
Major tükrük bezi
Pankreatit
Akciğer (Kitle)
LAP (Abdomen)
Cilt
ESR (mm/h), ortanca (Min-Max)
CRP (mg/dl), ortanca (Min-Max)
IGG4 düzeyi (mg/dl)
ortanca (Min-Max)
Tanı (%)
Kesin
Kuvvetle Olası
Olası
Tedavi n (%)
Prednizolon Monoterapi
Prednizolon+AZA
Prenizolon+Rituximab
Tedavisiz izlem
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Sonuç
45,5
9, %64,2
5, %35,8
3, % 21,4
1, % 7,1
4, % 28,4
2, % 14,2
1, % 7,1
1, % 7,1
1, % 7,1
1, % 7,1
52 (3-120)
0,8 (0,3-12,8)
284 (26,8-3090)
5, % 35,7
3, % 21,4
6, % 42,8
4, % 28,4
3, % 21,4
6, % 42,8
1, % 7,1
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ERİŞKİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HEMODİYAFİLTRASYON UYGULANAN
AKUT BÖBREK HASARI OLGULARININ ANALİZİ
1Sibel

ERSAN

1Sağlık

Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji
Bölümü, İzmir
GİRİŞ ve AMAÇ: Yoğun bakım hastaları eşlik eden morbiditelerinin yanı sıra böbrek
işlevlerini bozacak çok sayıda faktöre maruz kalmaktadırlar. Hastaların %20 ile
60’ında yatış süreleri boyunca akut böbrek hasarı (ABH) gelişmekte ve mortalite
oranını %50’lere çıkarmaktadır. Bu grup hastada sürekli renal replasman tedavilerinin
(SRRT) böbrek ve hasta sağkalımına olumlu katkı sağladığı ileri sürülmektedir.
Güncel kılavuzlar özellikle hemodinamik olarak stabil olmayan hastalarda ve
intrakraniyal hipertansiyon riski bulunan ABH olgularında renal replasman tedavisi
olarak sürekli modaliteleri önermektedir. Çalışmamızda erişkin yoğun bakım
ünitesinde
sürekli
renal
replasman
modalitesi
olarak
sürekli
venövenözhemodiyafiltrasyon (SVVHDF) uyguladığımız ABH olgularının özellikleri
incelenmiştir.
GEREÇ ve YÖNTEM: Retrospektif olarak planlanan bu çalışmada Ocak 2017-Aralık
2017 tarihleri arasında erişkin yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) 48 saatten uzun süreli
takip edilen ve hemodiyafiltrasyon uygulanan ABH olguları incelendi. ABH tanısı
Böbrek Hastalıklarında Toplam Sonlanım İyileştirmesi (KDIGO) 2012 kılavuzu
kriterlerine göre konuldu. Hasta verilerine elektronik hastane işletim programında
hemodiyafiltrasyon (HDF) tedavisinin işlem kodu girilerek ulaşıldı. Hastalara ait
demografik, klinik, laboratuvar veriler, yoğun bakım yatış süreleri ve hastane içi
mortalite oranları kaydedildi.
SONUÇ: Bir yıllık dönemde YBÜ’nde takip edilen 785 hastadan doksanında (%11.5)
ABH gelişmiştir. Olguların %51.1’ine (46 hasta, 27 erkek/19 kadın, yaş ortalaması
66.54±14.41 yıl) SVVHDF uygulanmıştır. Olgularda en sık yatış nedenleri sırasıyla
sepsis (%47.8) ve kardiyolojik hastalıklar (%26.1) olmuştur. Hipertansiyon ve kardiyak
hastalıklar en sık eşlik eden komorbiditelerdir. Mortalite riski tahmininde kullanılan
basitleştirilmiş akut fizyoloji skoru (SAPS II) değerlerinin yüksekliği (ortalama
73.4±27.14), ortalama arter basıncı <70 mmHg olması, olguların %90’ından
fazlasında vazopresör kullanılması, çoklu organ disfonksiyonları bulunması
(transaminaz yükseklikleri) ve laktik asidoz karakteristik bulgulardır.
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Hastaların ortalama YBÜ yatış süresi 5.59±4.86 gün ve hastane içi mortalite oranı
%73.9 bulunmuştur.
TARTIŞMA: Yoğun bakım ünitelerinde renal replasman tedavisi gereksinimi olan
ABH olgularında sıklıkla SRRT modaliteleri önerilmektedir. Kritik hastaların takip ve
yönetimindeki iyileşmelere ve renal replasman tedavi yöntemlerindeki teknolojik
ilerlemelere rağmen ABH gelişmesi halinde mortalite oranı %50 üzerinde
seyretmektedir. Hastane-içi mortalite oranları ilaca bağlı ABH gelişen olgularda
yaklaşık olarak %30 iken çoklu organ işlev bozukluğu olanlarda %90’a ulaşmaktadır.
Çalışmamızda literatür ile uyumlu olarak çalışma grubunda hastane-içi mortalite oranı
yüksek bulunmuştur. Hastalara ait faktörlerin yanı sıra YBÜ’nde uygulanan invaziv
girişimler ve çoklu nefrotoksik ajan kullanımları hem ABH progresyonuna hem de
yüksek mortalite oranına katkıda bulunmaktadır.

184

02 – 04 Mart 2019, Uludağ
SB36
TİROİD KANSERLİ HASTALARIN TAKİBİNDE GÖRÜLEN İKİNCİ PRİMER
KANSERLER
1Melia

KARAKÖSE

1Necmettin

Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma
Hastalıkları Bilim Dalı, Konya
GİRİŞ ve AMAÇ: Tiroid kanserleri en sık görülen endokrin malignitedir. Ancak son
zamanlarda insidansı diğer malignitelerden daha hızlı artmaktadır. Tiroid kanseri
vakalarının uzun dönem takiplerinde meme kanseri görülme olasılığının ve meme
kanseri vakalarının uzun dönem takiplerinde tiroid kanseri görülme olasılığının arttığı
farklı çalışmalarla gösterilmiştir. Bu çalışma ile tiroid kanserli hastaların takibinde
görülen ikinci primer kanserlerin sıklığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEM: Bu retrospektif kesitsel çalışmada, Necmettin Erbakan
Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Kliniği’nde 2004-2018 yılları arasında
tiroid kanseri tanısı ile takip edilen 1196 hasta değerlendirildi. Hastaların demografik
özellikleri, radyoloji ve patoloji sonuçları kaydedildi. Tiroid kanseri hastalarının
kendilerinde eşlik eden ikinci malignite varlığı sorgulandı.
SONUÇ: Çalışmada 985 (%82.4) kadın (ortalama yaş=46.1±13.3 yıl) ve 211(%17.6)
erkek (ortalama yaş=49.9±14.2 yıl) hasta değerlendirildi. Ortanca takip süresi 63 ay
(2-164 ay)’dı. Patolojik tanılar; papiller mikrokarsinom 375 (%31.4) hastada, papiller
tiroid kanseri 732 (%61.2), foliküler tiroid kanseri 38 (%3.2), medüller tiroid kanseri 19
(%1.6), papiller mikrokarsinom ve medüller tiroid kanseri birlikteliği 2 (%0.2),
indiferansiye tiroid kanseri 3 (%0.3), az diferansiye tiroid kanseri 2 (%0.2) ve hurthle
hücreli kanser 25 (%2.1) vakada saptandı. Tiroid kanseri vakaları başka kanser
varlığı açısından sorgulandığında 1196 hastanın 1126 (%94.1)’sında ek kanser yoktu,
70 hastada (%5.9) ikinci bir malignite eşlik etmekteydi. Eşlik eden ikinci maligniteler;
24 (%2) hastada meme kanseri, 8 (%0.7)’inde cilt kanseri, 5 (%0.4)’inde renal hücreli
kanser, 5 (%0.4) vakada akciğer kanseri, 5 (%0.4) vakada kolon kanseri, 5 (%0.4)
vakada lenfoma, 4 (%0.3) vakada endometrium kanseri ve 14 vakada da diğer nadir
kanser türleri (Tablo 1) ile birlikteliği saptandı.
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TARTIŞMA: Bu çalışma ile tiroid kanseri vakalarının uzun dönem takiplerinde eşlik
eden en sık ikinci primer malignitenin meme kanseri olduğu bununla birlikte diğer
kanserlerinde (cilt kanseri, renal hücreli kanser, lenfoma, kolon, akciğer ve
endometrium kanseri) varlığı tespit edildi. Daha fazla olgu sayısı ve daha uzun süre
takip ile yapılacak olan çalışmalar bu konuda bize daha iyi yol gösterici olacaktır.
Tablo 1. Tiroid kanseri hastaların takibinde görülen ikinci primer kanserler
İkinci primer kanser

n

Meme kanseri

24 (%2)

Cilt kanseri

8 (%0.7)

Akciğer kanseri

5 (%0.4)

Kolon kanseri

5 (%0.4)

Renal hücreli kanser

5 (%0.4)

Lenfoma

5 (%0.4)

Endometrium kanseri

4 (%0.3)

Prostat kanseri

3(%0.3)

Over kanseri

3(%0.3)

Karsinoid tümör

1(%0.1)

Parotis kanseri

1(%0.1)

Mesane kanseri

1(%0.1)

Kaposi sarkomu

1(%0.1)

Mide kanseri

1(%0.1)

Hair cell lösemi

1(%0.1)

Nazofarinks kanseri

1(%0.1)

Santral sinir sistemi kanseri

1(%0.1)
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SPONDİLOARTROPATİSİ OLAN HASTALARIN STEROİD OLMAYAN
ANTİİNFLAMATUAR İLAÇ KULLANIM UYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
1Selime
1Bursa

ERMURAT

SBÜ Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Bilim Dalı,

Bursa
GİRİŞ ve AMAÇ: Spondiloartropati (SpA), kronik inflamatuar bir hastalıktır. SpA
tedavisinde temel hedef; inflamasyonun kontrolü, ağrı, sabah tutukluğu ve yorgunluk
gibi klinik semptomları iyileştirmek, hastalık progresyonunu veya yapısal hasarı
önlemek, fiziksel işlevleri korumak ve yaşam kalitesini arttırmaktır. SpA’nin optimal
tedavisi farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavilerin kombinasyonundan
oluşmaktadır. SpA tedavisinde non-steroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ), birinci
basamak tedavi olarak görünmektedir. Çalışmamızda SpA hastalarının NSAİİ
kullanımındaki uyumunu değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışmamıza 86 aksiyel SpA hastası dahil edildi. Hastalara
NSAİ ilaçların tedavideki önemi hem sözel hem de yazılı olarak anlatıldı. NSAİİ‘ların
hastalığın sadece semptomatik tedavi için değil, aynı zamanda hastalığı modifiye
etmek için de kullanıldığı, radyolojik progresyonu azalttığı, antiinflamatuar etkisinden
faydalanıldığı, bu nedenle ilacı düzenli ve tam dozda almanın ne kadar önemli olduğu
vurgulamarak belirtildi. Bu açıklamalar sonrası kontrollere gelen hastaların ilaç uyumu
anket ile değerlendiridi. Hastaların eğitim durumu, meslekleri kaydedildi. Modifiye
Morisky ölçeği anket soruları kullanıldı. Bu ankete göre hastaların % 40,7’sinin (n=35)
ilaçlarını düzenli almadığı, % 55,8’nin (n=48) zamanında almaya dikkat etmediği, %
54,6’sının (n=47) kendini iyi hissettiğinde ilaçlarını almayı bıraktığını, % 33.7’sinin
(n=29) kendini kötü hissettiğinde bunun ilaca bağlı olduğunu düşünüp ilacı almayı
kestiği, % 29,1’nin (n=25) ilaçlarının uzun dönem yararlarını bilmediğini belirttiği, %
26,7’sinin (n=23) ilaçlarını bazen zamanı geldiği halde yazdırmayı unuttuğu
kaydedildi. Hastalara uzun dönem NSAİ ilaç kullanımı sorulduğunda % 83,7’sinin
(n=72) uzun dönem bu ilaçları kullanmak istemediği tesbit edildi. En çok korktukları
yan etkinin ise böbrek yetmezliği olduğu kaydedildi.
SONUÇ ve TARTIŞMA: SpA tedavisinde NSAİ ilaçlar birinci basamak olarak
kullanılır. Hastalara bu ilaçların hem yan etkileri hem faydaları anlatılarak bu ilaçlar
maximum günlük dozda kullanılmalıdır. NSAİİ’larla tedavi başlandıktan 2 hafta sonra
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tedaviye yanıtı değerlendirerek iyi yanıt varsa tedaviye aktif hastalık boyunca devam
edilmesi, yoksa başka bir NSAİİ’a geçilmesi önerilir.
Çalışmamızda hastalara ilaçların hem etki hem yan etkileri anlatıldığı ve hastalığın
progresif ysapısal hasarını engellemedeki etkisi ayrıntılı anlatıldığı halde hastaların bu
ilaçları kullanmadaki uyumunun düşük olduğu ve uzun dönem yan etkilerinden
korktukları için tedaviye devam etmek istemedikleri ve kendiliğinden tedaviye ara
verdikleri saptandı.
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DÜNYA DİYABET SALGINI!
1Emel

S. GÖKMEN, 1Kübra E. YAVUZ

1Eyüpsultan

Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Diyabetes Mellitus (DM) her geçen gün artan hasta sayısı ile kontrol altında
tutulmazsa tüm vücutta çeşitli komplikasyonlara ve her yaşta ölümlere yol açabilen
yaşam boyu izlem ve tedavi gerektiren önemli bir halk sağlığı sorunudur. Tip 2 DM,
belirtilerinin erken dönemde görülmemesi nedeniyle tanı konulmadan yıllar önce
başlamaktadır. TURDEP-II çalışması göstermiştir ki; diyabetli erişkinlerin yaklaşık
yarısı hastalığın farkında değildir. Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) 2017
verilerine göre dünyada 425 milyon yetişkin DM hastası vardır. Ülkemizde de DM
görülme oranı beklenenin çok üstünde artmaktadır. Türkiye’de 12 yılda DM sıklığı
%90, obezite ise %44 oranında artmıştır. DM ve komplikasyonları bireylere ve
ülkelere giderek artan bir ekonomik yük oluşturmaktadır. Çalışmamız 14 Kasım dünya
diyabet günü etkinliği kapsamında sağlıklı/diyabetli erişkinlerde yapılan rastlantısal
kan şekeri ölçümlerini ve diyabet farkındalıklarını değerlendirmek amacıyla
tanımlayıcı olarak planlanmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışmamız İstanbul Eyüpsultan Devlet Hastanesine poliklinik
kontrolü için gelen hastalar ve yakınları ile yapılmıştır. Kişilerin rastlantısal kan şekeri,
boy ve kilo ölçümü yapılmış, diyabet hastalığı ve ailede diyabetli birey varlığı,
egzersiz yapma durumu ve sigara/alkol kullanım alışkanlıkları sorgulanmıştır. Veriler
SPSS istatistiksel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Araştırmamıza 82 kadın (69%), 36 erkek (31%) olmak üzere toplam
118 gönüllü katılmış olup yaş ortalamaları 50.4’tür. Katılımcıların %78’i fazla kilolu
veya obezdir ve %72’si düzenli egzersiz yapmamaktadır.%30’u sigara/alkol
kullanmaktadır. Hareketli yaşamın obeziteyi önlemedeki önemi ortadadır. Rastlantısal
kan şekeri ölçümü sonucuna göre grubun %61’inde BGT/BAT tespit edilmiştir. Bu
kişilerin %66’sı kadın ve %34’ü erkek, %84’ü fazla kilolu veya obez, %70’i düzenli
egzersiz yapmamakta, %31’i sigara/alkol kullanmakta ve %72’si DM hakkında hiç
eğitim almadıklarını bildirmektedirler. Özbal ve ark. yaptığı çalışma halkın diyabet
hakkında yeterince bilinçli olmadığını, doğru bilinenlerin yanında eksik ya da yanlış
bilgilerin oldukça fazla olduğunu göstermiştir. Bilinen diyabeti olan hasta sayısı 20 ve
bu kişilerden 4’ünün rastlantısal kan şekeri 140 mg/dl üzeri saptanmıştır. Diyabet
tanısı olan 20 kişiden diyabet eğitimi almayan 15 kişidir.
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Bu 15 kişiden 13 kişi düzenli egzersiz yapmamakta, 11 kişi fazla kilolu veya obez, 6
kişinin kan şekeri 200 mg/dl üzerinde ve 3 kişi sigara alkol kullanmaktadır. Diyabet
eğitimi alan 5 kişiden 2 kişi düzenli egzersiz yapmakta,3 kişi sigara/alkol
kullanmamaktadır. Tavakolizadeh ve ark. yaptıkları çalışmada eğitim sonrası
diyabetik hastaların kan şekerlerinin anlamlı şekilde düştüğünü, diyet ve egzersiz
alışkanlıklarının olumlu yönde değiştiğini göstermişlerdir. Gönüllülerin %84’ü diyabet
eğitimi almamıştır. Ailesinde diyabet hastalığı mevcut olan 50 kişinin %88’i diyabet
eğitimi almamıştır. Özbal ve ark. yaptıkları bir çalışmada ailesinde diyabet öyküsü
bulunan bireylerin, alınması gereken tedbirler hakkında yeterince bilinçli olmadığını ve
bu nedenle gerekli önlemleri almadığını ya da kısmen aldığını göstermektedir.
Ailesinde ve kendisinde diyabeti olanların oranı ise %8.4’tür. Bilinen diyabeti olmayıp
ailede diyabet hastası olan 40 kişinin %67.5’inde BGT/BAT tespit edilmiştir. Genetik
faktör diyabet gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.
SONUÇ: Dünyadaki diyabetli birey sayısındaki endişe verici artış, diyabetle yaşama
uyumda karşılaşılan güçlükler, ağır seyreden komplikasyonlar, yüksek maliyet gibi
pek çok neden diyabetin önlenmesi, tanısı ve kontrolüne yönelik kapsamlı
çalışmaların yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Halkın diyabet konusundaki
farkındalığının ve bilincinin iyileştirilmesine kuvvetle ihtiyaç vardır. Diyabet riski
taşıyan bireylerin erken tanınması ve tedavi edilebilmesi, diyabetli bireylerin ve risk
altındaki bireylerin konu hakkında bilgi durumunun tespit edilerek gerekli eğitimi
alması bireylerin sağlıklı yaşam kalitesini artıracağı gibi sağlık sistemine getirdiği yükü
de azaltacaktır.
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MİDE KANSERİNDE MPV VE MPV/PC ORANININ PROGNOZA ETKİSİ
1Hülya

ERTAŞ, 2Mehmet ARHAN

1Bursa

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji BD, Bursa
Koru Hastanesi, Ankara

2Ankara

AMAÇ: Maligniteler salgıladıkları sitokin ve benzeri faktörlerle hiperkoagülabl ortam
yaratarak koagülasyon kaskadı elemanlarının hızlı tüketilmesine neden olmaktadır.
Özellikle trombosit tüketim hızında artış ile mean platelet volum(MPV) ve platelet
distribution width(PDW) gibi trombosit boyut değişikliğini yansıtan belirteçlerde
anlamlı değişiklik oluştuğu saptanmıştır. Birçok malignite de bu belirteçlerin
prognostik değeri araştırılmıştır. Kemoterapi, radyoterapi ve tüketime bağlı
trombositopeninin özellikle MPV değerinde değişikliğe neden olması tek başına MPV
yerine MPV/trombosit (MPV/PC) oranı ile birlikte değerlendirilmesinin daha uygun
olacağını göstermiştir. Mide kanseri özellikle hiperkoagülabiliteye bağlı olarak gelişen
Dissemine İntravasküler Koagülasyon ( DIK) ve venöz tromboembolinin (VTE) en
fazla görüldüğü malignitelerden biridir. Çalışmamızın amacı MPV ve MPV/PC nin
mide kanserinde prognostik değerini araştırmaktır.
MATERYAL ve METOT: Çalışmaya Eylül 2013- Nisan 2014 tarihleri arasında Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde mide kanseri tanısı ile takip edilen toplam 92
hasta ve Gastroenteroloji poliklinğine başvuran 29 sağlıklı kontrol grubu alındı . Erken
evre olup opere olan hastaların operasyon öncesi ve ileri evre olanların ise
kemoradyoterapi öncesi tam kan sayımı verileri, kontrol grubunun ise poliklinik
başvuru verileri kullanıldı. Çalışmaya son 6 ay içerisinde VTE ve kardiyak hastalık
öyküsü olanlar dahil edilmedi.
BULGULAR: Mide kanseri ile takip edilen hastaların MPV, MPV/PC değerleri kontrol
grubu ile karşılaştırılmış ve anlamlı düşük bulunmuştur . Evre 1 de ortalama MPV
8.66 fL, evre 2 de 8.25 fL , evre 3 de 7.59 fL, evre 4 de ise 8.56 fL saptanmış ve
istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmasına rağmen evreler arasında korelasyon
gösterilememiştir.
SONUÇ: MPV ve MPV/PC değerlerinin mide kanserinde prognostik değeri net
değildir ve ileri araştırmalara ve ek belirtecin tespitine ihtiyaç vardır.
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SB43
AKUT PANKREATİT ŞİDDETİNİN HEMATOLOJİK PARAMETRELERLE
DEĞERLENDİRİLMESİ
1Erhan
1Fırat

ÖNALAN

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut Pankreatit (AP) %6-10 mortalitesi olan pankreas bezinin ani
başlangıçlı inflamasyonudur. Ciddi akut pankreatiti olan hastalarda multiorgan
disfonksiyonu gelişmektedir. Bu ciddiyeti belirlemek için hızlı biyokimyasal tetkiklerle
alakalı çalışmalar yapılmaktadır.Bu çalışmada sistemik inflamasyon ile ilişkili bir
marker olduğu gösterilen platelet lenfosit oranı (PLO) ve neutrofil lenfosit
oranını(NLO) gibi hemogram parametrelerinin akut pankreatit tanısı alan hastaların
ciddiyetini öngörmedeki değerliliğini inceleyeceğiz.
GEREÇ ve YÖNTEM: Mart 2017-Eylül 2018 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi'nde İç hastalıkları ve gastroenteroloji polikliniğine başvuran akut
pankreatitli hastaların verilerini retrospektif olarak inceledik.
SONUÇ: Çalışılan 273 hastanın 173’ü akut pankreatitli olup 100 tanesi sağlıklı kontrol
grubuydu.273 kişinin 116 tanesi erkek 157 tanesi kadındı. Akut pankreatitli grubun
yaş ortalaması 62,25 ± 22,14 yıl iken sağlıklı grubun yaş ortalaması 36,6±10,7 idi. En
sık etiyolojik faktörler sırasıyla biliyer taş(n=97) ve nonbilier nedenler (n=76) idi.
Hastaların 137 (%79,1 ) ünde hafif pankreatit, 36 (%20,8) inde şiddetli pankreatit
vardı. Platelet lenfosit oranı(PLO) ve nötrofil lenfosit oranı(NLO) akut pankreatitli
grupta sağlıklı kontrol grubuna göre daha yüksek saptandı ( p<0,001). Platelet lenfosit
oranı ve nötrofil lenfosit oranı(NLO) ile başvuru anındaki ranson kriterlerinden AST,
LDH, WBC ve glukoz ile arasında pozitif korelasyon tespit edildi (sırasıyla P<0.001;
P<0.001; P<0.001; P<0.05).
TARTIŞMA: Sonuç olarak bu çalışmada, kolay ve hızlı bakılabilen, non-spesifik
inflamatuar belirteç olan PLO ve NLO'nun, akut pankreatitli grup ile sağlıklı kontrol
grubu incelendiğinde akut pankreatitli hastalarda hastalığın ciddiyetini göstermede
bağımsız bir öngördürücü olduğu gösterilmiştir. Ayrıca akut pankreatitli grubu kendi
içerisinde Ranson Skoru <3 olan hasta grubu ve Skoru≥3 olan hasta grubu olarak
karşılaştırdığımızda PLO ve NLO'nun hastalığın ciddiyetini göstermede bağımsız bir
öngördürücü olduğunu gördük. PLO ve NLO akut pankreatit şiddetini belirlemede
klinisyene yardımcı olacak parametreler olarak kullanılabilir.
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Elde ettiğimiz bu verilerin daha verimli ve anlamlı olması adına geniş prospektif
çalışmalarla araştırılması gerekmektedir.
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SB44
MAYALANMIŞ EV YOĞURDUNUN HELİKOBAKTER PYLORİ ERADİKASYONUNA
ETKİSİ
1Şengül

AYDIN YOLDEMİR

1Okmeydanı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

AMAÇ: Helikobakter pilori(Hp) kronik gastrit, peptik ülser ve gastrik malignitenin
patogenezinde yer alan tüm dünyada yaygın olarak görülen bir enfeksiyondur.
Kullanılan tedavilerin etkinliği ve Hp 'nin antibiyotik direnci nedeni ile yeni arayışlar
gündeme gelmiştir. Tedaviye probiyotik içeren yoğurt ilavesinin Hp eradikasyon
oranlarını anlamlı derecede arttırdığını gösteren çalışmalar vardır. Bu çalışmada
birinci basamak standart 3’lü tedaviye evde mayalanmış taze yoğurt eklenmesinin Hp
eradikasyon hızına ve hasta uyumu üzerine etkisi araştırdık.
GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışmaya dispepsi sebebiyle üst gastrointestinal endoskopisi
yapılan 147 hasta alındı. Endoskopik incelemede histolojik yöntemle Hp enfeksiyonu
teşhis edilen hastalara eradikasyon tedavisi verildi. Hastaların evde mayalanmış
yoğurt tüketimi sorgulandı. Reçete edilen ilaçların %80’inden fazlasını alan hastalar
tedaviye uyumlu kabul edildi. Tedavi bitiminden 4 hafta sonra, Hp eradikasyonu
gaitada Hp antijen testi ile değerlendirildi.
BULGULAR: ITT analizde yoğurt+ 3’lü tedavi alan 87 hastanın 50’sinde(%57.4),
sadece 3’lü tedavi alan 60 hastanın 21’inde(%39) eradikasyon sağlandı. PP analizde
yoğurt+ 3’lü tedavi alan 65 hastanın 50’inde (%76.9), sadece 3’lü tedavi alan 40
hastanın 21’inde (%52.5) Hp eradikasyonu sağlandı. Yoğurt+3’lü tedavi alanlarda
daha iyi eradikasyon oranları elde edildi (p=0.009; p=0.028). Tedavi sonrası gaitada
antijen testi sonrası 34 hastada Hp(+) saptandı. Hp(+) ve Hp(-) gruplar arasında yaş,
cinsiyet, sigara kullanımı, eğitim düzeyi açısından anlamlı fark yoktu.
SONUÇ: Standart 3’lü tedaviye eklenen geleneksel ev yoğurdu ile Hp eradikasyon
hızı artırmıştır. Bununla birlikte, yaş cinsiyet, eğitim düzeyi gibi faktörler eradikasyonu
etkilememiştir. Antibiyotik direnci ve tedavi uyumsuzluğu sebebi ile eradikasyonun
zorlaştığı Hp enfeksiyonunda tedaviye en azından evde mayalı yoğurt eklemek hem
tedavi uyumu, hem de eradikasyonu artırmak için yararlı olabilir.
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SB46
PALYATİF BAKIM HASTALARINDA GELİŞEN NOZOKOMİYAL
ENFEKSİYONLARIN NUTRİSYONEL DURUMLA İLİŞKİSİ
1Eyyüp

TAŞDEMİR, 2Özgür DAĞLI

1Sağlık

Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç
Hastalıkları Kliniği, Bursa
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Bursa
GİRİŞ ve AMAÇ: Palyatif bakım yaşamı tehdit eden hastalıklarda, hastalığın tüm
evrelerinde, hasta ve hasta yakınlarına yönelik verilen, acının hafifletilmesi ve yaşam
kalitesinin artırılarak yaşam konforu sağlanmasını amaçlayan bir sağlık hizmetidir. Bu
hastalarda nozokomiyal enfeksiyonlara sıklıkla rastlanmaktadır. Bunun yanında
palyatif bakım hastaları enteral ve parenteral yollarla beslenmektedir. Bu çalışmada
hastaların beslenme durumu ile nozokomiyal enfeksiyonlar arasındaki ilişki
araştırılmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEM: Bu çalışma Mayıs 2016 ile Eylül 2017 tarihlerin arasında,
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Palyatif Bakım Kliniği’nde; yaş ortalaması 67,03±20,42 olan %43,4’ü (n=49) kadın,
%56,6’sı (n=64) erkek olmak üzere toplam 113 olgu ile gerçekleştirildi. Hastalarda
gelişen nozokomiyal enfeksiyonların özellikleri ile beslenme yöntemleri arasındaki
ilişki incelendi. İstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical System)
2007 (Kaysville, Utah, USA) programı kullanıldı. Anlamlılık en az p<0,05 düzeyinde
değerlendirildi.
SONUÇ: Beslenme durumuna göre olgularda üriner sistem enfeksiyonu, kan dolaşım
enfeksiyonu, deri yumuşak doku enfeksiyonu ve diğer enfeksiyonların görülme
oranları istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0.05). Beslenme
durumuna göre olgularda pnömoni görülme oranları arasında ise istatistiksel olarak
anlamlı farklılık saptanmıştır (p=0.001; p<0.01); Parenteral ve enteral birlikte
beslenen olgularda pnömoni görülme oranı, diğer olgulardan daha yüksektir (Tablo
1). Enteral beslenmede en çok görülen enfeksiyonlar incelendiğinde; %15.9’unda
(n=10) üriner sistem enfeksiyonu, %11.1’unda (n=7) üriner sistem enfeksiyonu ve
pnömoni birlikteliği, %7.9’unda (n=5) deri yumuşak doku enfeksiyonu, %6.3’ünde
(n=4) pnömoni ve kan dolaşımı enfeksiyonu görülmektedir.
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Parenteral ve enteral birlikte beslenmede en çok görülen enfeksiyonlar
incelendiğinde; %15.6’sında (n=7) pnömoni, %13.3’ünde (n=6) üriner sistem
enfeksiyonu ve pnömoni birlikteliği, %11.1’inde (n=5) üriner sistem enfeksiyonu
görülmektedir. Parenteral ve enteral birlikte beslenenlerde Pnömoni görülme oranının,
tek başına enteral beslenenlerden yüksek olması istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur (p=0.009; p<0.01). Parenteral ve enteral beslenenlerde enfeksiyon
görülme oranının, enteral beslenenlerden yüksek olması da istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur (p=0.001; p<0.01).(Tablo 2).
TARTIŞMA: Çalışmamızda palyatif bakımda enteral ve parenteral yolla birlikte
beslenen hastalarda pnömoni görülme oranının diğer hastalara göre daha yüksek
olduğu saptanmıştır. Fakat nozokomiyal enfeksiyoların süperpoze olmasından dolayı
tekli, ikili ve üçlü kombinasyonlar tekrar analiz edilmiştir (Tablo 2). İzole pnömoni
görülme oranı yine enteral ve parenteral birlikte beslenen olgularda yüksek
bulunmuştur. Nozokomiyal enfeksiyon gelişmeyen olguların sadece enteral yolla
beslendiği dikkat çekicidir. Enteral beslenme normal florayı koruyucu yönü nedeni ile
orofaringeal patojenik mikroorganizmalarla kolonizasyonu engellemektedir. Enteral ve
parenteral birlikte beslenen grup; oral-enteral, nazogastrik tüp aracılı ve perkutan
gastro-jejenostomi tüp aracılı beslenme sırasında enterik intolerasyon gelişen ve
parenteral destek verilen hastaları kapsamaktadır. Enteral ve parenteral beslenen
hastaların izole pnömoni ile ilişkili olması artmış aspirasyon riski ile bağlantılıdır.
Tablo 1 : Beslenme Durumuna Göre Hastane Enfeksiyonuna İlişkin Değerlendirmeler
Beslenme durumu
Enteral
(n=63)

Parenteral
(n=5)

ParenteralEnteral
(n=45)

n (%)

n (%)

n (%)

p

1 (20,0)
0 (0)
0 (0)
1 (20,0)

23 (51,1)
28 (62,2)
7 (15,6)
17 (37,8)

0,388
0,001**
0,757
0,119

0 (0)
**p<0.01

5 (11,1)

0,113

Üriner sistem enfeksiyonu
27 (42,9)
Pnömoni
20 (31,7)
Kan dolaşım enfeksiyonu
12 (19,0)
Deri yumuşak doku
13 (20,6)
enfeksiyonu
Diğer enfeksiyonlar
1 (1,6)
Fisher-Freeman-Halton Exact test
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Tablo 2: Beslenme Durumuna Göre Hastane Enfeksiyonuna İlişkin Değerlendirmeler
Beslenme durumu

Üriner sistem
Pnömoni
Deri yumuşak doku
Kan dolaşım
Diğer
Üriner sistem+ pnömoni
Üriner sistem+ kan dolaşım
Üriner sistem+ deri yumuşak doku
Üriner sistem+ diğer
Pnömoni+ deri yumuşak doku
Pnömoni+ kan dolaşım
Üriner sistem+ deri yumuşak doku+ diğer
Üriner sistem+ kan dolaşım+ deri yumuşak
doku
Üriner sistem+ pnömoni+ deri yumuşak
doku
Üriner sistem+ pnömoni+ kan dolaşım
Pnömoni+ kan dolaşım+ deri yumuşak doku
Üriner sistem+ pnömoni+ deri yumuşak
doku+ diğer
Üriner sistem+ pnömoni+ kan dolaşım+ deri
yumuşak doku
Enfeksiyon yok
Toplam
†Pearson

Ki-kare Test
**p<0.01

Enteral
(n=63)

ParenteralEnteral
(n=45)

n (%)

n (%)

p

10
(15,9)
1 (1,6)
5 (7,9)
3 (4,8)
0 (0)
7
(11,1)
0 (0)
2 (3,2)
0 (0)
1 (1,6)
4 (6,3)
0 (0)
1 (1,6)

5 (11,1)

†0,481

7 (15,6)
1 (2,2)
0 (0)
2 (4,4)
6 (13,3)

‡0,009**

1 (2,2)
3 (6,7)
1 (2,2)
4 (8,9)
3 (6,7)
1 (2,2)
0 (0)

‡0,417

2 (3,2)

4 (8,9)

‡0,232

3 (4,8)
0 (0)
1 (1,6)

0 (0)
2 (4,4)
1 (2,2)

‡0,264

1 (1,6)

1 (2,2)

‡1,000

22
3 (6,7)
(34,9)
63
45 (100)
(100)
‡Fisher’s Exact Test

‡0,397
‡0,264
‡0,171
†0,726

‡0,647
‡0,417
‡0,158
‡1,000
‡0,417
‡1,000

‡0,171
‡1,000

†0,001**
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SB48
2007 İLE 2012 YILLARI ARASINDA KADAVRA VERİCİDEN KULLANILAN
BÖBREKLERİN CİNSİYETE GÖRE 5 YILLIK GREFT SAĞ KALIM DURUMUNUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
1Oktay

ÜNSAL, 2Ersin ELGİN, 1Abdülmecid YILDIZ, 1Ayşegül ORUÇ,
AKGÜR, 2Sahriye KESKİN, 2Rafet OFLAZ, 2Kerem SELİMOĞLU,
2İlknur ARSLAN, 3Mert KARACA, 3Muhammed Ali KIZMAZ,
4Kadir Ömür GÜNSEREN, 4Mehmet Çağatay ÇİÇEK, 5N.Sümeyye GÜLLÜLÜ,
4Hakan VURUŞKAN, 1Alparslan ERSOY
1Suat

1Bursa

Uludağ Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı, Bursa
Uludağ Üniversitesi Organ Nakil Merkezi, Bursa
3Bursa Uludağ Üniversitesi İmmünoloji Bilim Dalı, Bursa
4Bursa Uludağ Üniversitesi Üroloji Bilim Dalı, Bursa
5Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, Bursa
2Bursa

AMAÇ: 2007-2012 yılları arasında kadavra vericiden alınan sağ ve sol böbrek
nakillerinin cinsiyette göre; ( Erkekten-Erkeğe, Erkekten-Kadına, Kadından-Erkeğe,
Kadından- Kadına) 5 yıllık greft sağ kalımını araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM: 2007-2012 yılları arasında 143 böbrek grefti kullanıldı. Bu nakillerinin
cinsiyette göre;( Erkekten-Erkeğe, Erkekten-Kadına, Kadından-Erkeğe, KadındanKadına) 5 yıllık greft sağ kalımı retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi organ nakil merkezinde
kadavra vericilerden 143 böbrek grefti kullanıldı. Bu greftlerin 76 u sağ böbrek 67’si
sol böbrekti. Nakillerin 80 i erkek 63’si kadın hastaydı. Nakil yapılan hastaların doku
uyumları 1 doku uyumlu 21, 2 doku uyumlu 71, 3 doku uyumlu 39, 4 doku uyumlu 10,
5 doku uyumlu 1 ve 6 doku uyumlu 1 hasta vardı. Erkekten-Erkeğe 54 böbrek nakli
yapılmıştır. Bu nakillerin 5 yıllık greft kaybı 16 dır. Nakillerden 11 ‘ü ölmüştür. 2
hastada rejeksiyon gelişmiştir. 3 hastaya da nefrektomi yapılmıştır. 1,5 kreatin altı
olan hasta sayısı : 23, 1,5 kreatin üstü olan hasta sayısı: 15 ‘tir. Erkekten-Kadına 26
böbrek nakli yapılmıştır. Bu nakillerin 5 yıllık greft kaybı 12 dır. Nakillerden 3 ‘ü
ölmüştür. 5 hastada rejeksiyon gelişmiştir. 4 hastayada nefrektomi yapılmıştır. 1,5
kreatin altı olan hasta sayısı : 8, 1,5 kreatin üstü olan hasta sayısı: 6 dir. KadındanErkeğe 47 böbrek nakli yapılmıştır. Bu nakillerin 5 yıllık greft kaybı 14 dır. Nakillerden
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6 ‘ü ölmüştür. 2 hastada rejeksiyon gelişmiştir. 6 hastaya da nefrektomi yapılmıştır.
1,5 kreatin altı olan hasta sayısı : 25, 1,5 kreatin üstü olan hasta sayısı: 8 dir.
Kadından-Kadına 16 böbrek nakli yapılmıştır. Bu nakillerin 5 yıllık greft kaybı 2 dır.
Nakillerden 2 ‘ü ölmüştür. Rejeksiyon ve nefretomi olan hasta yoktur. 1,5 kreatin altı
olan hasta sayısı : 13, 1,5 kreatin üstü olan hasta sayısı: 1 dir. 5 yıl içerisinde nakil
edilen kadaverik 143 böbrek nakilinin 23’ünün verici 60 yaş ve üstüdür. Bu 143
böbrek greftinin 44’ünde greft kaybı gelişmiş ve bu greft kayıplarının 12’sinin vericisi
60 yaş ve üstüdür. Erkekten-Erkeğe nakillerin 60 yaş üstü vericisi olan nakil sayısı :11
dir. 4’ü ölmüştür. 2 si nefrektomi yapılmıştır. Erkekten-Kadına nakillerin 60 yaş üstü
vericisi olan nakil sayısı : 8 dir. 2’si ölmüştür. 3’ü nefrektomi yapılmıştır. KadındanErkeğe nakillerin 60 yaş üstü vericisi olan nakil sayısı : 3 dir. 1 hastaya nefrektomi
yapılmıştır. Kadından –Kadına nakillerin 60 yaş üstü vericisi olan nakil sayısı : 1 dir.
Greft kaybı gelişmemiştir.
SONUÇ: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezinde böbrek
nakillerinin cinsiyette göre; ( Erkekten-Erkeğe, Erkekten-Kadına, Kadından-Erkeğe,
Kadından-Kadına) 5 yıllık greft sağ kalımını değerlendirdiğimizde, 60 yaş ve üstü
verici kullanımında başarı oranı %50’nin altında iken 60 yaş ve altı vericili nakillerde
başarı oranı %81,7 düzeyindedir. Erkekten-Erkeğe 60 yaş üstü nakillerde başarı oranı
%45,6. Erkekten-Kadına 60 yaş üstü nakillerde başarı oranı %37,5 dir. KadındanErkeğe 60 yaş üstü nakillerde başarı oranı %66,7 dir. Kadından- Kadına 60 yaş üstü
1 böbrek nakli yapıldığı ve greft kaybı olmadığından başarı oranı %100’dür. 60 yaş
üstü erkek vericilerden kullanılan böbreklerin greft sağ kalımı kadın vericilerden
kullanılanlarına göre fazla olduğu gözlemlenmiştir.
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SB50
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KEMİK İLİĞİ TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZİ TÜRKÖK
SAĞLIKLI GÖNÜLLÜ VERİCİLERİ PERİFERİK KÖK HÜCRE AFEREZİ
DENEYİMİMİZ
1Vildan

ÖZKOCAMAN, 1Ali GÜL, 1Vildan GÜRSOY, 1İbrahim Ethem
PINAR, 2Medine HASÇUHADAR, 1Buket ERKAN, 1Fahir ÖZKALEMKAŞ
1
2

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D, Bursa
Sağlık Bakanlıgı ,Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Sağlıklı vericilerden periferik kan kök hücre toplanması amaçlı
gönüllü Türkök vericisi olguların retrospektif değerlendirilmesi amaçlandı.
Bulgular:Ağustos 2015 ile Ocak 2019 tarihleri arasında merkezimizde verici
tetkikleri incelenip engel bulunmayan 69 olgu izlendi. Vericilerin 50’ ü, erkek 19’ i
kadın olgular olup yaş aralığı ortanca 34 (19 -50) idi. Tüm olgularda damar yolu
olarak periferik venler kullanıldı. Hiçbir olguda santral katetere ihtiyaç duyulmadı.
Kök hücre toplamada; Amicus 19, Optia set 36, Fresenius Comtec 14 olguda
kullanılan setlerdi. Olguların çoğunda tek aferez işlemi ile tamamı başarı ile
toplandı. Vericilere toplama günü öncesi GCSF (Filgrastim)(Neupogen)10-15
mikrogram/kilogram olarak s.c (-5 de tek doz, -4, -3, -2, -1, sabah 1, akşam 1, 0.
gün tek doz şeması ile) uygulandı. 52 olguda (%75,4) sabah 06.00 - akşam 18.00
s.c ile 2 doza bölerek, 17 olguda (%24,6) sabah tek dozda doz bölünmeden verildi.
Periferek CD34 sayımı ortanca 103/mikrolitre (30-329) idi. Toplam ürün CD34
sayımı 9,8x106/kg (2,9 – 77x106/kg) bulundu. GCSF sabah tek doz verilen 17
olgunun ürün CD34 ortanca değeri 6.4X106/kg (5,6-20,5) olup yeterli sayıda kök
hücre toplanabildi.
TARTIŞMA: Bir olgu hariç, tüm olgularda tek aferezle hedeflenen kök hücre
toplanabildi. Kemik ağrısı en yaygın görülen yan etki olup, parasetemol
uygulanımına cevap verdi. Sadece 1 olguda parasetemol yetmedi ve merkezi yolla
etkili analjezik (tradamol) ihtiyacı gözlendi. Vericilerde başka ciddi bir yan etkiyle
karşılaşılmadı.
SONUÇ: Uludağ Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı, Kemik İliği Nakli Merkezi,
Terapötik Aferez Merkezi ile Türkök organizasyonu arasındaki işbirliğinin oldukça
verimli ilerlediği özellikle de gönüllü vericiler açısından kayda değer bir sorun
yaşanmadığı söylenebilir.
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MASİF PERİKARDİYAL EFFUZYONLARIN PERİKARDİYAL PENCERE İLE
DEKOMPRESYONU
1Ahmet

DOLAPOGLU, 2Onur ARGAN

1Balıkesir
2Balıkesir

Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalpve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Balıkesir
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Balıkesir

GİRİŞ ve AMAÇ: Kalp bosluklarına basi bulgusu olusturan kronik perikardiyal
effuzyonlar onemli morbidite ve mortalite nedeni olabilmektedir. Bu calısmamizda
kronik masif perikardiyal effuzyon nedeniyle hastalara uyguladigimiz cerrahi yolla
perikardiyal pencere (window) yontemi ile effuzyon bosaltilmasi deneyimimizi
paylasmayi amacladik.
GEREÇ ve YÖNTEM: 2016 Ocak-2018 Aralik tarihleri arasinda kalbin herhangi bir
bosluguna basi bulgusu olusturan kronik masif perikardiyal effuzyonu olan 21 hasta
calismamiza dahil edilmiştir. Yakin zamanda anjiografik veya girisimsel islem yapilan
ve iatrojenik masif effuzyon hastalari calismaya dahil edilmemistir. Hastalarin tanilari
transtorasik ekokardiografi (TTE) ve/veya thoraks BT ile konulmustur. Tum hastalara
cerrahi olarak perikardiyal window ile effuzyon bosaltilmasi ile dekompresyon tedavisi
uygulanmistir. Cerrahi islem oncesi hastalara ait demografik ozellikler, operasyon
detaylari ve cerrahi sonrasi sonuçlara ait veriler hasta dosyalarindan retrospektif
olarak incelenmistir. Perikarttan alinan sivi ve doku ornekleri sitopatolojik incelemeye
gonderildi.
SONUÇ: Olgularimizda ortalama yas 61, kadin/erkek orani yaklasik 8/13 ve ortalama
vucut kitle indeksi (VKI) 22.1 idi. Cerrahi islem oncesinde 5 (% 23,8) hastada
malignite, 4 hastada (% 19) sistemik hastalik, 11 (% 52,3) hastada hipertansiyon ve 6
(% 28,5) hastada diabetes mellitus tanisi bulunmaktaydi. TTE veya Thoraks BT
sonuclarina gore ortalama ejeksiyon fraksiyonu % 49.5, ortalama anterior ve posterior
mayi miktari sirasiyla 1.6 ile 3.9 cm idi. Operasyon detayları ile ilgili olarak 17 (% 80,9)
hastaya subksifoid yolla 4 hastaya (% 19) ise sol anterior mini thorakotomi yöntemi ile
perikardiyal window acilmis ve effuzyon bosaltilmistir. Alinan sivilarin biyokimyasal
analizi yapılmıs ve 8'i (% 38) exüda, 9'u transuda (% 42,8) iken 4'u (% 19) mikst form
olarak gelmistir. Alinan doku ve sivi orneklerinin patolojik ve mikrobiyolojik
incelemelerinde daha once malignite bulunan hastalarin haricinde hicbir hastaya
spesifik tani konulamamistir. Postoperatif mortalite sayisi 1 dir. İslem sonrasi tum
hastalarin nefes darligi sikayetleri gerilemistir.
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TARTIŞMA: Kalp bosluklarina basi yapan masif perikardiyal effuzyonlarin
tedavisinde, girisimsel yontemle dekompresyona uygun olmayan hastalarda
perikadiyal window islemi ile effuzyon bosaltilmasinin etkili ve güvenilir bir tedavi
oldugunu düsünmekteyiz.
ANAHTAR KELİMELER: Perikardiyal efuzyon; perikardiyal pencere; masif effuzyon
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METASTATİK MALİGN MELANOMDA ANTİ-PD1 TEK MERKEZ DENEYİMİ
1Birol

OCAK, 1Burcu CANER, 1Erdem ÇUBUKÇU

1Bursa

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji, Bursa

AMAÇ: Melanom, dağılımı coğrafik bölgelere göre değişmekle birlikte, genellikle %1%5 sıklıkta görülmektedir. Metastatik evrede başta anti-PD1 olmak üzere
immünoterapilerin kullanımıyla 5 yıllık sağkalım ancak %15-20 düzeyine ulaşmıştır.
Biz de çalışmamızda metastatik malign melanom tanılı hastalarda tek merkez
deneyimimizi sunmayı amaçladık.
YÖNTEM: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2014- 2019 yılları
arasında malign melanom tanılı, metastatik evrede immün checkpoint inhibitörü
tedavisi alan 25 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Uygulanan tedaviler,
tedavi yanıtları (progresyon: PD, stabil hastalık: SD, parsiyel yanıt: PR, tam
yanıt:CR), progresyonsuz sağkalım süreleri (PFS, progresyon ya da ölüme kadar
geçen süre) , toplam sağkalım süresi (OS, ölüme kadar geçen süre), ilaç yan etkileri
ve yönetimi değerlendirildi. ECOG skoru, hastalık evresi (M1a,M1b,M1c,M1d), BRAF
mutasyonu varlığı, tanıdaki LDH düzeyi arasındaki ilişki ve bunların sağkalım süresi
ile ilişkisi Spearman korelasyon testi ve Cox regresyon analizi ile değerlendirildi.
BULGULAR : Metastatik malign melanom tanılı ve anti-PD1 tedavisi alan 25 hastanın
14’ü erkek, 11’i kadındı. Hastaların ortalama yaşı 50,6 idi (26-71). 9 hasta tanı
anında, 16 hasta nüks sonrası metastatikti. 19 hasta nivolumab, 6 hasta
pembrolizumab tedavisi almıştı. Hastalardan sadece 1 tanesine 1. Sıra tedavi , 8
hastaya 2. sıra ,10 hastaya 3. Sıra ve sonrası tedavi olarak Nivolumab kullanılmıştı.
Hastaların 5 inde PD, 9 unda SD, 5 inde PR gözlenirken ortalama PFS:140 gün ,
OS:558 gün olarak saptandı. 1 hasta da iridosiklit dışında grade 3-4 yan etki
gözlenmedi. Pembrolizumab alan hastaların hepsine 3.sıra ve sonrası tedavi olarak
kullanılmıştı. Hastaların 2 sinde SD, 4 ünde PD gözlenirken PFS:108 gün, OS:820
gün olarak saptandı ve grade 3-4 yan etki gözlenmedi. Spearman korelasyon testi ile
LDH düzeyi, BRAF mutasyonu varlığı, hastalık evresi arasında ilişki saptanmadı. Cox
regresyon analizi ile sağkalım üzerine etki eden faktörler değerlendirildiğinde istatiksel
anlamlılığa ulaşılamadı.
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SONUÇ: Metastatik malign melanom tedavisinde 1.sırada önerilen immünoterapi
tedavisi ilaca ulaşım sorunundan dolayı çoklu tedavi sonrasında kullanılmıştır. 1. sıra
tedavide 1 hasta olması sağkalım verilerimizi nivolumab ve pembrolizumab
çalışmalarındaki verilerle karşılaştırmak için yeterli değildir. İmmünoterapi tedavisine
erken başlamanın sağkalım sonuçları üzerine pozitif etkisi olduğu bilinmektedir. Yan
etki olarak en sık halsizlik, %16-%37 arası değişen sıklıkta bildirilmiştir,. Takibimizdeki
hastalarda yan etki oranının çalışmalarda bildirilen oranlardan (tüm gradlarda,
nivolumab için %74-85, pembrolizumab için %65-75) düşük olmasının muhtemel
sebebi poliklinik şartlarında detaylı sorgulama yapılamaması ve düşük gradlı yan
etkilerin hastalar tarafından söylenmemesi olarak değerlendirilmiştir.
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POLİKİSTİK OVER SENDROMLU KADINLARDA METABOLİC SENDROM
GELİŞİMDE HİPERANDROJENİZMİN ETKİSİ
1Erhan

BOZKURT, 2Selvihan BEYSEL

1Afyonkarahisar
2Afyonkarahisar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyon
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı,

Afyon
GİRİŞ ve AMAÇ: Polikistik over sendromlu (PCOS) kadınlarda metabolic sendrom
riski artar. Bu çalışmanın amacı, PCOS’lu kadınlarda klinik ve biyokimyasal faktörlerin
metabolic sendrom gelişimindeki olası katkısını belirlemektir.
GEREÇ ve YÖNTEM: 70 PCOS’lu kadın ve 60 sağlıklı lean kontrol çalışmaya alındı.
Antropometrik, hormonal ve biyokimyasal ölçümler yapıldı.
SONUÇ: PCOS’lu kadınlar ve kontrol grubu arasında, yaş benzer bulundu
(24.39±6.13 vs 23.98±6.57 yıl, p>0.05). PCOS’lu kadınlarda metabolic sendrom
oranı lean kontrol grubuna göre artmış bulundu (8.3 vs 27.5%, OR=2.1, 95 % CI 1.573.48, p<0.01). Metabolic sendrom tanı kriterleri (bel çevresi, HDL-C, trigliserid, kan
basıncı), BMI ve insulin direnci (HOMA-IR), PCOS’lu kadınlarda, kontrol grubuna göre
yüksek bulundu (p<0.05). Bel çevresi (r=0.58, p=0.014), trigliserid (r=0.63, p=0.012),
BMI (r=0.71, p=0.001) ve HOMA-IR (r=0.53, p=0.003) ile metabolic sendrom pozitif
korelasyon gösterdi. Serum testosterone düzeyi (r=0.17, p=0.68) ve Ferriman-gallwey
skoru (r=0.25, p=0.59) ile metabolic sendrom arasında korelasyon bulunmadı
(p>0.05).
Tablo. Klinik ve biyokimyasal özellikler

Metabolik Sendrom (%)
Yaş (yıl), mean±SD
BMI (kg/m2), mean±SD
Bel çevresi (cm), mean±SD
Ferriman-gallwey, mean±SD
Sistolik kan basıncı (mmHg),

Kontrol (n=60)

PCOS (n=70)

8.3
24.39±6.13
23.53±5.58
95.37±5.74
7.14±0.76
106.47±13.39

27.5
23.98±6.57
28.81±6.69
105.52±11.48
13.43±3.75
115.05±13.28

pvalue
<0.001
0.061
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
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mean±SD
Diyastolik kan basıncı (mmHg),
mean±SD
Glucose (mg/dl), mean±SD
İnsulin (µIU/ml), mean±SD
HOMA-IR, mean±SD
Trigliserid (mg/dl), mean±SD
HDL-C (mg/dl), mean±SD
Total kolesterol (mg/dl), mean±SD
LDL-C (md/dl), mean±SD
LH (mIU/ml), mean±SD
FSH (mIU/ml), mean±SD
Östradiol (pmol/l), mean±SD
Total testosterone (ng/dl), mean±SD

70.91±7.50

74.31±8.01

0.007

77.59±7.25
8.34±4.65
1.71±0.85
93.21±48.44
57.52±10.54
159.35±28.55
88.65±19.61
6.75±4.05
5.68±2.49
98.49±54.83
28.84±8.65

82.76±5.63
16.28±11.72
3.49±2.78
113.65±54.57
50.45±12.53
168.07±28.38
106.89±25.83
8.63±5.31
5.39±1.56
55.31±33.50
68.28±27.45

0.005
<0.001
<0.001
0.001
<0.001
0.045
<0.001
0.002
0.658
<0.001
<0.001

TARTIŞMA: PCOS’lu kadınlarda metabolic sendrom riskinde artış, obezite ve
metabolik bozukluklar ile ilişkili olmasına rağmen; hiperandrojenizm ile metabolic
sendrom arasında ilişki bulunmadı.
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POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIKLI BİREYLERDE RENAL FONKSİYONLAR İLE
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER, AİLE ANEMNEZİ, SİGARA-KAFEİN KULLANIM
ALIŞKANLIKLARI VE DİĞER ORGAN TUTULUMLARININ İLİŞKİSİ
1Bennur

ATAY

1Acıbadem

Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakülesi, Nefroloji Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı (ODPKB) en sık
görülen genetik hastalıklardan olup, tüm son dönem böbrek yetmezliklerinin %810'dan sorumludur. Bu bireyler renal fonksiyonlarda bozulmanın yanısıra hepatik,
serebral veya aortik anevrizma, kolonik divertikül veya herni ve tromembolik olaylar
için yüksek risk taşımaktadır. Bu çalışmada amacımız ODPKB'li bireylerin renal
fonksiyonları ile yaş, cinsiyet, takip süresi gibi demografik özellikler yanında sigarakafein alışkanlığı, metabolik parametreler ve merkezi sinir sistemi, kardiyovaskuler
sistem, gastrointestinal sistem ve genitoüriner sistemde organ tutulumlarının ilişkisini
araştırmaktır.
GEREÇ ve YÖNTEM: Ocak 2015 ile Aralık 2015 tarihleri arasında Bağcılar Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Nefroloji polikliniğine başvuran 112 ODPKB'li hasta ile
görüşülerek ve yazılı onam formları alınarak bireylerin hastalık süreleri, sigara-kafein
ve günlük ortalama sıvı tüketimleri, ailede ODPKB yada hipertansiyon anemnezi gibi
verileri yanında medikal kayıtları incelenerek serebral-aortik anevrizma, herni,
divertikül, üriner taş, idrar yolu enfeksiyonu (İYE), üriner obstruksiyon ve kanama,
geçirilen tromboembolik olay gibi komplikasyon varlığı ortaya kondu. Sekiz saat açlık
sonrası alınan kan örneklerinde glukoz, total kolesterol, LDL-k, HDL-k, trigliserit, ALT,
AST, LDH, üre, kreatinin, ürik asit, sodyum, potasyum, kalsiyum, klor, fosfat, albumin
parathormon, insülin gibi biyokimyasal ve hormonal parametrelerle üriner analizde
proteinüri ve mikroalbuminüri araştırıldı. Ayrıca hastaların kronik böbrek hastalığı
evresi CKD-epi formülü ile hesaplandı. Sonuçlar: Hastaların 65'i kadın ve 47'i erkek
idi ve ortalama yaş 49,01±15,64 yıl iken ortalama takip süresi 24,43±33,47 ay idi.
Kreatinin düzeyi yüksek olan grubun yaş ortalaması, kreatinin düzeyi normal gruptan
anlamlı olarak yüksek izlendi. Hastaların 17'i diabetik ve 36'ı hipertansif ve 58'nin
ailesinde hipertansiyon ve 41'nin ise ailede ODPKH anemnezi mevcuttu. Onsekiz
hasta sigara kullanıcısı iken 55 hastada aylık ortalama olarak 10,87±9,48 fincan
kahve kullanım anemnezi mevcuttu (Tablo-1).
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Tablo-1: ODPKB'li hasataların demografik verileri ve alışkanlıkları

Yaş (yıl)

Ort±SS
Erkek

Cinsiyet

Takip Süresi (Ay)

Kadın
Ort±SS
Median
(IQR)
Yok

DM

Var
Yok

HT

Var

HT tanı yaş

Ort±SS
Median
(IQR)
Yok

Sigara Aktif

Var
Yok

Kafein kullanımı
Kafein kullanımı: /ayda
fincan

Günlük sıvı alımı(L)

Var
Ort±SS
Median
(IQR)
Ort±SS
Median
(IQR)

Tüm Grup
n:112
49,01±15,6
4
4
7 41,96%
6
5 58,04%
24,43±33,4
7
12 (10-24)
9
5 84,82%
1
7 15,18%
7
6 67,86%
3
6 32,14%

≤1
Kreatinin
Normal
n:69
45,06±14,4
6
2
1 30,43%
4
8 69,57%
23,68±29,5
3

>1
Kreatinin
Patolojik
n:43
55,35±15,5
4
2
6 60,47%
1
7 39,53%
25,63±39,3
3

12 (10-24)
6
0 86,96%

12 (9-24)
3
5 81,40%

10,87±9,48

9 13,04% 8 18,60%
5
2
4 78,26% 2 51,16%
1
2
5 21,74% 1 48,84%
46,63±16,1 52,18±14,7
1
8
44,5 (31,563)
49 (41,5-66)
5
3
9 85,51% 5 81,40%
1
0 14,49% 8 18,60%
3
2
7 53,62% 0 46,51%
3
2
2 46,38% 3 53,49%
13,09±10,7
9,28±8,22
9

10 (3-15)
1,92±0,81

7 (3-12)
1,88±0,68

10 (3-20)
1,98±0,99

2 (1-2)

2 (1-2)

2 (1-2)

50,4±15,11
48 (40-65,5)
9
4 83,93%
1
8 16,07%
5
7 50,89%
5
5 49,11%

ODPKB: Otozomal dominant polikistik böbrek DM: Diabetes mellitus HT: Hipertansiyon
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p
0,001
*
0,002
+
0,952
ǂ
0,425
+
0,003
+
0,366
ǂ
0,564
+
0,464
+
0,292
ǂ
0,984
ǂ

02 – 04 Mart 2019, Uludağ
Hastalar evrelere göre incelendiğinde, İYE (%60), üriner kanama (%30), üriner taş
(%30) ve ailede hipertansiyon (%60) ve ailede ODPKB (%60) anlamlı olmamakla
birlikte GFR < 30 ml/dk olan grupta sık idi. Üriner obstrüksiyon (%10) ve gross
hematüri (% 60) yine bu hasta grubunda anlamlı olarak sık izlendi (sırasıyla p:0.018
ve p:0.005). Aortik anevrizma ve divertikül hastaların hiçbirinde izlenmezken,
tromboembolik olay sadece GFR<30 ml/dk olan 1 hastada izlendi (p:0.018). Serebral
anevrizma ise 2 hasatda izlenirken 1 hasta GFR<30 ml/dk olan grupta diğeri ise GFR
60-89 ml/dk olan grupta idi. Umblikal herni vakalarına grupların hepsinde mevcut iken
gruplar arasında bu açıdan anlamlı fark izlenmedi (Tablo-2).
Tablo-2:Farklı düzeylerde renak fonksiyon kaybı olan ODPKB'li bireylerin üriner,
kardiyovaskuler ve gastrointestinal sistem organ komplikasyonları ve aile
anemnezleri açısından karşşılaştırılması

<30 CKEPI/GFR
İYE atağı

Yok
Var

Multiple İYE
varlığı

Yok
Var

Gross hematüri
varlığı

Yok
Var

Ailede HT varlığı

Yok
Var

Ailede ODPKB
varlığı

Yok
Var

Ailede SDBH
varlığı

Yok
Var

31-59 CKEPI/GFR
1
77,78%
4

60-89 CKEPI/GFR
2
72,41%
1

4

22,22%

8

100,00
%
0,00%

2
7
2
2
5
4
1
6
1
3
2
0

4

40,00%

6

60,00%

9

90,00%

1

10,00%

4

40,00%

6

60,00%

1
8
0
1
5
3

4

40,00%

8

6

60,00%

4

40,00%

6

60,00%

8

80,00%

2

20,00%

1
0
1
3
5
1
4
4

83,33%
16,67%
44,44%
55,56%
72,22%
27,78%
77,78%
22,22%

9
2
4
5

27,59%
93,10%
6,90%
86,21%
13,79%
55,17%
44,83%
68,97%
31,03%
82,76%
17,24%

>90 CKEPI/GFR
3
4
1
9
4
4
8
4
6
7
2
5
2
8
3
2
2
1
4
5
8

p

64,15%
35,85%
84,62%
15,38%
86,79%
13,21%

0,19
1
0,26
7
0,00
5

47,17%
52,83%

0,81
1

60,38%
39,62%
84,91%
15,09%

0,31
9
0,91
1
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Komplikasyon
var mı?

Yok
Var

Ağrı

Yok
Var

Kanama

Yok
Var

Taş

Yok
Var

Üriner
obstruksiyon

Yok
Var

Anevrizma(sereb Yok
ral)
Var
Aort anevrizması Yok
TE olay

Yok
Var

Herni

Yok
Var

Divertikül

Yok

4

40,00%

1
2

66,67%

6

60,00%

6

33,33%

3

30,00%

1
2

66,67%

7

70,00%

6

33,33%

7

70,00%

3

30,00%

7

70,00%

3

30,00%

9

90,00%

1

10,00%

9

90,00%

1

10,00%
100,00
%

10
9

90,00%

1

10,00%

8

80,00%

2

20,00%
100,00
%

10

1
7
1
1
3
5
1
8
0
1
8
0
1
8
1
8
0
1
7
1
1
7

94,44%
5,56%
72,22%
27,78%
100,00
%
0,00%
100,00
%
0,00%
100,00
%
100,00
%
0,00%
94,44%
5,56%
100,00
%

1
6
1
3
1
4
1
5
2
7
2
2
4
5
2
9
0
2
8
1
2
9
2
9
0
2
8
1
2
9

55,17%
44,83%
48,28%
51,72%
93,10%
6,90%
82,76%
17,24%
100,00
%
0,00%
96,55%
3,45%
100,00
%
100,00
%
0,00%
96,55%
3,45%
100,00
%

3
2
2
1
3
2
2
1
4
8
5
4
6
7
5
3
0
5
3
0
5
3
5
3
0
5
1
2
5
3

60,38%
39,62%

0,55
1

60,38%
39,62%
90,57%
9,43%
86,79%
13,21%
100,00
%
0,00%
100,00
%
0,00%
100,00
%
100,00
%
0,00%
96,23%
3,77%
100,00
%

0,19
8
0,16
0
0,39
9
0,01
8
0,13
9

0,01
8
0,20
2

ODPKB: Otozomal dominant polikistik böbrek İYE: İdrar yolu enfeksiyonu
HT: Hipertansiyon

SDBH: Son dönem böbrek hastalığı

TE: Tromboemboli
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TARTIŞMA: Başta renal fonksiyon kaybı fazla olan ODPKB'li bireyler olmak üzere
tüm ODPKB hastalarının kardiyovaskuler ve üriner komplikasyonlarının daha sıkı
takip edilmesi gerekecektir. Yine böbrek fonksiyon kayıpları ileri düzeyde bireyler
arasında ailede ODPKB ve hipertansiyon anemnezi olması, ODPKB olan bireylerin
ailelerinin de bu açıdan taranması gerektiğini ve aile anemnezi ile hastalık
progresyonu arasında ilişki olabileceğini düşündürmekle birlikte daha fazla hasta
sayılı ve daha uzun takip süreli çalışmalarla bu sonuçların doğrulanması
gerekmektedir. Bu hastalarda hiperlipidemi ve diabete göre hipertansiyon sıklığı çok
daha fazla izlenmekte olup hastaların kahve tüketimini sınırlamaları yönünde tavsiye
de bulunulması ihtiyacını işaret etmektedir.
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SB77
POLİKİSTİK OVER SENDROMU OLAN HASTALARDA İNSÜLİN DİRENCİ VE
SERUM NEPRİLYSİN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
1Özen

Öz GÜL,

1Uludağ

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim
Dalı, Bursa
GİRİŞ: Polikistik over sendromu (PKOS), üreme çağındaki kadınlarda oldukça sık
görülen bir hastalıktır. PKOS olan hastalarda insülin direnci, hiperinsülinemi,
dislipidemi, obezite, diyabet gelişme riski ve kardiyovasküler hastalık risklerinin arttığı
bilinmektedir. Proinflamatuar sitokinlerin yapım ve salınımlarının artışı insülin direnci
gelişiminde suçlanan en önemli faktörlerden biridir.
MATERYAL ve METOD: Çalışmaya premenapozal 35 PKOS olan ve yaşları benzer
35 sağlıklı gönüllü dâhil edilmiştir. Hastaların ve sağlıklı bireylerin sistemik
muayeneleri ve antropometrik ölçümleri yapıldıktan sonra, hormon profilleri, glisemik
parametreleri ve insülin direnci ve serum neprilysin düzeyleri değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmamızda PKOS olan hastaların kontrol grubuna göre daha obez
oldukları saptanmıştır (p<0.001). PKOS olan hastalarda insülin direncinin bir
göstergesi olan homeostatik model değerlendirmenin (HOMA-IR) istatistiksel olarak
anlamlı yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.001). Katılımcıların hormonal
değerlendirmesinde androstenedion düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde
PKOS’lu hastalarda yüksek olduğu görülmüştür. PKOS olan hastalarının serum
neprilysin düzeyleri kontrol bireyleri ile karşılaştırıldığında yüksek olarak bulunmuştur
(p=0.027). İnsülin direnci ile serum neprilysin düzeyleri arasında istatistiksel anlamlı
korelasyon saptanmamıştır.
SONUÇ: Çalışmamızda PKOS olan hastalarda serum neprilysin düzeylerinin daha
yüksek olduğu görülürken insülin direnci ile korelasyon saptanmadı.
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SB78
MİGREN HASTALARINDA UYKU KALİTESİ VE VİTAMİN D DÜZEYİ
1Demet
1Bursa

YILDIZ

Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, Bursa

GİRİŞ: Migren en yaygın görülen primer baş ağrısı bozukluklarındandır. Migren ve
diğer primer baş ağrılarında vitamin D seviyeleri ile baş ağrısı şiddeti arasındaki
ilişkiyi göstermiştir. Aynı zamanda Vitamin D eksikliğinin kötü uyku kalitesi ve gündüz
uykululuğu ile ilişkisi ortaya konulmuştur. Bu çalışmada Migren hastalarında vitamin D
eksikliğinin uyku bozuklukları ile ilişkisinin ortaya konması amaçlanmıştır.
MATERYAL ve METOD: Çalışmaya Migren tanısıyla takipli 18 yaş üstü, ve son altı
ay içerisinde vitamin D düzeyi çalışılmış 26 hasta ve kas ağrısı, baş dönmesi, halsizlik
gibi non-spesifik şikayetlerle başvuran ve son altı ay içerisinde vitamin D düzeyi
çalışılmış 27 kontrol hastası alındı. Uyku kalitesi geçerliliği validite edilmiş olan
Pittsburgh uyku kalite ölçeği ve Epworth uykululuk ölçeği ile değerlendirildi.
BULGULAR: Migren ve kontrol grubunu yaş , cinsiyet BMI (kg/m2) ve vitamin D
düzeyleri benzerdi. Pittsburgh uyku kalite ölçeği migren hastalarında daha yüksekti.
Epworth gündüz uykusuzluk ölçeği her iki grupta benzerdi. (Tablo 1) Her iki ölçeğin
vitamin D düzeyi ile anlamlı ilişkisi gösterilemedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Migren hastalarında uyku kalitesi belirgin olarak bozulmakla
birlikte vitamin D ile ilişkisi gösterilememiştir. Hasta sayısının düşük olması ve
çalışmanın kesitsel olması var olan ilişkiyi gölgeleyebilir. Bu konu daha geniş hasta
sayısı ile prospektif olarak araştırtılmalıdır.
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SB80
LÖSEMİ OLGULARINDA SİTOREDÜKTİF LÖKOFEREZ ETKİNLİĞİ:
13 OLGUDAKİ 27 İŞLEMİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
1İbrahim

Ethem PINAR, 1Vildan GÜRSOY, 2Erdem Hilmi GÖZDEN,
Serenli YEĞEN, 4Bahar DAKİKİ, 5Ali GÜL, 1Vildan ÖZKOCAMAN,
1Fahir ÖZKALEMKAŞ
3Zafer

1Uludağ

Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı,
Bursa
2Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, İstanbul
3Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Bursa
4Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
5Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Terapötik Aferez Ünitesi, Bursa
GİRİŞ: Hiperlökositoz, 100x109/L'den (100,000/microL) daha büyük WBC sayımı
olarak tanımlanmış bir laboratuvar anormalliğidir. Lökostazis ise semptomatik
hiperlökositoz olarak adlandırılır. Lökostazisin klinik belirtileri ve erken ölüm nedenleri
merkezi sinir sistemi ve akciğerlerin tutulumu ile ilgilidir. İndüksiyon kemoterapisinin
gecikeceği lökostazis semptomları olan hastalarda, WBC sayımını düşürmek için
hidroksiüreye (mümkünse) ek olarak başlangıç lökoferezi önerilmektedir.
MATERYAL ve METOD: Çalışmada kliniğimizde 2017 ve 2018 yıllarında lökoferez
yapılan toplam 13 hasta değerlendirmeye alındı. Lökoferez işlemlerinin tümü Spectra
Optia aferez cihazı ile aferez ünitesinde uygulandı. Hastaların tümüne allopurinol (12x300 mg/gün) ve hidrasyon tedavisi uygulandı. Ayrıca AML hastalarına lökoferez ile
birlikte hidroksiüre (30mg/kg/gün) tedavisi de başlandı. Dilüsyonel koagülopatiden
kaçınmak için replasman sıvısı olarak taze donmuş plazma (TDP) tercih edildi.
BULGULAR: Hastaların 8’i kadın (%62), 5’i erkek (%38) ve yaş ortalaması 47 (18-71)
olarak bulundu. Lökoferez yapılan hastaların 7’si AML (%54), 3’ü KML (%23), 2’si
ALL (%15), ve 1’i KLL (%8) idi. Lökoferez uygulaması, 10 hastaya (5 AML, 3 KML, 1
ALL, 1 KLL) ortaya çıkan lökostazis tablosu nedeni ile, 3 hastaya da proflaktik (2
AML, 1 ALL) olarak uygulandı. Her lökoferez işleminde ortalama 4 TDP kullanıldı.
Hasta başına kullanılan TDP ise ortalama 9,2 ünite (3-34 ünite) olarak bulundu.
Çalışmaya alınan 13 hiperlökositozlu hastaya, toplam 27 kez lökoferez işlemi
uygulandı. Hasta başına uygulanan terapötik lökoferez işlemi ortalama 2 (1-7
lökoferez işlemi) olarak bulundu. Lökoferez öncesi lökosit sayısı ortalama
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347,3x109/L (93,6-874x109/L) iken, işlem sonrasında ortalama 241,4x109/L (87,9553x109/L) olarak bulundu.
Tek lökoferez işlemi sonrası lökosit sayısında ortalama % 33,1’lik (% 3,4-69,1) bir
azalma sağlandı. Lökoferez işlemi iyi tolere edilmekle birlikte 1 hastada hipotansiyon
ve 1 hastada da presenkop gelişti. Lökostaz tablosu gelişen hastaların %54’ünde
nörolojik semptom, %30,8’inde dispne, %15,4’ünde abdominal ağrı ve ateş,
%15,4’ünde hemoraji ve %7,7’sinde akut koroner sendrom mevcuttu. Lökoferez
yapılan 4 AML hastası etkili lökosit azaltılmasına rağmen erken dönemde kaybedildi.
Ölüm nedeni 2 hastada lökostaza bağlı solunum yetmezliği, 1 hastada intrakranial
kanama ve 1 hastada akut koroner sendrom idi. Lökoferez yapılan ALL ve KLL’den
daha fazla AML ve KML vardı. Ayrıca AML’li hastaların WBC medyan değeri en
düşük olmasına rağmen, semptomatik hiperlökositozlu en büyük hasta grubunu
oluşturdukları dikkat çekicidir. Dispne ve nörolojik semptomları içeren lökostazisin
belirleyici semptomları kronik lösemilerden ziyade akut lösemilerde daha sık saptandı.
TARTIŞMA: Bazen tümör lizis sendromunu önlemek için asemptomatik hiperlökositoz
hastaları için proflaktik olarak lökoferez yapılsa da, tipik olarak; indüksiyon
kemoterapisini ertelemek zorunda olan semptomatik hiperlökositoz hastaları için
lökoferez önerilir, çünkü semptomatik lökositoz hastaları acil tedavi olmadan son
derece yüksek mortalite oranına sahiptir. Hem solunum yetmezliği hem de nörolojik
semptom birlikteliğinde, bir haftadaki ölüm oranı yüzde 90'lara ulaşır. Bu nedenle,
lökoferez işlemi, WBC sayısı 100x109/L'den (100,000/microL) fazla olan hastalarda;
kemoterapi başlatılana kadar geçici bir önlem olarak önerilmektedir. Elde ettiğimiz
sonuçlar hiperlökositik lösemili hastalarda lökoferezin kısa vadede etkili olmasına
rağmen, genel sağkalımı iyileştirmediğini düşündürmektedir. Sonuç olarak lökostazisli
ve/veya hiperlökositozlu hastalarda lökosit azalmasında lökoferez işlemi hızlı ve
etkilidir. Ancak lökostazis tablosu geliştikten sonra etkili hücre azalması yapılsa da
erken mortalite oranları yüksek seyretmektedir. Biz lökostazis riski taşıyan
hiperlökositozlu hastalarda erken lökoferez yapılmasının faydalı olduğunun
kanısındayız.
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ORAL ANTİKOAGULAN KULLANIMINA BAĞLI KANAMA KOMPLİKASYONLARI
NEDENİYLE YATAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ.
1Fatih

EREN

1Bursa

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa

GİRİŞ ve AMAÇ: Venöz tromboemboli (VTE), Derin ven trombozu (DVT) ve
Pulmoner emboliyi (PE) kapsayan bir terimdir. VTE sık görülen bir hastalıktır; kesin
insidansı bilinmemekle birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ndeki insidansı yıllık
250.000-900.000 yeni vaka olarak hesaplanmaktadır. Varfarin 1954 yılında klinik
kullanıma girmiştir ve günümüze kadar VTE’nin tedavisinde lisans alabilmiş tek oral
ajandır. Kanama antikoagulan tedavilerin major komplikasyonu olmakla birlikte bu
ilaçların tromboembolik hadiseleri azaltmaktaki faydaları da göz ardı edilemez. Bu
çalışmada oral antikoagulan kullanımına bağlı kanama komplikasyonları üzerinde
etkili bireysel ve çevresel faktörlerin saptanması, ilaç etkileşimlerinin belirlenmesi ve
kanama olaylarında mortalite ve morbiditeye etki eden faktörlerin araştırılması
amaçlanmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEM: Bu araştırmada, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Acil Dahiliye Servisi’nde Ocak 2007-Aralık 2010 tarihleri arasında varfarin
kullanımına bağlı kanama komplikasyonları ile başvuran hastalar retrospektif olarak
incelendi. Analizlerde SPSS programı kullanıldı. Verilerin istatistiksel analizi
Pearson’un Ki-kare veya Fisher’in Kesin Sonuçlu Ki-kare testiyle değerlendirildi.
p<0,05 için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 109 hasta (n=109) demografik özellikleri ve kanama
için risk faktörleri açısından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda hastalar Fihn
kriterlerine göre ‘’minör kanamalı’’, ‘’major kanamalı’’ ve ‘’hayatı tehdit edici ve fatal
kanamalı’’olmak üzere üç gruba ayrıldı. 56’sı kadın (%51,4) ve 53’ü erkek (%48,6)
hastadan oluşmaktaydı. Hastaların %53,2’si 65 yaş ve üzerindeydi. 65 yaş ve üstü
olgularda mortalite istatistiksel anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,05). Olgular
cinsiyetleri açısından değerlendirildiklerinde mortalite açısından istatistiksel olarak
anlamlı bir fark tespit edilmedi (p>0,05). Bununla birlikte majör kanamalar erkeklerde
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti (p<0,05). İlaç kullanım endikasyonları ile
mortalite verileri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmedi
(p>0,05). Major kanama, hayatı tehdit edici ve fatal kanaması olan olgularda
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gastrointestinal sistem kanaması sık görüldü ve bu hastalarda aspirin ve NSAİİ
kullanımı yüksek oranda saptandı (p<0,05).
SONUÇ: Varfarin kullanımına bağlı kanama komplikasyonu olan olgularda 65 yaş ve
üstü olanlarda mortalite daha yüksek tespit edilmiş olup, cinsiyet ve ilaç kullanım
endikasyonu açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır.
ANAHTAR KELİMELER: Venöz tromboembolizm, oral antikoagulan ilaçlar, varfarin,
kanama.
Tablo: Mortalitesi olan olguların demografik ve klinik özellikler yönünden dağılımı
Değişkenler

Hayatta
(n=103)

Exitus (n=6)

p-değeri

<65 Yaş
≥65 Yaş
Cinsiyet
Kadın
Erkek
İlaç Kullanım Süresi

51 (%49,5)
52 (%50,5)

0 (%0)
6 (%100,0)

0,029

53 (%51,5)
50 (%48,5)

3 (%50,0)
3 (%50,0)

1,000

<3 ay
3-12 ay
>12 ay
Komorbid Hastalık
İlaç Kullanım Endikasyonları

11 (%10,7)
28 (%27,2)
64 (%62,1)
72 (%69,9)

0 (%0)
4 (%66,7)
2 (%33,3)
6 (%100,0)

0,110

AF
CVO
ASKH
DVT
PTE
Kapak Replasmanı
Geliş Şikayetleri
Ekimoz
Diş Eti Kanaması
Hematuri
Hematom
GİS Kanama
Geliş INR

36 (%35,0)
27 (%26,2)
33 (%32,0)
5 (%4,9)
4 (%3,9)
24 (%23,3)

3 (%50,0)
2 (%33,3)
2 (%33,3)
0 (%0)
0 (%0)
0 (%0)

0,664
0,656
1,000
1,000
1,000
0,335

40 (%38,8)
11 (%10,7)
12 (%11,7)
13 (%12,6)
29 (%28,2)

1 (%16,7)
0 (%0)
0 (%0)
2 (%33,3)
2 (%33,3)

0,406
1,000
1,000
0,191
1,000

Yaş Grupları
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<4
4-10
>10

2 (%1,9)
42 (%40,8)
59 (%57,3)

0 (%0)
2 (%33,3)
4 (%66,7)

0,822

SB87
ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE TAKILAN HEMODİYALİZ KATETER
UYGULAMASININ AKUT KOMPLİKASYONLARI
1Ali

BAKAN, 1Berrak SAHTİYANCI

1İstanbul

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma
Hastanesi,İç Hastalıkları Kliniği,İstanbul
AMAÇ: Bu çalışmada, ultrasonografi eşliğinde takılan geçici hemodiyaliz
kateterlerinin akut komplikasyonlarını değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışma, Ocak 2016- aralık 2018 tarihleri arasında kliniğimize
başvuran akut ya da kronik böbrek yetmezliği olan hemodiyaliz endikasyonu konulan
hastalara takılan geçici hemodiyaliz kateterlerinin, akut komplikasyonlarının
değerlendirildiği retrospektif bir araştırmadır. Geçici hemodiyaliz kataterlerin hepsi
USG eşliğinde kliniğimizdeki katater odasında, nefrologlar tarafından takıldı. Çalışma
grubu 111 hastadan oluştu. Veriler SPSS programında değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışma grubunun 51’i (%45.9) erkek, 60’ı (%54.1) kadındı. Çalışma
grubunun 68’ine (%61.3) sağ juguler venden, 35’ine (%31.5) sol juguler venden ve
8’ine (%7.2) ise femoral venden geçici hemodiyaliz kateteri takıldı. Çalışmada akut
komplikasyon olarak 3 (%2.7) vakada lokal hematom saptandı.
SONUÇ: Çalışmamızda hiçbir vakada ciddi bir komplikasyona rastlamadık. Bunda
komplikasyonların daha sık rastlandığı subklavian damara kateter takılmamış olması
ve tüm kateterlerin USG eşliğinde takılmasının etkisi olduğu düşünüyoruz. USG
eşliğinde takılan kateterler de hem komlikasyon daha az görülmekte hem de kısa
sürede takılması nedeni ile işlemi yapan hekime zaman kazandırmaktadır
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SB92
KLASİK AMFOTERİSİN B KULLANILAN HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ
HASTALARDA NEFROTOKSİSİTE GÖRÜLME SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1Vildan

GÜRSOY, 1Fahir ÖZKALEMKAŞ, 2Zafer Serenli YEĞEN,
Erdem GÖZDEN, 1Vildan ÖZKOCAMAN, 4Beyza ENER,
5Halis AKALIN, 6Alparslan ERSOY
3Hilmi

1Uludağ

Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı,
Bursa
2Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, Bursa
3İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bilim
Dalı; İstanbul
4Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa
5Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı, Bursa
6Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,
Bursa
AMAÇ: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Erişkin Hematoloji Servisinde
yatan ve hematolojik malignite nedeni ile yoğun sistemik kemoterapi alan hastalarda
klasik amfoterisin b tedavisi ile ilişkili nefrotoksisite sıklığını saptamak; hastaların
klinik ve epidemiyolojik özelliklerini irdelemek.
GEREÇ ve YÖNTEM: Ocak 2014 ile kasım 2017 tarihleri arasındaki 3 yıllık sürede
Erişkin Hematoloji Servisinde yatan, yoğun sistemik kemoterapi uygulanan ve antifungal tedavi gereksinimi olan hematolojik maligniteli hastalarda klasik amfoterisin b
kullanımına bağlı nefrotoksisite gelişme oranları, epidemiyojik verileri ve klinik
özellikleri; hastaların hematoloji kayıtları ve elektronik dosyaları incelenerek elde
edildi. Hastaların yaş ve cinsiyet özellikleri, primer hematolojik hastalığın tanısı, aldığı
kemoterapi protokolü, tedaviye sekonder beklenen nötropeni süresi, hastaya ait risk
faktörleri, eş zamanlı kullandığı nefrotoksik ajanlar, bazal kreatin değerleri, en yüksek
değerleri ve son kreatin değerleri, gelişen renal yetmezliğin evresi, tekrarlayan
hastaneye yatış öyküsü, klasik amfoterisin b kullanım endikasyonları, kullanım süresi,
klasik amfoterisin b kullanımına sekonder gelişen karaciğer toksisitesi veya metabolik
anormallikler, taburculuk, ölüm ve başka hastanelere sevk oranları retrospektif olarak
araştırıldı.
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BULGULAR: Bu süreçte hastanemiz Erişkin Hematoloji Servisinde yatan ve
antifungal tedavide klasik amfoterisin b kullanan toplam 110 hastanın 70’i (%63,6)
erkek, 40’ı (%36,4) kadın, yaş ortalaması 44 idi. Hastaların tanılara göre dağılımı şu
şekilde idi; AML (n: 53), ALL (n: 35), NHL (n: 12), MDS (n: 2), KLL (n: 2), HCL (n: 2),
Aplastik anemi (n: 1), MM (n: 1), KML (n: 1), HL (n: 1). Hastaların 24' ü 3/7 remisyonindüksiyon, 23' ü HYPER-CVAD, 20' si FLAG-ida, 14' ü EMA, 13' ü konsolidasyon
kemoterapisi almaktaydı. Kemoterapiye bağlı beklenen nötropeni süresi hastaların
%87,3' ünde (n: 96) on günden uzundu. Yüz on hastanın %31' inde; diyabet,
hipertansiyon, hepatit, renal yetmezlik gibi en az bir risk faktörü mevcuttu. Antiemetik, analjezik, antibiyotik ve kemoterapatik ajanlar gibi çoklu ilaç kullanımı
gözlendi. Elli altı hastanın (%51) altı ay içerisinde tekrarlayan klinik yatışları
mevcutken 37 hastanın (% 33,6) daha önce yatış öyküsü olmadığı saptandı. Antifungal başlama nedenleri empirik (% 56,4, n:62), radyolojik bulgu varlığı ( %24,5, n:
27), dökümente edilmiş enfeksiyon varlığı (% 19,1, n:21) olarak gruplandırıldı. Günlük
izlem ile hastaların kreatin düzeyleri, idrar çıkış eğrileri, kilo artışları takip edildi. Renal
yetmezlik görülme oranı %36,4 (n: 40) idi; Bu hastaların da %57,5' inde (n: 23) evre
1, %32,5' inde (n: 13) evre 2, % 10' unda (n: 4) evre 3 renal yetmezlik gözlendi. %70
hastada yönetilebilen hipokalemi ve %58,2 hastada hipomagnezemi saptandı. Tedavi
sürecinde 23 hastada ılımlı grade 1-2 düzeyinde geri dönüşümlü karaciğer toksisitesi
gelişti. 110 hastalık gruptan 62 hasta (% 56) taburcu olurken, 48 hastanın akibeti
eksitus olarak sonuçlandı. Sonuç: Konvansiyonel Amfoterisin B potansiyel olarak
ciddi nefrotoksisite riskine sahiptir. Hasta özellikleri, eş zamanlı kullanılan diğer
nefrotoksik ilaçlar, doz ve ilaç kullanım süresi nefrotoksisite oluşmasında etkili
faktörlerdir. Bu nedenle renal fonksiyonların izlemi ve nefrotoksisite yönetimi büyük
önem taşır. İkiden fazla risk faktörüne sahip hastalar alternatif anti-fungal tedavi için
potansiyel adaydırlar.
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PALYATİF BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARA BAKIM VEREN HASTA
YAKINLARININ BAKIM VERME YÜKLERİNİN BELİRLENMESİ
1Gülçin

Ekici KOCAKAFA, 1Şule ECEVİT ALPAR

1Marmara

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Palyatif bakım DSÖ tarafından yaşamı tehdit edici hastalıklara eşlik
eden sorunlar yaşayan hasta ve ailelerinin, fiziksel, psiko-sosyal ve spritüel
problemlerini erken tanılama, değerlendirme, tedavi ederek acı çekmelerini azaltma
ya da önleme ve böylece yaşam kalitelerini artırma amacı olan bir yaklaşım olarak
tanımlamıştır. Palyatif bakımın nihai amacı hastanın tanısı ne olursa olsun, kendisinin
ve ailesinin yaşam kalitesini artırmaktır. Bu çalışma, palyatif bakım ünitesinde yatan
hastalara bakım veren bireylerin sosyo-demografik özellikleri ile bu özelliklerin bakım
verme yükleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEM: Araştırmanın evrenini İstanbul İli Çekmece Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Palyatif Bakım Ünitesi bulunan sağlık tesisleri
oluşturmaktadır. Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi, Başakşehir Devlet Hastanesi,
Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi, Silivri Devlet Hastanesi Palyatif Bakım
Üniteleri’nde Ocak 2017- Ocak 2018 tarihleri arasında yatan hastaların yakınları,
örneklemini ise bu evren içinden araştırma kriterlerini karşılayan ve araştırmaya
katılmayı kabul eden 100 birey oluşturmaktadır. Elektronik ortamda yapılan analize
göre örneklem büyüklüğü minimum 100 olarak belirlenmiştir. Verilerin toplanmasında
bakım verenlerin sosyo-demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik cinsiyet, yaş,
medeni durum, aylık geliri gibi bilgilerin yer aldığı soru formu, hastaya ilişkin yaş, kilo,
yatağa bağımlılığı, yardımsız yemek yeme, tuvalet ihtiyacını karşılayabilme gibi
bilgilerinde yer aldığı soru formu ve Zarit, Reever ve BachPeterson tarafından 1980
yılında geliştirilip, 2006 yılında İnci ve Erdem tarafından Türkçe’ye uyarlanan ve
Cronbach’s alfa iç tutarlılık katsayısı 0.95 olarak bulunan Bakım Verme Yükü Ölçeği
(Burden Interview) kullanılmıştır. Bakım gereksinimi olan bireye bakım verenlerin
yaşadığı stresi değerlendirmek amacıyla kullanılan bir ölçektir. Bakım verenlerin
kendisi ya da araştırmacı tarafından sorularak doldurulabilen ölçek, bakım vermenin
bireyin yaşamı üzerine olan etkisini belirleyen 22 ifadeden oluşmaktadır. Ölçekten en
az 0, en fazla 88 puan alınabilmektedir. Ölçekte yer alan maddeler genellikle sosyal
ve duygusal alana yönelik olup, tek boyutlu olarak kullanılmaktadır. Ölçek puanının
yüksek olması, yaşanılan sıkıntının yüksek olduğunu göstermektedir. Veriler
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elektronik ortamda analiz edilmiştir. Verilerin özelliğine göre parametrik veya
nonparametrik testler seçilmiştir.
Verilerin analizinde ortalama, yüzdelik, standart sapma ilişkili ve ilişkisiz ölçümlerde
ortalama puanların karşılaştırılmasında t-testi, iki sayısal değişken arasındaki ilişkinin
incelenmesinde korelasyon testi, ikiden fazla kategorik ile sonuçların ilişkisinin
değerlendirilmesinde tek yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. ANOVA ve t-testi
varsayımları (normal dağılım, varyans eşitliği, grupların bağımsızlığı) kontrol
edilmiştir. Tüm sonuçlar p<0.05 ve p< 0.01 için anlamlı kabul edilmiştir.
BULGULAR: Araştırma kapsamına alınan bakım verenlerin Bakım Verme Yükü
Ölçeği’ne göre puan ortalaması 40.05±14.03 (12–75) olarak elde edilmiştir. Araştırma
kapsamına alınan bakım veren bireylerin, hastaya bakım verme sürelerinin artması
(p<0.05), sosyal güvencelerinin olmaması (p<0.05) durumlarında bakım yükü ölçek
puanının arttığı tespit edilmiştir. Bakım veren bireylerin, hasta dışında, evde bakımına
ihtiyaç duyan kişi sayısının artması (p<0.01) , bakım verme sürecinde aile içi
dinamiklerinin olumsuz etkilendiği (p<0.05) ile ilgili analizler sonucu istatistiksel olarak
anlamlı sonuçlar bulunmuştur. Ayrıca hastanın kilosu arttıkça bakım verme yükü
ölçek puanının artmakta olduğu belirlenmiştir (p<0.05).
SONUÇ ve ÖNERİLER: Bu konuda bakım verenlerin hastane ortamında
karşılaştıkları güçlüklerle başa çıkabilmesi için hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının
bakım veren aile bireylerinin yaşayabileceği güçlüklere, bakım yüküne ve diğer
problemlerine ilişkin farkındalık oluşturarak gerekli çözümlere yönelik destek olmaları
önerilebilir.
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ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ
KLİNİĞİNDE TAKİPLİ LİPİT AFEREZİ TEDAVİSİ ALAN HASTALARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
1Yasemin

AYDOĞAN ÜNSAL, 1Özen Öz GÜL, 1Soner CANDER,
ERSOY, 2Oktay ÜNSAL, 3Ali GÜL, 3Vildan ÖZKOCAMAN,
3Fahir ÖZKALEMKAŞ, 1Erdinç ERTÜRK
1Canan

1Uludağ

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji Anabilim Dalı, Bursa
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa
GİRİŞ: Dislipidemi, koroner arter hastalığını (KAH) öngören düzeltilebilir önemli bir
risk faktörüdür. Lipit aferezi tıbbi tedaviye rağmen hedef değerlere ulaşılamayan,
dirençli veya statin intoleransı olan ailesel hiperkolesterolemi olgularında ve seçilmiş
hipertrigliseridemi vakalarında lipit düzeylerini düşürmek için etkin bir yöntemdir. Bu
raporda Endokrinoloji kliniği tarafından 2010 yılından beri takip edilen lipid aferezi
tedavisi alan 11 hasta tartışılacaktır.
VAKALAR: Aferez ünitemizde ailesel hiperkolesterolemi tanısıyla 1’i kadın 6 hasta
tedavi programında yer almaktadır. Ortalama tanı yaşı 13 yaş(6-21) olarak tespit
edildi. 2 hasta homozigot hiperkolesterolemi tanısı ile takip edilmektedir. 4 hasta
koroner bypass operasyonu ve 2 hasta kalp kapak replasmanı öyküsü tariflemektedir.
Hastaların aferez öncesi ortalama total kolesterol düzeyi 535.5 mg/dL(463- 606)
saptandı. Ortalama aferez ile takip süreleri 8.6 yıl(6-18) olan hastalardan 1 kişi
sosyoekonomik nedenlerden dolayı takiplerine devam edemedi. Hastalar aferezle
birlikte diyet ve medikal tedavi ile desteklenmektedir. Ailesel hipertrigliseridemi
nedeniyle 1’i erkek toplam 5 kişi aferez tedavisi almaktadır. Ortalama tanı yaşı 17.4
yaş(6- 28)olan hastalardan biri diyabetes mellitus tanısıyla takip edilmektedir.
Hastaların her birinin öyküsünde yaşamlarında en az 1 kez akut pankreatit atağı
saptanmıştır. 1 hasta daha önceki gebeliğinde trigliserid yüksekliğine bağlı pankreatit
ve sonrasında abortus durumu geliştiğinden 2. gebeliği sırasında akut pankreatit atağı
geçirmesi nedeniyle lipid aferezi programına alınmıştır. Hasta doğum sonrasında
diyet ve medikal tedavi ile takip edilmektedir. 1 hastanın sosyoekonomik nedenlerden
dolayı yaklaşık 8 aydır takiplere gelmediği tespit edilmiştir. Grubun ortalama trigliserid
düzeyi ise 3301 mg/dL(2730–3652) olarak hesaplandı. Hipertrigliseridemisi olan
hastalar aynı zamanda diyet, medikal tedaviler ile takip edilmektedir.
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TARTIŞMA Dislipidemi aterosklerotik kalp hastalığının önemli bir risk faktörü
olduğundan tedavisinde; yaşam tarzı değişiklikleri, medikal tedavi uygulamaları, hatta
dirençli ve seçilmiş vakalarda lipid aferezi tedavisinin uygulanması önem
taşımaktadır. Kliniğimizde aferez programına alınan hastalar diyet, yaşam tarzı
değişiklikleri ve medikal tedavi ile birlikte yakın takip edilmektedir.
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MİDE VE ÖZOFAGOGASTRİK BİLEŞKE KANSERLERİNDE TRASTUZUMAB
DENEYİMİ
1Ahmet

Bilgehan ŞAHİN, 1Erdem ÇUBUKÇU, 2Hikmet Utku ODMAN

1Uludağ

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

2Uludağ

Mide kanseri dünyada en sık beşinci, en mortal üçüncü kanserdir. Tanıda, hastaların
yaklaşık yarısında lokal ileri hastalık vardır ve lokal hastalığı olanların sadece
yarısında küratif cerrahi şansı vardır. Bu nedenle sistemik tedavinin önemi büyüktür.
Mide kanserlerinin %90’dan fazlası adenokanserdir. Adenokanserlerin %7-38
arasında insan epidermal büyüme faktörü reseptörü-2 (HER2) overekspresyonu
görülmektedir (1,2). Metastatik adenokanserlerde HER2 ekspresyonu olan tümörlerde
sitotoksik tedaviye trastuzumab eklenmesi önerilmektedir. ToGA çalışmasında, HER2
pozitif ileri evre gastrik kanserli hastalardan, kemoterapi yanında trastuzumab
alanların sadece kemoterapi alanlara göre daha iyi sonuçlara sahip olduğunu ortaya
konulmuştur (3). Yüksek düzeyde HER2 protein eskprese eden tümöre sahip
hastaların analizinde, trastuzumab+kemoterapinin sadece kemoterapi ile tedavi
edilenlere göre sağkalım avantajı sağladığı gösterilmiştir (Medyan OS 11,8 aya 16,0
ay). Daha sonra birçok çalışmada farklı sitotoksik tedavi rejimleri ile
kombinasyonunun etkinliği kanıtlanmıştır (4). Bu çalışmada gastrik ve özofagogastrik
bileşke kanserlerinde trastuzumab deneyimimizi sunmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bilim Dalı kliniğinde
Ocak 2008–Ocak 2019 tarihleri arasında kullanılan trastuzumab raporları tarandı.
Gastrik ve özofagogastrik bileşke tümörü nedeniyle trastuzumab başlanan hastalar
seçildi. 18 yaşından büyük olup tedavi ve takibi kliniğimizde yapılan hastalar
elektronik dosyadan taranarak çalışmaya dahil edildi. Veri analizi için SPSS v22;
sağkalım analizleri için Kaplan-Meier kullanıldı. Sonuç ve Tartışma Çalışmaya toplam
9 hasta dahil edildi. Hastaların demografik ve klinikopatolojik özellikleri Tablo’da
gösterilmiştir. Hastaların medyan yaşı 64 (42-85)’tü. %66,7’si erkekti. Özofagogastrik
bileşke tümörü 3 hastada saptanırken, mide lokalizasyonlu 6 hastanın 3 tanesinde
primer tümör antrumdaydı. Hastaların %33,3’ü tanı anında lokal ileriyken, diğer
hastalar tanı anında metastatikti. En sık karaciğer ve periton metastazı saptanırken
(%33,3), onları akciğer, kemik ve pankreas izlemekteydi. Hastaların 2 tanesi adjuvan
5-FU+Oxaliplatin kemoterapisini (FOLFOX) aldı fakat daha sonra nüks olup metastaz
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saptandı. Bir hasta tanı anında lokal ileri iken postoperatif kemoterapi almak
istemediği için tedavisiz izlendi, takipte metastatik oldu.
Trastuzumab 7 hastada birinci seçimde kullanılırken 2 hastada ikinci seçimde
kullanıldı. En sık dosetaksel + sisplatin + 5-FU (DCF) ile birlikte kombine edildi
(%55,6)(Tablo). Sisplatin + 5-FU (%22,2); sisplatin + paklitaksel (%11,1) ve FOLFOX
(11,1) birlikte kullanılan diğer sitotoksik rejimlerdi. Kaplan-Meier analizinde hastalıksız
sağkalım 25,1 ay (%95 CI:6,9–43,2) saptanırken toplam sağkalım 34,7 ay (%95
CI:10,2–55,0) olarak hesaplandı (Şekil). 4 hastada tam yanıt saptandı. Bu
hastalardan 2’si 14 ve 9. kürlerden sonra idame tedaviyi istemezken diğer 2 hastanın
idame tedavisine devam edildi. En uzun süre trastuzumab alan hasta 35 kür aldı.
Hastalarda başta kardiyak toksisite olmak üzere herhangi bir grad 3/4 toksisite
saptanmadı. Anti-HER2 reseptörü monoklonal antikoru olan trastuzumab, ileri evre
HER2 pozitif mide kanserinde kemoterapi ile kombine edildiğinde sağkalımı iyileştiren
ilk hedef ilaç olarak ortaya çıkmıştır. ToGA çalışmasının ümit verici sonuçlarına
dayanarak, çeşitli rejimlerle kombine edilerek test edilmiş ve sağkalım katkısı
saptanmıştır. Çalışmamızda hastalıksız ve toplam sağkalım süreleri mevcut
çalışmalara göre daha uzun bulunmuştur. Gomez ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada
HER2 ekspresyon düzeyleri yüksek olan hastalarda trastuzumab ile daha uzun
sağkalım sağlandığı gösterilmiştir. Hasta popülasyonumuzun bu yönden incelenmesi
literatürden uzun sağkalımı açıklayabilir.
Sonuç olarak; HER2 pozitif mide kanseri hastalarının sitotoksik kemoterapilerine
eklenen trastuzumab iyi tolere edilmekte ve etkinliği arttırmaktadır. Bazı alt grupların
daha fazla sağkalım yararını belirlemek için daha büyük ölçekli çalışmalara ihtiyaç
vardır.
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CERRAHİ GİRİŞİM UYGULANACAK HASTALARIN DURUMLUK KAYGI
DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN ETMENLER
1Meltem

KESGİN TOKDEMİR, 2Şule ECEVİT ALPAR

1Marmara

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek
Lisans Öğrencisi, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik
Esasları Anabilim Dalı Başkanı, İstanbul
GİRİŞ ve AMAÇ: Hastanede kalmak ve ameliyat olmak hastalar için başlıca stres ve
kaygı kaynağı olmakla beraber bu süreç hastaları fizyolojik olduğu kadar psikolojik
anlamda da yıpratan ve yaşam kalitelerini tehdit eden bir durum olarak
algılanmaktadır. Araştırmada; ameliyathane bekleme alanında ameliyat salonuna
alınmayı bekleyen hastaların kaygı düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEM: Araştırmanın evrenini, İstanbul Avrupa yakasında bulunan bir
eğitim araştırma hastanesinde laparoskopik kolesistektomi ameliyatı olacak olan
hastalar; örneklemini ise bu evren içinden araştırma kriterlerini karşılayan ve
araştırmaya katılmayı kabul eden bireyler örneklem seçimine gidilmeksizin hastaneye
gelen hastaların ilk 30’u deney (n:30) sonra gelen 30 hasta ise kontrol (n:30) grubunu
oluşturdu(N=60).
Veriler, katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile ameliyathane hakkındaki kaygı
ve geçmiş deneyimlerini içeren “Tanıtıcı Bilgi Formu” “Durumluluk-Sürekli Kaygı
Envanteri (STAI TX-I)” ve "Ameliyathane Bekleme Alanı Görüş Formu" ile toplandı.
Deney grubuna ameliyattan bir önceki gün bilgisayar eşliğinde hazırlanmış 15 dk’lık
eğitim sunusu yapıldıktan sonra tanıtıcı bilgi formu dolduruldu. STAI TX-I formu ile 1.
Ölçüm, ameliyathane bekleme alanına gelindiği süreçte 2. Ölçüm, ameliyat sonrası
serviste ise ameliyathane bekleme alanı görüş formu ile 3. kez STA TX-I formu
doldurulup, aynı işlemler eğitim verilmeksizin kontrol grubuna da yüz yüze
görüşülerek uygulandı(Şema1).
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(Şema- 1)

Örneklem
(n:60)

Deney Grubu
(n:30)

Kontrol grubu
(n:30)

Ameliyat Öncesi
Tanıtıcı Bilgi Formu
STAI Ölçeği
Ameliyathane tanıtıcı eğitim
sunusu

Ameliyat Öncesi
Tanıtıcı Bilgi Formu
STAI Ölçeği

Ameliyathane Bekleme
Alanında
STAI Ölçeği

Ameliyathane Bekleme
Alanında
STAI Ölçeği

Ameliyat Sonrası
STAI Ölçeği
Ameliyathane Bekleme Alanı
Görüş Formu

Ameliyat Sonrası
STAI Ölçeği
Ameliyathane Bekleme Alanı
Görüş Formu
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Verilerin değerlendirilmesinde, frekans, yüzdelik, ortalama, standart sapma, ki-kare
testleri uygulandı.
BULGULAR: Hasta gruplarına göre ölçüm değerlerinin karşılaştırılması amacıyla
yapılan analiz sonucunda 1. Ölçüm (p=0,801) ve 2. Ölçüm (p=0,061) değerlerinin
deney ve kontrol grubuna göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edildi. (p>0,05)
(Tablo1).
Hasta gruplarına göre 3. Ölçüm (p=0,000) değerleri arasında anlamlı bir farklılık
olduğu belirlendi. (p<0,05) Kontrol grubu hastaların (=41,37) 3. Ölçüm değerleri
deney grubu hastalarından ( =36,93) daha yüksektir(Tablo1).
Hasta gruplarının kaygı ile ilgili yapılan analiz sonucunda kontrol grubu hastaların 1.
Ölçüm, 2. Ölçüm ve 3. Ölçüm değerleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı bulundu.
(p>0,05)
Deney grubunun kendi 1. Ölçüm, 2. Ölçüm ve 3. Ölçüm değerleri arasında anlamlı bir
farklılık olduğu tespit edildi. (p<0,05)
Deney grubunun 1. Ölçüm (=40,83) değerinin 2. Ölçüm (=37,17) değerinden yüksek,
2. Ölçüm (=37,17) değerinin 3. Ölçüm (=36,93) değerinden yüksek olduğu
bulundu(Tablo2).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yapılan çalışma sonucunda deney grubuna ameliyat
öncesinde verilen eğitim ile ameliyathane bekleme alanında yaşanan kaygı puan
ortalamaları deney ve kontrol grupları arasında rağmen preoperatif dönemde tanıtıcı
eğitim alan hastalar ile almayan hastalar arasında postoperatif dönemde anlamlı fark
olduğu görüldü(Tablo1).
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Tablo1 Hasta Gruplarına Göre Ölçüm Değerlerinin Karşılaştırılması
Deney

Kontrol

Ort.+SS
Med. (Min.-Maks.)

Ort.+SS
Med. (Min.-Maks.)

U/t

Z/sd.

p

1. Ölçüm

40,83±6,96
39,5- (31-60)

40,63±5,84
40- (27-50)

433,000

-0,252

0,801**

2. Ölçüm

37,17±5,66
36,5- (27-50)

39,97±5,67
40,5- (24-50)

-1,913

58

0,061*

3. Ölçüm

36,93±3,58
37,5- (29-42)

41,37±4,27
40,5- (33-51)

206,500

-3,625

0,000**

* Bağımsız örneklem t testi
** Mann Whitney U testi
Benzer olarak deney grubu hastaların hastaneye ilk yattığında, ameliyatın hemen
öncesinde ve ameliyat sonrası taburculuk öncesinde duygularında olumlu yönde bir
değişim olduğu ve kontrol grubu hastaların duygularında anlamlı bir düzeyde bir
değişim olmadığı bulundu(Tablo2).
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Tablo2 Hasta Gruplarının 1. Ölçüm, 2. Ölçüm ve 3. Ölçüm Değerlerinin
Karşılaştırılması
1. Ölçüm

2. Ölçüm

3. Ölçüm

Ort.+SS
Med. (Min.Maks.)

Ort.+SS
Med. (Min.Maks.)

Ort.+SS
Med. (Min.Maks.)

x2

sd.

p

Deney grubu
(n=30)

40,83±6,96
39,5- (31-60)

37,17±5,66
36,5- (27-50)

36,93±3,58
37,5- (29-42)

6,368

2

0,041*

Kontrol grubu
(n=30)

40,63±5,84
40- (27-50)

39,97±5,67
40,5- (24-50)

41,37±4,27
40,5- (33-51)

0,860

2

0,651*

* Friedman testi

“Ameliyat odasına alınmak için fazlaca bekletildim” ifadesine verilen yanıtlar
incelendiğinde kontrol grubu hastalarının önemli bir kısmı(%53,3) ile deney grubunun
%30’u evet cevabı vermiştir.
Yapılan analiz sonucunda hasta grupları ile hastalar tarafından “Beklediğim süre
boyunca ameliyatım hakkında bilgilendirici bir video ekranı veya sunumun olması
kaygı düzeyimi azaltabilirdi.” maddesine verilen yanıtların dağılımları arasında anlamlı
bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. (p>0,05) Deney grubu hastaların %80’i (n:24) ile
kontrol grubu hastaların %73,3’ünün(n:22) verilen ifadeye evet görüşünde olduğu
tespit edildi.
Bu sonuçlar doğrultusunda ;
-Ameliyat öncesinde ameliyathane hemşireleri tarafından hastalara eğitim ve bilgi
programlarının düzenlenmesi
-Hastaların ameliyatlarını bekledikleri alanlarda bekleme süreleri boyunca ameliyatları
hakkında bilgi veren video ekranlarının bulundurulması önerilmektedir.

232

02 – 04 Mart 2019, Uludağ
SB99
MEME KANSERİNDE TEK MERKEZ DENOSUMAB DENEYİMİ
1Dilek

ERDEM

1Bahçeşehir

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ: Meme kanseri kadınlarda dünyada 2. en sık kanserdir. Denosumab, reseptör
aktivatör nükleer faktör kappa B liganda (RANKL) karşı bir monoklonal antikordur.
Kemik rezorbsiyonunu inhibe eder böylece iskelet ilişkili olayları azaltır. Çalışmanın
amacı kemik metastazı olan meme kanserli hastalarda genel özelliklerin ve yan etki
profilinin tanımlanmasıdır.
GEREÇ ve YÖNTEM: Haziran 2014 ile Aralık 2018 tarihleri arasında tıbbi onkoloji
kliniğinde izlemi ve tedavisi yapılan denosumab verilen 18 kemik metastazlı meme
kanseri hastası retrospektif olarak incelenmiştir. Sonuç: Hastaların yaş ortalaması
57,6 yaş (34-85 y aralığı) idi. % 61,1 hastada (n=11)tümör sağ memede idi, yalnızca
1 hastada (% 5,5) her iki memede tümör vardı. Hastaların çoğunda (n=14) tümör
invaziv duktal karsinom histolojisinde idi. On hasta (% 55, 5) postmenapozal idi.
Hastaların % 44,4’ü opere edilmemişti. Tanıda hastaların % 44,4’ü evre IV idi. 12
hastada tümör grade III idi. Yalnızca 3 hastada (% 16,6) ER negatif iken PR 5
hastada (% 27,7) negatifti. Hastaların yalnızca % 11,1’inde cerbB2 pozitif saptandı.
Ki-67 skoru ise % 5-80 arasında idi. Hastaların 12’sinde lenfovasküler invazyon,
13’ünde perinöral invazyon vardı. 8 hasta adjuvant kemoterapi, 7 hasta adjuvant
radyoterapi alırken 8 hasta ise adjuvant hormonoterapi aldı. Tanıda metastatik olan 7
hastanın hepsinde kemik metastazı vardı. Bu hastaların da % 33’ü (n=3) sadece
kemik metastazı idi. Total metastatik alan için değerlendirildiğinde hastaların 12’sinde
kemik metastazının yanında başka odakta da metastaz vardı ve bu diğer odak en sık
akciğer metastazı idi (n=6). Hastaların %16.6’sı (n=3) daha önce zoledronik asit
almıştı. Denosumab alan hastalarda ilaç kullanımı 3-12 ay (ortalama 6,2 ay) idi.
Denosumab tedavisi başında ortalama kalsiyum değeri 9,16 mg/dL, serum kreatinin
ise 0,35-2,08 mg/dL aralığında idi.
TARTIŞMA: Özellikle meme kanserinde genel sağkalıma faydası olan denosumab
metastatik meme kanserinde kemik metastazlarının tedavisinde zoledronik asite iyi bir
alternatif olup bu hastalarda zoledronik asit yerine kullanılabilir.
ANAHTAR KELİMELER: Meme, kanser, kemik, metastaz
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SB100
TİP 2 DİYABETES MELLİTUS OSTEOPOROZ RİSKİNİ ARTTIRIRMI?
1Erhan
1Fırat

ÖNALAN

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ

GİRİŞ: Diyabetes mellitus (DM)’un kemik metabolizması üzerine etkileri çeşitli
açılardan tartışmalıdır. Özellikle Tip 1 DM düşük kemik mineral yoğunluğuna neden
olan risk faktörü olarak görülürken, kilolu tip 2 diyabetli hastalarda normal hatta artmış
kemik mineral yoğunluğu(KMY) saptanmıştır.
Amaç: Çalışmamızda hastanemiz İç Hastalıkları polikliniğinde takip edilmekte olan tip
2 DM’lu 65 yaş üstü kadın hastalarda kemik mineral yoğunluğunu incelemeyi
amaçladık.
MATERYAL ve METOD: Çalışmaya İç Hastalıkları polikliniğinde takip edilmekte olan
64 tip 2 diyabetik 65 yaş ve üzeri kadın ve 32 diyabeti olmayan 65 yaş ve üzeri kadın
dahil edildi. Her iki grupta dual enerji X-ışıını absorbsiyometre (DEXA) ile KMY
ölçümü yapılarak osteoporoz varlıkları araştırıldı.
BULGULAR: Çalışmamızda hasta ve kontrol grubu toplam 96 kişi olup bakılan KMY
ölçümüne göre 39 kişide osteoporoz, 54 kişi osteopenik ve 3 kişide normal değerler
saptanmıştır. Çalışmamızda hasta ve kontrol grubu arasında KMY açısından
istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptandı(p< 0,05).
SONUÇ: Hasta ve kontrol grubu arasında KMY açısından diyabet grubunun
sonuçlarının daha iyi saptanması bu hastaların uzun yıllardır diyabet tanısı ile
izleniyor olmalarına, metabolik kontrollerinin sağlanmış olmasına bağlandı. Bu
nedenlerle metabolik açıdan iyi kontrol altında olan ve komplikasyon gelişmemiş tip 2
diyabetik hastalarda osteoporoz açısından ek bir risk olmadığını aksine osteporoz
açısından daha az riskli olduklarını düşünüyoruz.
ANAHTAR KELİMELER: Tip 2 diyabetes mellitus, kemik mineral yoğunluğu,
osteoporoz
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SB104
2007 İLE 2017 YILLARI ARASINDA KADAVRA BÖBREK VERİCİLERİNİN DOKU
ALLELERİ’NİN DAĞILIMININ ARAŞTIRILMASI
2Ersin

ELGİN, 1Abdülmecit YILDIZ, 1Ayşegül ORUÇ, 1Suat AKGÜR,
ÜNSAL, 2Sahriye KESKİN, 2Rafet OFLAZ, 2Kerem SELİMOĞLU,
3Haluk Barbaros ORAL, 3Ferah BUDAK, 3Figen AYMAK,
3Mert KARACA, 3Muhammed Ali KIZMAZ, 2İlknur ARSLAN,
4N.Sümeyye GÜLLÜLÜ, 1Alparslan ERSOY
1Oktay

1Bursa

Uludağ Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı, Bursa
Uludağ Üniversitesi Organ Nakil Merkezi, Bursa
3Bursa Uludağ Üniversitesi İmmünoloji Bilim Dalı, Bursa
4Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ad, Bursa
2Bursa

AMAÇ: Ülkemizde en çok kadavra verici Güney Marmara Bölgesinde çıkmaktadır.
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi bu bölgede yer
almaktadır. Bu çalışmada 2007-2017 yılları arasında kadavara böbrek vericilerini
doku allelerinin dağılımını ve sıklığını araştırmak amaçlanmaktadır.
YÖNTEM: 2007-2017 yılları arasında 332 kadavra böbrek vericisinin doku alleleri (A,
B, DRB1) PCR( Polimeraze Chain Reaction) yöntemi ile yapılmıştır. 332 kadavra
böbrek vericisinin 215’i erkek, 117’si kadındır. Bu vericilerin doku allelleri retrospektif
olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezinde 20072017 yılları arasında 332 kadavra böbrek vericinin doku alleleri değerlendirildiğinde;
en fazla çıkan alleller 201 adet A*02 alleli, 94 adet B*35’ ve 148 adet DRB1*11
allelidir. en az çıkan doku allelleri ise; 3 adet A*69, 1’er adet B*47,B*53 ve 6 adet
DRB1*9 allelidir.
SONUÇ: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezinde 1988
yıllında beri böbrek nakli yapılmaktadır. TDIS ( Transplantasyon Diyaliz İzlem Sistemi)
‘inde kadavra vericiden temin edilen böbreklerin eşleştirilmesinde en az bir DRB1
uyumu aranmaktadır. Bu nedenle 2007 ile 2017 yılları arasında, böbrekleri kullanılan
kadavra vericilerinin doku allleleri değerlendirildiğinde DRB1*11 alleli olan alıcıların
şansı diğer hastalara göre daha fazladır.
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SB105
PAPİLLER TİROİD KARSİNOMLARININ TEDAVİ VE İZLEMİ: TEK MERKEZ
RETROSPEKTİF ÇALIŞMA
1Pınar

ŞİŞMAN, 2Hande PEYNİRCİ, 3Elif GÜLLÜLÜ, 4Özen Öz GÜL,
CANDER, 4Canan ERSOY, 4Erdinç ERTÜRK

4Soner

1Medicana

Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği, Bursa
Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları Kliniği, İstanbul
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
4Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim
Dalı, Bursa
2Kanuni

GİRİŞ ve AMAÇ: Papiller tiroid karsinomları (PTK) tiroid bezinin foliküler epitalyal
hücrelerinden gelişen, diferansiye tiroid karsinom (DTK)’larının %85’ini oluşturan ve
insidansı yıllar içinde giderek artan kanserlerdir. Total tiroidektomi, radyoaktif iyot
tedavisi ve tiroid stimülan hormon tedavisi ile prognozu genel olarak iyi olmakla
birlikte, hastalığın seyri esnasında servikal lenf nodları ve uzak metastaz
görülebilmektedir. 10 yıllık sağkalım yaklaşık %92 civarıdır. Çalışmamızın amacı
PTK’larının postoperatif kür oranlarının ve rekürrens gelişimine neden olan
parametrelerin değerlendirilmesidir.
GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışmamıza, merkezimizde tiroidektomi operasyonu olup
postoperatif patolojik değerlendirmede PTK tanısı alarak izlemlerine devam edilen
toplam 59 hasta dahil edildi. Hastaların demografik verileri, postoperatif nüks gelişimi
ve adjuvan tedavi alma oranları analiz edildi.
SONUÇ: Çalışmamıza dahil edilen hastaların 43 (72.8%)’ü kadın, 16 (27.2%)’sı
erkekti. Hastaların ortalama tanı yaşı 47.08 ± 14.38 yıl idi. 19 (32.2%) hastada
mikropapiller karsinom mevcuttu. 20 (33.8%) hastada tümör multifokal idi.
Postoperatif patolojik değerlendirmede 7 (11.8%) hastada kapsül, 5 (8.4%) hastada
damar invazyonu mevcuttu. Hastaların 46’sına postoperatif radyoaktif iyot (RAİ)
tedavisi uygulandığı gözlendi. Hastaların ortalama 37.2±32.6 ay takiplerinde 32
(54.2%) hastada nüks geliştiği görüldü. Tümör çapının nüks gelişimini istatistiksel
anlamlı etkilediği gözlemlenirken (p<0.05), yaş ile nüks gelişimi arasında anlamlı fark
yoktu.
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TARTIŞMA: PTK’ında lokal veya uzak metastaz olmaması, tümörün tamamının
rezeke edilmiş olması, lökorejional dokularda tümör invazyonu olmaması, tümörde
agresif histolojinin olmaması ve postop RAİ taramasında tiroid yatağında tutulum
olmaması düşük riskli hasta grubunu oluşturur. çalışmalarda hastalık nüksü ve ölüm
ile ilişkili başlıca prognostik faktörler yaşın 45’in üzerinde olması, tümör çapının 4
cm’nin üzerinde olması, tiroid dışı yayılım ve uzak metastaz varlığı, erkek cinsiyet ve
foliküler histolojik alt tipin bulunmasıdır. Çalışmamızda tümör çapı ile nüks arasında
istatistiksel anlamlı ilişki saptanmıştır. Daha fazla sayıda hasta serisini içeren daha
kapsamlı çalışmaların PTK’ında prognoza etki edecek faktörleri daha net ortaya
çıkaracağını düşünmekteyiz.
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SB120
OBEZİTESİ OLAN HASTALARDA İNSÜLİN DİRENCİ İLE FİBROBLAST GROWTH
FACTOR-19 (FGF-19) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1Soner

CANDER

1Uludağ

Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim
Dalı, Bursa
GİRİŞ: Obezite toplumda sık görülen ve birçok komorbiditeye neden olabilen bir
durumdur. Başta insülin direnci, hiperinsülinizm ve kardiyovasküler hastalık riskleri
olmak üzere birçok hastalık riskinin obezite ile arttığı bilinmektedir. Özellikle bel
çevresindeki artışın kardiyovasküler hastalık riskinde artış ile ilişkili olduğu
bilinmektedir. Çalışmamızda obezitesi olan kişilerde insülin direnci ile FGF-19
düzeylerinin değerlendirilmesi planlanmıştır.
MATERYAL ve METOT: Çalışmaya 47obezitesi olan ve 33 obezitesi olmayan kişi
dâhil edilmiştir. Obezitesi olan hastalar beden kitle indeksi (BKİ) ≥25kg/m2 olanlar,
obezitesi olmayanlar ise BKİ<25kg/m2 olarak tanımlanmıştır. Obezitesi olen ve
olmyan tüm bireylerin sistemik muayeneleri ve antropometrik ölçümleri yapıldıktan
sonra, hormon profilleri, glisemik parametreleri ve insülin direnci ve FGF-1 düzeyleri
değerlendirilmiştir.
TARTIŞMA: Çalışmamızda obezitesi olan hastaların BKİ’leri ile birlikte, bel çevreleri,
bel çevresi/kalça çevresi oranlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.001).
Obezitesi olan hastalarda insülin direncinin bir göstergesi olan homeostatik model
değerlendirmenin (HOMA-IR) istatistiksel olarak anlamlı yüksek olduğu bulunmuştur
(p<0.001). Obezitesi olan ve olmayan hastaların serum FGF-19 düzeyleri arasında
anlamlı farklılık saptanmamıştır. Bel çevresi ve insülin direnci ile serum FGF-19
düzeyleri arasında istatistiksel anlamlı korelasyon saptanmamıştır.
SONUÇ: Çalışmamızda obezitesi olan hastalarda insülin direnci ve bel çevresi ile
serum FGF-19 düzeyleri arasında bir ilişki saptanmamıştır.
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SB121
İNVİTRO İSKEMİ-REPERFÜZYON MODELİNDE GENÇ VE YAŞLI SIÇANLARDA
DOKU CANLILIĞI, ÖDEM OLUŞUMU VE LDH ÇIKIŞININ KARŞILAŞTIRILMASI
1Celaleddin
2R.

DEMİRCAN, 2Zülfiye GÜL, 2Ayşe Merve ÖZER, 3Deniz BAĞDAŞ,
Levent BÜYÜKUYSAL

1Uludağ

Üniversitesi İç Hastalıkları AD, Bursa
Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji AD, Bursa
3Virginia Commonwealth University, Dep. Of Pharmacology And Toxicology, USA
2Uludağ

ARKA PLAN ve AMAÇ: Yaşlılarda iskemiye duyarlılık konusunda literatürde çelişkili
sonuçlar vardır. Laktik dehidrogenaz (LDH), hipoksi, iskemi ve nekroz gibi durumlarda
hücre hasarı belirteci olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, genç ve yaşlı sıçanlarda
deneysel olarak oluşturulan iskemi-reperfüzyon modelinde oluşan doku canlılığı,
ödem oluşumu ve inkübasyon ortamına LDH çıkışı açısından genç ve yaşlı grup
arasındaki farklılıklar araştırıldı.
GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışmada, genç (3 aylık) ve yaşlı (22-24 aylık) erkek Sprague
Dawley sıçanlar kullanıldı. Beyin kortikal dilimleri (0.4 mm kalınlıkta) hazırlandı. İn
vitro iskemi, dilimlerin inkübe edildiği çözeltiden glukoz ve oksijenin çıkartılması ile
oluşturuldu (Oksijen-glukoz yoksunluk (OGD) dönemi). Dilimler, preinkübasyon
dönemi ardından 30 dk. süreyle OGD ortamında inkübe edildi, sonra dilimler oksijen
ve glukoz içeren ortama alınarak (Reoksijenizasyon (REO) dönemi) 30 dk. daha
inkübe edildi. Sonrasında dilimlerin canlılığı 2,3,5-Trifeniltetrazolyum (TTC) boyama
metodu ile değerlendirilirken, ödem oluşumu dilimlerin ıslak ağırlığından kuru ağırlık
çıkarılarak hesaplandı ve ortama salınan LDH düzeyleri ise ticari kit aracılığıyla
ölçüldü.
BULGULAR: OGD-REO sonrası, genç dilimlerin TTC ile boyanmasında %49.6
azalma gözlenirken, yaşlı dilimlerindeki azalma daha düşük bulundu (%29.7, p<0.05).
Genç dilimler %26.1 oranında su alırken yaşlı dilimlerde bu oran %11.2 idi (p<0.05).
Benzer şekilde OGD-REO genç dilimlerden daha fazla LDH çıkışına neden oldu
(0.22’ye karşı 0.13 ΔOD/mg protein, p<0.05).
SONUÇ: Bu sonuçlar, yaşlı sıçan kortikal dilimlerinin in vitro OGD-REO koşullarında
dokuların canlılığı, ödem oluşumu ve LDH ile belirlenen doku hasarı açısından genç
sıçan kortikal dilimlerine göre iskemiye daha dayanıklı olduğunu göstermiştir.
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ANAHTAR KELİMELER: Yaşlı, Genç, Sıçan, Kortikal dilim, İskemi, Laktik dehidrogenaz

SB122
ACİL DAHİLİYE ÜNİTESİNE SON BİR YILDA BAŞVURAN HASTALAR VE
İNFLUENZA ANTİJEN TESTİ
1Yıldız
1Can

OKUTURLAR, 1Elif SİTRE KOÇ, 1Öykü BEYAZ,
Berk ALPAYDIN, 2Sibel GÜNDEŞ

1Acıbadem
2Acıbadem

Atakent Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Atakent Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İstanbul

GİRİŞ: Yüksek ateş, öksürük, halsizlik, kas ağrısı belirtileri ile ortaya çıkan influenza,
kısa sürede kendini sınırlayabilen enfeksiyonlar oluşturduğu gibi komplikasyonları ile
ölüme de neden olabilir. Biz burada son bir yıl içerisinde acil dahiliye ünitemize
yatırılan veya müşahadeye alınan hastalarımızı retrospektif olarak inceleyerek hızlı
influenza antijen A ve B testi yapılan hastalarımızı değerlendirmeyi amaçladık.
MATERYAL ve METOD: Acıbadem Atakent Hastanesi İç Hastalıkları Acil Dahiliye
Ünitesi’ne 2018 yılı içerisinde yatırılan veya müşahadeye alınan 257 hasta
retrospektif olarak değerlendirildi. Bu hastaların hepsi kliniğe yatırılmış veya genel
durum bozukluğu nedeni ile müşahadeye alınmış hastalardı. Tüm hastaların verileri
hastanemizin hasta kayıt sistemi olan Cerebral sistemi üzerinden retrospektif olarak
incelenerek yapıldı. Hastaların yaş, cins, komorbidite, yatış sebepleri, influenza testi
yapıldıysa sonuçları, hemogram ve biyokimyasal parametreleri kaydedildi. Üst
solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE) tanısı alan ve birkaç saatlik müşahadeye alınan
hastalar incelenerek, influenza sonucu pozitif ve negatif olan hastaların hemogram ve
biyokimyasal parametreleri istatistiksel olarak karşılaştırıldı. SONUÇLAR İç
Hastalıkları Acil Dahiliye Ünitesi’nden İç Hastalıkları kliniğine yatırılan ya da günübirlik
müşahadeye alınan hastalar değerlendirildiğinde 257 hastanın 170 (%66,1)’i kadın,
87 (%33,9)’sinin erkek hasta olduğu görüldü. 16 hasta (%6,2) diabetes mellitus, 15
hasta kronik obstrüktif akciğer hastalığı (%5,8), 30 hasta hipertansiyon (%11,7), 6
hasta (%2,3) nörolojik hastalık (alzheimer, demans, parkinson, serebrovasküler
hastalık), 5 hasta (%1,9) kanser komrbiditelerine sahipken bu hastaların 137
(%53,3)’si üst solunum yolu enfeksiyonu, 32(%12,5)’si pnömoni, 10 (%3,9)’u akut
gastroenterit tanıları alırken, kalan %30,3 hastada bulantı-kusma, kalp yetmezliği,
akut böbrek hasarı, anemi, sistit, ürtiker, miyalji, hiponatremi, çarpıntı, başağrısı,
göğüs ağrısı, hipertansiyon, renal kolik, pulmoner emboli gibi tanılar almıştı. Bu
hastalardan 2 hasta exitus olmuş, 4 hasta ise yoğun bakım ünitesine alınmıştı. 65
(%25,3) hastada hızlı antijen influenza A ve B testi yapıldığı görüldü. Test 52’sinde
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negatif, 13’ünde pozitif olarak saptandı. ÜSYE olan hastalarda 33 negatif 10 pozitif,
pnömoni tanısı alanlarda 11 negatif, 2 pozitif test sonucu vardı.
ÜSYE olan grupta influenza bakılan hastalarda (n=43) pozitif ve negatif sonuçlanan
hasta grupları birbirleri ile karşılaştırıldığında pozitif olan hastaların yaş
ortalamalarının (55,1±26,66), negatif olanlara göre (35,48±12,03) istatistiksel olarak
daha yüksek olduğu görüldü (p=0,028). Her iki grup arasında hemoglobin, platelet,
nötrofil, nötrofil lenfosit oranı, platelet lenfosit oranı, AST ve ALT ortalamaları
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yokken, influenza pozitif olan hastalarda
BUN, kreatinin ve CRP ortalamalarının istatistiksel olarak daha yüksek olduğu, lökosit
ve lenfosit düzeyi ortalamalarının ise daha düşük olduğu görüldü (Tablo 1).
TARTIŞMA: İnfluenza enfeksiyonlarını, benzer bulgular ile seyreden diğer solunum
yolu enfeksiyonlarından klinik olarak ayırt etmek güçtür ancak laboratuvar testleri,
çalışmamızda olduğu gibi farklılık gösterebilir. ÜSYE ile acile başvuran 50 yaş
üzerindeki hastalarımızda, lökositoz olmadan BUN ve kreatinin düzeylerinin artış
göstermesi ölümcül olan komplikasyonlara yol açmadan önce hidrasyon ve antiviral
tedavinin başlanması konusunda öngörü sağlayabilir. Bu konuda daha fazla sayıda
hasta ile çalışmalara ihtiyaç vardır.

Tablo 1. ÜSYE olan hastalarda İnfluenza A ve B testi negatif ve pozitif olan hastaların
karşılaştırılması.
influenza negatif n=33
influenza pozitif n=10
ÜSYE n=43
p değeri
Ort±SS
Ort±SS
Yaş (yıl)
Hemoglobin
(g/dL)
Platelet (x103/uL)
Lökosit (x103/uL)
Nötrofil (x103/uL)
Lenfosit
(x103/uL)
NLO
PLO
BUN (mg/dL)
Kreatinin
(mg/dL)
AST (IU/L)
ALT (IU/L)
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35,48±12,03
13,58±1,22

55,1±26,66
13,12±1,81

0,028
0,670

212,07±47,11
9,33±4,27
6,82±4,14
2,06±2,23

176,42±43,27
6,18±1,14
4,27±1,50
1,08±0,31

0,058
0,035
0,123
0,031

5,33±5,24
158,55±106,11
10,55±4,12
0,75±0,24

4,97±4,28
176,06±70,14
23,66±1,15
1,48±0,24

0,877
0,241
0,012
0,013

25±9,54
35,87±33,06

33,75±13,32
22,5±4,12

0,345
0,732
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2,32±2,67
4,54±1,81
0,033
CRP (mg/dL)
Ort; Ortalama, SS; Standart Sapma, ÜSYE; Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu, NLO; Nötrofil
Lenfosit Oranı, PLO; Platelet Lenfosit Oranı, AST;Aspartat Aminotransferaz, ALT; Alanin
Aminotransferaz, CRP; C-Reaktif Protein.

POSTER BİLDİRİLERİ
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PB1
KARIN AĞRISININ NADİR BİR NEDENİ OLARAK GASTROPAREZİ
1Ayşe

2Fatih

BESTE GÜZEL, 1Semih ÖZYURT, 1Yıldız OKUTURLAR,
Oğuz ÖNDER, 3Eşref KIZILKAYA, 2Ayşe Nurdan TÖZÜN

1Acıbadem

Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim
Dalı, İstanbul
2Acıbadem Üniversitesi Mehmet Ali Aydınlar Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı,
İstanbul
3Acıbadem Üniversitesi Mehmet Ali Aydınlar Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı,
İstanbul
GİRİŞ: Gastrik atoni daha çok diyabetin visseral nöropatik komplikasyonu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Tedavide vitaminler, parasempatomimetik ajanlar, cerrahi ile
piloroplasti veya subtotal gastrik rezeksiyon gibi yöntemler başarısızlıkla
sonuçlanmıştır. Etyolojide daha çok diyabet, idiopatik, viral ajanlar, ilaçlar (alfa-2
adrenaljik agonist, kalsiyum kanal blokerleri, dopamin agonistleri, muskorinik kolinerjik
reseptör antagonistleri, oktreotid, GLP-1 agonistleri, fenotiazin, siklosporin), cerrahi
sonrası (Billroth-II gastrektomi, fundoplikasyon, akciğer ve kalp transplantasyonu, çok
nadir olarak da obezite cerrahisi) , nörolojik hastalıklar (MS, beyin tümörü, amiloid
nöropati, primer disotonomi), AIDS, Parkinsonizm, otoimmun hastalıklar
(skleroderma) yer almaktadır. Biz de burada diyabetik olmayan ve idiopatik gastrik
atoni olduğunu düşüdüğümüz bir hastadaki tanı aşamasındaki zorlukları vurgulamak
istedik.
OLGU: 42 yaşında kadın hasta son 3 yıldır giderek artan özellikle yemeklerden sonra
ortaya çıkan, epigastrik bölgeye lokalize olup soldan sağa doğru yapılan sıvazlama
hareketiyle rahatlayan, klepotaj bulgusu veren ve bazen pulsatil hissedilen karın
ağrısı şikayeti ile polikliniğe başvurdu. Bu nedenle birçok kez poliklinik başvuruları
olan ve başvurduğu hekimler tarafından sürekli psikiyatriye yönlendirilen hastaya
venlafaksin başlanmış. Gün içerisinde ofiste sıvazlama hareketini yapamaması
nedeniyle sol subkostal bölgeye kitap benzeri yabancı cisimlerle basınç uygulayarak
günü tamamladığını ifade ediyordu. Yaşam kalitesi oldukça bozulan hasta muayenesi
sırasında ağlama atakları geçiriyordu. Hastanın yapılan tetkiklerinde hemoglobin 12
g/dl, trombosit 264 x 103/uL, kreatinin 0.5 mg/dl, AST 23 U/L, ALT 27 U/L, gaytada
gizli kan negatif, kalsiyum 8.5 mg/dl, tiroid stimulan hormon 1,9 uIU/mL idi.
Torakoabdominal kontrastlı BT ile karaciğerde 5 mm çapında hemanjiom ve sağ
böbrek üst polde 9 mm anjiomyolipom dışında özellik saptanmadı.
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Torakoabdominal BT ile hastanın kliniğini açıklayacak bulgu olmaması üzerine
hastaya özefagus, mide ve duodenum direkt grafisi (ÖMD) çekildi. Mide rölyefi
korunmuş olup dolu midede mide alt kontürü iliak kemiklere superpoze görünümde ve
hipotonik mide ile uyumlu olarak raporlandı (Resim 1). Pilor santralize, bulbus forme
görünümde olup oral kontrast maddede flokülasyon dikkati çekti. Midesi iliak kanada
kadar genişlemiş olan hasta genel cerrahiye konsülte edildi, hastaya bir girişim
düşünülmedi. Hastaya yapılan gastroskopiyle mide motilitesi azalmış ve lümeni
oldukça geniş izlendi. Kolonoskopiyle 2 adet polipektomi yapılan hastanın patolojisi
hiperplastik polip olarak değerlendirildi. 24 saatlik Ritim Holter sonucu en yüksek kalp
hızı 132 olan sinüzal taşikardi nedeniyle nebivolol 5 mg 1x1 tedavisi başlandı.
Hipokinetik mide nedeniyle venlafaksin kesilerek amitriptilin 10 mg başlandı. 1 ay
sonra yapılan poliklinik kontrolünde hastanın şikayetlerinin %90 oranında düzeldiği ve
yaşam kalitesinin oldukça arttığı hasta tarafından açıkça ifade edildi.
SONUÇ: Gastroparezi mekanik olarak obtrüksiyonun olmadığı ancak mide
boşalmasındaki gecikme, midede genişleme, üst abdominal ağrı ile semptom veren
bir sendromdur. Diyabetik hastalarda akla getirilirken diğer sık nedenler olan idiopatik
ve cerrahi girişim komplikasyonu olarak da akılda tutulması gerekir. Tanıda gastrik
boşalma zamanı sintigrafik olarak gösterilebilir fakat kost-effektif değildir ancak
deneyimli radyologlar tarafından ÖMD ile tanı konulabilmektedir. Tedavide ise en
başta altta yatan etyolojinin düzeltilmesi yer alır bunun yanında diyet modifikasyonu,
hidrasyon, optimal glisemik kontrol, metoklopromid, domperidon, makrolit grubu
antibiyotikler, cisaprid, antiemetikler, trisiklik antidepresanlar, akupunktur
önerilmektedir. Bizim hastamızda karın ağrıları için metoklopromid ve akupunktur
tedavisi daha önceden uygulanılmış ve başarılı yanıt alınanamış olup biz trisiklik
antidepresan tedavisinden olumlu sonuç aldık.
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PB2
İÇ HASTALIKLARI KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE ALGILANAN
STRESİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ
1Nazime
2Hicran
1Uludağ
2Uludağ

AKALTUN, 1Semure ZENGİ, 1Saliha MACUN, 1Selahattin ALAN,
YILDIZ
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Bursa
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bursa

AMAÇ: Bu çalışma, iç hastalıkları kliniklerinde çalışan hemşirelerde algılanan stresin
iş doyumuna etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEM: Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın evrenini 2018 yılında bir
üniversite hastanesinin İç Hastalıkları Kliniklerinde görev yapan tüm hemşireler,
örneklemini ise bu hemşireler arasından çalışmaya katılmayı kabul eden 40 hemşire
oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan ve sosyodemografik
özellikleri içeren anket formu, Minnesota İş Doyum Ölçeği (MİDÖ) ve Algılanan Stres
Ölçeği (ASÖ) aracılığı ile toplanmıştır. Veriler SPSS 22.0 programında, yüzdelikler,
ortalamalar, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi ve Spearman korelasyon testi
kullanılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Yaş ortalaması 35.838±8.00 olan hemşirelerin hepsi kadındır.
Hemşirelerin %95’i bekardır ve %95’i çekirdek ailede yaşamaktadır. Hemşirelerin
%70’i ailesinin gelir durumunu gelir durumu gelir gidere eşit şeklinde tanımlamaktadır.
%92.5’i lisans mezunudur ve %67.5’i mesleği isteyerek seçmiştir. %42.5’i mesleği
başkasına tavsiye edebileceğini ifade etmektedir. %52.5’i servis hemşiresi olarak
çalışmaktadır. Hemşirelerin MİDÖ içsel doyum puanı ortalaması 34.45±5.78, dışsal
doyum puanı ortalaması 23.35±5.34, toplam puan ortalaması 57.80±10.45 ve ASÖ
toplam puan ortalaması 28.87±4.68’dir. Yaş, mezun olunan okul, medeni durum, aile
tipi, gelir durumu, mesleği isteyerek seçme, mesleği başkasına tavsiye etme, çalışılan
pozisyon değişkenleri ASÖ puanını etkilememektedir (p>0.05). Yaşın ile MTÖ içsel
doyum alt boyut ve toplam puanını; medeni durumun MİDÖ dışsal doyum ve toplam
puanını; gelir durumu ve mesleği başkasına tavsiye etme durumunun ile MİDÖ içsel
doyum, MİDÖ dışsal doyum alt boyut ve toplam puanını etkilediği saptanmıştır
(p<0.05). ASÖ ile MİDÖ ölçeği puanları arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Sonuç:
Hemşirelerde algılanan stresin iş doyumunu etkilemediği görülmektedir. Çalışmanın
daha büyük örneklem grubunda tekrarlanması önerilmiştir.
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ANAHTAR KELİMELER: Hemşire, algılanan stres, İş doyumu
PB3
İÇ HASTALIKLARI KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE ALGILANAN
STRESİN TIBBİ HATA EĞİLİMİNE ETKİSİ
1Nazime
2Hicran

1Uludağ
2Uludağ

AKALTUN, 1Semure ZENGİ, 1Saliha MACUN, 1Selahattin ALAN,
YILDIZ
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Bursa
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bursa

AMAÇ: Bu çalışma, iç hastalıkları kliniklerinde çalışan hemşirelerde algılanan stresin
tıbbi hata eğilimine etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEM: Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın evrenini 2018 yılında bir
üniversite hastanesinin İç Hastalıkları Kliniklerinde görev yapan tüm hemşireler,
örneklemini ise bu hemşireler arasından çalışmaya katılmayı kabul eden 39 hemşire
oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan ve sosyodemografik
özellikleri içeren anket formu, Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği (HTHEÖ) ve
Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ) aracılığı ile toplanmıştır. Veriler SPSS 22.0
programında, yüzdelikler, ortalamalar, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi ve
Spearman korelasyon testi kullanılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Yaş ortalaması 36,18±7,79 olan hemşirelerin hepsi kadındır.
Hemşirelerin %71.8’i bekardır ve %94.9’u çekirdek ailede yaşamaktadır. Hemşirelerin
%69.2’si ailesinin gelir durumunu gelir durumu gelir gidere eşit şeklinde
tanımlamaktadır. %92.3’ü lisans mezunudur ve %66.7’si mesleği isteyerek seçmiştir.
%51.3’ü servis hemşiresi olarak çalışmaktadır. Hemşirelerin HTHEÖ iletişim
20.61±3.50, hastane enfeksiyonları 58.48±9,07, ilaç ve transfüzyon uygulamaları
85.71±5.04, hasta izlemi ve malzeme güvenliği 39.48±5.83, düşmeleri önleme
22.71±2.50 alt boyutları ve toplam puanı ortalaması 227.02±20.00; ASÖ toplam
puanı ortalaması 28.82±4.72’dir. Hemşirelerin yaşı, medeni durumu, aile tipi, gelir
durumu, mezun olduğu okul, mesleği isteyerek seçme durumunun ASÖ ve HTHEÖ
puanlarını etkilemediği saptanmıştır (p>0.05). Hemşirelerin çalıştığı pozisyonun ASÖ
puanını etkilemediği, ancak HTHEÖ hasta izlemi ve malzeme güvenliği ile düşmeleri
önleme alt boyut puanlarını etkilediği belirlenmiştir (p<0.05). Sorumlu hemşire olarak
çalışanlarda HTHEÖ hasta izlemi ve malzeme güvenliği ile düşmeleri önleme alt
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boyut puanları daha yüksektir. ASÖ ve HTHEÖ puanları arasında anlamlı bir ilişki
saptanmamıştır (p>0.05).
SONUÇ: Hemşirelerde algılanan stresin tıbbi hataya eğilimi etkilemediği
görülmektedir. Çalışmanın daha büyük örneklem grubunda tekrarlanması önerilmiştir.
ANAHTAR KELİMELER: Hemşire, algılanan stres, tıbbi hataya eğilim
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PB4
OVER TÜMÖRÜNÜ TAKLİT EDEN PERİTON TÜBERKÜLOZU OLGUSU
1Banu

BÖYÜK, 1Fadime YILMAZ, 1İsmail EKİZOĞLU, 1Osman MAVİŞ,
ÖZGÜR

1Rahime
1SBÜ

Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

GİRİŞ: Tüberküloz peritonit (TBP), ekstrapulmoner tüberkülozun nadir görülen bir
formudur. Maligniteyi taklit eden özgün olmayan klinik ve görüntüleme bulguları
olması nedeniyle TBP tanı konması zor olan hastalıklar arasındadır. Klinikte assit,
pelvik ağrı, adneksiyel kitle, artmış CA-125 düzeyi, radyolojik görüntüleme
yöntemlerinde izlenen omental kalınlaşma, lenfadenopati ile peritonitis karsinomatosa
ile karışabilmektedir. Burada over tümörü olarak değerlendirilen tüberküloz peritonit
tanısı konulan bir olgu sunulacaktır.
OLGU: Otuz bir yaşında kadın hasta, karın ağrısı, karın şişliği, iştahsızlık, kabızlık
şikayetleri olup assit tetkik nedeniyle iç hastalıkları kliniğimize yatırıldı. Özgeçmişinde
ve soygeçmişinde özellik yoktu. Yapılan fizik muayenesinde genel durum orta-iyi,
şuur açık koopere ve oryante idi. Ateş 38.2 0 C, nabız: 95/dk, kan basıncı 100/60
mm-Hg, solunum sayısı 24/dk idi. Solunum sistemi muayenesinde bilateral bazalde
solunum sesleri azalmıştı kardiyovasküler muayenesi doğaldı. Batın muayenesinde
açıklığı yukarı bakan matite ve dalak palpabl olması dışında bulgu saptanmadı.
Posterior-anterior akciğer grafisinde özellik yoktu. Batın USG’ de yaygın serbest mayi
(assit), dalak boyutları artmış(150mm), vena linealis çapı 10 mm ölçülmüş olup hafif
tortiyoze görünümde tespit edildi. Tam kan sayımında; beyaz küre 5 505 K/uL,
hemoglobin 10.3g/dl, trombosit 375000 K/ul saptandı. Biyokimyasal incelemede;
albümin 3.04 g/dL, aspartat transaminaz (AST) 86 U/l tespit edilirken diğerleri
normaldi. Akut faz reaktanlarından sedimentasyon 3/saat ve C reaktif protein: 229
mg/L olarak bulundu. Hepatit B surface antijen (HBsAg): pozitif(6786 COI), Anti-HBs:
negatif ve Anti-HCV negatifti. HBV-DNA 282 x 10^3 IU/mL ve CA125 695.40 U/ml idi.
Hastaya yapılan tanısal parasentez sonucunda, asit sıvısında albumin 2.52 g/dl,
beyaz küre 338/mm3 saptanırken ARB ve gram boyama negatifti. Serum asit albümin
gradienti (SAAG) 0.52 (<1.1) olup portal hipertansif dışı geldi. ANA-, ANCA-, anti
CCP- geldi. Periton mayi sitolojisi proteinöz materyal, çok seyrek reaktif mezotel
hücreleri olarak değerlendirildi. Parasentez mayi kültüründe üreme olmadı.
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Çekilen tüm batın MR incelemesinde, batın tüm kadranlarda yaygın serbest sıvı
izlenmektedir, omentum mide komşuluğunda batın üst kadranlarda omental
kalınlaşma izlenmektedir, karaciğer komşuluğundaki sıvılar yer yer septasyonlar ve
sıvı lokülasyonları göstermektedir, kontrast madde sonrası kesitlerde omentumda yer
yer, periton ve septalar yoğun kontrastlanma paterni izlenmektedir. Hastaya yapılan
gastroskopide safra reflüsü ve ılımlı barret tespit edildi, kolonoskopisi normal geldi.
Hastaya US eşliğinde yapılan periton biyopsi sonucu; nonnekrotizan granülamatöz
reaksiyon olarak geldi. Parasentez mayisinde çalışılan adenozin deaminaz (ADA)
40.7 U/l olup periton sıvısında mikobakteri PCR (plevra) negatifti. Tüberkülin deri
testinde endürasyon çapı 5 mm geldi. Kadın ve doğum hastalıkları konsültasyon
sonucunda overlerde ve adnekslerde belirgin patoloji izlenmedi. Hastaya yapılan
laparotomide eksuda görünümlü asitin yanı sıra peritoneal ve omental kalınlaşma
saptandı ve peritonitis karsinomatoza ve over CA? olarak değerlendirilerek biyopsi
alındı. Biyopside çok sayıda dev hücre içeren nekrozlaşan kazeifiye granülom
saptandı. Hastaya anti tüberküloz tedavi (izoniazid 300 mg/gün, rifampisin 600
mg/gün, pirazinamid 1500 mg/gün, etambutol 1500 mg/gün) başlandı. Bir ay sonraki
kontrolde genel durumu iyi idi, ateş yoktu, batında asitte azalma ve laboratuar
parametrelerinde düzelmetespit edildi. Assit mayinin Löwenstein Jensen
besiyerindeki kültüründe mycobacterium tuberculosis üremesi saptanmış ve bu olgu
için toplam dokuz aylık anti-TB tedavisi planlanmıştır.
SONUÇ: Tüberküloz peritonit nadiren tüberküloz basillerinin barsak veya fallopian
tüpleri gibi komşu organlardan direkt yayılımı sonrası ortaya çıkar ve çeşitli
intraperitoneal lezyonlarla karışabilir, kolayca gözden kaçabilir.
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PB7
ERKEK MEME KANSERİNDE METASTAZ
1Nazime
1Uludağ

AKALTUN, 1Erdem ÇUBUKÇU, 1Türkan EVRENSEL

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Bursa

AMAÇ: Erkek meme kanseri nadir görülen bir hastalıktır. Tüm meme kanserleri içinde
% 1 civarındadır. Erkek meme kanserlerinde nüks oranı da kadın meme
kanserlerindeki nüks oranına yakındır. Bu bildiride erkek meme kanserlerinde de nüks
ve metastaz gelişebileceğini bu nedenle tedavi sonrası takibin önemini vurgulamayı
amaçladık.
OLGU: 53 yaşında erkek hasta, Ekim 2011’de 1 yıldır sağ meme ucunda sertlik
şikayeti ile meme cerrahisine başvurdu. Mamografi ve meme ultrasonu sonrası
25X19 mm boyutlarında sağ meme subareolar alanda solid kitle saptandı. Alınan trucut biyopsi sonucunda invaziv duktal karsinom saptandı. Sağ mastektomi ve aksillar
diseksiyon uygulanan hastanın histopatolojik incelemede invaziv duktal karsinom,
histolojik grade (HG):3, nükleer grade (NG):3, östrojen reseptorü (ER): % 30 pozitif,
progesteron reseptörü (PR): %70 pozitif, CerbB2: pozitif (skor 2+) ve aksilladan
diseke edilen 13 lenf nodundan 2’sinde metastaz saptandı. Hasta meme konseyi
kararı ile adjuvan 4 kür adriamisin, siklofosfamid sonrasında 4 kür docetaxel verildi. 3.
kür docetaxelinde trastuzumab eklendi ve 1 yıl devam edildi. Toplam 8 kür
sonrasında tamoksifen 20 mg/gün 5 yıl ve radyoterapi (39 gün) verildi. Beş yıl
sorunsuz izlenen, beş yıl sonra toraks tomografisinde şüpheli görünüm sonrası
plevradan biyopsi alındı ve sonuç metastaz olarak bulundu. Hastaya 6 kür herceptin,
paclitaksel, gemsitabin verildi. Sonrasında çekilen pet ve kemik sintigrafisi sonucunda
sol 7. kosta ve L5 vertebrada tutulum ve toraks tomografisinde progresyon ( sol
plevral invazyon) saptandı. Gemsitabin, vinorelbin kürü başlandı. Bölümümüzde
hastanın takibi devam etmektedir.
SONUÇ: Erkek meme kanseri tüm dünyada % 1, ülkemizde % 0.48 oranında
görülmektedir. Görülme yaşı ortalama 65 yaştır. Genelde geç tanı alır. Erkek meme
kanserlerinin daha agresif seyrettiği düşünülmesine rağmen yapılan son çalışmalarda
erkek-kadın meme kanseri progresyonu benzer bulunmuştur. Ender görülen bir tümör
olması nedeniyle geç farkedilen bu nedenle de ileri evreye ulaşabilen bir hastalıktır.
Tedavi sonrasında hastaların mutlaka rutin takibe alınması nüks ve metastazların
erken tanısı açısından önemlidir.
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ANAHTAR KELİMELER: Erkek, meme kanseri, metastaz
PB8
ORBİTA METASTAZI İLE BAŞVURAN MEME KANSERLİ OLGUDA İKİNCİL
PRİMER MİDE KANSERİ
1Ceren

GÜR, 2Mesut YILMAZ, 1Hüseyin ÇETİN

1Sağlık

Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları
Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Medikal Onkoloji Kliniği, İstanbul
GİRİŞ: Günümüzde modern kanser tedavi imkanları ile kanserli hastaların sağkalımı
artmıştır. Ancak hastaların yaşam sürelerinin artması, genetik faktörler ve uygulanan
tedavilerin tümörojenik etkileri nedeni ile ikincil malignitelerin gelişme riski de
artmaktadır. Malignite tanılı hastalarda tanı ve tedavi takibi amacı ile kullanılan
PET/CT nin yaygınlaşması ile birlikte de ikincil primer kanserlerin tanı sıklığı da
artmaktadır.
OLGU: 47 yaşında kadın hasta, Nisan 2017’de sağ koltuk altında eline gelen kitle
şikayeti ile hekime başvurmuş. Aksilladaki kitleden yapılan İİAB sonucu meme invaziv
lobuler karsinom metastazı ile uyumlu saptanmış. ER:%90 pozitif, PR:%90 pozitif,
HER2: negatif, Ki-67:%12 bulunmuş. Yapılan PET/CT’de uzak metastaz
saptanmayıp, sağ aksiler malign 3 cm kitle gözlenmiş. Meme MR ve PET/CT’de sağ
memede primer tümöral odak saptanamamış. Onkoloji konseyinde değerlendirilen
hastaya lokal ileri meme karsinomu (cTxN2M0) tanısıyla neoadjuvan kemoterapi
(doksorubisin/siklofosfamid 4 kür ardından paklitaksel 12 hafta) başlanmış. 6 ay
sonunda yapılan radyolojik ve klinik değerlendirmenin ardından yanıtlı olarak
değerlendirilen hastaya aralık 2017’de sağ modifiye radikal mastektomi yapılmış.
Postop patoloji incelemesinde memede primer tümöre rastlanmamış, 23 adet lenf
nodunun birinde karsinom metastazı saptanmış. Hastaya adjuvan radyoterapi
ardından tamoksifen 20 mg/gün başlanmış. Tamoksifen kullanımının birinci yılında sol
gözde ağrı, sulanma şikayeti olan hasta göz hastalıkları polikliniğine başvurmuş.
Yapılan beyin ve orbitaMR’da sol retrobulber patolojik kontrast tutulum izlendi,
metastaz ya da paraneoplastik tutulum ile uyumlu olabileceği düşünüldü. Sistemik
evreleme için yapılan PET/CT’de midede diffüz kalınlık artışı, peirgastrik, çölyak
metastatik lenfadenopatiler, bilateral retrobulber FDG tutulumu saptandı.
Gastroskopide antrumda malign kitle saptandı, yapılan biyopsi sonucu mide taşlı

252

02 – 04 Mart 2019, Uludağ
yüzük hücreli adenokarsinom ile uyumlu bulundu. Orbital lezyonların metastatikparaneoplastik tutulum ayrımı için biyopsi planlandı.
Yapılan orbita biyopsisi mide taşlı yüzük hücreli karsinomun metastazı ile uyumlu
bulundu. Retrobulber palyatif radyoterapi başlandı, ardından hastaya sistemik tedavi
verilmesi planlandı.
SONUÇ: Malignite tanısı olan hastalarda özellikle PET/CT’nin yaygın kullanılmaya
başlanmasıyla birlikte yapılan radyolojik değerlendirmelerin sonucunda ikincil primer
kanser tanı sıklığı artmaktadır. Ayrıca görüntüleme yöntemleriyle saptanan
metastazlardan biyopsi alınarak doku tanısının netleştirilerek tedavinin planlanması
özellikle iki farklı kanser tanısı olan hastalarda önem arzetmektedir. Malignite nedeni
ile takip edilirken atipik metastaz yeri saptanması, akla paraneoplastik sendromlar
kadar ikincil primer kanserleri de getirmelidir.
ANAHTAR KELİMELER: Meme Karsinomu, İkincil Primer Kanserler
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PB9
BÖBREK NAKLİNDE YAŞLI KADAVERİK VERİCİ KULLANIMININ SONUÇLARI:
TEK MERKEZ DENEYİMİ
1Ersin

ELGİN, 1Sahriye KESKİN, 1Rafet OFLAZ, 1Kerem SELİMOĞLU,
ARSLAN, 2Abdülmecid YILDIZ, 2Ayşegül ORUÇ, 2Suat AKGÜR,
2Oktay ÜNSAL, 3Mehmet Çagtay ÇİÇEK, 4Ediz GÜNEY,
4İrem Hilal ÇETİNKAYA, 4Elif KARAN, 5N.Sümeyye GÜLLÜLÜ,
3Hakan VURUŞKAN, 2Alparslan ERSOY
1İlknur

1Bursa

Uludağ Üniversitesi Organ Nakil Merkezi, Bursa
Uludağ Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı, Bursa
3Bursa Uludağ Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Fakültesi, Bursa
4Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Burs
5Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, Bursa
2Bursa

AMAÇ: Böbrek nakli ülkemizde ağırlıklı olarak canlı vericilerden yapılmaktadır.
Ülkemizde ve tüm dünyada organ kıtlığı nedeniyle bekleme listelerindeki hastaların
sayısı artmaktadır. Bu nedenle son yıllarda marjinal olarak kabul edilen organların
kullanımı artmaktadır. Bu çalışmada merkezimizde 60 yaş üstünde marjinal
vericilerden alınan kadavra böbreklerin nakledildiği böbrek hastalarının 1 yıllık greft
sağ kalımının araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM: 2007-2017 yılları arasında Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi tarafından
“beyin ölüm bildirimi ve aile onayı” sonrası, Organ Nakli Merkezimize tahsis edilen 60
yaş üstü kadavra vericilere ait 69 greftin nakledildiği erişkin böbrek hastaları bu
çalışmaya dahil edilmiştir. Bu çalışmada alıcıların ve vericilerin demografik özellikleri
ile 1 yıllık hasta ve greft sağkalım sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir.
BULGULAR: Vericilerin ortalama yaşı 68±6.7 (62-87) yıl ve 34’ü kadın 35’i erkekti.
Alıcıların ortalama yaşı 47±17.9 (19-75) yıl ve 20’si kadın 49’u erkekti. 69 alıcının
25’inde (%36.2, 18 erkek, 7 kadın) 1 yıl içinde greft kaybı olmuştur. 15’inde
nefrektomi yapılmış, 5’inde greft reddi olmuştur ve 5’i de (%7.2, 4 erkek, 1 kadın)
ölmüştür. Cinsiyet ve greft kaybı arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. Greft kaybı
olanlar arasında 3 hastada 1 doku uyumu, 10’unda 2 doku uyumu, 7’sinde 3 doku
uyumu, 3’ünde 4 doku uyumu ve 2’sinde 5 doku uyumu vardı. Sol böbrek nakli olan
33 hastanın 9’unda (%27.3) ve sağ böbrek nakli olan 36 hastanın 16’sında (%44.4)
greft kaybı oldu (p=0.138). Doku uyum sayısı 3 ve üzerinde olan 52 alıcıda greft kaybı
oranı %38.6, uyum 3’ün altında olan 15’inde ise %25 idi (p=0.515).
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SONUÇ: Bu çalışma ileri yaş verici organ kullanımında greft kaybı oranının yüksek
olduğunu göstermiştir.
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PB10
GENÇ ERKEK HASTADA SEKONDER OSTEOPOROZ OLGUSU
1Hüseyin
1İstanbul
2İstanbul

ÇETİN, 2Umut KARABAY, 1Ceren GÜR, 2Ruken YILMAZ

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği,

İstanbul
GİRİŞ: Osteoporoz, düşük kemik kitlesi ve kemiğin mikromimarisinde bozuklukla
giden, kemik frajilitesinde artma ve sonuçta kırık riskinin artmasıyla karakterize bir
hastalıktır. Sıklıkla postmenopozal kadınlarda görülür. Etyolojik nedene göre primer
ve sekonder osteoporoz olarak ikiye ayrılır. Primer osteoporoz postmenopozal, senil
ve idiyopatik olarak üçe ayrılır. Sekonder osteoporoz nedenleri arasında ise
endokrinolojik(hipogonadizm, hiperprolaktinemi, hipertiroidi, hiperparatiroidi, cushing
hastalığı, diyabetes mellitus), gastrointestinal(subtotal gastrektomi, malabsorbsiyon,
kronik obstrüktif sarılık, malnütrisyon, primer bilier siroz, çölyak hastalığı), romatolojik
nedenler( romatoid artrit, ankilozan spondilit, ehler danlos sendromu, osteogenezis
imperfekta, homosistinüri, marfan sendromu), maligniteler, immobilizasyon, ilaçlar,
alkolizm, sigara ve koah yer almaktadır. Epidemiyolojik çalışmalarda osteoporoza
bağlı kırığı olan erkeklerin %40-60’ında osteoporoza neden olan ya da katkıda
bulunan bir sebep ancak belirlenebilmiştir. Özellikle premenapozal kadın ve
erkeklerde osteoporozun sekonder olabileceği akılda tutulmalıdır. Osteoporozun en
önemli klinik sonucu frajilite kırıklarıdır. Dünyada yılda 9 milyon osteoporotik kırık
gelişirken %39’u erkeklerde görülür. Kalça kırığı sonrası erken dönemde ölüm riski
erkeklerde 2 kat fazladır. Tanıda kemik mineral ölçümü(DEXA) erken ve kesin sonuç
verir. DEXA ile değerlendirme parametreleri : normal ≥ -1 SD, osteopeni (düşük
kemik kitlesi) < -1 SD > -2.5 SD, osteoporoz ≤ -2.5 SD, ağır osteoporoz < -2.5 SD, bir
veya daha fazla frajilite kırıkları mevcudiyetidir.
OLGU: 44 yaşında erkek hasta polikliniğime dış merkezden yapılan kemik mineral
dansitometrisinde osteoporoz saptanması üzerine yönlendirilmişti. Yapılmış olan
DEXA ölçümlerinde kemik mineral yoğunluğu -2,5 SD altındaydı. Hastanın
özgeçmişinde bilinen kronik hastalığı yoktu. Sigara kullanımı 20/paket yıl olup alkol
kullanımı yoktu. Hastanın yaşı ve cinsiyeti göz önüne alındığında osteoporozun
sekonder kaynaklı olabileceği akla gelmekteydi. Bu açıdan yapılan testlerinde glukoz:
91 mg/dl, alt: 37 U/L ast: 31 U/L, kreatinin: 0,8 mg/dl, kalsiyum: 10,4 mg/dl, fosfor: 3,5
mg/dl, 25 OH D vit: 16 ng/ml, albümin: 4,4 g/dl, parathormon: 51 pg/ml vitamin B12:
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230 pg/ml, tsh: 1,8 mU/l, alkalen fosfataz: 70, GGT: 40 saptandı. Hemogram sayımı
normaldi.
Bazal kortizol seviyesi 16 ug/dl olup 1 mg deksametazon supresyon testi: 0,48 ug/dl
olarak normaldi. Romatolojik hastalıklar yönünden bakılan ANA, sedim, crp, romatoid
faktör, ccp normaldi. Hastada gastrointestinal sisteme yönelik operasyon öyküsü
bulunmayıp malnütrisyon ve malabsorbsiyon bulgusu yoktu. Doku transglutaminaz
IgA-IgG ve anti endomisyum antikor negatif saptandı. Ankilozan spondilit açısından
yapılan pelvik mr’da sakroileit bulgusu izlenmedi ve HLA-B27 negatif saptandı.
Hipogonadizm açısından bakılan FSH ve LH normaldi. Somatomedin-C normal
sınırlarda izlendi. Prolaktin düzeyi 26 ng/mL saptanması üzerine çekilen hipofiz sella
mr incelemesinde adenohipofiz gland sağ yarımı inferior kesiminde 4 mm çaplı
hipointens alan mikroadenom ile uyumlu saptandı. Bunun üzerine hasta tedavi ve
takip amacıyla hiperprolaktinemi-prolaktinoma tanısıyla Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları kliniğimize sevk edildi.
TARTIŞMA: Osteoporoz özellikle ileri yaş ve postmenopozal kadınlarda sıklıkla
görülen bir hastalık olmasına karşın erkeklerde ve daha erken yaşlarda da
görülebileceği unutulmamalıdır. Özellikle 50 yaş altı erkek ve ya premenopozal
kadınlarda görüldüğünde sekonder osteoporoz nedenleri akıllara gelmeli ve
gereğinde etyolojik açıdan araştırılmalıdır. Osteoporoz ve buna bağlı oluşabilecek
kemik kırıkları hastaların yaşam kalitesini ciddi şekilde azaltır. Bu açıdan hastalığın
erken tanınıp etyolojisinin ortaya konulması önem arz etmektedir.
ANAHTAR KELİMELER: Osteoporoz, prolaktin, hipofiz adenomu
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PB14
PSOAS ABSESİ İLE KOMPLİKE OLAN GRANÜLOMATOZİS POLİANJİTİS
OLGUSU
1Hikmet
2Ediz

ÖZTOP, 2Burcu YAĞIZ, 2Tuğba OCAK, 2Yavuz PEHLİVAN,
DALKILIÇ

1Uludağ
2Uludağ

Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Bursa

GİRİŞ: Psoas absesi (PA), non-spesifik klinik özelliklerle ortaya çıkabilen nadir bir
durumdur. Yan ağrısı ve ateş en sık görülen semptomlardır. Primer ve sekonder
olarak sı¬nıflandırılır. Primer PA etkenin hematojen/lenfatik yolla yayılması ile
oluşurken, sekonder PA enfekte dokulardan lokal yayılım sonucu ortaya çı¬kar.
Sekonder PA’ya gelişmiş ülkelerde en sık nedeni Crohn hastalığı iken, gelişmekte
olan ülkelerde Pott hastalığıdır. Granülomatozisli polianjitis (GPA), küçük ve orta çaplı
damarları etkileyen ve sitoplazmik ANCA ilişkili sistemik nekrotizan vaskülittir. Üst
ve/veya alt solunum yolları ile böbrekler asıl tutulum alanlarıdır. PA ile prezentasyon
literatürde çok nadirdir. Biz burada PA ile birliktelik gösteren GPA vakasını sunmayı
amaçladık.
OLGU: 68 yaşında erkekBilinen KOAH tanısı olan, 3-4 aydır halsizlik ve kilo kaybı
bulunan hasta, nefes darlığı nedenli yapılan sintigrafisinde orta ihtimalli pulmoner
tromboemboli olması ve EKO’ da pulmoner HT saptanması nedenli göğüs hastalıkları
kliniğine yatırıldı. 3 haftadır şiddetli bel ağrısı olan hastanın lomber BT’sinde L4-5 te
diffüz bulging ve lomber MR’ında L5-S1 disk düzeyinde belirgin ödem, bilateral psoas
ve iliakus düzeyine kadar izlenen lokülasyonlar izlendi. Tüberküloz (TB) ön tanısıyla
enfeksiyon hastalıklarınca değerlendirildi. Girişimsel radyoloji tarafından drenaj
yapılması, TB kx, brucella gönderilmesi ve PPD yapılması önerildi. Yatışında
pnömoni ön tanısıyla piperasilin-tazobaktam, klaritromisin başlanmış olan hastanın
izleminde PAAC de progresyon oldu, tedavisine meropenem eklendi. Toraks BT’
sinde bilateral dağınık yerleşimli buzlu cam alanları, kaviter görünümleri olan hastaya
izleminde hipoksik seyretmesi, hemoglobinde 3 birim düşüş bulunması ve genel
durumunun bozulması nedenli pulmoner hemoraji? ön tanısıyla bronkoskopi yapıldı.
Hipoksi nedenli tolere edemeyen hastada görülebilen kesimlerde hemoraji saptandı.
60 mg/gün steroid tedavisi başlanan hastanın gönderilen tetkiklerinde c-ANCA 1/10
ve PR-3 1/10 pozitifliği saptanması üzerine tarafımıza danışıldı. İdrar tahlilinde 1+
protein olan, 24 saat idrarında 600 mg/gün protein saptanan, kreatinin normal olan
hastanın kontrol tetkiklerinde p-ANCA ve PR-3 pozitif bulundu. Steroid tedavisiyle
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kliniği belirgin düzelen hastada mevcut bulgularla ANCA ilişkili vaskülit düşünüldü.
Ancak psoas absesi? için enfeksiyon hastalıkları kontrolü önerildi. Enfeksiyon
hastalıklarınca istenen brucella negatif, PPD:0 mm saptandı ancak girişimsel radyoloji
tarafından örnekleme yapılacak abse formasyonu bulunmadığı söylendi. Kontrol
MR’ında loküle kolleksiyonların kaybolduğu görüldü. Prednol altında belirgin
regresyon olması nedenli enfeksiyon konseyinde değerlendirilen hastada TB ve diğer
enfektif patolojiler bu aşamada düşünülmedi ancak TB açısından takiplerde dikkatli
olunması önerildi. Hastaya GPA tanısıyla pulse steroid ve siklofosfamid verildi. Genel
durumu düzelen hastanın takip ve tedavisi devam etmektedir.
TARTIŞMA: GPA tanısı klinisyen için zor olabilir, çünkü TB ile klinik benzerlikler
bulunabilmektedir. Akciğer lezyonlarındaki benzerlik yanı sıra GPA tanısında
kullanılan otoantikorlar TB'de de pozitif olabilir. Nitekim TB ve GPA tanısı birlikte olan
vakalar bulunduğu gibi, GPA tanısı alıp aslında tanısı TB olan hastalar da vardır. PA
ile tanı alan GPA literatürde vaka bildirimleri şeklindedir, bununla birlikte PA
etyolojisinde azalmakla birlikte TB’ nin olması tanıyı daha da zorlaştırmaktadır. Bu
nedenle, sonuçların yorumlanmasında özellikle TB'nin muhtemel olduğu durumlarda
dikkatli olunmalıdır.
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MALİGNİTEYİ TAKLİT EDEN YENİ BİR ANTİTE İDİYOPATİK GRANÜLOMATÖZ
MASTİT: 3 OLGU SUNUMU
1Fatma
2Ediz

DOĞAN İPEK, 2Burcu YAĞIZ, 2Tuğba OCAK, 2Yavuz PEHLİVAN,
DALKILIÇ

1Uludağ

Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa
Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim
Dalı, Bursa
2Uludağ

GİRİŞ: İdiyopatik granülomatöz mastit (İGM) memenin seyrek görülen, etyolojisi
bilinmeyen, benign, kronik inflamatuar lezyonudur. İGM meme lobülüne sınırlı
mikroabselerin bulunduğu non-kazeifiye granülomla karakterizedir. Hastalar
çoğunlukla reprodüktif çağdadır ve sıklıkla son beş yıl içinde doğum ve emzirme
öyküsü vardır. Tüberküloz, sarkoidoz, granülomatozisli polianjitis, fungal ve paraziter
infeksiyonlar gibi granülomatöz mastite neden olan diğer patolojilerin dışlanmasıyla
tanı konur. Klinik olarak karsinomu taklit etmesi nedeniyle önem taşımaktadır.
Burada, kliniğimizde takipli olan 3 İGM olgusunu sunmayı amaçladık.
OLGU 1: 35 yaş kadın hasta, ekim 2017’de sol memede ele gelen şişlik nedeniyle
başvurdu. 4 yıl önce doğum yapan ve 1 yıl emzirme öyküsü bulunan hastanın
şikayetleri 2 aydır vardı. Başvuruda sol memede hassasiyet, ödem, ele gelen kitle
mevcut olup eritem, aksiller lenfadenopati, fistül yoktu. Abse ön tanısıyla yapılan
aspirasyon kültüründe üreme saptanmadı. Patolojisi süpüratif materyal olarak
sonuçlandı. Meme ultrasonografisinde (USG) sol memede 7x1 cm ve 4x2 cm nodüler
inflame alan izlendi. Tanı anında akut faz reaktanları negatifti, ACE ve quantiferon
normaldi. Hasta İGM kabul edildi. Tedaviye steroid ile başlandı, doz azaltılınca nüks
nedenli siklosporine geçildi, yanıt alınamayan hastaya metotreksat başlandı.
OLGU 2: 31 yaş kadın hasta, Ocak 2018’de sol memede 2 aydır olan kaşıntı, ağrı ve
şişlikle başvurdu. Hastanın 14 ay önce doğum yaptığı, 50 gün emzirdiği ve
sonrasında sütünü sağdığı öğrenildi. Başvuru anında sol memede ödem ve hassas
kitleler mevcuttu; hiperemi, aksiller lenfadenopati yoktu. Meme USG ve MR’ında sol
meme başı arkasında 25 mm loküle koleksiyon ve cilt ödemi saptandı. Tanı anında
akut faz reaktanları yüksekti; RF, IgG4 normal bulundu. Patolojisi granülomatöz
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lobüler mastit olarak sonuçlandı. Gelişindeki bulgular nedeniyle antibiyoterapi
başlanmış olan hastanın tedavisine İGM tanısıyla steroid eklendi.
Steroid azaltıcı ilaç olarak azatioprin başlandı ve takiplerde yanıt alınmaması nedenli
tedaviye metotreksat eklendi.
OLGU 3: 31 yaş kadın hasta, Mart 2013’te her iki memede 5-6 aydır olan şişlik ve
akıntı şikayetiyle başvurdu. Yakın zamanlı doğum öyküsü yoktu. Muayenesinde
bilateral memede hassasiyet, ödem mevcuttu; hiperemi, kitle, aksiller lenfadenopati,
fistül saptanmadı. USG’sinde genişlemiş duktuslar içerisinde 5x1 cm yoğun içerikli
sıvı saptandı. Tanı anında akut faz reaktanları, RF, ANCA normaldi. Patolojisinde
granülamatöz lobüler mastit saptandı. Tedaviye steroid ve azatioprin ile başlandı,
yeterli yanıt alınamaması nedeniyle azatioprin kesilerek 3 haftada bir 500 mg
siklofosfamid 9 kür verildi. İdamede metotreksata geçildi.
TARTIŞMA: İGM, en sık tek taraflı memede kitle ile prezente olan, malignite ile
karışan, benign kronik inflamatuar hastalıktır. Optimal tedaviler konusunda fikir birliği
yoktur. Mevcut tedavi seçenekleri arasında antibiyotikler, sistemik veya topikal
steroidler, metotreksat, azatioprin gibi immünosupresif ajanlar, geniş lokal eksizyon,
mastektomi ve yakın takip sayılabilir. Her ne kadar benign ve doğası gereği kendini
sınırlayan bir hastalık olsa da hastanın günlük hayatını etkilemektedir. Tanıda ve
tedavide fikir birliği olmaması tanıda gecikmeye, gereksiz tedavilere ve hastada
kaygının artmasına neden olmaktadır. Erken tanı koymak ve bu kaygıları azaltmak
için daha çok klinik çalışmaya ve multidisipliner yaklaşıma ihtiyaç vardır.
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MANTAR ZEHİRLENMESİ
1Ahmet

Emin YAYLA

1Afyonkarahisar

Devlet Hastanesi Dahiliye Polikliniği, Afyonkarahisar

GİRİŞ ve AMAÇ: Ölümle sonuçlanan bitkisel zehirlenmelerin başında mantar
zehirlenmeleri gelmektedir. Yurdumuzda sık görülmesinin nedeni yabani mantar
türlerinin gıda olarak yaygın kullanımı olmasındandır. 6 çeşit zehirli mantar olmasına
rağmen 2 tanesi haricinde diğerleri pişirildikten sonra toksinini kaybettiğinden
zehirlenme yapmaz. Amanita falloides ve amanita muskarina zehirlenmeye sebep
olur. Mantar zehirlenmeleri karın ağrısı, bulantı, kusma ile seyreden hafif olgular
olduğu gibi karaciğer, renal, kardiyak yetmezlik koagülopati, kanama diyatezi ve koma
tablosuna sebep olan ölümcül seyreden vakalar bildirilmiştir. Bizim vakamız
gastrointestinal şikayetlerle başvuran ve hafif karaciğer yetmezliği olan ve sonrasında
şifa ile sonuçlanan vakamızı sunmak istedik.
GEREÇ ve YÖNTEM: 59 yaşında daha öncesinden benign prostat hiperplazisi ve
katarakt tanısı olan hasta akşam saatlerinde toplama mantar yedikten 1-2 saat sonra
bulantı, kusma ve ishali olmuş.1 saat sonra acil servise başvuran hastaya acil hekimi
tarafından gastrik lavaj yapılmasını reddetmiş ve aktif kömür verilen hastanın vital
bulguları stabil fizik muayenesinde herhangi bir patoloji saptanmamış. Acilde yapılan
labaratuvar tetkiklerinde karaciğer ve böbrek testleri koagülasyon testleri ve ekg
normal saptanmış. Dahiliye konsultasyonu istenen hastayı klinik takip ve tedavi
açısından Dahiliye servisine yatırdık. Hastaya paranteral sıvı replasmanı, alfa lipoik
asit 300 mg 1x1,,25mg/kg n-asetil sistein iv tedavisine başlandı. Yatışından 48 saat
sonra halsizlik, kaslarda ağrı, hareket etmekte zorluk, kas güçsüzlüğü, yorgunluk
başlanan hastanın tetkiklerinde AST:39, ALT:29,CK:2708,CK-MB:42,CRP:10.3
biluribin protrombin zamanı ve böbrek fonksiyon testleri normaldi. Hastanın paranteral
sıvı replasmanı arttrıldı. Akciğer muayenesi ve farinks normaldi, enfeksiyon odağı
yoktu, ateşi olmadı. Şikayetlerine bulantı, kusma eklenen hastaya silibinin 5mg/kg iv
bolus ve 20mg/kg/gün 4 eşit dozda 2 saatlik infüzyon şeklinde tedavi başlandı.
Yatışının 5.günü CK:5126 CK-MB:61 LDH:397 AST:77 ALT:39 saptandı. Hastada ön
planda kas tutulumu mevcuttu. Nöroloji konsultasyonu istendi nörolojik patoloji
düşünmedi. Hastaya 3 gün silibinin tedavisi uygulandıktan sonra yatışın 7.günü
CK,CK-MB,LDH,AST değerleri normal seviyeye geldi ve hastanın klinik yakınmaları
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tamamen geriledi. Şifa ile taburcu edilen hasta 1 hafta sonra poliklinik kontrolüne
gelmek üzere taburcu edildi.
SONUÇ: Mantar zehirlenmesi şüphesinde kesin teşhis konmamış dahi olsa mümkün
olan en erken sürede silibinin tedavisi uygulanmalıdır. İlk 48 saat içinde
verilmelidir.20-50 mg/kg/gün İV olarak 48-96 saatte veya zehirlenme bulguları ortadan
kalkıncaya kadar devam edilir. Bizim vakamızda silibinin 72.saatte başlandı ve 3 gün
süreyle uygulandı hastanın labaratuvar değerleri normale döndü ve klinik yakınmaları
geriledi.
TARTIŞMA: Mantar zehirlenmesi ile hastaneye başvuran hastalardan yeterli
anamnez alınmalı besin zehirlenmelerinden ayırt edilmeli klinik bulgu olarak evre 1'de
mantar yenilmesinden sonraki 6-24 saat içinde gastrointestinal semptomlar olduğu,
evre 2'de 12-28 saat sonra gelişen ve kendini hepatik enzim yükselmesi ile gösteren
evre olduğu, evre 3'te mantarın yenilmesinden sonraki 24-72 saat sonra kendini
gösteren hepatik, kardiyak ve renal yetmezlik, kanama diyatezi ve koma gelişip
kurtulma şansının çok az olduğu evre olduğu bilinmeli. Tedavi olarak genel tedavi
önlemleri alınmalı sıvı elektrolit desteği verilmeli, N-asetil sistein, alfa lipoik asit,
penisilin g, diyaliz, silibinin, yeni tedavi seçeneklerinden MARS (molecular absorbent
regenarating system) ile başarıl sonuçlar alınmıştır. Tüm tedavilere karşı yanıt
alınamayan olgularda karaciğer nakli tek tedavi seçeneğidir.
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2007 İLE 2017 YILLARI ARASINDA AYNI KADAVRA VERİCİDEN KULLANILAN
SAĞ-SOL BÖBREKLERİN 1 YILLIK GREFT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
1Ersin

ELGİN, 1Sahriye KESKİN, 1Rafet OFLAZ, 1Kerem SELİMOĞLU, 1İlknur
ARSLAN, 2Abdülmecid YILDIZ, 2Ayşegül ORUÇ, 2Suat AKGÜR,
2Oktay ÜNSAL, 3Mehmet Çagtay ÇİÇEK, 4Mert KARACA, 5Ediz GÜNEY,
5İrem Hilal ÇETİNKAYA, 6N.Sümeyye GÜLLÜLÜ, 3Hakan VURUŞKAN,
2Alparslan ERSOY
1Bursa

Uludağ Üniversitesi Organ Nakil Merkezi, Bursa
Uludağ Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı, Bursa
3Bursa Uludağ Üniversitesi Üroloji Bilim Dalı, Bursa
4Bursa Uludağ Üniversitesi İmmünoloji Bilim Dalı, Bursa
5Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa
6Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, Bursa
2Bursa

AMAÇ: 2007-2017 yılları arasında aynı kadavra vericiden alınan sağ ve sol böbrek
nakillerinin 1 yıllık greft sağ kalımını araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM: 2007-2017 yılları arasında 110 vericiden kullanılan sağ ve sol 220 böbrek
grefti kullanıldı. Bu nakillerinin 1 yıl içinde greft sağ kalımı retrospektif olarak
değerlendirildi.
BULGULAR: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi organ nakil merkezinde
kadavra vericilerden 220 böbrek grefti kullanıldı. Bu greftlerin 110 u sağ böbrek 110
sol böbrekti. Nakillerin 128 i erkek 92’si kadın hastaydı. Nakil yapılan hastaların doku
uyumları 1 doku uyumlu 44 , 2 doku uyumlu 98 , 3 doku uyumlu 53, 4 doku uyumlu
19, 5 doku uyumlu 3 ve 6 doku uyumlu 3 hasta vardı. Nakil olan hastaların 1 yıl içinde
27 ‘si ölmüştür. Bunların 14’ü erkek 13’ü kandın hastadır. Böbrek nakli olan 6 hastada
rejeksiyon gelişmiş bunların 5’i erkek 1’i kadındır. 15 nefrektomi’nin 7’si erkek 8’i
kadındır. Böbrek nakli olan 56 hastanın kreatin değeri 1,5 ve üstünde ve hastaların
44’ü erkek 12’si kadındır. Böbrek nakli olan 116 hastanınsa kreatin değeri 1,5 ve
altında ve bu hastaların 58’i kadın 58’i erkektir. Vericisi 60 yaş ve üstü olan 43
vericiden nakil yapılan 2 hasta 1 yıl içerisinde ölmüştür. 60 yaş ve üstü vericilerden
alınan 3 böbrekte rejeksiyon gelişmiştir. 60 yaş ve üstü vericilerden alınan 8 hastada
nefrektomi yapılmıştır. 60 yaş ve üstü vericilerden nakil edilen böbrek nakillerinin
kreatin değerinin 1,5 ve üstü olan hasta sıyısı 16 ve kreatin değeri 1,5 altı olan hasta
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sayısı 14 dür. 1 yıl içerisinde kadaverik 220 böbrek greft nakilde 48 hastanın greft
kaybı gelişmiştir.
SONUÇ: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi organ nakil merkezinde aynı
kadavra vericiden alınan sağ ve sol böbrek nakillerinin 1 yıllık greft sağ kalımı
değerlendirdiğinde ülkemizde ileri yaşlı kadavra verici kullanımının artmasıyla verici
havuzunun genişlediği ve bu sayede diyaliz tedavisi alan hastaların nakil olma
şansının artığı söylenebilir.
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2007 İLE 2017 YILLARI ARASINDA KADAVRA VERİCİDEN KULLANILAN
BÖBREKLERİN ALICI VERİCİ CİNSİYETLERİNE GÖRE 1 YILLIK GREFT
DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
1Ersin

ELGİN, 1Sahriye KESKİN, 1Rafet OFLAZ, 1Kerem SELİMOĞLU,
ARSLAN, 2Abdülmecid YILDIZ, 2Ayşegül ORUÇ, 2Suat AKGÜR,
2Oktay ÜNSAL, 3Mehmet Çagtay ÇİÇEK, 4Elif KARAN, 4Ediz GÜNEY,
4İrem Hilal ÇETİNKAYA, 5N.Sümeyye GÜLLÜLÜ, 3Hakan VURUŞKAN,
2Alparslan ERSOY
1İlknur

1Bursa

Uludağ Üniversitesi Organ Nakil Merkezi, Bursa
Uludağ Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı, Bursa
3Bursa Uludağ Üniversitesi Üroloji Bilim Dalı, Bursa
4Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa
5Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, Bursa
2Bursa

AMAÇ: 2007-2017 yılları arasında kadavra vericiden kullanılan böbreklerin alıcı verici
cinsiyetlerine göre 1 yıllık greft sağ kalımını araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM: 2007-2017 yılları arasında 332 böbrek grefti kullanıldı. Bu nakillerinin verici
ile alıcı cinsiyetlerine göre (Erkek – Erkek, Erkek –Kadın, Kadın – Erkek ve Kadın –
Kadın) 1 yıl içinde greft sağ kalımı retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi organ nakil merkezinde
kadavra vericilerden 332 böbrek grefti kullanıldı. Bu greftlerin 178’i sağ böbrek, 154’ü
sol böbrekti. Nakillerin 189’u erkek 143’ü kadın hastaydı. Nakil yapılan hastaların
doku uyumlarına göre 1 doku uyumlu 61, 2 doku uyumlu 147, 3 doku uyumlu 87, 4
doku uyumlu 24, 5 doku uyumlu 8 ve 6 doku uyumlu 5 hasta vardı. Nakil olan
hastaların 1 yıl içinde 34 ‘ü ölmüştür. Bunların 20’si erkek 14’ü kandın hastadır.
Böbrek nakli olan 10 hastada rejeksiyon gelişmiş bunların 9’i erkek 1’i kadındır. 25
hastaya nefrektomi yapıldı. 12’si erkek 13’i kadındı. Böbrek nakli olan 81 hastanın
kreatin değeri 1,5 ve üstünde hastaların 62’si erkek 19’u kadındır. Bursa Uludağ
Üniversitesi Organ nakil Merkezinde kadavra vericiden nakil edilen böbrek nakillerinin
cinsiyete göre 1 yıllık greft sağ kalım şu şekildedir; Erkek vericiden Erkek alıcıya
yapılan 118 böbrek nakillerin 65 ‘i sağ, 53 sol böbrektir. Nakil olan 10 hasta ölmüş, 4
hastada rejeksiyon gelişmiş, 6 hastayada nefrektomi yapılmıştır. Kreatin 1,5 üstü olan
hasta sayısı 38 ve kreatin değeri 1,5 ve altı olan hasta sayısı 60 dır. Verici erkek –
alıcı erkek nakilerde 1 yıllık greft kaybı 20 (%16,9) dır.
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Erkek Vericiden Kadın alıcıya yapılan 71 böbrek nakilinin 34 ‘ü sağ, 37’si sol böbrektir
10 hasta ölmüş, 5 hastada rejeksiyon gelişmiş, 6 hastayada nefrektomi yapılmıştır.
Kreatin 1,5 üstü olan hasta sayısı 24 ve kreatin değeri 1,5 ve altı olan hasta sayısı 26
dır. verici erkek –alıcı kadın nakilerde 1 yıllık greft kaybı 21 (%29,5) dır. Kadın
Vericiden Erkek alıcıya yapılan 96 böbrek nakilinin 53 ‘ü sağ, 43’ü sol böbrektir. 9
hasta ölmüş, 1 hastada rejeksiyon gelişmiş, 11 hastayada nefrektomi yapılmıştır.
Kreatin 1,5 üstü olan hasta sayısı 11 ve kreatin değeri 1,5 ve altı olan hasta sayısı 64
dır. verici kadın –alıcı erkek nakilerde 1 yıllık greft kaybı 21 (%21,8) dır. Kadın
Vericiden Kadın alıcıya yapılan 47 böbrek nakilinin 26 ‘sı sağ, 21’i sol böbrektir. 5
hasta ölmüş, rejeksiyon olan hasta yoktu. 2 hastayada nefrektomi yapılmıştır. Kreatin
1,5 üstü olan hasta sayısı 8 ve kreatin değeri 1,5 ve altı olan hasta sayısı 32 dır. verici
kadın –alıcı kadın nakilerde 1 yıllık greft kaybı 7 (%14,8) dır.
SONUÇ: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi organ nakil merkezinde kullanılan
böbreklerin cinsiyete göre (Erkek – Erkek, Erkek –Kadın, Kadın – Erkek ve Kadın –
Kadın) Erkek vericiden –Erkek alıcıya yapılan böbrek nakillerinin daha başarılı olduğu
gözlenmiştir.
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RELAPSİNG POLİKONDRİT
1Seda

ÇELİK, 1Hilal KAĞIZMANLI, 2Burcu YAĞIZ, 2Tuğba OCAK,
PEHLİVAN, 2Ediz DALKILIÇ

2Yavuz

1Uludağ

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji
Bilim Dalı, Bursa
2Uludağ

GİRİŞ-AMAÇ: Tekrarlayan polikondrit (RP), proteoglikan bakımından zengin yapıları
ve kıkırdak dokuları etkileyen immun aracılı, nadir multisistemik bir hastalıktır.
Özellikle kulak kepçesi, burun kıkırdağı, trakeobronşiyal ağaç, gözler ve kalbin bağ
doku bileşenleri tutulur. Klinik seyir yapısal deformasyonlara yol açan aralıklı
inflamatuar ataklardan, hava yolu çökmesi ve kapak yetmezliği gibi hayatı tehdit eden
belirtilere kadar değişebilir. Diğer romatolojik (vaskülit, bağ doku hastalığı…) ve
hematolojik bozukluklarla birliktelik yoğun bir şekilde bildirilmiştir. Bilinen hiçbir klinik
veya laboratuvar ölçüm, spesifik hastalık belirtilerini veya genel hastalık seyrini
öngöremez. Bu çalışmanın amacı takip ettiğimiz RP hastalarının klinik özelliklerini
inceleyerek hastalık farkındalığının artırılmasıdır.
YÖNTEM: Kliniğimizde 2012-2018 yılları arasında RP tanısı alan tüm hastaların tıbbi
kayıtları retrospektif olarak incelendi. RP tanısında McAdam kriterleri kullanıldı. Tanı
altı kriterden en az üçünün olması durumunda kesinleşti: 1. Bilateral auriküler kondrit
2. Non-eroziv seronegatif inflamatuar poliartrit 3. Nazal kondrit 4. Oküler inflamasyon
(konjuktivit, keratit, sklerit/episklerit, üveit) 5. Solunum yolu kondriti (laringeal/trakeal
kartilaj) 6. Kohlear ve/veya vestibüler disfonksiyon (nörosensöriyel işitme kaybı,
tinnitus, vertigo). Michet et al. kriter setinden de karşılaştırma amaçlı yararlanıldı.
BULGULAR: Çalışma süresi boyunca 10 hasta RP tanısı aldı. McAdam kriterlerine
göre 2 hasta tanı kriterlerini karşıladı, diğerleri muhtemel RP olarak sınıflandırıldı.
Ortanca RP başlama yaşı 53 (30-80) idi. İlk semptom başlangıcından tanıya kadar
geçen süre 3 aydı (1-60). Kadın erkek oranı 2:10 idi. Çalışma kohortumuzda en sık
rastlanan klinik bulgu aurikuler kondritti (10 hasta, % 100). RP hastalarında
inflamatuar belirteçler genellikle yüksekti. Hastaların laboratuvar verileri, tedavileri ve
klinik sonuçları Tablo I'de özetlenmiştir. On hastaya da tedavileri sırasında en az bir
kez prednizolon verildi. 1 hastada pnömosepsis nedenli exitus görüldü.
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TARTIŞMA: RP tanısı temelde klinik bulgulara dayanır ve literatürde bulunan üç tanı
kriteri (McAdam et al., Damiani ve Levine ve Michet et al.) tanıda yönlendirici olabilir.
Ancak atipik tutulumların eşlik etmesi tanıyı zorlaştırmaktadır. RP pek çok hastalıkla,
özellikle vaskülit ve miyelodisplazi ile ilişkilidir. Eşlik eden vaskülit, eyer burun
deformitesi, myelodisplazi ve ikincil anemi kötü prognostik belirteçler olup; enfeksiyon
ve sistemik vaskülit başlıca ölüm nedenleridir. Başlangıç tedavisinde NSAII, kolşisin
ve düşük doz prednizolon kullanılabilir. Steroidler tedavide altın standart olup akut
alevlenmeyi, atakların sıklığını ve şiddetini azaltmaktadır. Trakeal stenoz, kondrit ve
sklerit ile gelen inatçı olgularda anti-TNF tedavinin etkili olduğu gösterilmiştir (özellikle
infliksimab ve etanercept). Sonuç olarak, hayatı tehdit eden ciddi komplikasyonları
olabilen bu hastalıkta erken teşhis önemli olup bu konuda yol gösteren tanı kriterleri
yeniden gözden geçirilmeli ve çok merkezli çalışmalar yapılmalıdır.
Tablo 1. Hastaların klinik prezentasyonları, laboratuvar sonuçları ve tedavileri (n =
10)
No

Yaş

Cins

Başvuru
Semptomu

1

54

E

Auriküler kondrit

2

56

E

6

°3*

44

E

4

40

E

Artrit,
Konjonktivit
Auriküler kondrit
Artrit
Konjonktivit
Auriküler kondrit
Auriküler kondrit

°5*

55

K

1

6

52

E

Auriküler kondrit
Artrit
Auriküler kondrit

7

48

E

12

8¥

70

K

9

30

E

Auriküler kondrit
Konjonktivit
Auriküler kondrit
Nazal kondrit
Auriküler kondrit

10¥

80

E

Auriküler kondrit
Nazal kondrit

-

*Patolojisi olanlar °McAdam

Tanı
Öncesi
Süre (Ay)
3

Laboratuvar
Sed (mm/h)
CRP (mg/dl)
Sed:54
CRP:1,6
Sed:37
CRP:1,9

Tedavi

1

Sed:41
CRP:1,2

Prednizolon,AZA,
HCQ,kolşisin

60

Sed:15
CRP:0,6
Sed:33
CRP:0,9
Sed:23
CRP:7,3
Sed:32
CRP:1,5
Sed:21
CRP:5
Sed:4
CRP:0,3
Sed:24
CRP:2,3

Prednizolon,MTX,
kolşisin
Prednizolon, MTX

2

-

NSAII,prednizolon,
AZA
Prednizolon,AZA,
MTX,infliximab

Prednizolon,AZA
Prednizolon,NSAII,
MTX, AZA
Prednizolon,MTX,
HCQ
Prednizolon,
MTX,AZA,Lef
Prednizolon,AZA,
kolşisin

¥ Michet et al. kriter
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ERİŞKİN STİLL HASTALIĞINDA ATİPİK DÖKÜNTÜ MAKROFAJ AKTİVASYON
SENDROMU İÇİN BELİRLEYİCİ Mİ?
1Seray
2Yavuz

TÜRE, 1Merve MESOHORLİ, 2Burcu YAĞIZ, 2Tuğba OCAK,
PEHLİVAN, 2Ediz DALKILIÇ

1Uludağ
2Uludağ

Üniversitesi Tıp Fakultesi İç Hastalıkları AD, Bursa
Üniversitesi Tıp Fakultesi İç Hastalıkları AD, Romatoloji BD, Bursa

GİRİŞ: Erişkin Still hastalığı (ESH) intermittant ateş, artrit, döküntü ve lökositoz ile
karakterize nadir, sistemik, inflamatuar bir hastalıktır. Boğaz ağrısı, lenfadenopati
(LAP), hepatosplenomegali (HSM) ve anormal karaciğer fonksiyon testi hastalığın
diğer klinik özellikleridir. ESH' nin kliniği heterojendir ve tanı öncesinde enfeksiyon,
malignite ve diğer otoimmün hastalıklar dışlanmalıdır. Tipik döküntülerin yanında son
yıllarda ESH' nin atipik kutanöz bulguları bildirilmiştir (% 14 yıllık prevalans) ve bu
lezyonların serozit, miyoperikardit, akciğer ve nörolojik tutulum ve makrofaj aktivasyon
sendromu (MAS) gibi şiddetli hastalık aktivitesi için ön gördürücü olabileceği
düşünülmektedir. Biz burada atipik döküntü ile prezente olan ve MAS ‘a ilerleyen ESH
tanılı vakayı sunmayı amaçladık.
OLGU: 55 yaş kadın hasta, ateş yüksekliği, sağ bacakta şişlik, kızarıklık olması
nedenli selülit? ön tanısıyla dış merkez enfeksiyon kliniğinde yatırılıp çoklu
antibiyoterapi alan ancak yanıt alınamayıp ateşleri devam eden hasta başvurduğu acil
servisten tarafımız enfeksiyon hastalıklarına yatırıldı. Daptomisin başlanan hastanın
derin venöz tromboz ön tanısıyla çekilen Doppler USG’ si normal bulundu.
Daptomisin ile klinik yanıt alınan ancak yaygın ürtikeryal döküntüleri gelişen hastada
daptomisin tigesiklinle değiştirildi. Tigesiklinle ateşleri devam eden ve döküntüleri
çoğalan, kan kültürlerinde üreme olmayan hasta antibiyotik altında döküntüleri olması,
ateş yanıtı alınamaması, hematüri ve ANA 1/100 EP bulunması nedenli vaskülit ön
tanısıyla tarafımıza konsülte edildi. Muayenesinde sağ diz altında döküntü skarı
dışında bulgu olmayan, vaskülit sorgusu doğal olan, RF, ANCA, Ig G,A,M ve C3,C4
normal bulunan hastanın son başlanan teikoplanin ile ateş ve CRP yanıtı aldığı
görüldü. Ancak yine de dirençli ateş ve şüpheli döküntü nedenli ESH ön tanısıyla
tetkikleri istendi. Tetkiklerinde ferritin: 4049, AST:78 bulunan ve yeniden ateşleri
başlayan hasta ESH ön tanısıyla yatırıldı. İnfektif endokardit ve malignite ekartasyonu
için çekilen EKO ve torako-abdomen-pelvik BT’lerİ normal bulundu. Pulse 1 gram
steroid altında lökopenisi derinleşen, hipertrigliseridemi ve hipofibrinojenemisi olan
hastaya MAS ön tanısı ile anakinra 5 gün yapıldı.
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Klinik ve laboratuvar yanıtı alınan (Tablo-1) hastanın idame tedavisi hidroksiklorokin
200 mg, metotreksat 12,5mg/hafta, prednizolon 50 mg (azaltma şeması ile) olarak
düzenlendi.
TARTIŞMA: MAS, ESH’ nin ölümcül komplikasyonu olup %5-12 hastada izlenir.
Ferritinde belirgin yükselme, sitopeni, hipofibrinojenemi, sedimantasyonda düşmenin
görülebildiği bu tabloda erken tanı ve agresif tedavi çok önemlidir. ESH ve MAS için
spesifik tanı kriterleri yoktur. ESH bir ekartasyon tanısı olup tanıda Yamaguchi
kriterleri kullanılmaktadır. Kriterlerde bulunmayan atipik cilt lezyonları genellikle
kaşıntılı, eritemli/ kahverengi, papül ve/veya plak şeklindedir. En sık yerleşim yerleri
gövde ve ekstremitelerin ekstansör yüzleridir. Çoğunlukla tipik döküntülere eşlik etse
de % 43 tek başına görülür. Şiddetli hastalık aktivitesi ile birlikte olan bu klinik
varyantın tanınması, ESH erken teşhisi için çok önemlidir, çünkü tanıda gecikme MAS
gibi ölümcül komplikasyonlara neden olabilmektedir.
Tablo-1 Laboratuvar Parametrelerinin İzlemdeki Değişimi

WBC
PLT
HGB
Ferritin
Sedimantasyo
n (mm/h) (2-20)
CRP (mg/dl) (<
0,5)
AST (11-25)
ALT (7-28)
LDH (125-243)
D-dimer
(00,55)
Fibrinojen
(180-400)
Trigliserit (40150)
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30.10.201
8
Yatış
6650
89000
12,5
16372
42

01.11.201
8

05.11.201
8
3050
133000
9,1
3678
3

08.11.201
8
Taburcu
5040
166000
10,2
703
14

29.12.201
8
Poliklinik
8300
346000
13,5
35
17

3010
110000
10,7
8163
9

5,6

2,5

0,3

1,2

0,5

696
449
2201
47,8

110
266
730
9,3

48
152
316
2,1

14
55
298
1,6

10
30
0,3

46,8

37,4

82

240

240

871

498
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RABDOMİYOLİZ VE NEFROPATİ
1Umut

KARABAY, 2Hüseyin ÇETİN, 1Betül KAYGUSUZ, 1Sema KURTOĞLU

1İstanbul

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği,
İstanbul
2İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
GİRİŞ: Rabdomiyoliz kas nekrozu ve hücre içi kas bileşenlerinin dolaşımda salınması
ile karakterize bir sendromdur. Kreatin kinaz (CK) seviyeleri tipik olarak belirgin bir
şekilde yükselir. Kas ağrısı ve miyoglobinüri görülebilmektedir. Hastalığın şiddeti,
serum kas enzimlerindeki asemptomatik yükselmelerden aşırı enzim yükselmelerine,
elektrolit dengesizliklerine ve akut böbrek hasarına bağlı yaşamı tehdit eden hastalığa
kadar uzanmaktadır. Kas dokusuna toksik etkisi olan klinikte en sık karşılaştığımız
etkenler antilipidemik ajanlar, alkol ve travmadır. Rabdomymiyoliz ve kontrast madde
nefropatisi tanısı ile takip edilen bir olguyu bildirdik.
OLGU: 48 yaşında erkek hasta 3 gün önce polikliniğimize yaygın kas ağrısı, bulantı
ve kusma şikayeti ile müracaat etti. Yapılan muayenede ekstremitelerde belirgin
hassasiyeti olan hastanın diğer sistemik muayeneleri doğaldı. Yapılan tahlillerinde
hgb:13.8, üre:54 kreatinin:2.88 ast:38 alt:57 sodyum:138, potasyum:5,1 albümin:3,4
ck:3781 saptandı. Hastanın özgeçmişinde 10 yıldır Tip 2 dm, hipertansiyon ve
hiperlipidemisi olduğu görüldü. Yaklaşık 1 ay önce hastaya trigliserid nedeniyle
fenofibrat başlandığı ve 1 hafta önce de bayılma şikayeti ile acile müracaat ettiği
öğrenildi. Acilde yapılan nörolojik ve kardiyak değerlendirmesinde patolojik bulgu
saptanmadığı ifade edildi. Nörolojik değerlendirme açısından acil serviste kontrastlı
kraniyal tomografi çekildiği ve o dönem bakılan böbrek fonksiyon testlerinin normal
olduğu görüldü. Hastanın 1 hafta önceki kreatinin değerlerinin normal olması
nedeniyle kontrast madde nefropatisi ve 1 ay önce başlanmış olan fenofibrata bağlı
rabdomiyelize sekonder akut böbrek yetersizliği tanısı kondu. Hasta kliniğimize
yatırılarak medikal tedavisi düzenlendi. Takiplerinde böbrek fonksiyon değerleri
normale dönen ve şikayetleri gerileyen hasta poliklinik kontrolü önerilerek taburcu
edildi.
SONUÇ: Kontrast madde nefropatisinde; kontrast madde uygulaması sonrasında 72
saat içerisinde böbrek perfüzyonun azalması direk tubüler hasar oksidatif stres ve
inflamasyonun olduğu yapılan çalışmalarda görülmüştür.
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Bizim takip ettiğimizde hastamızda görüldüğü gibi DM, HT,İKH olan riskli hastalık
gruplarında kontrast madde nefropatisi açısından ve antilipidemik ajan verildiğinde
rabdomiyoliz oluşabileceği akılda tutulmalıdır.
ANAHTAR KELİMELER: Rabdomiyoliz, kreatinin kinaz, kontrast nefropatisi
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DİYABETES MELLİTUS’UN NADİR BİR SEBEBİ
1Umut

KARABAY, 2Hüseyin ÇETİN, 1Ruken YILMAZ, 1Savaş DUMAN

1İstanbul

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği,
İstanbul
2İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
GİRİŞ: Akromegali aşırı miktarda büyüme hormonu (Gh) ve insülin benzeri büyüme
faktörü (IGF-1) salınımı ile karakterize bir sendromdur. Akromegali hastalarında
yaklaşık %35-45 arasında insülin töleransı, %25 civarında diyabetes mellitus
görülmektedir. Bu olgumuzda bilinç bulanıklığı ile müracaat eden diyabetik ketoasidoz
nedeniyle servise yatırılan ve akromegali tanısı konulan nadir görülen bir olguyu
bildirdik.
OLGU: 38 yaşında bilinen kronik hastalık öyküsü olmayan hasta acil servise bilinç
bulanıklığı, kusma şikayetleri ile gelmiş. Yapılan muayenede bilinç konfüze, yüz
hatlarında kabalaşma, el ayaklarda vücut ile orantısında bozulma, frontal ve
mandibular kemiklerde belirginleşme olan hastanın yapılan tetkitlerinde glukoz:
504mg/dl, TİT: glukoz +++, lökosit ++, kan gazında; pH:7,10, HCO3:8,4 mmol/L,
gelen hasta servise diyabetik ketoasidoz tanısıyla yatırıldı. Medikal tedavisi
düzenlenen hastanın HbA1c: 11, 7 saptandı. Diyabetes mellitus ayırıcı tanısı
açısından istenen tetkitlerde otoimmün antikolar (Anti-GAD, Anti-insülin antikoru,
Adacık hücre antikoru) negatif saptandı. Sekonder Dm nedenleri açısından fenotip
olarak akromegalik görünen hastanın tetkıtlerınde IGF-1: 640 ng/ml (94-252)
saptanan hastaya “Oral glikoz tölerans testi” yapıldı. Yapılan test sonuçlarında 0, 30,
60, 90, 120 dakikalarda GH da baskılanma tespit edilmeyen hastanın çekilen Hipofiz
MR’da 19mm boyutlarında makroadenom tespit edildi. Akromegali tanısı alan hasta
medikal tedavisi düzenlenerek beyin cerrahisi servisine transfer edildi.
SONUÇ: Dm tanısı alan hastalarda öncelikle Tip 1 Dm ayırımı yapılmalı ve Tip 2 Dm
tanısı alan hastalarda Sekonder Dm nedenleri eksiksiz bir şekilde araştırılmalıdır.
Olgumuzda görüldüğü gibi bazen yapılan fizik muayene ile tanıya rahatlıkla
ulaşılabileceği ve akromegali hastalarında diyabetes mellitus oalabileceği hatta DKA
gelişebileceği akılda tutulmalıdır.
ANAHTAR KELİMELER: Akromegali, diyabetik ketoasidoz, diyabetes mellitus
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KUTANÖZ SELÜLİT İLE PREZENTE OLAN EOZİNOFİLİK GRANÜLAMATÖZ
POLİANJİTİS HASTASINDA DİSSEMİNE KRİPTOKOK ENFEKSİYONU
1Fadime
2Yavuz
1Uludağ
2Uludağ

BİLDİK, 1Öykü BALKAYA, 2Burcu YAĞIZ, 2Tuğba OCAK,
PEHLİVAN, 2Hüseyin Ediz DALKILIÇ
Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı,

Bursa
GİRİŞ: Eozinofilik granülomatozis polianjiitis (EGPA), sıklıkla cildi, periferik sinirleri ve
akciğeri tutan, periferik eozinofili ile ilişkili, küçük ve orta çaplı damarların
granülomatöz bir vaskülitidir. Cryptococcus neoformans immun sistemi baskılanmış
bireylerde fırsatçı enfeksiyonlara neden olan önemli bir patojendir. Kriptokokal
meningoensefalit, immunsupresif hastalarda iyi bilinirken, yaygın kriptokokoz HIV
enfeksiyonu dışında nadir görülen bir durumdur. Biz burada kriptokok sepsisi ile
komplike olan EGPA’lı bir hastayı sunmayı amaçladık.
OLGU: 32 yaş kadın hasta. Şubat 2017’ de vücutta yaygın döküntü, kaşıntı ve
halsizlik şikayeti başlayan hasta Mart 2017’ de tarafımıza başvurdu. Sinüzit, yeni
başlangıçlı astım, akciğerde nodüler infiltrasyonlar, ciltte subkutan nodüller bulunan,
EMG’de polinöropati saptanan ve eozinofilisi olan hastaya EGPA tanısı konuldu.
Azatioprin ve prednizolon başlandı. İzleminde kaşıntısı devam eden hastaya aylık
siklofosfamid uygulandı. 5. kür sonrası istenmeyen gebelik olması nedenli
siklofosfomid tedavisine ara verildi. Gebelik süresince azatioprin ve prednizolon ile
izlendi. Hasta, doğumundan 2 ay sonra Temmuz 2018’de, halsizlik, iştahsızlık, sol
kolda ödem, sol memede ve sol uylukta kızarıklık ve sertlik olması; Dopller USG’de
sol juguler vende trombüs bulunması ve hipereozinofili (eozinofil:6200) saptanması
nedenli hastalık aktivasyonu ve eşlik eden selülit ön tanılarıyla yatırıldı. Yaygın
lenfadenomegali ve hepatosplenomegalisi olan hastanın hipereozinofilik sendrom ön
tanısıyla yapılan kemik iliği biyopsisi normosellüler geldi. Çoklu antibiyotik altında
ateşleri ve cilt lezyonları devam eden, ense sertliği gelişen hastanın inguinal lenf
nodundan, alt dudaktan ve sol anterior uyluktan yapılan biyopsi sonucu fungal
enfeksiyon uyumlu ksantogranülomatöz enflamasyon olarak sonuçlandı. Kan ve bos
kültürlerinde de Cryptococcus neoformans üremeleri olan hastaya dissemine
kriptokokkoz kabul edilerek amfoterisin B başlandı. Ancak dirençli hipopotasemi
nedeniyle flukonazole geçildi. Kardiyak arrest sonrası entübe olan hasta kriptokokal
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sepsis kabul edildi ve reanimasyonda izlendi. Extübe olması üzerine devir aldığımız
hastada prednizolon 40 mg alırken düşük ayak gelişti.
EMG ve kranial MR ile EGPA nörolojik tutulum düşünülen hastaya 5 gün IVIG verildi.
Hastalığı aktifleşen, kontrol kan ve bos kültürlerinde üreme saptanmayan hastaya
enfeksiyon hastalıklarının da görüşü alınarak siklofosfamid yapıldı. İzleminde genel
durumu düzelen hasta oral flukonazol ve prednizolon ile taburcu edildi.
TARTIŞMA: Meningoensefalit, kriptokokozun en sık klinik belirtisidir, ayrıca akciğer
ve cilt tutulumu görülebilir. İki bölgenin tutulumu ile giden dissemine hastalık nadirdir
(% 10-30) ve HIV enfeksiyonu dışında görülmesi beklenmez. HIV dışındaki
immunsupresyon nedenleri arasında glukokortikoid tedavisi, solid organ nakli,
hematolojik maligniteler, sarkoidoz ve siroz bulunur. Kriptokokal selülit, cilt
tutulumunun spesifik bir çeşidi olup vakamızda olduğu gibi özellikle alt ekstremitede
görülür ve neredeyse her zaman dissemine hastalık belirtisi olup mortalite oranları
yüksektir. Primer tedavide flusitozin ve amfoterisin B kombinasyonu önerilirken,
idame tedavide flukonazol kullanılır. Selülit ile gelen, antibiyotik yanıtsız, uzun süre
steroid kullanan hastalarda C. neoformans gibi fırsatçı patojenler her zaman akılda
tutulmalıdır. Bizim vakamızı daha da zorlaştıran immunsupresyonla tetiklenen böylesi
ciddi bir enfeksiyonda hastalık aktivasyonu gelişmesi nedenli yeniden immunsupresif
tedavi kararı vermek olmuştur.
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İDİOPATİK TEKRARLAYAN PERİKARDİT: OTOİNFLAMATUAR HASTALIK?
1Duygu
2Yavuz

1Uludağ
2Uludağ

YANIK, 1Fatih İLERİ, 2Burcu YAĞIZ, 2Tuğba OCAK,
PEHLİVAN, 2Ediz DALKILIÇ
Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı,

Bursa
GİRİŞ: Tekrarlayan perikardit, akut perikarditin nispeten sık görülen bir
komplikasyonudur (% 15-30). Standart tanı yöntemleriyle vakaların % 80’inde altta
yatan bir neden bulunamaz ve idiopatik tekrarlayan perikardit (IRP) olarak kabul edilir.
Genellikle, akut perikarditin ilk atağından sonra semptomsuz geçen 4 haftanın
ardından ortaya çıkar ve yıllarca sürebilir. Önceleri idiopatik olarak kabul edilen bu
durum son zamanlarda tekrarlayıcı steril inflamasyon atakları ile karakterize
otoinflamatuar hastalık olarak kabul edilmektedir. Kolşisine ve daha da önemlisi IL-1
inhibitörlerine iyi yanıt alınması bu görüşü desteklemektedir. Burada, tekrarlayan
perikardit atakları ile seyreden bir hastayı sunmayı ve tedavide IL-1 inhibitörlerinin
yerini tartışmayı amaçladık.
OLGU: 42 yaş erkek hastaHaziran 2018’de tarafımıza ilk defa başvuran hastanın
2014’ ten beri tekrarlayan perikardit atakları ile dış merkezde takipli olduğu görüldü.
Hastanın etiyolojiye yönelik yapılmış olan tetkiklerinde viral infeksiyon ekartasyonu
amaçlı istenen belirteçlerin (Parvo, EBV, hepatit B,C, HIV) negatif olduğu saptandı.
Otoimmünitenin dışlanması amacıyla istenen ANA ve ENA profili doğaldı. Başlangıçta
bakılan inflamasyon belirteçlerinden ESH:60 mm/h ve CRP: 4,5 mg/dl bulundu.
Hastaya NSAII ve kolşisin başlandığı, yeterli yanıt alınamaması nedenli günlük 10-15
mg’lık dozlarda prednizolon verildiği görüldü. Temmuz 2017’ de etiyolojinin
araştırılması amaçlı göğüs hastalıkları polikliniğinde değerlendirilen hastada
hemogram ve akut faz reaktanları doğaldı. Tüberküloz ön tanısıyla istenmiş olan
PPD: 33 mm saptandı ancak klinik bulgusu olmayan hasta ilaçsız izleme alındı.
Haziran 2018’de tarafımıza başvuran hastaya kolşisin 2*0,5 mg yeniden başlandı.
Hastanın yapılan tetkiklerinde kreatinin:0,75, ürik asit:6,5, protein/albumin:6,5/4,2,
AST/ALT:40/90, WBC:7750 ANS:4150 Hb:14,5 PLT:254000, ESH:2 mm/h, CRP:1
mg/dl bulundu. İstenen FMF gen mutasyonu doğal bulundu. Temmuz 2018’ de
konseyimizde değerlendirilen hastada şikayetlerin ataklar halinde gelmesi, eşlik eden
ateş olması, steroid dirençli olup kolşisinden kısmi yanıt alınması nedenli
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otoinflamatuar perikardit düşünüldü. Yoğun bakım ünitesine yatmasını gerektirecek
kadar şiddetli atağı olan hastaya anakinra başlanması planlandı.
3 aylık tedavi sonunda atak geçirmeyen hastanın yapılan kontrol EKO’sunda
perikardda sıvı olmadığı görüldü. Klinik yanıt alınan hastanın takip ve tedavisi devam
etmektedir.
TARTIŞMA: Otoinflamatuar hastalıklar IL-1 artışına yol açan inflamazom aktivasyonu
nedeniyle meydana gelmektedir. IRP’nin otoinflamatuar hastalık olarak kabul edilme
nedeni, ateş, serozit ve inflamasyon belirteçlerinde yükseklik ile karakterize ataklar
şeklinde seyretmesi, spesifik otoantikorların ve otoreaktif T hücrelerinin bulunmaması,
kolşisin ve özellikle IL-1 inhibitörlerine iyi yanıt vermesidir. Tedavi stratejisi
başlangıçta aspirin veya NSAII ile kolşisin kombinasyonundan ve takiben dirençli
vakalarda kortikosteroidlerin tedaviye eklenmesinden oluşur. Bu tedavi yaklaşımına
rağmen, bazı hastalar tedaviye cevap vermez ya da tedaviyi tolere edemez. Dirençli
olan bu hasta gruplarında IL-1 inhibitörlerinin etkinliği ve güvenliği randomize kontrollü
çalışmalarda gösterilmiştir. IL-1 inhibitörlerine cevap etiyolojide infeksiyonlar,
otoimmünite ve otoinflamasyon konusunda devam eden tartışmalara da açıklık
getirmiştir. Özellikle yüksek doz steroide yanıtsız tekrarlayan perikardit vakalarında
IL-1 inhibitörleri akılda tutulmalıdır. Bu tedavinin ne kadar süre ile verileceği, kolşisin
ile kombinasyon gerekliliği, azaltma stratejileri ile ilgili veriler henüz yetersizdir. Bu
nedenle daha çok sayıda hasta ile yapılacak randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç
vardır.
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AKSİYEL SPONDİLOARTROPATİSİ OLAN HASTALARIN EGZERSİZ SIKLIĞININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
1Selime
1Bursa

ERMURAT

SBÜ Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Bilim Dalı,

Bursa
GİRİŞ ve AMAÇ: Spondiloartropati (SpA) yapısal hasara yol açabilen, ağrı ve
fonksiyonel kısıtlama ile yaşam kalitesinde ve iş verimliliğinde azalmaya yol açabilen
ciddi bir hastalıktır. SpA hastasının tedavisinde birincil amaç semptomların ve
enflamasyonun kontrol altına alınması, progresif yapısalhasarın önlenmesi,
fonksiyonun korunması ve yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmaktır. SpA'nın
optimal tedavisi farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavilerin kombinasyonundan
oluşmaktadır. Farmakolojik olmayan tedavilerden en önemlisi egzersizdir ve
yüzmedir. Anket çalışmamızda SpA hastalarında egzersiz ve yüzme sıklığının
değerlendirilmesini amaçladık.
GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışmamıza 86 aksiyel SpA hastası dahil edildi. Hastalara
sabah-akşam düzenli egzersiz yapılması gerektiği anlatıldı. Hastalara ev
egzersizlerini anlatan kitapçıklar ve egzersiz videolarını izleyebilecekleri internet
sitelerinin adresleri verildi. Yüzmenin önemi anlatıldı. Kontrollere gelen hastaların
egzersiz ve yüzme sıklığının değerlendirilmesi amacıyla anket uygulandı. Hastaların
yalnızca %17.4'nün (n=15) evde düzenli egzersiz yaptığı, % 19,7'nin (n=17) aklına
geldikçe egzersiz yaptığı, yalnızca %6,9'unun (n=6) spor salonunda egzersiz yaptığı
kaydedildi. Fiziksel tedavi alan hasta oranı ise %5,8 (n=5) idi. Düzenli yüzmeye giden
hasta sayısı yalnızca 5 idi. Hastaların egzersiz ve yüzme konusundaki uyumlarının
oldukça düşük olduğu tesbit edildi.
SONUÇ ve TARTIŞMA: Anket çalışmamızda hastaların egzersiz ve yüzme
konusundaki uyumlarının oldukça düşük olduğu tesbit edildi. Egzersiz SpA tedavisinin
en önemli parçalarından biridir. Düzenli olarak yapıldığında hareket kısıtlılığının
gelişmesini yavaşlatır ve postürün korunmasına yardım eder. Bu nedenle tüm SpA
hastaları fiziksel aktivitenin önemi ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi konularda
eğitilmelidir. Ev Egzersiz Programları düşük maliyet ve hastanın egzersizlere
başlamasındaki kolaylık nedeniyle avantajlıdır. Fiziksel tedavi, evde yapılan
egzersizlere göre daha etkili olsa da devamlılığın sürdürebilmesindeki güçlük ve

281

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 4. Bursa Aile Hekimliği Kongresi
pahalı olması nedeniyle her hastaya öncelikle evde yapacakları egzersizler
önerilmelidir. Seçilmiş hastalarda fiziksel tedavi düşünülebilir.
Yüzmenin düzenli olarak yapılması, hareket kısıtlılığının gelişmesini engelleyebilir, bu
nedenle hastalar yüzme konusunda teşvik edilmelidir.
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AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ TANILI HASTADA ÇOKLU KRANİAL SİNİR TUTULUMU
1Selime
1Bursa

ERMURAT

SBÜ Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Bilim Dalı,

Bursa
AMAÇ: Ailevi Akdeniz ateşi (FMF), otozomal resesif olarak geçen ve başlıca Yahudi,
Arap, Türk ve Ermeni kökenlilerde görülen kalıtsal bir hastalıktır. FMF tekrarlayan
ateş ile birlikte karın ağrısı, plevrit, artrit ve erizipel benzeri deri lezyonu ile karakterize
bir hastalıktır. Nörolojik tutulum FMF atakları sırasında nadir de olsa olabilir. Nörolojik
tutulumda en sık görülen bulgu baş ağrısıdır. Nadiren aseptik menenjit atakları
görülebilir. Psödotümör serebri ve kranial sinir tutulumu olan vakalar da rapor
edilmiştir.
OLGU: 27 yaşında, 10 yıldır FMF tanısı ile izlenen erkek hasta çift görme yakınması
ile başvurdu. Hastanın nörolojik muayenesinde kranial sinirlerden 2, 3 ve 5’te tutulum
saptandı. Rutin hematolojik, biyokimyasal tetkikleri normaldi. Göz muayensinde ek
özellik yoktu. Çekilen kranial MR’ında patoloji saptanmadı. Hastanın kranial sinir
tutulumu FMF’e bağlı nörolojik tutulum olarak değerlendirildi. Sorgulamada hastanın
kolşisin tedavisini düzenli almadığı, aldığı zamanlarda ise günde 1 kez aldığı
öğrenildi. Atakları 2-3 haftada bir olmaktaydı. Hastanın kolşisin dozu 2*1 yapıldı.
Kranial sinir tutulumuna yönelik iv metil prednisolon 40 mg 3 gün boyunca verildi.
Tedavinin 2. haftasında çift görme yakınması geriledi ve bir ay sonra yapılan nörolojik
muayenesi tamamen normale döndü. Hasta ek yakınması olmadan yalnızca kolşisin
2*1 tedavisi ile takip edilmeye devam etmektedir.
SONUÇ: FMF’te santral sinir sistemi tutulumu nadirdir ve çoğu tutulumun FMF ile
ilişkisi kesin değildir. Bunun yanında çok geniş bir aralıkta nörolojik tutulum
bildirilmiştir. Bunların arasında baş ağrısı, nöbet, sinus ven trombozu, psödotumor
serebri, optik nörit, Behçet-PAN-HSP gibi sistemik vaskülitlerin SSS’i tutulumu,
demiyelinizasn lezyonalr, multiple skleroz, iskemik inme ve rekurren aseptik menenjit
bulunmaktadır. Nörolojik bulguların bir kısmı ise FMF tedavisinin yan etkisi ile
ilişkilendirilmiştir. Nadiren de olsa kranial sinir tutulumunun da görülebilceği
belirtilmiştir. FMF ilişkili kranial sinir tutulumunda kolşisin tedavisi almayan hastalara
başlanması, alanlarda doz artırılması ve kısa süreli düşük doz steroid tedavisi
önerilmektedir.
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SJÖGREN SENDROMU TANISINDA MİNÖR TÜKRÜK BEZİ BİYOPSİSİNİN YERİ
1Selime
1Bursa

ERMURAT

SBÜ Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Bilim Dalı,

Bursa
GİRİŞ ve AMAÇ: Sjögren sendromu (SS), klinik olarak hastalarda ağız ve göz
kuruluğu şikayetleri ile ortaya çıkan, histolojik olarak göz yaşı ve tükrük bezlerinde
fokal lenfositik infiltrasyonlar ile karakterize, kronik bir otoinflamatuar hastalıktır.
Sjögren sendromunda tanısal değerlendirme; anamnez, serolojik testler, schirmer
testi, tükrük bezi sintigrafisi gibi fonksiyonel değerlendirmeler ve tükrük bezi
biyopsisini içermektedir. Bu çalışmanın amacı klinik bulguları olan fakat serolojik
testleri negatif olan hastalarda minör tükrük bezi biyopsisinin Sjögren sendromu
tanısındaki yeri ve gerekliliğinin değerlendirilmesidir.
GEREÇ ve YÖNTEM: Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Romatoloji kliniğinde Mart 2018- Aralık 2018 tarihleri arasında en az üç aydır ağız ve
göz kuruluğu semptomları olan, schirmer testiyle göz kuruluğu doğrulanmış fakat
ANA, anti SS-A, anti SS-B ve RF gibi serolojik testleri negatif olan 34 hastaya SS
şüphesi ile tükrük bezi biyopsisi yapıldı. Hastaların patoloji sonuçları retrospektif
olarak değerledirildi. Histopatolojik tanımlamada Chisolm ve Mason sınıflaması ve
AECG sınıflama kriterleri kullandıldı. Chisolm ve Mason sınıflamasına göre evre 0
negatif, evre 1 hafif, evre 2 orta düzeyde lenfositik infiltrasyon olup fokus olmaması,
evre 3 bir tane fokus olması ve evre 4 birden fazla fokus olması olarak tanımlanmıştır.
AECG sınıflandırma kriterleri günümüzde tanı için en sık kullanılan ve temel alınan
kriterlerdir. Bu sınıflamada minör tükrük bezi biyopsilerinin en az dört lobul içermesi
ve 4 mm²'lik alanda her biri 50 veya daha fazla sayıda lenfosit içeren en az iki lenfoid
agregatın bulunması, Chisolm ve Mason sınıflamasına göre ise Evre 3 ve 4 olanlar
SS'un histopatolojik tanı kriterleri olarak kabul edildi. Buna göre 34 hastanın 9
tanesinde SS'un histopatolojik tanı kriterleri mevcuttu. Geri kalan hastalardan 7'sinde
Evre 2 düzeyinde lenfositik infiltrasyonu saptanırken, 18 hastada Evre 0 ya da hafif
lenfositik infiltrasyon, interlobuler fibrozis ve/veya asiner atrofi gibi kronik non-spesifik
siyaladenit bulguları saptandı.
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TARTIŞMA ve SONUÇ: SS tanısı için minör tükürük bezi biyopsisinin duyarlılığı ve
özgüllüğü sırasıyla %83.5 ve %81.8 olarak belirtilmiştir. Klinik pratikte, sikka
semptomları olup serolojik belirteçleri negatif olan hastalara minör tükrük bezi
biyopsisi yapılması önerilmektedir. Çalışmamızda da sikka semptomları olan fakat
serolojik testleri negatif olan hastaların 9 tanesine histopatolojik olarak SS tanısı
konulmuştur.
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BİSİTOPENİ VE LENFADENOMEGALİ İLE BAŞVURAN BRUSELLOZ VAKASI
1Sevgi

ARAS, 2Cafer KORKUT, 1Avni ULUSOY, 1Aslıhan BAYIR,
ÖZKUL, 1Ahmet Engin ATAY

1Hamza

1Bağcılar
2Bağcılar

Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Beş gündür olan ateş, sağ yan ağrısı ve boyunda şişlik nedeniyle başvuran ve birkaç
yıl önce önce geçirdiği varikosel operasyonu dışında belirgin bir tıbbi anemnezi
olmayan hastanın yapılan fizik muayene incelemesinde bilateral ve multipl servikal ve
submandibular LAP ve hepatomegali saptandı. Ayrıca akşamları tekrarlayan ve 38.5º
C üzerine çıkan ateşi olduğu da görülen hastanın laboratuar incelemesinde nötropeni
(WBC: 2.3x103/UL, nötrofil 1.2x103/UL), trombositopeni (platelet 85x103/UL ), amilaz
(162 U/L), lipaz (212 U/L) ve karaciğer fonksiyon testleri (AST:540IU/L, ALT:526IU/L
LDH:936 IU/L, ALP:264 U/L, GGT:204 U/L) yüksekliği saptandı. Abdomen
ultrasonografik incelemesinde hepatosplenomegali ve boyun ultrasonografik
incelemesinde ise korteksi kalınlaşmış ve yağlı hilusu silinmiş çok sayıda lenf nodu
izlendi. Ekokardiyografik incelemesi doğal olan ve kan, idrar ve gaita kültürleri ile viral
serolojik markerları (CMV, EBV, HSV, HBV, HAV) negatif saptanan hastanın brucella
aglütinasyonu (rose bengal) negatif iken coombs antiserumu ile: 1/2560 pozitif
saptandı. Ayrıca brucella IgM pozitif izlenen hastaya Meropenem 3x1 gram tedavi
başlandı. Tedavinin 2. gününde şikayetleri gerileyen ve ateşi tekrarlamayan hasta
doksisiklin 2x100 mg ve rifampisin 2x300mg ile taburcu edildi. Poliklinik kontrollerinde
tüm laboratuar incelemeleri normal değerlerde izlendi ve semptomları tamamen
düzeldi.
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PB47
2007 İLE 2012 YILLARI ARASINDA KADAVRA VERİCİDEN KULLANILAN
BÖBREKLERİN 5 YILLIK GREFT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
1Ersin

ELGİN, 2Abdülmecit YILDIZ, 2Ayşegül ORUÇ, 2Suat AKGÜR,
ÜNSAL, 1Sahriye KESKİN, 1Rafet OFLAZ, 1Kerem SELİMOĞLU,
1İlknur ARSLAN, 3Mert KARACA, 3Muhammed Ali KIZMAZ,
4Ömür GÜNSEVER, 4Mehmet Çağtay ÇİÇEK, 5N.Sümeyye GÜLLÜLÜ,
4Hakan VURUŞKAN, 2Alparslan ERSOY
2Oktay

1Bursa

Uludağ Üniversitesi Organ Nakil Merkezi, Bursa
Uludağ Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı, Bursa
3Bursa Uludağ Üniversitesi İmmünoloji Bilim Dalı, Bursa
4Bursa Uludağ Üniversitesi Üroloji Bilim Dalı, Bursa
5Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, Bursa
2Bursa

AMAÇ: 2007-2012 yılları arasında aynı kadavra vericiden alınan sağ ve sol böbrek
nakillerinin 5 yıllık greft sağ kalımını araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM: 2007-2012 yılları arasında 143 böbrek grefti kullanıldı. Bu nakillerinin 5 yıl
içinde greft sağ kalımı retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi organ nakil merkezinde
kadavra vericilerden 143 böbrek grefti kullanıldı. Bu greftlerin 76 u sağ böbrek 67’si
sol böbrekti. Nakillerin 80 i erkek 63’si kadın hastaydı. Nakil yapılan hastaların doku
uyumları 1 doku uyumlu 21 , 2 doku uyumlu 71 , 3 doku uyumlu 39, 4 doku uyumlu
10, 5 doku uyumlu 1 ve 6 doku uyumlu 1 hasta vardı. Nakil olan hastaların 1 yıl içinde
22 ‘si ölmüştür. Bunların 14’ü erkek 8’ü kandın hastadır. Böbrek nakli olan 9 hastada
rejeksiyon gelişmiş bunların 7’i erkek 2’i kadındır. 13 nefrektomi’nin 7’si erkek 6’ü
kadındır. Böbrek nakli olan 30 hastanın kreatinin değeri 1,5 ve üstünde ve hastaların
21’ü erkek 9’si kadındır. Böbrek nakli olan 69 hastanınsa kreatinin değeri 1,5 ve
altında ve bu hastaların 31’i kadın 38’i erkektir. 5 yıl içerisinde nakil edilen kadaverik
143 böbrek greft nakilinin 23’ünün verici 60 yaş ve üstüdür. Bu 143 böbrek greftinin
44’ünde greft kaybı gelişmiş ve bu greft kayıplarının 12’sinin vericisi 60 yaş ve
üstüdür.
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SONUÇ: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezinde böbrek
nakillerinin 5 yıllık greft sağ kalımı değerlendirdiğinde 60 yaş ve üstü verici
kullanımında başarı oranı %50’nin altında iken 60 yaş ve altı vericili nakillerde başarı
oranı %81,7 düzeyindedir. İleri yaşlı donör kullanımın artmasının 5 yıllık greft sağ
kalımı üzerine olumsuz etkisi olduğu düşünülebilir.
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ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZİ AKTİVİTESİ
1Vildan

ÖZKOCAMAN, 1Ali GÜL, 1Selver AYDIN, 1Tuğçe BOZKURT,
KESKİNOĞLU, 1Semure ZENGİ, 1Vildan GÜRSOY,
1İbrahim Ethem PINAR, 1Fahir ÖZKALEMKAŞ
1Selin

1Uludağ

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji BD, Bursa

GİRİŞ ve AMAÇ: Terapötik Aferez tüm dünyada giderek artan bir tedavi
modalitesidir. Ülkemizde de son yıllarda Terapötik Aferez işlemlerinde belirgin artış
olmuştur. Aferez işlemleri genel olarak Donör Aferezi ve Terapötik Aferez olarak
ayrılmaktadır. Uludağ Üniversitesi’ndeki terapötik işlemler İç Hastalıkları Anabilim
Dalı, Hematoloji Bilim Dalı bünyesindeki Terapötik Aferez Merkezi tarafından
yürütülmektedir. Bu çalışmada özellikle Uludağ Üniversitesi’ndeki Terapötik Aferez
aktivitesinin tanıtılması amaçlanmıştır.
BULGULAR: Uludağ Üniversitesi aferez aktivitesi Kasım-1993’de Trombosit Aferezi
ile başlamıştır. Hemen ardından lökoferez ve plazmaferez ve daha sonra IgG
aferezi/kaskat filtrasyon/lipid aferezi aktiviteleri eklenmiştir. Ağustos-2009’dan itibaren
de hematopoetik kök hücre transplantasyonu ile birlikte kök hücre aferezi aktivitesi
başlamıştır; 2008-2009 yıllarında yıllık Terapötik Aferez aktivitesi yaklaşık 400 işlem
civarında seyretmiştir. Terapötik Aferez Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik
doğrultusunda Merkezimiz Sağlık Bakanlığı’nca 06.08.2010 tarihinde Terapötik
Aferez Merkezi olarak ruhsatlandırılmıştır. Ağustos-2010 ile Ocak-2011 tarihleri
arasında 106 Terapötik Aferez işlemi gerçekleştirilmiştir; 2011 yılı içinde toplam işlem
sayısı 421, 2012 yılında toplam işlem sayısı 504, 2013 yılı içinde toplam işlem sayısı
752, 2014 yılında toplam işlem sayısı 739, 2015 yılında toplam işlem sayısı 709, 2016
yılında toplam işlem sayısı 698, 2017 yılında toplam işlem sayısı 700, 2018 yılında
toplam işlem sayısı 986. Son bir yıl içinde gerçekleştirilen terapötik işlemlerin dökümü
şu şekildedir: Plazmaferez 489, Granülosit aferezi 6, Kaskat filtrasyon 68, Double
filtrasyon 79, Otolog kök hücre toplama 52, İmmünoadsorbsiyon 13, Allojeneik kök
hücre toplama 21, Donör Lenfosit İnfüzyonu 3, Sitoredüktif lökoferez 17, Terapötik
Eritrositaferez 10, Seçici Plazma değişimi 92, Türk Kök Hücre toplama 21, Stokin
Aferezi 42, Fotoferez 68, kemik iliği deplesyon 5, Terapötik işlemler endikasyonlarına
göre değişmek üzere, Erişkin Hematoloji, Çocuk Hematoloji, Nöroloji, Nefroloji,
Reanimasyon Yoğun Bakım, Genel Cerrahi Yoğun Bakım (karaciğer nakli olguları)
Erişkin Endokrinoloji, Çocuk Endokrinoloji, Dermotoloji birimleri ile işbirliği halinde
yürütülmektedir.
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SONUÇ: Uludağ Üniversitesi Terapötik Aferez Merkezi aktivitesi yıllar içinde giderek
artış göstermiştir. Merkez, Terapötik Aferez modalitelerine göre Hematoloji hastaları
dışında da bir çok Bilim Dalı ile koordineli olarak çalışmaktadır. Her yıl artarak giden
aktivitemiz mevcuttur. Bir önceki yıla göre olan artış % 41 olmuştur.
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SİGARA BIRAKMADA KULLANILAN İLAÇLAR VE KALP
1Ercan

AKŞİT

1Çanakkale

Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı,

Çanakkale
GİRİŞ ve AMAÇ: Dünya genelinde 1 milyardan fazla insan sigara kullanmaktadır.
Sigara kullanımı her yıl 6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olur ve dünya
genelinde ölümün önlenebilir bir nedenidir. Günde bir adet sigara tüketiminin bile
kardiyovasküler hastalık (KVH) ve inme riskini arttırdığı bilinmektedir. Bu açıdan
bakıldığında sigara kullanımı ile mücadele koruyucu kardiyolojinin de yakından
ilgilenmesi gereken bir alandır. Sigarayı bırakanlar arasında en çok faydayı 40 yaş
civarı bireyler görmektedir. Bu yaş civarında sigarayı bırakmak sigaraya bağlı ölümleri
%90 oranında azaltmaktadır. Sigarayı bırakmak için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi
(FDA) tarafından onay verilen üç çeşit ilaç tedavisi mevcuttur. Bunlar nikotin
replasman tedavisi (NRT), vareniklin (nikotin reseptör parsiyel agonisti) ve bupropion
(antidepresan, sempatomimetik amfetamin anoloğu)’ dur. Bu çalışmada bu tedavi
çeşitlerinin kardiyovasküler olaylarla ilişkisini inceleyen çalışmalar derlenmiştir.
GEREÇ ve YÖNTEM: Sigara bıraktırmada ilk sıra medikal tedavi şeçeneği olarak
kullanılan; NRT (beş çeşit kullanım şekli mevcut), vareniklin ve bupropion ilaçları ile
kardiyovasküler olayları inceleyen son çalışmalar (randomize kontrollü çalışmalar,
büyük gözlemsel kohort çalışmaları, meta analizler) veri tabanlarından tarandı.
SonuçYapılan randomize kontrollü çalışmalar ve yapılan meta-analizlerde major
kardiyovasküler olaylar (KVH’a bağlı ölüm, non-fatal miyokard infarktüsü , non-fatal
stroke) açısından NRT, vareniklin ve bupropion kullanan hastalar ile plasebo grubu
arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmamıştır. Yine bu üç tedavi seçeneğini
kullanan hastalar ile plasebo grubu arasında kalp hızı ve hipertansiyon açısından da
anlamlı istatistiksel fark saptanmamıştır. Bu ilaçlardan NRT’nin bupropion ile,
bupropionun vareniklin ile kullanımı KVH’ı olan hastalar açısından güvenli ve yine
plaseboya üstün gözükmektedir.
TARTIŞMA: NRT tedavisi üzerinde en çok çalışma yapılan ajandır ve aralarındaki en
güvenli tedavi seçeneği olarak görülmektedir. Yapılan bir çalışmada NRT tedavinin
KVH’ı olan hastalarda egzersizin indüklediği iskemiyi azalttığı saptanmıştır. Burada
akılda tutulması gereken çok önemli bir husus, sigara kullanmayan bireyler ile
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karşılaştırıldığında NRT tedavisi alan bireylerin tüm kardiyovasküler olaylar açısından
artmış risk altında olduğudur.
NRT tedavisi altında akut MI, koroner vazospazm, aort diseksiyonu, vaskülit,
intrakranial vazospazm ve intraserebral hemoraji bildirilmiştir. Amerikan kalp cemiyeti
NRT içeren sigara bırakma tedavisini ST eleve miyokard infarktüsü hastalarına kalp
hızı ve tansiyonları stabilse hastaneden taburcu olduktan sonra önermektedir.
Bupropion kullanımının da major kardiyovasküler olaylar üzerine istatistiksel anlamlı
etkisinin olmadığı ve kardiyoprotektif etkisinin olduğu gösterilmiştir. Bunu
antidepresan etkinliği nedeni ile vasküler stresi azaltarak yaptığı düşünülmektedir.
Vareniklin aralarında en güçlü olan sigara bıraktırma tedavisidir. Bir sempatomimetik
ajan olduğundan olası kardiyak etkilerinden en çekilen tedavi şeçeneği olmuştur.
FDA’nın 2011 yılında yayınladığı raporda KVH hikayesi olan hastalarda vareniklinin
kardiyak olumsuz etikleri bildirilmiştir. Daha sonraki yıllarda yayınlanan meta-analizler
ve büyük çapta toplum bazlı gözlemsel kohort çalışmalarında vareniklnin bupropion
ve NRT ile karşılaştırıldğında kardiyovasküler olayları arttırmadığı gösterilmiştir.
SONUÇ: Sonuç olarak çok önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara bağımlılığından
kurtulmada ilaç tedavileri önemli bir yer tutmaktadır. Bu tedaviler kardiyovasküler
hastalık hikayesi olanlarda dahi güvenlidir. Her hekimin bu tedavileri bilmesi hastaları
stabil ise güvenle bu ilaçları reçete edebilmesi sigara kullanımı ile mücadelede çok
önemli bir yer tutacaktır.
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WEİL SENDROMU
1Ahmet

Emin YAYLA, 2Aziz BATU, 2Ramazan YOLAÇAN

1Afyonkarahisar
2Şanlıurfa

Devlet Hastanesi, Dahiliye Polikliniği,Afyonkarahisar
Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Şanlıurfa

GİRİŞ ve AMAÇ: Weil sendromu leptospiraların neden olduğu sarılık, böbrek
yetmezliği ve kanama diyatezi ile karakterize şiddetli leptospiroz kliniğinin olduğu bir
bakteriyer hastalıktır. Leptospiraların insana bulaşması infekte hayvanların idrar, kan
yada dokuları ile direk temas sonucu yada kontamine çevreye maruz kalma ile olur,
insandan insana bulaşma nadirdir. Belirgin sarılıklı ciddi leptospiroz(weil hastalığı)
infekte kişilerin % 5-10'unda görülür. Sarılık, böbrek bozukluğu, kanama diyatezi,
çoğu olguda pulmoner tutulum ve %5-15 mortalite oranı ile karakterizedir. Hastalığın
tanısı mikroskobik aglütinasyon testi ve ELİSA ile konulur. Tedavisinde doksisiklin,
ampisilin yada amoksisilin kullanılır. Biz de vakamızda diğer enfeksiyon hastalıkları,
hematolojik hastalıklar ve vaskültle seyreden hastalıklar ile ayrıcı tanıda şiddetli
leptospiroz yani weil hastalığının önemli olduğunu ve düşünmemiz gerektiğini
vurgulamak istedik.
GEREÇ ve YÖNTEM: 19 yaşında erkek hasta Suriyeli, acil servise halsizlik ve
vücutta sararma şikayetleri ile başvurdu. Fizik muayenesinde genel durum orta, bilinç
açık, koopere, oryanteydi tansiyon:110/70 mm/hg, ateş:37.5 derece, solunum
sayısı:12/dk nabız:85/dk ritmik solunum sesleri olağan kalp sesleri doğal ek ses
üfürüm yoktu. batın muayenesinde rebound ve defans yoktu barsak sesleri alınıyordu
traube açık karaciğer ve dalak ele gelmiyordu. Aksiller inguinal lenfadenopati yoktu ve
periferik nabızlar alınıyordu. Sckleralarda baş boyun gövde ve bacaklara kadar
uzanan ikteri mevcuttu. Kan tetkiklerinde glikoz:85 ,AST:879 ,ALT:448
,üre:165,kreatinin:7.02,
crp:14.6,
albümin:2.75,
ggt:15,sodyum:138,potasyum:5.46,inr:1.02,protrombin zamanı:12 saniye,APTT:24.8
saniye,wbc:13.000,
hg:11.3,
hct:
33,
plt:13.000,monosit:2310(240790),nötrofil:9550(1630-6960),lenfosit:1090(1090-2990),kan gazı ph:6.94,HCO3:12.3,
laktat:9.87,p02:62,pc02:38,tit normaldi. Hastanın takip ve tedavisi için yoğun bakıma
yatırıldı. Laktik ve metabolik asidozu mevcuttu idrar çıkışı yoktu. İlaç, alkol,
uyuşturucu madde ve seyehat öyküsü yoktu. Hastanın idrar çıkışı olmadığından
nefroloji konsultasyonu yapıldı ve diyalize alındı. Karaciğer fonksiyon testleri ve
bilurubin yüksekliği açısından hepatit markırları negatifti, idrar ve kan kültürlerinde
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üreme yoktu. Karaciğer ultrasonu normaldi, gastroenteroloji konsultasyonu istendi Nasetil sistein ve ursodeoksilik asit tedavisine başlandı.
Paranteral sıvı replasmanına başlandı. Trombositopeni açısından hematoloji
konsultasyonu yapıldı periferik yaymasında hipokrom, anizositoz, trombosit sayısı
azdı ve toksik granülasyon mevcuttu. Hematolojik malignite ve TTP düşünülmedi.
Hastaya trombosit süspansiyonu transfüzyonu yapıldı. Yatışının 3.günü epileptik atak
geçirdi nöroloji konsultasyonu yapıldı, kranial bt çekildi patoloji saptanmadı. Yatışının
4.günü solunum sıkıntısı gelişti ve toraks bt'de pulmoner hemoraji gelişti,vücutta
peteşiler mevcuttu katater yerinde kanamalar oluştu ve trombositopeniye bağlandı ve
tekrar trombosit süspansiyonu transüzyonu yapıldı. Hemoglobin değeri 7 mg/dl'ye
düştü gaitada gizli kan negatifti toplam 2 ünite eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ve
1 ünite TDP verildi. Bilurubin değerleri 46'ya kadar yükseldi. Vaskülit açısından panca,c-anca, ANA,anti DsDna negatifti. Torch, bruselloz, hepatit, hıv markırları
negatifti. Yatışının 4.günü enfeksiyon hastalıkları konsultasyonu istendi leptospiroz
pcr gönderildi ve leptospiroz ön tanısıyla doksisiklin 100 mg 2x1 oral tedavisine
başlandı. Hastanın takiplerinde karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonskiyon testleri,
bilurubin değerleri düşmeye başladı. Yatışının 11.günü leptospiroz Pcr pozitif geldi.
Yatışının 11.günü ALT:43 AST:47, direkt bilurubin: 13.29, kreatinin: 0.85, hg:13.5,
plt:165.000 idi. Servise alınan hasta yatışının 13.günü taburcu edildi. Dahiliye ve
enfeksiyon hastalıkları polikliniğine kontrole gelmek üzere taburcu edildi.
SONUÇ: Weil hastalığında böbrek yetmezliği gelişebilir. Hipovolemi ve azalmış renal
transfüzyon oligoüri yada anürinin eşlik ettiği akut tubüler nekroz gelişimine katkıda
bulunur. Diyaliz bazen gerekebilir. Pulmoner tutulum sıklıkla görülür göğüs ağrısı
hemoptizi, kanlı balgam solunum sıkıntısına sebep olur.Kanama bozuklukları
görülebilir.Bizim hastamızda diyaliz gerektiren böbrek yetmezliği,alveolar kanama ve
hemoptizinin eşlik ettiği bir pulmoner tutulum,kateter yerinden kanama ve ciltte
peteşinin olması ve trombosit düşüklüğü ile seyreden kanama bozukluğu, ağırlıklı
olarak bilurubin yüksekliğinin olduğu ve karaciğer fonksiyon testlerinin yükseldiği bir
karaciğer tutulumu meydana gelmişti.Weil hastalığı düşünülerek doksisiklin ve
seftriakson tedavisiyle hasta yatışının 13.gününde böbrek,karaciğer fonksiyon testleri
ve trombosit normale geldi ve şifa ile taburcu edildi.
TARTIŞMA: Sarılık, böbrek yetmezliği, kanama diyatezi ve pulmoner tutulum
şikayetleri ile gelen hastada şiddetli leptospiroz yani weil sendromu ayırıcı tanıda
mutlaka düşünülmelidir.
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NADİR GÖRÜLEN İKİ OLGU SUNUMU: GLİOSARKOM
1Sibel

Oyucu ORHAN, 1Özkan KANAT

1Bursa

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji B.D.

GİRİŞ: Son derece nadir görülen gliosarkomlar, glioblastom (GBM) un farklı histolojik
varyantı olarak tanımlanmıştır. GBM vakalarının %2’sini oluştururlar, primer ve
sekonder olmak üzere ikiye ayrılırlar. Primer gliosarkomlar de novo ortaya çıkarken
sekonder gliosarkomlar radyoterapiye ikincil ya da GBM’nin progresyonu veya
rekürrensi sonucu oluşurlar. Çalışmamızda nadir görülen iki de novo gliosarkom
vakası sunulmuştur.
OLGU 1: 55 yaşında diffüz büyük B hücreli lenfoma ve intraduktal meme karsinomu
tanılı kadın hasta baş dönmesi, unutkanlık, baş ağrısı, dengesizlik, sol göz görmede
azalma yakınmaları ile başvurdu. Çekilen kranial Manyetik Rezonans
Görüntülemesi’nde(MRG) sol serebral hemisferde temporal lob düzeyinden başlayan
periventriküler alana ve bazal ganglionlara uzanım gösteren 6x5x4.5 cm kitle lezyonu
tespit edildi. Eksize edilen kitlenin patolojisi gliosarkom (WHO grade IV) olarak geldi.
Postoperatif dönemde radyoterapi(RT) ile eş zamanlı temozolamid 75mg/m2/gün
dozunda verildi. RT sonrasında 6 kür temozolamid planlanan hastanın tedavisine
devam edilmektedir. Multiple maligniteleri olan hasta Li-Fraumeni sendromu
açısından tetkik edildi; ancak gönderilen FISH analizinde del 17p13.1 negatif olarak
geldi.
OLGU 2: Benzer yakınmalarla başvuran 52 yaşındaki erkek hastanın çekilen kranial
MRG’sinde sağ temporoparietooksipital düzeyde yaklaşık 5x5 cm boyutunda
çevresinde ödeme ve şifte neden olan kitle lezyonu saptandı. Hastanın eksize edilen
sağ temporal kitlesinin patolojisi gliosarkom (WHO grade IV) olarak geldi. Operasyon
sonrasında kranial radyoterapi ile eş zamanlı 75mg/m2/gün temozolamid verildi.
Takibinde toplam 6 kür temozolamid tedavisine devam edildi. 6 kür sonrası kontrolde
çekilen MR Spektroskopisi’nde korpus kallosum çevresinde ventriküllerin ependimal
düzeyinde singulat alanlarda infiltrasyon saptanıp progresyon olarak yorumlandı.
Progrese hastalık olarak kabul edilip 1. kür bevacizumab ve irinotekan
kemoterapisine başlanan hastanın takip ve tedavisine devam edilmektedir.
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TARTIŞMA: Gliosarkom tümör dokusu histopatolojik olarak GBM kriterlerini
karşılarken aynı zamanda mezenkimal komponentler içermektedir. Erkeklerde daha
sık olmakla birlikte hayatın 4. ve 7. dekatları arasında görülmektedir.
Gliosarkomlar çoğunlukla supratentorial olup nitekim bizim iki hastamızda da tümör
temporal lob yerleşimlidir. Gliosarkom insidansı düşük olduğundan retrospektif ve
prospektif dizayn içeren geniş çaplı çalışmalar henüz bulunmamaktadır. Bu yüzden
Gliosarkom tedavisi net olmamakla birlikte GBM’nin tedavi protokolü
uygulanmaktadır. Gliosarkomlar; Li-Fraumeni, Lynch, Turcot ve Nörofibromatosis
sendromlarında olduğu gibi germline mutasyonlar sonucunda oluşabilirler.
Bahsettiğimiz ilk hastada multiple maligniteleri olması nedeni ile olası Li-Fraumeni
sendromu açısından p53 mutasyonu çalışılmış olup FISH analizi sonucunda del 17
p13.1 negatif olarak raporlanmıştır. Gliosarkom vakaları nadir görüldüğü için ve
literatürde uluslararası belli bir rehber olmadığından takip ve tedavi ile ilgili yeni
çalışmalara ihtiyaç vardır.
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KLOPİDOGREL KULLANIMINA BAĞLI TEKRARLAYAN AKUT PANKREATİT
OLGUSU
1Songül

BESKİSİZ, 2Önder BİLGE

1Ergani
2Gazi

Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Diyarbakır
Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Diyarbakır

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut pankreatit, karın ağrısı ve pankreas enzim yüksekliği ile
karekterize, morbiditesi ve mortalitesi yüksek olan pankreasın inflamatuvar
hastalığıdır. Akut pankreatit etyolojisinde en sık safra taşları ve alkol kullanımı
sorumlu tutulmaktadır. İlaç kullanımına ilişkin akut pakreatit nadir olup tüm etyolojik
faktörlerin %2’ sini oluşturmaktadır. Klopidogrel ADP reseptör antagonisti olup
kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Nadir yan etkileri
arasında akut pankreatit yer almaktadır. Biz de burada klopidogrel kullanımına bağlı
tekrarlayan akut pankreatit atakları ile başvuran olguyu sunduk.
VAKA: Doksan bir yaşında kadın hasta, iki gündür devam eden karın ağrısı,
iştahsızlık ve bulantı şikayetleriyle dahiliye polikliniğine başvurdu. Hastanın karın
ağrısı göbek çevresinde olup, öne eğilmekle azalan ve sırta yayılan kuşak tarzında
idi. Özgeçmişinde 6 yıldır koroner arter hastalığı olduğu ve yaklaşık 5 ay önce
pankreatit atağı geçirdiği öğrenildi. Soygeçmişinde özelikli bir bulgu yoktu. İlaç
kullanımı sorgulandığında klopidogrel kullandığı öğrenildi. Hastanın fizik
muayenesinde tansiyonu 100/60 mmHg, nabız dakikada 101 atım, ateş 37.9°C idi.
Batın muayenesinde barsak sesleri hipoaktifti ve periumblikal hassasiyeti mevcuttu.
Laboratuvar bulgularında hemoglobin: 12.6 g/dL, lökosit: 5800/mm³, trombosit:
220.000/mm³, C-reaktif protein: 102.7 mg/L (referans aralığı (RA):0-5 mg/L), glukoz:
109 mg/dL kreatinin: 1.28 mg/dL, ALT: 276 U/L (RA:0-35 U/L), AST: 291 U/L (RA:035 U/L), ALP: 104 U/L, bilirubin (total): 0.5 mg/dL, LDH: 211 U/L, amilaz: 1479 U/L
(RA:28-100 U/L), sodyum: 139 mmol/L, potasyum: 4.0 mmol/L, kalsiyum:9.0 mg/dL,
total kolesterol: 205 mg/dL, trigliserid: 123 mg/dL (RA:0-150 mg/dL), LDL: 138 mg/dL
idi. Klinik ve laboratuar bulguları ile birlikte akut pankreatit olarak değerlendirilen
hastanın etyolojiye yönelik tetkikleri istendi. Abdomen ultrasonografisinde; safra
kesesi boyutları ve duvar kalınlığı normal olup, lümen içi patoloji saptanmadı. Koledok
ve intrahepatik safra yollarında dilatasyon tespit edilmedi. Pankreası değerlendirmek
için çekilen kontrastlı batın diffüzyon manyetik rezonans görüntülemesinde akut
pankreatit ile uyumlu bulgular dışında patoloji saptanmadı. Hastanın oral alımı
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kapatılıp, analjezisi sağlandı ve sıvı resüsitasyonu başlandı. Antiagregan tedavisi
antikoagülan enoksaparin olarak revize edildi.
Hastanın takiplerinde karın ağrısı geriledi, amilaz değeri normale geldi. Oral alım
sonrası herhangi bir şikayeti olmayan hasta enoksaparin kullanımı ve kardiyoloji
poliklinik başvurusu önerilerek taburcu edildi.
SONUÇ ve TARTIŞMA: Akut pankreatit için etiyolojik faktörler arasında safra kesesi
taşları ve alkol kullanımı başta olmak üzere hiperlipidemi, hiperkalsemi, enfeksiyöz
ajanlar, endoskopik girişimsel işlemler, malignite ve nadir olarak da ilaç kullanımı yer
almaktadır. Vakamızda öykü sorgulama, laboratuar bulguları ve görüntüleme
yöntemleri ile sık etyolojik nedenler dışlandı. Mevcut bulgularla hasta klopidogrel
kullanımına bağlı akut pankreatit olarak değerlendirildi. Ciddi komplikasyonlu ve
mortal seyredebilen akut pankreatit ile başvuran hastalarda kullanılan ilaçların
etyolojik faktör olarak göz önünde bulundurulması gereğini vurgulamak üzere bu
vakayı sunduk. Klopidogrel ve nadir yan etkisi olan akut pankreatit ilişkisinin
kanıtlanabilmesi için vaka bildirimleri ve kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.
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PB58
BÖBREK NAKLİ SONRASI HERPES ZOSTER OFTALMİKUS ENFEKSİYONU
1Cihan

SEMET, 2Seray TÜRE, 3Suat AKGÜR, 3Abdulmecit YILDIZ,
ERSOY

3Alparslan

1Uludağ

Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
3Uludağ Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı, Bursa
2Uludağ

Yaşlı ve immün sistemi baskılanmış bireylerde varicella zoster virüs (VZV)
reaktivasyonu, sıklıkla torasik, servikal, oftalmik ve lumbosakral bölgeleri tutan
veziküler döküntü ile seyreden akut dermatomal bir enfeksiyona neden olabilir.
Herpes zosterin nadir bir formu olan Herpes zoster oftalmikus, V1-V2 dermatomları
boyunca trigeminal sinirin oftalmik dalını tutar. Böbrek nakli alıcıları bağışıklık
sistemindeki baskılanma nedeni ile VZV enfeksiyonlarına (su çiçeği ve herpes zoster)
duyarlıdır. Başlangıçta klasik olarak 1 hafta süren ateş ve myalji gibi grip benzeri
tabloyla başlar, sonra periorbital bölgede ve alnın derisinde genellikle veziküler
skuamasyona neden olur. Burada nakil sonrası Herpes zoster oftalmikus gelişen bir
böbrek alıcısı sunuldu.
OLGU SUNUMU: 48 yaşında kadın hasta 7 yıl önce Primeri Bilinmeyen KRY ’e bağlı
son dönem böbrek hastalığı nedeniyle böbrek nakli oldu. İdame immünsüpresif
tedavisi prednisolon, takrolimus ve mikofenolat mofetil (MMF) idi. Hasta son 1 haftadır
halsizlik, myalji ve grip benzeri semptomları ve son 5 gündür alın, burun, sağ göz
kapağı ve çevresinde saçlı deriye kadar uzanan ve burna yayılan sarı kurutlu
veziküler döküntü (Şekil 1a) ve baş ağrısı şikayeti ile acil servise başvurdu.
Laboratuvar tetkiklerinde; lökosit 7240 K/uL, hemoglobin 13.8 g/dL, trombosit 230.000
K/uL, kreatinin 2.7 mg/dL, AST 70 IU/L ve ALT 132 IU/L idi. Herpes zoster oftalmikus
ve periorbital selülit ön tanıları ile günlük 750 mg asiklovir, 4 g seftriakson, 1200 mg
linezolid ve 1000 mg metranozidol tedavileri başlandı. Endoskopik muayenesinde
rinoserebral mukormikozis ile uyumlu lezyon saptanmadı. Göz muayenesinde keratit
saptandı. Paranasal BT ve orbital MR, preseptal selülit ile uyumluydu. Lokal
valgansiklovir, siprofloksasin ve serum fizyolojikle ıslak spunch pansuman tedavileri
eklendi. Parenteral tedavinin 5. gününde AST (21 IU/L) ve ALT (58 IU/L) geriledi. Ateş
izlenmedi, baş ağrısı şikayeti geriledi, göz kapağı çevresindeki ödem tamamen
kayboldu. Lezyonların bir kısmı kurutlandı, bir kısmı da tamamen kayboldu (Şekil 1b).
14 günlük medikal tedavi sonrası hasta taburcu edildi.
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TARTIŞMA ve SONUÇ: Herpes zoster solid organ nakli sonrası sık görülür. Klasik
herpes zoster enfeksiyonundan 7-14 gün sonra başlayan dissemine enfeksiyon, 1012’den fazla ekstradermatomal vezikülle karekterizedir. Hastanede yatan hastalarda,
özellikle immünsüpresif grupta görülme sıklığı %35’e kadar yükselmektedir. Malignite,
radyoterapi veya kemoterapi, organ nakli ve uzun süreli kortikosteroid kullanımı risk
faktörleridir. Böbrek nakli alıcılarında herpes zoster gelişmesi için risk faktörleri; >50
yaş, nakil sonrası uzun süreli indüksiyon tedavisi ve uzun süreli CMV profilaksisidir.
Bazı çalışmalarda böbrek nakli alıcılarında MMF’in herpes zoster için risk faktörü
olarak bildirilmiştir. Herpes zoster enfeksiyonu sonrasında ciltte skar, ensefalit,
hepatit, dissemine intravasküler koagülasyon ve pnömoni gibi komplikasyonlar
görülebilir. Hastamızda hepatit mevcuttu. Böbrek nakli planlanan erişkin hastalarda
nakil öncesinde VZV açısından taranma ve duyarlı bireylere immünizasyon
uygulanması primer VZV enfeksiyonunun önlenmesi için önerilmektedir. Primer
varicella enfeksiyonu, tekrarlayan zoster enfeksiyonlarında ve bağışıklığı baskılanmış
hastalarda pnömoni gibi komplikasyonlar parenteral asiklovir (8 saatte bir, 10 mg/kg)
tedavi edilir. Böbrek nakli sonrası herpes zoster enfeksiyonunun erken tanı ve
tedavisi önemlidir.

Şekil 1. Hastanın başvuruda (a) ve taburculuk anında (b) orbital görünümü

301

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 4. Bursa Aile Hekimliği Kongresi
PB59
NADİR BİR AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ SEBEBİ: HİPOTİROİDİ
1Mehmet

Nur KAYA, 1Uğur ERGÜN, 2Alper AZAK

1Balıkesir

Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Balıkesir
Şehir Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, Balıkesir

2Balıkesir

GİRİŞ: Tedavi edilmemiş hipotiroidide kas ağrısı, miyalji, kramp, yorgunluk, miyopati
ve hafif serum kreatinin kinaz (CK) yüksekliği yaygın bulgular iken, CK’nın aşırı
yükselmesi ve rabdomiyolizin görülmesi nadirdir. CK yüksekliğinin seviyesi
hipotiroidizmin şiddeti ve süresi ile ilişkili olabilir. Bununla birlikte hipotiroidizmde
şiddetli rabdomiyoliz ve akut böbrek yetmezliği (ABY) nadir olup bu durum yalnızca
birkaç vakada bildirilmiştir.
OLGU: 55 yaşında erkek hasta beş gündür yaygın kas ağrısı, baş ağrısı, kilo alımı
(yaklaşık 4 kg), kabızlık, idrar azalması ve ilerleyici ödem şikayeti ile polikliniğimize
başvurdu. Hastanın özgeçmişinde primer hipertansiyon, osteoporoz ve kronik
obstrüktif akciğer hastalığı vardı. Kullanmış olduğu ilaçlar; nifedipin, kalsiyum sitrat, D
vitamini ve inhaler ajanlardan oluşmaktaydı. Laboratuvar sonuçları; CK: 6060 U/L
(30–135 U/L), serum kreatinin: 1.9 mg/dL (0.6-1.2 mg/dL), kan üre azotu: 49 mg/dL
(6-20 m/dL), tiroid fonksiyon test sonuçlarında ise serbest T4 <0.3 ng/dL (0.61-1.12
ng/dL) ve tiroid uyarıcı hormon (TSH): 110.16 µIU/mL (0.34-5.6 µIU/mL) görüldü.
Tiroid ultrasonografide bez büyüklüğünde iki kat artış dışında ek patolojik bulgu
saptanmadı. Hepatit ve HIV serolojisi negatif olan hastanın üriner ultrasonografisi
normal raporlandı. Hastanın klinik öyküsü, fizik muayenesi ve laboratuvar sonuçları ile
tablonun ciddi bir hipotirodizm kaynaklı olduğu düşünüldü. Hipotiroidizme bağlı
rabomiyolizin neden olduğu akut böbrek yetmezliği tanısı alan hastaya intravenöz
izotonik solüsyon ile sodyum birkarbonat tedavisi başlandı. Aynı zamanda oral yolla
levotiroksin 150 μg/gün alan hastaya furosemid ile zorlu diürez uygulandı. Birkaç gün
içinde semptomlarda ve laboratuvar bulgularında progresif iyileşme gözlendi. Hasta
taburcu edildi ve bir ay sonra poliklinikte tekrar değerlendirildi.
TARTIŞMA: Hipotiroidizmin böbrek üzerindeki etkileri iyi aydınlatılmış olup ancak bu
ilişkinin patofizyolojisi tam olarak anlaşılmamıştır. Hipotiroidizmde artmış sistemik ve
renal vazokonstriksiyona bağlı renal kan akımı azalması ile beraber glomerüler
filtrasyon hızının düşmesi akut böbrek yetmezliğine neden olabilmektedir. Ancak
hipotiroidizmde hemodinamik değişiklikler önemli olmasına rağmen böbrek fonksiyon
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kaybı her zaman tam olarak açıklanamamıştır. Hipotiroidizmde böbrek fonksiyonunu
etkileyebilecek faktörlerden biri rabdomiyolizdir.
Tiroid hormonu ile kaslardaki CK üretimi birbiriyle ilişkilidir. Kas ağrısı, güçsüzlük ve
kramp gibi kas semptomları ile yükselmiş serum CK seviyesi hipotiroidizm tablosunda
görülmektedir. Hipovolemi, hipertermi, elektrolit bozuklukları, kongenital kas
bozuklukları ve hipotiroidizm gibi daha şiddetli rabdomiyoliz gelişimine katkıda
bulunabilecek birçok faktör vardır. Hipotiroidizmin nadir görülen bir rabdomiyoliz
nedeni olmasının sadece bu durumun tetikleyicisi olmadığı, ayrıca şiddetini de
etkilediği bildirilmiştir. Hipotiroidizm kaynaklı rabdomiyolize bağlı akut böbrek
yetmezliği bildirilen olgularda tiroid hormon replasmanı yapıldıktan sonra hastalarda
iyileşme görüldü. Cai ve Tang arkadaşların çalışmasında tiroid hormon replasmanı,
agresif hidrasyon ve zorlu diürez tedavisi sonrası hastaların klinik ve laboratuvar
sonuçlarında önemli derecede düzelme görüldü.
SONUÇ: Sonuç olarak, hipotiroidizm bağlı rabdomiyolizin neden olduğu akut böbrek
yetmezliği nadir görülen geri dönüşümlü bir klinik tablodur. Yaygın kas ağrısı olan
akut böbrek yetmezliği gelişmiş hastalarda tiroid fonksiyon testlerinin incelenmesinin
önemli olduğunu düşünmekteyiz.
Tablo 1. Başlangıç ve takip sürecindeki laboratuvar sonuçları
Olgunun laboratuvar sonuçları
Laboratuvar sonuç günleri
CK (U/L)

0 gün
6060

3 gün
3228

6 gün
2558

14 gün
2131

30 gün
1145

24 saatlik idrar çıkışı (ml)
Kreatinin (mg/dL)

600
1.9

1100
1.6

1700
1.6

1920
1.5

2000
1.3

UA (mg/dL)
AST (U/L)

6.0
80

6.3
63

5.7
58

5.5
55

4.2
50

LDH (U/L)

567

420

-

-

274

P (mg/dL)
FT4 (ng/dL)

2.0
<0.3

3.3
-

3.6
-

3.8
-

3.8
0.84

TSH (µIU/mL)
Tiroksin doz miktarı µg

120.16
150

111.30
150

125

98.27
125

18.35
100
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CK, kreatin kinaz (30–135 U/L); AST, aspartat aminotransferaz (0–50 U/L); LDH,
laktat dehidrogenaz (0–248 U/L); UA, ürik asit (3.5–7.2 mg/dL); P, fosfor (2.5–4.5
mg/dL); FT4, serbest tiroksin 4, TSH, tiroid-uyarıcı hormon.

PB60
BİSİTOPENİ İLE PREZENTE OLAN KEMİK İLİĞİ METASTAZI YAPMIŞ TAŞLI
YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMA OLGUSU
1Vildan
1Vildan

GÜRSOY, 1Zafer Serenli YEĞEN, 1İbrahim Ethem PINAR,
ÖZKOCAMAN, 1Fahir ÖZKALEMKAŞ

1Uludağ

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

BURSA
GİRİŞ: Non-hematolojik maligniteler tarafından kemik iliği metastazı nadir bir olaydır.
Yaygın solid tümör tutulumu olan hastalarda karşılaşılan bir durum olabilmekle
beraber, hastalığın ilk belirtisi olarak da ortaya çıkabilir. Kanser hücreleri, kemik iliğine
hematojen yol ile metastaz yaparlar. Kemik iliği tutulumunun en önemli bulguları; izole
anemi, lökopeni, trombositopeni, bisitopeniler veya pansitopeni olabileceği gibi
herhangi bir hematolojik bulguda saptanmayabilir. Hastalar karşımıza baş dönmesi,
kanama bulguları, lökoertroblastozis, dissemine intravasküler koagülasyon, trombotik
mikroanjiopati ve enfeksiyonlar nedeni ile artmış morbidite ve mortaliteyle de
gelebilirler.
AMAÇ: Acil servise eklem ağrısı ve bisitopeni ile gelen, periferik yaymasında
lökoeritroblastozis saptadığımız; yapılan kemik iliği biyopsisinde yaygın nonhematopoetik hücre infiltrasyonu gözlenen, metastatik gastrik karsinomlu olgumuzu
sunmaktır.
OLGU: Bilinen sistemik hastalık öyküsü olmayan 43 yaşında erkek hasta, acil servise
yaygın eklem ağrısı ile başvurdu. Dış merkezde Brusella tanısı ile (brucella agg
1/80+, brucella agg coombs 1/160+) yakın zamanlı antibiyotik (doksisiklin,
streptomisin) kullanım öyküsü mevcuttu. Hastanın acil serviste yapılan laboratuar
tetkiklerinde böbrek fonksiyonları normal, karaciğer enzimleri normal, elektrolitler
normal, LDH yüksek, total bilirubin 1,4 mg/dL, direkt bilirubin 0,6 mg/dL, Wbc:6220
/mm3, Neu:4250 /mm3, Hgb:6.2 g/dL, Plt:53.700 /mm3 olarak saptandı. Periferik
yaymada: eritroid seri öncülleri, makrositoz, hipokromi, anizositoz, poikilositoz, her
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alanda bir iki adet şistosit ve fragmente eritrositleri mevcuttu. Trombosit sayısı
hemogram ile uyumlu değerlendirilen hasta mikroanjiopatik hemolitik anemi ön tanısı
ve bisitopeni etyoloji tetkiki amacı ile hematoloji adına yatırıldı. ADAMTS-13
gönderildi, 20mg/kg/gün TDP replasmanı uygulandı. Bisitopenisini açıklamak için
kemik iliği değerlendirmesi yapıldı. Kemik iliği aspirat ve imprint materyalinde
granülositer seri elemanlarının belirgin olarak azalmış bulunduğu görüldü.
Çok sayıda non-hematopoetik hücre olduğu düşünülen gevşek kromatin yapısına
sahip nüvesi bir kenara itilmiş geniş açık bazofilik bol vakuollü sitoplazmaya sahip
hücre saptandı. Malignite açısından değerlendirilen hastanın Toraks abdominopelvik
tomografisinde: Kemik yapılarda yaygın litik metastatik odaklar mevcuttu. Kemik iliği
biyopsisi metastatik taşlı yüzük hücre komponentli adenokarsinoma olarak
sonuçlandı. Gastroskopide: İnsicurada deprese, krater görünümü olan üzeri beyaz
eksüda ile kaplı frajil ülser izlendi. Alınan biyopsi: taşlı yüzük hücreli karsinoma ( ki67:
%70 pozitif) olarak raporlandı. Kemik Sintigrafisinde: Aksiyel iskelette ve apendiküler
iskeletin proksimal kesiminde diffüz metastatik tutulumu temsil ettiği düşünülen artmış
aktivite tutulumları izlendi. Servikal, torakal, lumbal ve sakral vertebralarda diffüz
metastaz mevcuttu. Kranial MR da: Durada diffüz kalınlaşma ve hafif kontrast
tutulumu (dural metastaz?) saptandı. Metastatik taşlı yüzük hücreli adenokarsinoma
olarak kabul edilen hasta takip ve tedavi yönetimi amaçlı onkolojiye devredildi.
TARTIŞMA: Hematolojik olmayan malignitelerde kemik iliği metastazı nadir bir
fenomendir; solid organ tümörleri için önemli ve sıklıkla tutulan bir bölgedir. Tüm
kanser olgularının %2 ile %26' sında kemik iliği metastazı görülür. Lökoeritroblastozis,
mikroanjiyopatik hemolitik anemi ve açıklanamayan sitopeninin varlığı kemik iliği
infiltrasyonunun olası göstergesi olabilir. Kemik iliği biyopsisi, kemik iliği metastazını
gösteren kesin bir tanı aracıdır. Malignite ile görülen mikroanjiyopatik hemolitik anemi
veya kemik iliğinin yabancı hücre infiltrasyonu olan hastalarda genel sağkalım ve
prognoz oldukça kötüdür. Kemoterapi en iyi tedavi seçeneğidir. Ancak çoğu durumda
sınırlı fayda sağlamaktadır.
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PB61
NÖTROFİLİK LÖKOSİTOZ VE MEDİASTİNAL KİTLE İLE PREZENTE OLAN
KLASİK HODGKİN LENFOMA OLGUSU
1Zeliha
2Vildan
1Uludağ
2Uludağ

Kübra ÖZDEMİR, 2Vildan GÜRSOY, 1Fazıl Çağrı HUNUTLU,
ÖZKOCAMAN, 2Fahir ÖZKALEMKAŞ
Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı,

Bursa
GİRİŞ: Hodgkin Lenfoma (HL); histopatolojik olarak Reed Sternberg hücreleriyle
karakterize, ilk pikini 20-30’lu, ikinci pikini 50’li yaşlarda gördüğümüz bimodal dağılım
gösteren, tüm kanserlerin %0.6’sını oluşturan lenfoid dokunun malign bir hastalığıdır.
Vakaların yaklaşık %70’inde asemptomatik ağrısız lenfadenopati görülür. En sık ikinci
klinik prezentasyon rutin akciğer grafisinde tespit edilen mediastinel kitledir. Burada
nötrofilik lökositoz nedeniyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Dahiliye
polikliniğine başvuran Nodüler Sklerozan Tip HL tanılı olgu anlatılmaktadır.
OLGU: Bilinen Polikistik Over Sendromu tanılı, oral kontraseptif kullanmakta olan 24
yaşında kadın hasta, yemeklerden sonra olan baygınlık hissi şikayetiyle başvurduğu
dış merkezdeki tetkiklerinde nötrofilik lökositoz saptanması üzerine değerlendirim
amacıyla hastanemiz Genel Dahiliye polikliniğine başvurdu. Üç hafta kadar önce dış
merkezde yapılan tetkiklerinde WBC:23830 mm³/L, NEU:18900 mm³/L Hgb:12,1 g/dL,
CRP:9,9 mg/dL idi. Karın ultrasonografisinde karaciğer ve dalak boyutları normaldi.
Polikliniğimizde yapılan tetkiklerinde WBC:22730 mm³/L, NEU:19440 mm³/L,
Hgb:12,7 g/dL, Plt:509000 mm³/L sonuçlandı. Tam idrar tetkikinde proteinüri
saptanmazken, mikroskobisinde 5 lökosit ve 1 eritrosit görüldü. ESR:71 mm/h, CRP:
6,1 mg/dL olan hastanın yakın zamanda geçirilmiş enfeksiyon öyküsü ve sistemik
sorgusunda enfeksiyon odağı açısından özellik yoktu. Mevcut şikayetine
konstitüsyonel semptom, nefes darlığı ve öksürük eşlik etmiyordu. Romatolojik
sorgusunda özellik saptanmadı. Alkol ve sigara kullanımı yoktu. Fizik muayenesi
normaldi. Ayırıcı tanıya yönelik incelenen periferik yayması hemogram ile uyumlu
olup 100 hücre sayıldı. 80 parçalı, 4 çomak, 1 bazofil, 3 monosit, 2 eozinofil, 2 atipik
lenfosit görüldü. Granülositer seride toksik granülasyon yoktu. Atipik/blastik hücre
izlenmedi. Trombosit sayı ve sıklığındaki artış dikkati çekti. Hepatit ve viral belirteçler,
ANA negatifti. ACE serum düzeyi normaldi. Serum protein elektroferezinde Alfa-1 ve
Alfa-2 bandında artış olup, olası inflamatuar süreç ile ilişkilendirildi. Periferik kandan
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gönderilen JAK-2 mutasyonu ve t(9;22) negatif sonuçlandı. Akciğer grafisinde
bilateral hiler bölgede şüpheli opasite artışı görüldü (Resim1).
Timoma, sarkoidoz ve lenfoma ön tanılarıyla çekilen bilgisayarlı tomografide ön
mediastende büyüğü yaklaşık 60x37 mm boyutlarında konglomere olmuş lenf nodları
görüldü ve lenfomanın tutulumu ile uyumlu olabileceği rapor edildi (Resim 2). Bunun
üzerine mediastinostomi ile lenf nodu eksizyonu yapıldı. Ön mediastene fikse olduğu
görülen kitleden punch ile örnekler alındı. Patoloji sonucu ‘Hodgkin Lenfoma , Nodüler
Sklerozan Tip; Grade 1’ olarak rapor edildi. Evreleme amacıyla yapılan PET-CT‘de
anterior mediastende en geniş yeri yaklaşık 61x32 mm konglomere lenf nodlarını
temsil ettiği düşünülen hipermetabolik yumuşak doku lezyonu (SUV max:9,38), sağ
paratrakeal (SUV max:4,14) ve sol hiler (SUV max:8,04) zonda daha belirgin;sol
parasternal, prevasküler ve aortopulmoner pencerede multiple sayıda hafif
hipermetabolik lenf nodları (SUV max:2,5) izlendi.Yine evreleme amacıyla yapılan
kemik iliği biyopsisinde tümöral tutulum saptanmadı. Ann-Arbor sınıflamasına göre
Evre 2A HL tanısı konulan ve kemoradyoterap, planlanan hasta tedavi amacıyla
hematoloji bölümüne devredildi.
TARTIŞMA: Lenfomalar Hodgkin ve Non-Hodgkin olmak üzere iki gruba ayrılır.
Nodüler sklerozan tip HL, klasik tip HL’nın 4 alt grubundan bir tanesi olup yaklaşık
%60-80’ nini oluşturmaktadır. Sıklıkla mediasten tutulumuyla adölesan ve genç
erişkin yaş grubunda karşımıza çıkar. Bizim olgumuz da 24 yaşında olup, hiçbir
şikayeti olmaksızın nötrofilik lökositoz ayırıcı tanısına yönelik istenen direkt akciğer
grafisinde şüpheli hiler opasite dikkati çekmiştir. İlave metotlar ile tanıya gidilmiştir. Bu
olgu, nötrofilik lökositoz ayırıcı tanısında lenfomanın yer alması gerektiğini ve
asemptomatik olgularda gözden kaçabilecek şüpheli lezyonların erken dönemde
direkt akciğer grafisiyle tespit edilebileceğini göstermektedir.
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PB62
KANSER HASTALARINA VERİLEN HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN ÖNEMİ:
SİSTEMATİK DERLEME
1Rabia
1Seda

Gülnur YILMAZER, 2Dilek DOĞAN, 1Beyza Nur KAHRAMAN,
PEHLİVAN

1Uludağ

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği AD, Bursa

GİRİŞ: Kanser, önemli sağlık problemlerinden biri olup, tüm dünyada kardiyovasküler
sorunlardan sonra ikinci sırada yer alan ölüm nedenidir. Kanserde erken teşhis ve
tedavi hastanın yaşam kalitesini artırmaktadır. Bununla birlikte hemşirelik eğitimlerinin
tedavi ve bakım sürecine katkısı da oldukça önemlidir. Hemşireler bu süreçte hasta
ile iletişime geçtikleri andan itibaren hastalarını iyi değerlendirmeli, hasta ve ailesini
bilgilendirmeli ve hemşirelik bakımını planlayıp sunmalıdır. Amaç: Hemşirelerin
kanser hastalarını eğitim/bilgilendirme durumlarını incelemek ve bakım sürecinin
önemli bir parçası olan eğitimin önemini vurgulanmaktır.
GEREÇ ve YÖNTEM: Google Akademik veri tabanında 24.03.2018-30.03.2018
tarihleri arasında “kanser ve hemşirelik eğitimi, kanser hastalarında bilgilendirme”
anahtar kelimeleri kullanılarak yapılan taramada toplam 5880 sonuca ulaşıldı.
Çalışmada son 16 yıl içinde yayınlanan ve sadece kanser hastalarına yönelik olan
hemşirelik eğitimleri ve bilgilendirilmelerini içeren çalışmalar incelendi. Konu ile ilgili
birbirinin tekrarı olan ve derleme makaleleri dışlandı. Toplam 6 çalışmanın sonuçları
incelendi.
BULGULAR: Yapılan çalışmalar, eğitim ve bilgilendirme yapılan kanser hastalarında
olumlu sonuçlar alındığını göstermektedir. Eğitim verilen hastalarda, kemoterapi
semptom ve derecelerinde azalma, sağlık algısı, günlük ve sosyal yaşam
aktivitelerinde olumlu gelişmeler olduğu belirlenmiştir. Eğitim veya bilgilendirme
yapılmayan hastalarda ise hemşirelik algısı olumsuz olup, bakım memnuniyetlerinin
azaldığı saptanmıştır. Yapılan çalışmalarda, eğitim yöntemi olarak sözlü bilgilendirme
yapılıp, görsel/işitsel yöntemlere başvurma sıklığının daha çok az olduğu
görülmektedir.
SONUÇ ve ÖNERİLER: Bireyin tedavi ve bakım sürecine aktif katılabilmesi için bilgi
eksikliğinin giderilmesi gerektiği bir gerçektir. Kanser gibi yaşam kalitesini olumsuz
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etkileyen hastalıklarda, hastaların hemşireler tarafından kapsamlı eğitim ve
bilgilendirilmelerinin yapılması gerekmektedir.
Eğitimlerin içeriği; tedavi süreci, hastalığa yönelik bakım, tedavi sonrası beklenen
olumsuzluklar, hangi durumlarda sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğinin yanı
sıra risk faktörleri, beslenme, egzersiz, olumsuz alışkanlıkların bırakılması,
sosyalleşme, cinsellik, iş yaşamı gibi birçok başlıktan oluşması gerekmektedir.
Bilgilendirme ve eğitimlerin, hastayı ailesiyle bir bütün olarak ele alıp, tüm değerlerini
göz önünde bulundurarak yapılması da oldukça önemlidir. Ayrıca hemşireler
tarafından yapılan eğitimlerin, hastaya olduğu kadar meslek algısına da olumlu katkısı
olduğu unutulmamalıdır.
Tablo 1: İncelenen çalışmalar ile ilgili veriler
Yazar - yıl
Aslan Ö,
Vural H,
Kömürcü Ş,
Özet A.
2002-2003
Akçay D,
Gözüm S.
2003-2004

Yer - Sayı
Ankara
–
105 hasta
Ankara
30 hasta

Konu
Eğitim kitapçığı ve
Bireysel eğitim
“Kemoterapide
görülen
semptomlar”
Ev ziyareti ile
eğitim
“Meme kanseri
olan kadınlar”

Ayhan H,
İyigün E,
Göktaş S,
Hatipoğlu S.
2006-2007

Ankara
36 hasta

Çavuş D.
2008

İzmir
169 hasta

Bozdaoğan
Yeşilot S,
Öz F.
2013

Ankara
110 hasta

Hemşirenin
varlığını algılama

Güngör A.

İzmir

Bakım
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Taburculuk eğitimi
“Prostat kanseri
erkek hastalar”

Taburculuk eğitimi

Çalışma Sonucu
Eğitim verilen grupta;
semptom ve derecelerinde azalma
Ev ziyareti;
sağlık algılarını, günlük ve sosyal
yaşam aktivitelerini olumlu yönde
etkiler
%91.4 bilgilendirme almamış
Planlı taburculuk eğitimi istemişler
Hemşirelerin danışmanlık
yaklaşımlarının olmamasına vurgu
yapılmış
Verilen bilgiler;
%4.2 hastaya evde yaşanılacak
sorunlar
%2.4 aileye evde yaşanılacak sorunlar
%1.2 taburculuk sonrası tedavi
%7.7 ilaç yan etkileri
%1.8 taburculuk işlemleri
Bilgilendirme gereksinimi duyulan
konularda hemşirelerin bilgi verme
durumları;
%35.5’i daima
%14.5 hiç
Hemşirenin varlığını olumlu algılama,
hastaların hemşirelik bakımından
memnuniyetlerini artırıyor
Tedavi sürecine katkısı %100
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2015

320 hasta

uygulamaları
hakkında bilgi
alma

*Bulgular kronolojik sıraya göre yazılmıştır.
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PALYATİF BAKIMDA BESLENMENİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ: SİSTEMATİK
DERLEME
1Dilek
1Seda

DOĞAN, 1Beyza Nur KAHRAMAN, 1Rabia Gülnur YILMAZER,
PEHLİVAN

1Uludağ

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği AD, Bursa

GİRİŞ: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün tanımına göre; palyatif bakım kapsamlı bir
değerlendirme ve tedavi gerektirir. Palyatif bakımın amacı; semptomların
giderilmesinin yanı sıra sadece hastayı değil, ailesini ve tüm çevresini bakıma katarak
acılarının hafifletilmesidir. Kişiyi yaşam biçimi ve tüm değerleri ile ele alıp, yaşam
kalitesine önem verir. Tüm insanlarda olduğu gibi iyi beslenme, palyatif bakım
alanlarda da temel bir ihtiyaç ve haktır. Palyatif bakım alan bireylerde, bağımlılığın
artması, beslenme ihtiyacını ifade edememe ya da iştahsızlık, bazı hastalıklar ve
semptomları (bulantı kusma gibi), kullanılan ilaçların yan etkileri sonucunda beslenme
olumsuz etkilenmektedir. İyi bir beslenmenin sağlanması ve sürdürülmesi kaliteli
yaşam için oldukça önemlidir.
AMAÇ: Bu derlemenin amacı, palyatif bakımda beslenme ve yaşam kalitesine
etkisinin araştırıldığı çalışmaları incelenmektir. Gereç-Yöntem: Google Akademik veri
tabanında 20.03.2018-25.03.2018 tarihlerinde “palyatif bakım, beslenme, yaşam
kalitesi” anahtar kelimeleri kullanılarak yapılan taramada toplam 420 sonuca ulaşıldı.
Çalışmaya, palyatif bakımda beslenmenin yaşam kalitesine etkisini içeren araştırma
makaleleri alındı. Birbirinin tekrarı olan, palyatif bakım ve beslenmenin yaşam
kalitesine etkisi ile ilgili olmayan makaleler ve derleme makaleleri dışlandı. Toplam 3
çalışmanın sonuçları incelendi.
BULGULAR: Yapılan çalışmalarda, palyatif bakım alan hastaların beslenmesinde
yaşanan sorunların sırasıyla; bulantı/kusma (%92.5), iştahsızlık (%89.4 ve %61.5) ve
malnütrisyon (%57.4) olduğu görüldü. Tat değişikliğinin beslenmeyi ve dolayısı ile
yaşam kalitesini olumsuz etkilediği saptandı. Beslenme bozukluğunun kilo ve enerji
kaybına neden olduğu ve sonuçta yaşam kalitesinin düştüğü belirlendi. Ayrıca
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malnütrisyonu olan hastaların fiziksel fonksiyon, fiziksel fonksiyon kısıtlılığı,
enerji/vitalite yaşam kalitesi alanlarında olumsuz etkilerin olduğu görüldü.
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SONUÇ VE ÖNERİLER: Temel insan gereksinimlerinden biri olan beslenmenin
yaşam kalitesi üzerine etkisi yadsınamaz. Ancak literatürde konu ile ilgili oldukça
sınırlı sayıda çalışma bulunmuştur. Palyatif bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin
bu konuda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Beslenme konusunda aile de tedavi
sürecine katılarak, hastanede verilen palyatif bakım hizmetinin taburculuk sonrası ev
ortamında da verilmesi sağlanmalıdır. Hemşire, semptomları zamanında
değerlendirerek uygun tedavi ve hemşirelik bakımını sağlamalı, hasta ve ailesine
semptom kontrolüne yönelik eğitim vererek yaşam kalitesini en üst düzeyde tutmaya
çalışmalıdır.
ANAHTAR KELİMELER: Palyatif bakım, Beslenme, Yaşam kalitesi

YAZAR-YIL

YER-SAYI

Uslu F.
2013
Uysal N, Şenel G,
Karaca Ş,
Kadıoğulları N,
Koçak N, Oğuz G.
2015

Ankara
65

Çınar H.
Kaya Y.
Enginyurt Ö.
2017

Ankara
108

Ordu
108

YAŞANILAN
BESLENME
BOZUKLUKLARI
%61,5 İştahsızlık
%92,5 Bulantı, kusma

YAŞAM KALİTESİNE
ETKİSİ
Olumsuz
Tat değişikliği

%89,4 İştahsızlık

Olumsuz
Kilo kaybı
Enerji kaybı

%57,4 Malnütrisyon

Olumsuz
Fiziksel fonksiyon,
Fiziksel rol kısıtlılığı,
Enerji/Vitalite,
Emosyonel sağlık ve
Genel sağlığın
algılanması

* Bulgular kronolojik sıralamaya göre yazılmıştır.
KAYNAKÇA
1) Kabalak A.A, Öztürk H. Çağıl H. ‘Yaşam sonu bakım organizasyonu; Palyatif
Bakım End of life care organization; Palliative care’ Yoğun bakım dergisi
2013;11(2):56-70
2) Çınar H, Kaya Y, Enginyurt Ö. ‘Palyatif bakım alan hastaların beslenme
durumlarının yaşam kalitesi üzerine etkisi’ Bozok Tıp Dergisi 2017;7(4):1-7
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3) Uslu F. ‘Ankara il merkezinde jinekolojik onkoloji ünitelerinde çalışan ebe ve
hemşirelerin palyatif bakım uygulamalarının belirlenmesi’ Doğum ve kadın hastalıkları
hemşireliği programı, Yüksek lisans tezi. Ankara, 2013
4) Gültekin M, Özgül N, Olcayto E, Tuncer M, ‘Türkiye’de palyatif bakım hizmetlerinin
mevcut durumu’ Türk jinekolojik onkoloji dergisi.2010-1, sayfa 1-6

5) Uysa N, Şenel G, Karaca Ş, Kadıoğulları N, Koçak N, Oğuz G. ‘Palyatif bakım
kliniğinde yatan hastalarda görülen semptomlar ve palyatif bakımın semptom
kontrolüne etkisi’ Ağrı 2015;27(2):104-110
6) Uslu Şahin F, Terzioğlu F. ‘ Dünyada ve Türkiye’de palyatif bakım eğitimi ve
örgütlenmesi’. Cumhuriyet hemşirelik dergisi 2015; 4(2): 81-90
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PB64
ÜLKEMİZDE YAŞLI İSTİSMARI VE İHMALİ: SİSTEMATİK DERLEME
1Beyza
1Seda

Nur KAHRAMAN, 1Rabia Gülnur YILMAZER, 1Dilek DOĞAN,
PEHLİVAN

1Uludağ

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği AD, Bursa

GİRİŞ VE AMAÇ: Günümüzde tıp alanındaki gelişmeler ile birlikte yaşlı nüfusun
artması yaşlı yaşlı bakımını önemli hale getirmiştir. Yaşlanma ve kronik hastalıklar
sonucu yaşlı bireylerin çevresine olan bağımlılığı artmaktadır. Yaşlı bireye bakım
verme ile birlikte ihmal ve istismar konuları da önemli hale gelmektedir. Bakım verenin
bakım verme konusunda istekliliği, ekonomik düzeyi, madde alışkanlığı, içinde
bulunduğu kültürel değerleri gibi birçok faktör istismar ve ihmali etkilemektedir. Sağlık
profesyonellerinin, yaşlı bireylerin tedavi ve bakımı sırasında, yaşlı istismar ve ihmali
açısından dikkatli değerlendirme yapmaları gerekmektedir.
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, ülkemizde yaşlı istismar ve ihmali ile ilgili yapılan
çalışmaları incelemek ve bu konuya dikkat çekmektir.
GEREÇ ve YÖNTEM: Bu derlemede, 2004-2018 tarihleri arasında yayınlanmış
çalışmalar incelendi. Google Akademik veri tabanında, 20.03.2018-24.03.2018
tarihinde “yaşlı istismarı ve ihmali” anahtar kelimesi kullanılarak yapılan taramada 578
sonuç bulundu. Konuyla ilgili derleme makaleleri dışlandı. Yayın dili Türkçe olan,
2004 ile 2018 tarihleri arasında yayınlanan, tam metnine ulaşılabilen 6 araştırma
makalesi incelendi.
BULGULAR: Yapılan çalışmalarda, yaşlıların en çok maruz kaldığı istismar türlerinin
duygusal/psikolojik, ekonomik, fiziksel istismar olduğu belirlendi. Yaşlı ihmal oranın
ise; %3.5 ile 9.6 arasında değiştiği ve kadınlarda daha yüksek olduğu saptandı.
Ailede şiddet öyküsü varlığı, kültürel değerlerin farklılığı, bakım vermede isteksizlik,
evlilik çatışması, alkol ve ilaç kullanımı, maddiyat yoksunluğu gibi nedenler
sonucunda farklı türde yaşlı istismarları ve ihmallerin ortaya çıktığı görülmektedir.
SONUÇ ve ÖNERİLER: Toplumsal bir sorun olan yaşlı istismarı ve ihmalinin
belirlenmesinde, sağlık çalışanlarının önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Bunlardan
en önemlisi maruz kalınan istismarı saptamak ve yasal sorumluluk olarak bildirimini
yapmaktır. Bu nedenle, sağlık profesyonellerinin istismar ve ihmalin fiziksel, psikolojik
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tanımlayıcı özelliklerini bilmesi ve çok iyi bir gözlemci olması gerekmektedir. Sadece
yaşlı bireyi değil, aileleri ve yaşlının aile ile iletişimini de iyi değerlendirmelidir.
Yaşlı istismar ve ihmallerini engellemek için yapılması gereken en önemli girişim yaşlı
bireylerin topluma kazandırılmasıdır.
ANAHTAR KELİMELER: yaşlı, istismar, hemşire.
Tablo 1: İncelenen çalışmalardan elde edilen bulgular
Yazar-yıl

Yer - Sayı

İhmal

Keskinoğlu P, Giray
H, Pıçakçıefe M,
Bilgiç N, Uçku R 2004

İzmir
201

%3.5 Kesin ihmal
%28.9 Olası ihmal

İlhan F -2006

Ankara
275

-

İzmir
331

%8.2 İhmal

Malatya
455

%5.3 Her zaman
ihmal

Aydın
756

%7.6'sında İhmal
Kadınların %9.6
Erkeklerin %5.2

%8.1 Psikolojik
%3.5 Ekonomik
%2.9 Fiziksel
%0.4 Cinsel istismar

%64 Konuşmama
%44 İstenmeme
%36 Bağırma

%33 Ekonomik istismar

Kıssal A-2008

Aslan H- 2012

Ergin F-2012

Artan T- 2016

İstanbul
100

*Bulgular kronolojik sıralamaya göre yazılmıştır.
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İstismar
%1.5 Fiziksel
örselenme
%2.5 Finansal
örselenme
%40.5 Duygusal
istismar
%20.3 Ekonomik
istismar
%9.5 Fiziksel istismar
%9.4 Psikolojik
%4.2 Fiziksel
%2.1 Ekonomik
%0.9 Cinsel
%1.3 Her zaman
fiziksel
%0.8 Her zaman
ekonomik
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KAYNAKÇA
1-Kıssal A, Beşer A. Yaşlı İstismar ve İhmalinin Değerlendirilmesi. TAF Preventive
Medicine Bulletin, 2009;8(4) 357-364.
2-Gülen M, Aktürk A, Acehan S, Sencer MS., Açıkalın A, Ayşegül B. Yaşlı İstismarı ve
İhmali Arşiv Kaynak Tarama Dergisi. 2013; 22(3):393-407.
3-Gökçe N. Yaşlı İstismarı ve İhmali. Sağlık Akademisi Kastamonu. 2017;2(2): 100111.
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Atatürk Eğitim Ve Ataştırma Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ: Granülomatöz polianjitis (GP) sebebi tam olarak bilinmeyen, nadir görülen,
küçük ve orta boy damarları tutan sistemik bir vaskülittir. Hastalığın prevelansı
3/100000 olarak tahmin edilmektedir. Klasik olarak GP üst ve alt solunum yollarını ve
böbrekleri tutar. Tanı histopatolojik olarak nekrotizan granülomatoz vaskülitin
gösterilmesi ile konur (1, 2).
OLGU: 44 yaşında erkek hasta, sol alt kadranda karın ağrısı ve bir aydır süregelen
kilo kaybı şikayetleri ile hastanemize başvurdu. Hastanın anamnezindebilinen kronik
hastalığı ve düzenli kullandığı ilaç yoktu. Başvurusunda bun:84 mg/dl kr:7.42 mg/dl
hgb:7.4 gr/dlolup; fizik muayenesinde akciğer seslerinde orta zonda biletaral ralleri,
hepatomegali ve splenomegali saptandı. Bunlar dışında fizim muayenesinde anlamlı
bulgu yoktu. Hasta akut böbrek yetmezliği (kontrastnefropatisi) ön tanısıyla ileri tetkik
amacıyla kliniğimize yatırıldı. Hastanın spot idrarında proteinüri (++), lökositüri ve
hematürisi olması sebebiyle kontrast nefropatisi’ nden uzaklaşıldı. Hastanın çekilen
torax-batın bt’de anterior mediastende 2 adet nodülleri olması, dalakta infiltrasyon,
jejenumda ve böbrek tutulumu ile birlikte B semptomlarının varlığı ile ayırıcı tanılar
arasında sistemik tutulumlu tüberküloz, lenfoma,vaskülit, sarkoidoz, sistemik fungal
enfeksiyon düşünüldü. Enfeksiyon hastalıkları açısından kan, balgam kültürleri
istenildi. İdrarda ARB bakısı düşük sensivite nedeniyle çalışılmadı, kültür istendi.
Kültür sonuçlarında enfeksiyoz bulgu saptanmadı. Hastanın abdomen bt’sinde
minimal batın içi sıvı olmasınedeniyle ultrason eşliğinde parasentez ile tüberküloz
pcrve sitoloji için örnek alındı. Hastadan bakılan otoantikorlar(ana,ama,asma,ıfa)
negatif olarak sonuçlandı. Bu sürede diyaliz desteği sağlanan hastaya tüberküloz
ayırıcı tanısı olması sebebiyle renalbiyopsi ilk aşamda yapılamadı (fistül
komplikasyonu nedeniyle ) . Hasta’dan ilk olarak immunflorosan ile ANCA istenildi.
İmmunflorasan yöntemi ile negatif olarak sonuçlandıktan sonra yoğun klinik şüphe
nedeniyle tekrardan immunblat yöntemi ile ANCA çalışıldı. PR3 ANCA (+++)
raporlanan hasta’da ultrason eşliğinde renal biyopsi yapıldı.
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%35 kresent formasyonu ve %35 global skleroz olarak renal biyopsisi raporlanan
hasta, sistemik tutulumu olan granülomatöz polianjitis (wegener granülomatozis)
olarak tanı konuldu ve romatoloji tarafından tedavisi planlandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: GP hastalarının %75’inde hastalığın başlangıcında veya
seyri esnasında glomerülonefrit gelişir. Histolojik olarak GP; en çok fokal nekrotizan
glomerülonefrit, daha az hızlı ilerleyen kresentik glomerülonefrit yapar ve hızla böbrek
yetersizliğine ilerleyebilir. İdrar analizinde hematüri, proteinüri ve eritrosit silendirleri
görülür. (1) Pulmoner ve renal tutulum GP’nin kardinal özelliklerindendir. Hastaların
%45’inde başvuru sırasında, %87’sinde ise hastalığın seyri sırasında ortaya çıkar
.Sonuç olarak GP çeşitli semptom ve bulgular ile ortaya çıkabilmekle beraber, ayırıcı
tanı olarak birçok hastalığı taklit edebilmekte.(3) Bu semptomların farklı organları
tutabilmesi sebebiyle hastalar tanı almadan önce uzun süre farklı ayırıcı tanılar ile
tetkik edilebilmekte. Bu olgumuzda vaskülitlerin ve özellikle de GP’ nun lenfoma ve
tüberküloz düşünülen hastalarda ayırıcı tanı olarak düşünülmesi ve bu yönde tetkik
edilmesi gerektiği amacıyla belirttik.
KAYNAKLAR
1. Hofmann GS, Kerr GS, Leavitt RY et al. WegenerGranulomatosis: An analysis of
158 patients. AnnIntMed 1992;116:488-98.
2. Yapıcıoğlu S, Erer OF, Yalçın YA, Özkan SA. Wegenergranülomatozu: tanısal
zorluk yaşanan bir olgu nedeniyle Türkiye’den bildirilen olguların literatür eşliğinde
incelenmesi. İzmir Göğüs Hastalıkları Dergisi 2004;1:33-40
3. Jennette JC, Nachman PH.Clin J AmSocNephrol. 2017 Oct 6;12(10):1680-1691.
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GİRİŞ: Eozinofilik gastroenterit (EGE) gastrointestinal kanalın herhangi bir
segmentinin eozinofilikinfiltrasyonu ile karakterize hastalığıdır. Patogenezinde genetik
ve çevresel faktörlerin rol aldığı düşünülmekle beraber alerjik komponenti ön
plandadır. Çocukluk çağında daha sık olmak üzere erişkinlerde en sık 30-40’lı
yaşlarda ve erkeklerde 2-3 kat fazla görülmektedir. Semptomlar genelde spesifik
değildir. Hastalığın belirti ve bulgularını, eozinofilik inflamasyondan etkilenen doku
katmanı ve infiltrasyonun derecesi belirler. Burada kliniğimize dispepsi ve kilo
kaybıyla başvuran ve nadir görülen bir hastalık olan eozinofilik enterokolitli vakamızı
sunduk.
OLGU: Otuz beş yaşında erkek hasta,12 yıldır primer sklerozan kolanjit tanısı ile
polikliniğimizde takipte imiş. Son 3 ayda 10 kiloya varan kadar kilo kaybı, iştahsızlık,
aralıklı karın ağrısı, proton pompa inhibitörü (PPI) tedavisine rağmen dispeptik
şikayetlerinin geçmemesi, genel durumu düşkün olması nedeni ile kliniğimize yatırıldı.
Kaşektik hastanın yapılan hemogram tetkiklerinde demir eksikliği anemisi bulguları
mevcuttu ancak periferik eozinofili saptanmadı. Biyokimyasal ve immünolojik
tetkiklerinde Total IgE;4462 ng/ml (na:0-87) yüksek saptandı. 25-OH VİT D: 15,2
(düşük) Albumin:3,9 g/dl (na:4-5) AST: 26(na:13-30) ALT:53 (na:9-57)ALP:610(na:40150) GGT:311(na:12-64) sedimantasyon:31(na:2-20) idi.ANA ,ASMA,AMA ,Anti-LKM1,ANCA PROFİLİ;negatifti. Gaita kültürü normal floraydı. Gaitada parazit saptanmadı.
Alarm semptomlarının pozitifliği nedeni ile yapılan Özofagogastrosduodenoskopi de;
Özofagusta mukoza ve lümen normaldi. Ancak kliniği nedeni ile forcepsle proksimal
ve distal özofagustan multiple biyopsiler alındı. Mide, fundus ve korpus mukozaları
şiddetli derecede atrofik görünümde idi. Korpusta yer yer dağınık yerleşimli 5-6
milimetre boyutta, üzeri parlak kırmızı renkte mukoza ile örtülü, 5-6 adet, hiperplastik
polipler mevcuttu. Antrumda mukoza hiperemik, ödemli, fragil ve granüler görünümde
idi. Duodenum, bulbus ve duodenum 2. Kıtada mukoza soluk, atrofik ve nodüler
görünümde idi, yer yer taraklanma mevcuttu. Forcepsle oldukça frajil olduğu görüldü,
multiple biyopsiler alındı. Patoloji sonucu nonspesifik özofajitis, kronik atrofik gastrit
ve duodenitis olarak sonuçlandı.
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Total Kolonoskopik gros bakıda tüm kolon segmentlerinde ve terminal ileumda
mukoza ve lümen normaldi ancak kliniği nedeni ile yine de multiple biyopsiler alındı.
Kolondan alınan kesitlerin çoğunluğunda lamina propriada ödem ve 40 lık büyük
büyütme alanında >25 eozinofilik lökosit infiltrasyonu izlenmesi nedeni ile eozinofilik
kolit tanısı konuldu. Eozinofili yapabilecek diğer nedenleri ekarte edebilmek için
yapılan anamnez ve tetkiklerde parazitoz, vaskülit, inflamatuvar barsak hastalığı,
neoplazi, besin/ilaç alerjisi, çölyak hastalığı saptanmadı. Hastaya Eozinofilik özofajit/
gastoenterit tanısı ile 1 mg/kg prednizolon ve ppi başlandı. Sonrasında steroid
azaltma şemasına göre 1 ay kullanılarak kesildi ve şikayetlerinde dramatik gerileme
oldu.
TARTIŞMA: Eozinofilik gastroenterit (EGE)’de patogenezin net aydınlatılamamış
olması, semptomların spesifik olmaması tanıyı güçleştirmektedir. Gastrointestinal
semptomların araştırılmasında endoskopik yöntemlerin kullanımının artması ile tanı
alan hasta sayısı artmaktadır. Mukoza görünümü normal olsa dahi birden fazla
biyopsi alınması EGE tanısının daha sık konmasını sağlamaktadır. Eozinofil
infiltrasyonu yamalı olabilir. Bu nedenle biyopsiler, farklı yerlerden ve çok sayıda
alınmalıdır. Tedavide kesin görüş birliği olmamakla birlikte hastanın yaşı ve
semptomların ciddiyetine göre belirlenmektedir. Erişkinlerde besin kısıtlaması tedavi
uyumunu azaltmaktadır. Glukokortikoidler öncelikle tercih edilmektedir.
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GİRİŞ: Periferik T hücreli lenfomalar (PTCL), yetişkinlerde tüm non-Hodgkin
lenfomaların (NHL) yüzde 15'inden azını oluşturan, genellikle agresif neoplazmlar
grubudur. Anjiyoimmunoblastik T hücreli lenfomanın (AITL) foliküler yardımcı T
hücrelerine karşılık gelen periferik CD4 pozitif T hücrelerinin bir alt grubundan
kaynaklandığı düşünülmektedir. Hastalık tipik olarak yaygın lenfadenopati,
hepatosplenomegali, sistemik B semptomları (ateş, gece terlemesi, kilo kaybı),
döküntü veya döküntü olmadan sistemik bir hastalığın akut başlangıcı olarak ortaya
çıkar. Tanısı lenf bezinden yapılan eksizyonel biyopsi ile konulur. Hastaların %70’inde
kemik iliği tutulumu saptanır ve tanı anında erken evre hastalık çok nadirdir. AMAÇ:
Yaygın lenfadenopati ve sistemik bulgular ile başvuran, yapılan değerlendirmesi
sonucunda eş zamanlı AITL ve tüberküloz tanısı alan hastamızın yönetimini
sunmaktır.
OLGU SUNUMU: 38 yaşında erkek; boğaz ağrısı, ateş yüksekliği, kilo kaybı, boyun,
koltukaltı ve kasıkta şişlik şikayetleri ile hastanemiz enfeksiyon hastalıkları
polikliniğine başvurdu. Başvurusunda 2 aydır devam eden; antibiyoterapi ile
geçmeyen ateş yüksekliği, boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerinde yaygın şişlik
yakınması mevcuttu. Hastanın fizik muayenesinde multipl yaygın mobil ağrısız
lenfadenopati saptandı. Batın muayenesinde traube alanı kapalı, karaciğer kot altı 1-2
cm ele gelmekteydi. Yapılan labaratuvar değerlendirmesinde WBC: 14200/ mm³,
NEU:9850/ mm³, Hg: 13.9 g/dl, LDH: 263 IU/L, sedimentasyon: 29 mm/h, CRP:3,34
mg/dl, B2 mikroglobulin: 4954 mg/L saptandı. Görüntülemelerinde toraks BT’de
aksiller ve mediastinal düzeylerde multipl lenf nodları ve batın BT’de üst abdomen
düzeyinde çok sayıda lenf nodları saptandı. Servikal bölgede var olan lenf nodundan
eksizyonel biyopsi yapıldı ve patoloji sonucu Atipik Lenfoid Proliferasyon olarak
raporlandı. İmmunohistokimyasal boyama açısından ikinci merkez konsültasyonu
önerildi, hastanın patoloji preparatları dış merkeze konsülte edildi ve eş zamanlı
olarak CHOP (siklofosfamid, doksorubisin, vinkristin ve prednizon) kemoterapisi
başlandı.
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Lenfoma kemik iliği tutulumu açısından kemik iliği biyopsisi yapıldı ve patoloji sonucu
çok sayıda lenfoid nodül içeren fokal hiperselüler alanlı normoselüler kemik iliği olarak
raporlandı. Eksizyonel lenf nodu biyopsisiden tüberküloz ön tanısıyla kültür için de
örnek gönderildi ve pozitif olarak saptandı. Bronkoskopik olarak yapılan pulmoner
alan değerlendirmesinde patoloji saptanmaması üzerine tüberküloz lenfadenit kabul
edilerek standart dörtlü antitüberküloz tedavisi başlandı ve bu süreçte hastanın
kemoterapisine ara verildi. Dış merkez patoloji konsültasyonu Anjioimmunoblastik T
hücreli lenfoma lehine sonuçlandı. İlgili birimlerce yapılan konseyde değerlendirilen
hasta için anti-tüberküloz tedavi ile eş zamanlı olarak kemoterapiye devam edilmesi
kararı verildi. Anti-tüberküloz tedavisinin 8. haftasında CHOP kemoterapisine tekrar
başlandı ve 6 kür CHOP kemoterapisi verildikten sonra tedavi yanıtı için
değerlendirilmesi planlandı. Tedavi sonrasında PET-CT ile yapılan değerlendirmede
progrese hastalık olarak kabul edilerek konsolidatif kurtarma tedavisi ve otolog
hematopoetik kök hücre nakli yapılması kararlaştırıldı. Kurtarma tedavisi amacıyla
DHAP kemoterapisi başlandı.
TARTIŞMA: Yaygın lenfadenopati ve sistemik semptomlar ile başvuran hastalarda
ayırıcı tanıda lenfoproliferatif hastalıklar ve enfeksiyöz patolojiler düşünülmelidir. Bu
patolojilerin karışması sıktır ve birliktelik de görülebilir. Doğru tanı ve tedavi yaklaşımı
önem arz etmektedir. Olgumuzda yapılan eksizyonel biyopsi histopatolojik olarak
lenfoproliferatif hastalık lehine raporlandı ancak eş zamanlı olarak kültürde tüberküloz
üremesi de saptandı. Granülom yapısının benzerliği ile literatürde Anjioimmunoblastik
T Hücreli Lenfoma ve tüberküloz ayırıcı tanısında zorlanılan vakaların olduğu
bildirilmiştir. Ancak olgumuzda patoloji preparatlarında granülom yapısına
rastlanılmasa da iki patoloji de eş zamanlı olarak saptanmıştır ve bu durum tanıda
olmasa da tedavi yönetiminde güçlüklere yol açmıştır.
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GİRİŞ ve AMAÇ: Polikistik Böbrek Hastalığı olan bir hastada eşlik eden bulguları
gözden geçirmeyi amaçladık.
OLGU: 61 yaşında kadın hasta polikliniğimize iştahsızlık, bulantı, kusma yakınmaları
ile başvurdu. Çekilen Batın Bilgisayarlı Tomografide (BT)her iki böbrekte çok sayıda
kist (Otozomal Polikistik Böbrek Hastalığı ile uyumlu (ODPKBH)),karaciğerde farklı
boyutlarda multiple kistik lezyonlar tesbit edildi. Çekilen Beyin Anjıyo BT 'de bilateral
orta serebral arter M1 segmenti distalinde foliküler anevrizma izlendi.
SONUÇ: ODPKBH 'da sıklıkla karaciğer kistleri ve beyinde anevrizma sıklıkla eşlik
etmektedir. Bu nedenle ODPKBH'da bunlara yönelik tetkikler istenmelidir.
ANAHTAR KELİMELER: Polikistik Böbrek, Karaciğer kistleri, Anevrizma
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GİRİŞ: Multiple Myelom(MM),kemik iliğindeki plazma hücrelerinin kanseridir. Erişkin
çağı en sık görülen kemik tümörlerindendir. Hastaların yaklaşık %90 'ında tanı anında
birden fazla bölgeyi tutan hastalık mevcuttur. Genellikle diz eklemindeki artrit veya
kıkırdak yırtılması sonucu oluşur. Dizde fazla sıvı birikimine yol açabilir. Genellikle
asemptomatiktir. Usg ve Mr kesin tanı koydurur. En sık komplikasyonu rüptür veya
baldıra disseksiyondur. Bu durum yalancı tromboflebit sendromu olarak olarak bilinir.
İnflamatuvar artritlerde olduğu gibi popliteal kist rüptürü derin ven trombozunu taklit
edebilir. Baker Kist Rüptürü tesbit edilen iki MM olgusunu sunmak istiyoruz.
OLGU 1: 62 yaşında erkek hasta 5.2017 de MM tanısı aldı. Bilinen gut tanısı olan
hasta, atak dönemlerinde kolşisin kullanıyor. MM tedavisine henüz başlanmayan
hastanın hematoloji poliklinik takiplerinde sol dizde şiddetli ağrı ve şişlik şikayeti
olması üzerine, DVT şüphesi ile profilaktik dmah başlandı. Venöz Dopplerde Baker
kisti rüptürü tesbit edildi. Ortopediye yönlendirildi. Hematoloji polikilinik takıplerinde
VCD tedavsi başlandı.
OLGU 2: 71 yaşında erkek hasta 2012 yılından buyana MM tanısı ile takip
ediliyor.10.2014 te OKIT uygulanmasına rağmen hastalık aynı yıl nüks etti.28 kür
revlimid verildi. Hastalık progrese oldu. Karfilizomid tedavisi başlandı.6.2017 de
travma öyküsü olmaksızın şiddetli sağ diz ağrısı ile acile başvurdu. Suprapataller
bölgede şişlik izlendi. Homan bulgusu pozitifti, dizüri, genital akıntı yoktu. Üsye
semptomları yoktu. Eklem sıvısı örneklemesinde hemogram cihazı ile yapılan
sayımda 178.000 lökosit, mikroskopik sayımda 144.000 lökosit saptnadı.
WBC:15290,crp:14.Semptik artrit tansı ile yatışı yapıldı, amprik antıbiyotik başlandı.
Venöz Doppler yapıldı, komplike baker kist rüptürü saptandı. MR’da popliteal
fosssada baker kisti saptandı. Septik artrit dışlandı. Eklem sıvısı kültürleri ve tbcpcr,tbc kültürleri negatif geldi. Moksifloksasin başlandı. 5.kür Karfilzomid tedavsi
sonrası tekrar progrese oldu ve pomalidomid tedavisi başlandı.
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TARTIŞMA ve SONUÇ: MM ile takip eidlen 1.olgumuzda gut hastalığı mevcut,
literatürde gut hastalığı ile baker kisti rüptürü olgular gözlendi. Gut hastalığı mı MM
tanısı mı kist rüptürüne zemin hazırladı, bu konuda tam bir kanıya
varılmadı.2.olgumuz immunsuprese tedavi altında olduğu için septik artiri açısından
ayrıntılı incelendi. Her iki olguda da baker kist rüptürü saptanması MM hastalarında
Baker Kist Rüptürünün ayırıcı tanıda unutulmaması gereken tanılar arasında olması
kanısı uyandırdı.
ANAHTAR KELİMELER: Multiple Myelom, Baker Kist Rüptürü, Derin Ven
Trombozu(DVT)
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TROMBOTİK TTROMBOSİTOPENİK PURPURA ATAKLARI İLE GELEN
HASTA:OLGU SUNUMU
1Nagihan

AKKAŞ, 1Tuğçe YÜKSEL KARSLI, 1Mehmet SONBAHAR

1Katip

Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları
Anabilim Dalı, İzmir
GİRİŞ: Trombotik trombositopenikpurpura (TTP), mikroanjiopatik hemolitik anemi
(MAHA) ve trombositopeni ile karakterize çoklu organ tutulumu ile seyreden akut bir
sendromdur. Hastalığın klasik pentadı; MAHA, trombositopeni, nörolojik bozukluklar,
böbrek yetmezliği ve ateştir. MAHA bulguları ve immün olmayan hemoliz ve periferik
yaymada fragmente eritrositler ile karakterizedir. Laboratuvar değerlerinde MAHA'yi
destekleyecek şekilde, serum indirekt bilirubin, LDH düzeylerinde artma ve negatif
direkt coombs testi görülür. Trombositopeni vakaların hemen hepsine eşlik etmektedir
ve 25x109/l (5-120 x09/l) düzeylerindedir. Vakamızda 3 kez TTP atağı ile gelen ve ilk
laboratuvar bulgusu trombositopeni olan30 yaşındaki kadın hastayı sunduk.
OLGU: 1. atak: 2009 yılında ayakta morluk şikayeti ile başvurdu. Anemi ve
trombositopenisi vardı. LDH yüksekliği vardı. Periferik yaymada%1fragmente eritrosit
izlendi. TTP ve İdiyopatik Trombositopeni ön tanıları ile takibe alındı.Taze donmuş
plazma infüzyonu ve metilprednizolon başlandı.Periferik yaymada fragmente
eritrositlerde artış görülmedi.TTP tanısı ile plazmafereze alındı.Trombosit(PLT)
normal sınırlara yükseldi. LDH değerleri geriledi ve taburcu edildi.2. atak: 2015 yılında
spontan ekimoz ve peteşi ile başvurdu. MAHA ve trombositopeni saptanan hastanın
periferik yaymasında 5-6 FRAGMENTE ERİTROSİT mevcutttu. Plazmaferez ve
metilprednizon başlandı. PLT'de yükselme olamayan hastanın genel durumu bozuldu,
bilinç değişikliği gelişti. Refrakter kabul edilerek rituksimab 375 mg/m2/gün haftada
bir, 4 hafta süre ile uygulandı. Tedavisinin 2.haftasında yanıt alındı taburcu
edildi.3.atak:2017 de mide ağrısı nedeni ile yapılan tetkiklerinde plt:5000 K/uL
saptandı. LDH yüksekliği vardı. TTP ile ilişkilendirilebilecek belirti veya bulgusu yoktu.
Periferik yaymada FRAGMENTE ERİTROSİT'E rastlanmadı. Hastanın daha önceki
TTP atakları göz önünde tutularak, hasta yatırılarak takibe alındı. Periferik yayma ve
labaratuar değerleri ile takip edildi ve metilprednizolon 1 mg / kg / gün
başlandı.Takiplerinde periferik yaymasında FRAGMENTE ERİTROSİT görüldü ve
plazmafereze allındı.ADAMTS-13aktivitesi:15.42% (referansaralığı:(40-130).Steroid
ve plazmaferez tedavisine refrakter olan hastaya rituksimab başlandı. Rituksimab ile
yanıt alındı, tedavisine ve takıplerine devam ediliyor.
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TARTIŞMA:TTP'de MAHA en önemli bulgu olmakla birlikte hastamızda olduğu gibi
her hastada görülmeyebilir.Klinik olarak nörolojik semptomları ve böbrek yetmezliği
olmayan hastalarda ITP ile ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Özellikle LDH değerlerindeki
yükseklikler gözardı edilmemeli hastalar TTP açısından yakın takip edilmelidir.
ANAHTAR KELİMELER: Trombotik Trombositopenik Purpura, Fragmente Eritrosit,
Mikroanjıopatik Hemolitik Anemi
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YENİ TANI TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA: OLGU SUNUMU
1Nagihan
1Burçin

AKKAŞ, 1İsmet ÇULCUOĞLU, 1Mehmet SONBAHAR,
DALKILINÇ

1İzmir

Katip Çelebi Üniversitesi Atattürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları
Kliniği, İzmir
GİRİŞ: Trombotik trombositopenikpurpura (TTP), mikroanjiopatik hemolitik anemi
(MAHA) ve trombositopeni ile karakterize çoklu organ tutulumu ile seyreden akut bir
sendromdur. Hastalığın klasik pentadı; MAHA, trombositopeni, nörolojik bozukluklar,
böbrek yetmezliği ve ateştir. MAHA bulguları ve immün olmayan hemoliz ve periferik
yaymada fragmente eritrositler ile karakterizedir. Laboratuvar değerlerinde MAHA'yi
destekleyecek şekilde, serum indirekt bilirubin, LDH düzeylerinde artma ve negatif
direkt coombs testi görülür. Trombositopeni vakaların hemen hepsine eşlik etmektedir
ve 25x109/l (5-120 x09/l) düzeylerindedir. Biz burada 51 yaşında yeni TTP tanısı alan
kadın bir hastayı sunduk.
OLGU: 51 yaşında kadın hasta halsizlik, kısa suren sonrasında geçen ishal ve karın
ağrısı yakınmaları dahiliye polikliniğine başvurdu. Menometroraji dışında kanma
öyküsü yok.Yapılan labaratuvar tetkiklerinde anemi ve retikulositozu
mevcutu.Kreatin:1 mg/dL,LDH:1106 U/L,İndirekt bilirubin,total bilirubin:2.24 mg/dL
1.54 mg/dL,trombosit,8.10∧9/L idi.İndirekt ve direkt Coombs testleri negatifti. Periferik
yaymada eritroid seride polikromazi siferosit makrositer 100 lökosite karşı 3 -4
normoblast arada nadir target hücresi her alanda 10 civarında şistosit ve Trombositler
10.000 ( on bin ) mikrolitre görüldü. Hastanın Adamts 13 aktiviteisnin çalışılması için
dış merkeze koagulasyon tüpünde kan gönderildi. Hastaya 4 gün 12ü TDP ile
plazmaferez planlandı. Prednizolon 1 mg/kg/gün tedavisi başlandı. Plazmaferez
sonrası trombosit değeri:150,8.10∧9/Lgeldi. Kontrol periferik yayması planlandı.
Hasta halen dahiliye servisinde tedavi ve takip için yatıyor.
SONUÇ: TTP hayatı tehdit edebilen, birden çok organ sistemini etkileyen akut bir
sendromdur.,tedavisi çok geçmeden başlanmalıdır. ADAMTS13 aktivitesi, hastalığın
konjenital ve edinsel nedene bağlı patogenezini anlamak önemlidir. Tedaviye
başlamak için sonucunun beklenmesine gerek yoktur. Normalin % 20’sinden az
olması aktivitenin azaldığını,% 10’undan az olması ise ciddi eksikliğigösterir. Tedavi
öncesi tanı koymada yeri yoktur. Prognoz için önemlidir. Düşük enzim aktivitesi,
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trombosit sayısında gecikmiş düzelme, daha yoğun tedavi gereksinimi, daha yüksek
nüks riski ve ölüm olasılığı gibi kötü klinik sonuçlarla ilişkili bulunmuştur.
ANAHTAR KELİMELER: Trombotik Trombositopenik Purpura, plazmaferez,
trombositopeni
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AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ VE EŞLİK EDEN VİSSERAL LEİSHMANİASİS:
OLGU SUNUMU
1İbrahim
2Emin

Ethem PINAR, 1Vildan GÜRSOY, 1Vildan ÖZKOCAMAN,
Halis AKALIN, 1Fahir ÖZKALEMKAŞ

1Uludağ

Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı,
Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı, Bursa
GİRİŞ ve AMAÇ: Akut lenfoblastik lösemi (ALL) tipik klinik, biyolojik ve prognostik
özellikler gösteren farklı alt tipleri olan heterojen bir hastalıktır. Erişkin yaş grubunda
hastalığın insidansı 1-2/100.000 arasında değişmektedir. Çoğu hastada anemi,
nötropeni ve / veya trombositopeni ile ilişkili bulgular vardır; lökosit sayısı ise düşük,
normal veya yüksek saptanabilir. Belirtiler yorgunluk, enfeksiyon, kanama, kemik
ağrısı, eklem ağrıları gibi semptomları içerebilir. Hepatomegali, splenomegali,
lenfadenopati ve / veya merkezi sinir sistemi bulguları mevcut olabilir. Periferik
yayma, kemik iliği biyopsisi ve doku biyopsisinde tek tip görünümde ve dar
sitoplazmalı küçük-orta boyutta lenfoblastlar görülür. Viseral leishmaniasis (VL)
öncelikle L. donovani ve L. infantum'dan kaynaklanır. Leishmania, doğal ve hücre
aracılı immün tepkilerden kaçınarak, konakçı makrofajlar içinde çoğalır. Birçok
leishmanial enfeksiyon asemptomatiktir. En önemli klinik belirtisi ise kala-azar olarak
bilinen sendromdur. Kesin tanı, parazitin histopatoloji veya iğne aspirasyonuyla elde
edilen materyal kültürü veya etkilenen organlardan (genellikle kemik iliği veya dalak)
biyopsi ile gösterilmesi ile konur. Histopatolojik tanı amastigotların görselleştirilmesini
gerektirir. Burada atipik klinik seyir nedeniyle dış merkezde VL tanısı aldıktan sonra
merkezimizde ALL tanısı konan bir olguyu sunuyoruz.
OLGU: 18 yaşında kadın hasta; ateş ve karın ağrısı şikayetleri ile başvurdu.
Pansitopeni ve splenomegali saptanan hasta nötropenik ateş ile interne edildi.
Hemogramında wbc: 620/mm3 hb: 7,1 gr/dl plt: 20000/mm3 saptandı. CRP:38 mg/L
ölçüldü. Yapılan tetkiklerinde coombs tetkikleri, brusella tüp aglütinasyon, CMV ve
EBV serolojisi, hepatit markerları, Paroksismal noktürnal hemoglobinüri paneli negatif,
serum protein elektroforezi poliklonal olarak raporlandı. Periferik yayması hemogram
ile uyumlu bulundu, yaymada Leishmania trofozoidleri görüldü ve atipik hücreye
rastlanmadı. Yapılan kemik iliği biyopsisinde de makrofajlarda Leishmania donovani
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ile uyumlu trofozoidler görüldü ve blastik hücre artışı yoktu. Batın USG de dalak 21
cm olarak raporlandı.
Hastaya 3 mg/kg dozunda lipozomal amfoterisin B iv tedavisi başlandı ve 21 güne
tamamlandı. Kontrol tetkiklerinde anemisi devam etmekle birlikte nötropeni ve
trombositopenisi düzeldi ve dalak boyutu azaldı. Yaklaşık 1 ay sonra halsizlik
şikayetiyle tekrar başvuran hastanın tetkiklerinde pansitopenisi devam etmekteydi.
Hemogramında wbc: 1600/mm3 nötrofil:260/mm3 hb: 6,5 gr/dl plt:62000/mm3
saptandı. CRP:72 mg/L ölçüldü. LDH yüksekti (729 IU/L). Periferik yayması tekrar
edildiğinde %95 oranında dar stoplazmalı blastik hücreler görüldü. Kemik iliğinden
gönderilen aspirat materyalinin akım sitometrik incelemede CD45 kapısında %91
blast saptandı. Bu hücreler CD10, CD19, CD22, CD34, HLA-DR, i.c. CD79a ve i.c Tdt
pozitifti. Hastaya akut lenfoblastik lösemi tanısıyla remisyon indüksiyon kemoterapisi
başlandı.
SONUÇ ve TARTIŞMA: Kan testleri, kemik iliği muayeneleri ve önceki incelemelerin
sonuçları göz önüne alındığında, hastaya en sonunda ALL ve eşlik eden VL teşhisi
kondu. VL ile hematolojik ve lenfoid maligniteleri olan hastaların genellikle ateş,
hepatosplenomegali ve pansitopeni gibi klinik semptomları benzerlik gösterir. Birbirini
taklit eden bu durum, VL ve eşlik eden lösemi-lenfoma tanısı için büyük zorluktur.
Laboratuvar uzmanları ve klinisyenler, endemik bölgelerde ve bu bölgelere seyahat
geçmişi olan hastalarda VL ayırıcı tanısına dikkat etmelidir. Maligniteler ve tedaviler
nedeniyle immün sistemi baskılanmış hastalarda saptanan VL, fırsatçı bir enfeksiyon
olarak düşünülmelidir. Tersine, VL enfeksiyonlarında, hematolojik malignitelere
benzeyen klinik bulgular nedeniyle altta yatan hastalığı maskeleyebilir. Bu şartlar
altında doğru tanı için laboratuar testlerine dayalı eksiksiz bir çalışma gereklidir.

333

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 4. Bursa Aile Hekimliği Kongresi
PB76
HİPEREOZİNOFİLİ İLE PREZENTE OLAN CHURG-STRAUSS SENDROMU
1Fazıl
2Ediz

Çağrı HUNUTLU, 2Burcu YAĞIZ, 2Tuğba OCAK, 2Yavuz PEHLİVAN,
DALKILIÇ

1Uludağ
2Uludağ

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Romatoloji Bilim Dalı, Bursa

GİRİŞ: Hipereozinofili, kan eozinofil düzeyinin 1.5*10^9 K/µl seviyesinin üzerinde
olması durumudur. Genellikle etyolojide sekonder nedenler ön plana çıkmakla birlikte,
kan eozinofil seviyesinin çok yükseldiği durumlarda primer kemik iliği patolojileri de
akılda tutulmalıdır. Polianjit ile birlikte olan Eozinofilik Granülomatozis(eski ismiyle
Churg-Strauss sendromu, EGPA) hipereozinofili ayırıcı tanısında önde gelen
romatolojik hastalıklardan biridir. Hipereozinofiliye eşlik eden astım, nöropati, artrit,
konstitüsyonel semptomların varlığında ayırıcı tanıda mutlaka ekarte edilmesi
gereken ve tedavi edilmediğinde hayati tehdit edebilecek komplikasyonlara yol
açabilecek önemli bir vaskülit alt tipidir.
OLGU SUNUMU: M.K 41 yaşında erkek, bilinen astım tanısı olan hasta, poliklinik
başvurusundan 20 gün önce başlayan bilateral ayaklarda peteşiel tarzda döküntü
nedeniyle dış merkeze başvurmuş. Dış merkezdeki tetkiklerde eozinofil düzeyi 11.000
K/µl olarak saptanan hasta hipereozinofilik sendrom ön tanısı ile tarafımıza refere
edilmiş. Hastanın başvursunda yapılan sistemik sorgulamasında, enfeksiyöz etkenler
açısından risk faktörü olmayan, bilinen astım tanısı olan, ilaç ilişkili eozinofili
düşündürebilecek ilaç kullanım öyküsü olmayan hastanın bilateral ayaklarda
nöropatik tarzda uyuşma şikayetleri mevcuttu. Fizik muanesinde sağ ayak bileğinde
aktif artriti olan, bacaklardaki aktif döküntüleri gerilemiş olan hastanın etyolojiye
yönelik olarak yapılan tetkiklerinde; total lökosit sayısı:50.000 K/µl Nötrofil:6530 k/µl
Eosinofil:40.400 k/µl, Hemoglobin:14.1 mg/dl Trombosit:527.000 k/µl olarak
sonuçlandı. Hastanın periferik yaymasında olgun formdaki eozinofillerde belirgin artış
dışında patolojik bulgu saptanmadı. Ayrıcı tanı açısından gönderilen tetkiklerde ANCA
profili, ekinokok serolojisi, Lyme serolojisi negatif olarak sonuçlanan hasta ileri tetkik
amaçlı romatoloji kliniğine interne edildi. Astım tanısı olan, kanda eozinofilisi olan,
nöropatik şikayetleri olan ve artriti olan hastada EGPA ön tanısıyla Elektromyografi
yapıldı. Hastanın Emg raporunda asimetrik multipl nöropati saptanması üzerine
hastanın ANCA profili negatif olmasına rağmen EGPA tanısı doğrulandı ve hastaya
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pulse steroid tedavisi başlandı. 3 gün 1 gr iv metilprednizolon tedavisi verilen
hastanın tek doz steroid sonrası kan eozinofil düzeyi normale geriledi.
Takiplerde tedavisine 1000 mg Siklofosfamid de ilave edilen hastanın artriti geriledi,
kan eozinofil düzeyleri normale gerileyen, nöropatik yakınmaları azalan hastanın
steroid dozu azaltılarak hasta poliklinikten tedavisi devam etmek üzere taburcu edildi.
Ayaktan 10 mg deltacortil ve 3 haftada bir olacak şekilde 1000 mg siklofosfamid
tedavisi devam eden hastanın aktif yakınması yok, kan eozinofil seviyeleri normal
düzeyde sebat etmekte.
TARTIŞMA: Eozinofili klinik pratikte sık karşımıza çıkan bir tablo olmakla birlikte
genellikle ayırıcı tanısı zor ve etyolojiyi aydınlatmak her zaman mümkün
olmamaktadır. Eozinofili ile karşımıza gelen hastalarda enfeksiyöz etkenlerin yanında
mutlaka romatolojik hastalıklar da akılda tutulmalıdır. Romatolojik hastalıkların bir
çoğunda fizik muanede tespit edilen bir bulgu çoğunlukla tanıya ulaşmada önem arz
etmektedir. EGPA, ANCA ilişkili vaskülit çeşidi olmakla birlikte, % 50 vakada ANCA
profili negatif olarak sonuçlanabilmektedir. Bu yüzden klinik şüphesi yüksek olan
hastalarda destekleyici bulgu aramak amaçlı cilt biopsisi, Elektromyografi gibi
yöntemler mutlaka kullanılmalıdır.
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İNTERMİTTAN TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANILI OLGU
SUNUMU
1İsmet

ÇULCUOĞLU, 1Nagihan AKKAŞ, 1Yeşim ÖZDAMAR, 1Burçin DALKILINÇ

1İzmir

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları
Anabilim Dalı, İzmir
GİRİŞ: Trombotik trombositopenik purpura (TTP),bir trombotik mikroanjiyopati
sendromudur. Çoğul organ tutulumuyla (nörolojik, böbrek ve gastrointestinal sistem
gibi) giden mikroanjiyopatik hemolitik anemi ve trombositopeniyle karakterizedir.
Nörolojik bozuklukların baskın ve böbrek tutulumunun minimal olduğu durumlar
görülebilir. Çocuklardaki semptomatik tedavinin aksine, erişkinlerdeki TTP’li tedavisiz
olgular %90’ı aşan yüksek mortalite oranlarına sahiptir. Plazmaferez temelli
tedavilerin uygulamaya girmesiyle dramatik bir gelişme kaydedilmiş ve mortalite
hızları %10’lara düşürülmüştür . Bu vakada intermittan TTP tanısı konulan 32
yaşındaki bir kadın hasta sunulmuştur.
OLGU: Bilinen TTP tanılı 32 yaş kadın hasta; ateş,bulantı,kusma şikayetleri ile acil
servisimize başvurdu. Vücut sıcaklığı 36.6°C idi ve kasıklarında hassasiyeti vardı.
Diğer sistemlerin muayenesi normaldi. Aktif kanama öyküsü olmayan hastaya yapılan
tetkiklerde HGB:11.6 WBC:16 PLT:45 CRP:22 BUN:19 CRE.1.13 GLU:262 INR:1.33
D-DİMER:429 TOT BİL:4 IND BİL:3.1 LDH:394 olarak görüldü.Yapılan periferik
yaymada her alanda 4-5 şistosit 50000/60000 trombosit görüldü. Hastanın
öyküsünden TTP tanısını 21 yaşında aldığı ve ilk tanı aldığında menometroraji ,
senkop ,konuşmada peltekleşme ve ekstremitelerde kasılma şikayetleri olduğu
öğrenildi.Hastanın tekrarlayan 4 atağında nörolojik herhangi bir şikayeti olmamış.
Hasta tüm ataklarında plazmaferez ve steroid tedavisi almış. Hasta TTP 5.atağı
olarak değerlendirilip dahiliye servisine interne edildi. Lökositürisi olan, idrar
kültüründe E. coli üremesi olan hastaya uygun antibiyoterapi başlandı. Hastaya
1mg/kg/gün metilprednizolon başlandı. Hastaya 6 gün ardışık plazmaferez sonrası
Hgb:10.1 Plt 198.000 Ldh: 207 olarak görüldü. Ardından günaşırıya geçilerek 1 kez
daha plazmaferez yapıldı. Tekrarlanan periferik yaymada normositer normokrom her
alanda 2-3 adet şistosit ve230.00-250.000 mikrolitre düzeyinde trombosit görüldü.
Günlük plazmaferez ile LDH, PLT, Billuribin düzeyleri normalleşen hastada PLT
düzeyi 321.000’e kadar yükseldi. Hastanın plazmaferez ihtiyacı ortadan kalkmış olup
takip ve tedavisi devam etmektedir.
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SONUÇ ve TARTIŞMA: Birçok olguda TTP görünür bir sebep olmadan akut olarak
başlar ve tek bir atak şeklinde seyreder (akut sporadik form). %10-20 olgu ise
tekrarlayan ataklar gösterir (intermittan TTP). Plazma değişiminden sonra ilk 4
haftada hastalık aktivitesinin tekrarlaması alevlenme, 4 haftadan sonra tekrarlaması
ise relaps olarak değerlendirilmektedir Yeterli tedavi yapılan olgularda bile %30-50
relaps görülebilir. Relapslar genellikle ilk yılda görülmekle birlikte 10 yıl sonra da
olabilir. Kanada aferez grubunun 10 yıl süre ile izlediği olgularda %36 relaps
görülmüştür. Bu olgularda tekrar plazma değişimine başlanmalıdır.
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LEUKEMİA CUTİS İLE PREZENTE OLAN AML OLGUSU
1Fatma

Banu DEMİR, 2Vildan GÜRSOY, 2İbrahim Ethem PINAR,
ÖZKOCAMAN, 2Fahir ÖZKALEMKAŞ

1Uludağ

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

2Vildan

2Uludağ

Bursa
AMAÇ: Akut lösemiler nadir görülen cilt tutulumları ile prezente olabilir. Leukemia
cutis akut löseminin cilt lezyonlarından olup; olgu sunumunda leukemia cutis ile bulgu
veren hastanın lösemi tedavisiyle cilt lezyonlarının da gerilediği gözlenmiştir. Giriş:
Hematolojik maligniteler cilt lezyonları ile bulgu verebilirler. Cilt tutulumları malignite
ile ilişkili olarak paraneoplastik dermatozlar ve dolaşımdaki malign hücrelerin cildi
infiltre etmesiyle ortaya çıkan leukemia kutis gibi cilt lezyonlarına neden olabilirler. Cilt
tutulumu lokorejyonel yayılım ile, lokal invazyon ile veya dolaşımdaki malign
hücrelerin ciltte depolanmasına sekonder gelişebilir. Hastalar primer malignitenin
tanısı konmadan cilt lezyonu ile başvurabilir. Hastanın kan tablosundaki değişiklikler
ile birlikte leukemia cutis ile başvurması primer hastalığın tanısında yol göstericidir.
OLGU: 22 yaşında kadın hasta burnun her iki tarafında kelebek kanadı şeklinde
döküntü, kan değerlerinde azalma ile hematoloji polikliniğine başvurdu. Burnun her iki
tarafında eritemli makülopapüller, ağız içinde de benzer lezyonlar mevcuttu. Hastanın
fizik muayenesinde yüzde kelebek kanadı manzarasında eritemli zeminde lezyonlar,
sol servikalde 1 adet 1x1 cm ebadında hafif ağrılı lenfadenomegali mevcuttu. Traube
kapalı olarak saptandı. Laboratuvar sonuçlarında WBC: 8110 mm3, NEU: 4230 mm3
, HGB: 9.56 g/dL , PLT: 143000 mm3 , Sedimentasyon: 52 mm/Saat , Üre: 8 mg/dL,
Kre: 0,67 mg/dL, AST: 51 IU/L, ALT: 29 IU/L, LDH: 1230 IU/L, elektrolitler normal,
hepatit markerları negatif, lupus için bakılan otoantikorlar negatif, Ferritin: 346,6 µg/L,
B12: 1237 ng/L olarak saptandı. Periferik yaymasında lökosit formülünde blastoid
özellikte hücreler gözlendi. Kemik iliği biyopsisinde intertrabeküler alanda diffüz
infiltrasyon oluşturan blastoid hücreler mevcuttu. İmprintte; yaygın heterojen blastik
hücre infiltrasyonu (%90) gözlendi. Akım sitometride CD 45 Kapısında %42.96 blast;
CD 13, 34, HLA-DR, CD 117 pozitif olarak saptandı. Hastanın yatışında cilt
lezyonundan gönderilen biyopsi: Perivasküler blastik hücre infiltrasyonu gösteren deri
dokusu olarak sonuçlandı. Hastaya AML M0 tanısı ile 3/7 Remisyon-induksiyon
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kemoterapisi verildi. Kemoterapi sonrası 35. Gününde kontrol kemik iliği aspirasyonu
yapıldı. Aspirat materyalinde blastik infiltrasyonun ortadan kalktığı gözlendi.
Hasta remisyonda olarak kabul edildi. Kemoterapi sonrası yüzündeki ve ağız içindeki
tüm lezyonları dramatik olarak geriledi. 1. Konsolidasyon tedavisi 3/7 RI sonrası 1.
ayında verildi. Başlangıçta cilt tutulumu mevcut olması nedeniyle klinik yüksek riskli
kabul edildi. 1. Konsolidasyon tedavisi sonrası Şubat 2018’de tam uyumlu
kardeşinden allojenik kemik iliği transplantasyonu yapıldı. 11 ay nakil polikliniğinde
hastalıksız olarak takip edildi. Pansitopenisi gelişen hastanın periferik yaymasında
şüpheli blastik karakterde hücre gözlenmesi üzerine kemik iliği değerlendirilmesi
yapıldı. Kemik iliği biyopsisi blastik hücre infiltrasyonu gösteren fokal hipersellüler
alanlı normosellüler kemik iliği olarak saptandı. Aspirasyon ve imprintte %42 blastik
hücre infiltrasyonu mevcuttu. Hastaya nüks hastalık nedeniyle sistemik kemoterapi
planı yapıldı.
SONUÇ: Leukemia Cutis, akut myeloid löseminin klinik bir başlangıç bulgusu olarak
kendisini gösterebilir. Akut lösemi ile takipli olgular cilt lezyonları ile bulgu
verebilmektedir. Akut lösemi ile takipli hastaların cilt muayenesinde anemiye bağlı
solukluk, trombositopeniye bağlı peteşi-ekimozlar görülebilir. Blastik hücre
infiltrasyonuna bağlı leukemia cutis veya myeloid sarkom olarak karşımıza çıkabilir.
Lösemiye bağlı cilt tutulumu hastaların %13’ ünde ve AML hastalarında; özellikle
monositik ve myelomonositik alt tiplerinde daha sık görülmektedir. Lezyonlar nodüler
menekşe-gri-mavi renkte izlenmektedir. Lökositovaskülitik lezyonlar nadir olarak
görülmektedir. Cilt tutulumu varlığı hastalığı yüksek risk grubuna sokmaktadır. Cilt
lezyonu ile başvuran hastalarda allojenik nakil gündeme gelmektedir. Nüks riski
yüksektir.
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AKUT LÖSEMİLİ OLGUDA ALLOJENİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ
SONRASI ERKEN VE GEÇ DÖNEM KOMPLİKASYONLARDAN HEMORAJİK
SİSTİT VE CMV REAKTİVASYONUNUN BİRLİKTE YÖNETİMİ: OLGU SUNUMU
1Buket

2Vildan

ERKAN, 2Vildan ÖZKOCAMAN, 1Çağrı HUNUTLU, 1Aynur URHAN,
GÜRSOY, 2İbrahim Ethem PINAR, 2Fahir ÖZKALEMKAŞ

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

GİRİŞ: Hemorajik sistit allojenik kök hücre nakli sonrası erken (ilk 30 gün) ve geç
dönemde (>30 gün sonrası) ortaya çıkabilmektedir. Hematüri, dizüri, pollaküri ve
subrapubik ağrı gibi semptom veya bulgularla kendini gösteren ciddi bir
komplikasyondur. BK-virüs hemorajik sistiti (BKV-HS) allojenik kök hücre nakli
(Allokit) uygulanan hastalarda morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Viral
reaktivasyonlar (aynı anda CMV ve reaktivasyonu ) izlenebilmektedir. Bu olgununda
hem BK virüs hemde CMV reaktivasyonu aynı anda izlenen olgunun tedavi yönetimini
sunmayı amaçladık.
OLGU SUNUMU: S.Ç 23 yaşında erkek hasta, bilinen sistemik hastalığı olmayan
hasta, Kasım 2017 tarihinde dissemine intravasküler koagülopati kliniği ile basvurarak
AML-M3 tanısı aldı. All trans retionik asit(ATRA) +İdarubicin(AİDA) ve 1.
Konsolidasyon sonrası 6 kür intratekal metotreksat alan hastaya mayıs 2018de erken
nüks olması üzerine ATRA ve Arsenik (ATO) ile kemoterapi verildi. Remisyonda
olarak değerlendirilen hastaya Busulfan-Siklofosfamid hazırlık rejimi ile 8/10/2018 de
HLA tam uyumlu 10/10 erkek kardeşinden Allojenik hematopoetik periferik kök hücre
nakli (AHPKHN) yapıldı. Nakil sonrası Mikofenalat Mofetil ile GVHD profilaksisi
sağlanan hastanın +54. günde dizüri ve hematüri (idrar tetkikinde ertrosit sayısı 90
dan 900e kadar progrese oldu) şikayeti başladı. İdrar kültüründe üreme saptanmayan
hastanın gönderilen İdrar BK VİRÜS 10 milyon kopya ve kan CMVDNA 1500 kopya
olarak sonuçlandı. Hasta BK virüüri ve CMV reaktivasyonu ön tanıları ile servise
interne edildi. Hastaya gansiklovir /sidofovir tedavileri planlandı. Hematüri için ilk
basamak tedavide hidrasyon, force diürez uygulandı. Üroloji konsültasyonu ile üç
yollu musluklu üriner katater üretral darlık nedenli takılamadı. Mesane ultrasound ile
değerlendirilmesinde 1*1 cm hematom? izlendi. CMV reaktivasyonuna yönelik
Gansiklovir tedavisi (2*5mg/kg/gün dozunda) başlandı. Sidofovir endikasyon dısı
basvurusu yapıldı. Tedavinin +15. Gününde CMVDNA sayısı 30 U/kopya ve idrar
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analizindeki eritrosit sayısı 70 e kadar geriledi. Hastanın tedavi altında gönderilen
idrar ve kan BK virus sonuçları negatif olarak sonuçlandı.
İdrar kültürlerinde üreme saptanmayan ateşi olmayan hastanın Gansiklovir tedavisi
19 güne tamamlandı. Oral Valgansiklovir tedavisi ile tedavinin 28 güne tamamlanması
planlanarak taburcu edildi.
TARTIŞMA: Allokit uygulanan hastalarda hemorajik sistit önemli bir mortalite ve
morbidite nedenidir. Nakil sonrası ilk 30 günde görülen vakalar hazırlık
rejimleri(siklofosfamid) ile olsa da takiplerde orta ve gec dönemde olusan hastalarda
özellikle virüsler ve Graft Versus Host Hastalığı akılda tutulmalıdır ve rutin BK virüüri
ve viremi için idrar ve kan değerlendirilmesi planlanmalıdır. Hastaların çoğunda nakil
öncesi dönemde CMV seropozitiftir (%94). Bu nedenle Allokit sonrası meydana gelen
CMV enfeksiyonlarının donör bulaşından daha çok viral reaktivasyon ile oluştuğu
düşünülmektedir. Seropozitifliğin bu kadar fazla olduğu bir grupta CMV DNA düzeyi
takibi, CMV ilişkili mortalite ve morbiditeyi önlemek konusunda büyük öneme sahiptir.
BK viriüri, hemorajik sistit tedavisinde düşük doz sidofovir 1 mg/kg/gün haftada bi beş
hafta boyunca iv infüzyon ile başarılı sonuçlar literatürde mevcuttur. Gansiklovir
tedavisi BK viriüri için standart önerilmemesine rağmen, sidofovire hemen
ulaşılamadığından CMV için verilen tedavi sırasında BK viriürisi de temizlenebilmiştir.
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PLEVRAL EFÜZYON VE BİSİTOPENİ İLE PREZENTE OLAN AKUT LÖSEMİ İLE
KARIŞAN METASTATİK AKCİĞER TÜMÖRLÜ OLGUMUZ
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Bursa
GİRİŞ: Anemi ve trombositopeni günümüzde sık karşılaşılan bulgular olmakla birlikte
kemik iliğinin hematoloji dışı maligniteler tarafından tutulumu oldukça nadir rastlanan
bir durumdur. Erişkin hasta grubunda lenfoma sonrasında en sık kemik iliği tutulumu
yapan tümörler sırasıyla prostat, meme ve akciğer tümörleridir. Yaygın solid tümör
tutulumu olan hastalarda hastalığın ilk belirtilerinden olabilir. Klinik prezentasyon izole
anemi, lökopeni, trombositopeni, veya bisitopeni olabileceği gibi konstitusyonel
semptomlar ile de görülebilir. AMAÇ: Acil servise sırt ağrıları ve nefes darlığı ile
başvuran ve plevral efüzyon saptanan takiplerinde sitopenisi gelişen; kemik iliği
incelemesi ile ALL-L3 ön tanısı düşünülen ancak takiplerinde akciğer kanseri kemik
iliği tutulumu saptanan yaygın metastatik olgumuzu sunmaktır.
OLGU: 46 yaşında kadın hasta 3 aydır olan sırt ağrıları ve yeni gelişen dispneyle acil
servise başvurdu. İlk değerlendirmesinde plevral efüzyon saptanması üzerine
torasentez yapıldı. Plevral sıvısı eksuda şeklinde saptandı. Mikrobiyolojik ve patolojik
örnekleri alındı. İleri tetkik amaçlı göğüs hastalıklarında yatırıldı. Yattığı dönemde
hemogram: wbc:12,330/ mm3, neu:8730/ mm3, hb:9,26 g/dl, plt:526,000/ mm3 olarak
saptandı. Yapılan toraks BT’ sinde sağ bronşta total obliterasyon ve distalindeki
parankimde total atelektazi, plevrada yer yer nodüler kalınlaşmalar izlenmesi üzerine
fiberoptik bronkoskopi(FOB) planlandı. İntermedier bronşa mukozadan protrüze
olmuş lezyon mevcuttu. Lezyondan çok sayıda biyopsileri alındı. Bu dönem bakılan
tetkiklerinde Hb: 8.31g/dl, WBC:10.600/ mm3 NEU:6490/ mm3 PLT:101.000/ mm3
saptanması üzerine yapılan periferik yaymasında 15 parçalı, 23 çomak, 16
metamiyelosit, 12 miyelosit, 12 monosit, 7 atipik lenfosit, 1 eozinofil izlenmesi üzerine
hastaya kemik iliği değerlendirmesi planlandı. Aspirasyon materyalinde çok sayıda
tanımlanamayan basket hücreleri ve apoptotik figürler yanı sıra infiltrasyon düzeyinde
blastik/atipik hücre infiltrasyonu(%24) izlendi. Blastik hücre infiltrasyonu içeren
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hiposellüler optimal olmayan aspiratta ön planda L3 lenfoblastik infiltrasyon
düşünüldü.
Hematoloji tarafından devralınan hastaya HYPER-CVAD tedavisi başlandı. Çekilen
PET BT’ de; sağ akciğer orta ve alt lob bronşları santralinde malignite ile uyumlu
tutulum, Mediastende sağ prevasküler, karina altı paraözefageal metastatik
görünümlü hipermetabolik lenf nodları mevcuttu, iskelet sisteminde yaygın diffüz
artmış kemik iliği metabolik aktivitesi dikkati çekmekteydi. FOB biyopsisi skuamöz
hücreli karsinom ve kemik iliği biyopsisi metastatik skuamöz hücreli karsinom olarak
sonuçlanması üzerine onkoloji servisine devir edildi. Yatışı sırasında pnömoni ile
komplike olan hasta onkoloji kliniğinde sepsis tablosunda eksitus oldu.
TARTIŞMA: Hematolojik olmayan tümörlerde kemik iliği tutulumu nadir bir
fenomendir. Solid organ tümörlerinde kemik iliği tutulumu çoğunlukla ileri evre
hastalık bulgusu olarak kabul edilmektedir. Tüm kanser olgularının %2-26’sında
kemik iliği metastazı görülür. Erişkin hasta grubunda lenfoma sonrasında en sık
kemik iliği tutulumu yapan tümörler sırasıyla prostat, meme ve akciğer tümörleridir.
Eşlik eden semptomlar, akut alevlenme ile acil servis başvurusu olması, bisitopeni
tablosu ve periferik yayma bulguları primer hematolojik hastalık tanısını
düşündürmektedir. Bununla birlikte 3 aydır süren sırt ağrıları ve plevral efüzyon nonhematolojik hastalık açısından ayırıcı tanıda diğer görüntüleme yöntemlerinin
kullanılması yardımcı olacaktır. Erken yaş döneminde, risk faktörü bulunmayan,
multisistemik semptom ve tutulumları olan hastamızda olduğu gibi agresif yayılım
gösteren tümörler günümüz tıp pratiğinde primer tanının saptanmasını
geciktirebilmektedirler. Kemik iliği biyopsisi, kemik iliğinin primer tutulumu ile
metastazın ayrımının yapılmasında kesin tanı aracıdır. Kemik iliği tutulumu ile gelen
hastalarda prognoz ve sağkalım oldukça kötüdür. Kemoterapi en iyi tedavi seçeneği
olmakla birlikte hastalar yüksek oranda enfeksiyon, sepsis, multiorgan yetmezliği gibi
sebeplerle kaybedilmektedir.
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REFRAKTER DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA TANILI GENÇ HASTADA
TEDAVİ YÖNETİMİ
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GİRİŞ: Diffüz büyük B-hücreli lenfomalar tüm Non-Hodgkin lenfoma'ların %30-40'ını
oluşturan büyük ve transforme B hücrelerden meydana gelen, heterojen bir tümör
grubudur. İnsidansı yaşla artar ve ortalama tanı yaşı yedinci dekattır. De novo olarak
ortaya çıkabileceği gibi indolent lenfomalardan da histolojik olarak transforme olabilir.
Hastalık tipik olarak sistemik semptomlarla ilişkili, hızlı büyüyen nodal veya
ekstranodal kitle şeklinde ortaya çıkar. Yaklaşık %50-60 hasta ileri evrede başvurur.
Genel olarak DBBHL’ler agresif ancak kür şansı olan malignitelerdir. Sınırlı hastalığı
olanlarda 5 yıllık sağkalım %85; ileri evrede ise yaklaşık %50’dir. Anti-CD20
rituksimab ile siklofosfamid, doksorubisin, vinkristin ve prednizon kombinasyonu (RCHOP) standart tedavi yaklaşımıdır. Ancak bazı hastalarda tedaviye refrakterlik ya da
1. basamak tedaviler sonrası nüks gözlenmektedir. Otolog hematopoietik kök hücre
nakliyle birlikte yüksek doz kemoterapi relaps veya refrakter hastalarda etkilidir.
Tutulu alan radyoterapisi ve bazı yeni ajanlar (lenalidomide, bortezomib, ibrutinib) da
DBBHL’de değerlendirilmektedir.
OLGU: Bilinen sistemik hastalığı olmayan 37 yaşında erkek hastada, Ocak 2018'de
yutmada güçlük gelişmesi üzerine yapılan boyun ultrasonografisinde boyun sol ön ve
arka hatta 4 cm boyutunda lenf nodu tespit edildi. Kitleden eksizyonel biyopsi; DBBHL
olarak raporlandı. Laboratuar tetkiklerinde LDH:257 IU/L, Beta-2 mikroglobulin:
2498mg/L, sedimentasyon:
41mm/
h,WBC:10800/mm³,
NEU:8280/mm³,
Hgb:14,6g/dL, PLT:306000/mm³, olarak ölçüldü. Evreleme amaçlı çekilen PET-CT'de
orofarenks düzeyinde hipermetabolik (SUV-max: 26,6) kitle, sol üst servikal zincirde
(SUV-max: 17,9) iki lenf nodu tespit edildi. Kemik iliği biyopsisinde tutulumu
izlenmeyen hasta evre 2B NHL olarak değerlendirilerek 6 kür R-CHOP planı yapıldı.
Dört kür sonunda Haziran 2018 tarihli PET CT'de orofarengeal kitlede boyut
küçülmesi izlenmekle birlikte metabolik progresyon saptandı (SUV-max:28,4).
Servikal lenf nodunda metabolik progresyon izlendi (SUV-max: 24,5). Yüksek doz
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kemoterapi ve Otolog hematopoietik kök hücre nakli (OHKHN) planlandı. 2 kür RDHAP ( rituksimab, cisplatin, cytarabine, and dexamethasone ) uygulandı.
Ağustos 2018' de çekilen PET-CT' de orofarengeal kitle (SUV-max:22,3) ve servikal
lenf nodunda ( SUV-max:23,7) tutulumun devam ettiği gözlendi. Tedaviye refrakter
kabul edilip R-Bendamustin’e geçilmesi planlandı. Kasım 2018 de 3 kür RBendamustin sonrası PET-CT' de orofarengeal kitlenin boyutlarında ve metabolik
aktivitesinde azalma (SUV-max:20,7), servikal lenf nodu boyutlarında ve metabolik
aktivitesinde regresyon görüldü (SUVmax: 23,0). Ancak hastanın fizik muayenesinde
sol servikaldeki lenf nodunda gözle görünür bir progresyon gelişti (5 cm). Yeni gelişen
lenf nodundan biyopsi yapıldı. Yüksek grade NHL olarak raporlandı. Refrakter
hastalık nedeni ile 4. Seçim olarak ibrutinib verilmesi planlandı. İbrutinib başlandıktan
sonra 5. gününde lenf nodunda boyut artışı, buna bağlı bası semptomu, dispne ve
ses kısıklığı gelişen hastada kortikosteroid eklendi. Tutulu alan radyoterapisi (TART)
planlandı. RT başlanan hastanın şikayetleri geriledi. 4 seçim kemoterapiye rağmen
kür sağlanamadı.
TARTIŞMA: Evre I/II, IPI düşük risk hastalarda 3-4 kür R-CHOP + radyoterapi
standart tedavi seçeneği olmuştur. R-CHOP ile %90’a yakın kür şansı elde
edilmektedir. Bulky hastalık veya IPI yüksek risk varlığında tedaviye yaklaşım
standart ileri evre şeklinde olmalıdır. R-CHOP altın standart olmasına karşın agresif
lenfomaların %50’si kür şansı bulabilmektedir. İleri evre lenfomalarda agresif tedavi
önerilmektedir. Tedaviye refrakter agresif lenfomalarda en iyi tedavi kök hücre
destekli yüksek doz tedavidir. Kemoterapi olarak R-DHAP kullanılabileceği
belirtilmiştir. R-ICE nüks veya refrakter DBBHL da ikinci seçenek olabilir. Nüks
NHL’da allojenik kök hücre transplantasyonu uygulanabilir. Bazı yeni ajanlar
(lenalidomide, bortezomib, ibrutinib, everolimus, vorinostat) da DBBHL’de
değerlendirilmektedir.
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ATİPİK PARATİROİD ADENOMU: 2 OLGU SUNUMU
1Yasemin
1Canan

AYDOĞAN ÜNSAL, 1Özen Öz GÜL, 1Soner CANDER,
ERSOY, 1Erdinç ERTÜRK

1Uludağ

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
GİRİŞ: Atipik paratiroid adenomları, primer hiperparatiroidizmin nadir nedenleri
arasında yer almaktadır. Paratiroid karsinomları ve adenomları arasında bir moleküler
fenotip sergileyen atipik paratiroid adenomlarının takiplerde agresif klinik
sergileyebileceği ve zamanla karsinom özellikleri kazanabileceği konusunda
çalışmalar devam etmektedir. Bu yazıda, Endokrinoloji kliniğinde atipik paratiroid
adenomu tanısı alan 2 olgudan bahsedilmektedir.
OLGU 1: 34 yaş erkek hasta, bulantı, kusma şikayeti ile İç Hastalıkları kliniğine
başvurdu. Tetkiklerinde serum kalsiyum düzeyi 13.5 mg/dL, parathormon düzeyi 1675
pg/mL ve fosforu 1.3 mg/dL saptanan hasta Endokrinoloji kliniğine interne edildi.
Hastaya intravenöz hidrasyon başlandı. Kontrol altına alınamayan serum kalsiyum
düzeyleri nedeniyle zolendronik asit uygulandı. Primer hiperparatiroidi ile uyumlu
olarak 24 saatlik idrarda kalsiyum atılımı 1624 mg/gün saptandı. Etiyolojiye yönelik
yapılan değerlendirmede boyun ultrasonografisinde sağ tiroid lob inferiordan sağ
supraklavikular alana uzanan 62*33 mm boyutlarında paratiroid lezyonu ve
sintigrafide retrosternal bölgede hafif sağa lateralize 4x4,5cm büyüklüğünde aktivite
tutulumu görüldü. Kemik dansitometresinde osteopeni saptanan hasta genel cerrahi
tarafından opere edildi. Paratiroid dokunun histopatolojisi atipik paratiroid adenomu
şeklinde raporlandı. Operasyon öncesinde 10.3 mg/dL olan kalsiyum değerinin
operasyondan sonra 7.8 mg/dL’ye, 1675 pg/mL olan parathormon düzeyinin 383.6
pg/mL’ye gerilediği saptandı. Hastaya kalsitriol 0.5 mcg/gün, kalsiyum 1200 mg gün
ve D vitamini 880 IU/gün tedavileri önerildi ve yakın takibe alındı. Hasta HRPT2 gen
mutasyonları açısından tarama için klinik genetik danışmanlığına yönlendirildi.
OLGU 2: 56 yaşında erkek hasta, kronik böbrek hastalığı nedeniyle yapılan
tetkiklerinde serum kalsiyum düzeyinin 16,1 mg/dL saptanması üzerine endokrinoloji
kliniğine yönlendirilmesi üzerine tanı ve tedavi açısından Endokrinoloji servisine
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yatırıldı. Serum parathormon düzeyi 2124 pg/mL, serum fosfor düzeyi: 2,8 mg/dL
tespit edilen hastaya intravenöz hidrasyon başlandı.
İntravenöz hidrasyon ile kontrol altına alınmayan serum kalsiyum düzeyleri nedeniyle
tedavisine sinakalset eklendi. Takiplerinde serum kalsiyum düzeyi 12 mg/dL üzerinde
seyretmesi nedeniyle intravenöz zolendronik asit uygulandı. Nefrolitiyazis öyküsü olan
ve 24 saatlik idrarda kalsiyum düzeyi 112 mg/gün tespit edilen hastanın boyun
ultrasonografisinde paratiroid bezi sağda 18*17 mm paratiroid adenomu ve
sintigrafisinde sağda hiperaktivite saptandı. Kemik dansitometresinde osteoporoz
saptanan hasta operasyon açısından genel cerrahiye konsülte edildi. Genel cerrahi
tarafından opere edilen hastadan operasyon sırasında alınan materyal atipik
paratiroid adenomu ile uyumlu bulundu. Operasyon sonrasında serum kalsiyum
düzeylerinin 8.0 mg/dL ve parathormon düzeylerinin 680 pg/mL‘ye gerilediği görüldü.
Hasta kalsitriol 0.5 mcg/gün, kalsiyum 1200 mg/gün ve D vitamini 880 IU/gün
tedavileri ile yakın takibe alındı. HRPT2 gen mutasyonu açısından değerlendirilmek
üzere klinik genetik danışmanlığına yönlendirildi.
TARTIŞMA: Paratiroid karsinomları ve atipik paratiroid adenomları primer
hiperparatiroidizmin nadir nedenleri arasında yer almaktadır. Primer
hiperparatiroidizmi olan bazı vakalarda paratiroid kanserlerinin bazı histolojik
özellikleri görülmekle birlikte karsinom tanısının konulabilmesi için bazı kriterlerin
karşılanmadığı görülmektedir. Bu tümörler atipik adenomlar şeklinde
tanımlanmaktadır. 2 olgumuzda da görüldüğü gibi klinik tablosu karsinom kliniklerini
taklit edecek şekilde ciddi hiperkalsemi ve PTH yükseklikleri ile seyredebilmektedir.
Atipik adenomların karsinomlara dönüşebileceğini gösteren çalışmaların var olması
ve karsinom riskini arttıran HRPT2 gen mutasyonlarının bu bireylerde saptanmış
olması vakaların yakından izleminin önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
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GRANÜLOSİTİK SARKOMLU ÜÇ OLGU: FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK
1Vildan
1Vildan

GÜRSOY, 1Zafer Serenli YEĞEN, 1İbrahim Ethem PINAR,
ÖZKOCAMAN, 1Fahir ÖZKALEMKAŞ

1Uludağ

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

BURSA
GİRİŞ: Granülositik sarkom; primitif granülositik hücrelerden köken alan, nadir
görülen, ekstramedüller bir tümördür. Akut myeloid lösemiler, myelodisplastik
sendrom ve myeloproliferatif hastalıkların seyrinde gelişir. Aşağıda üçü de 50 yaş altı
hastalarda farklı bölgelerde gelişen granülositik sarkom vakaları sunulmuştur.
OLGU 1: 27 yaşında kadın hasta, memede eline gelen şişlik nedeni eylül 2018’ de
genel cerrahi polikliniğine başvurdu. Fizik muayenesinde; sağ meme alt iç kadranda
ısı artışı da olan 5-6 cm’ lik sert fikse kitle, sağ üst dış kadranda 2-3 cm' lik solid fikse
kitle ve sol meme alt dış kadranda 4-5 cm' lik solid kitle lezyonu izlendi. Laboratuvar
sonuçlarında WBC: 7430 /mm3, NEU: 4480 /mm3, HGB: 12,1 g/dl, PLT: 256 000
/mm3, ÜRE: 30 mg/dl, KRE: 0,67 mg/dl, LDH 245 IU/L, elektrolitler normal olarak
saptandı. Biyopsi yapıldı. Patoloji raporu malign iğsi hücreli tümör olarak sonuçlandı.
Bilateral mastektomi ve aksiller lenf nodu diseksiyonu uygulandı. Patolojisi myeloid
sarkoma olarak sonuçlandı. Hematoloji polikliniğine yönlendirilen hastaya yapılan
kemik iliği değerlendirmesinde aspiratta: %42 blastik hücre saptandı. Akut miyeloid
lösemi (fab morfoloji AML M4) tanısı kondu. 3/7 remisyon-indüksüyon tedavisi amaçlı
kliniğe yatırıldı.
OLGU 2: 46 yaşında erkek hasta, MDS RAEB-II tanısı aldı. 3/7 remisyon-indüksiyon;
kontrol kemik iliği biyopsisinde blastik infiltrasyonun devamı nedeni ile haziran 2017'
de re-indüksiyon, sonrasında 1. konsolidasyon tedavisi uygulandı. Replasman ihtiyacı
ve sitopenileri ortadan kalktı. Sitopenilerinde yeniden derinleşme gözlendi. Biyopside
fokal alanlarda blastik hücre artışı saptandı. Azasitidin tedavisi uygulanması
planlandı. 4 siklus uygulandıktan sonra araya giren komplikayonlar nedeni ile
tedaviye ara verildi. Takipte hastada daha önce bulunmayan, yeni gelişen sol servikal
bölgede yaklaşık 5 cm' lik lenfadenopati saptandı; eksizyonel biyopsi yapıldı.
Neoplastik hematolenfoid hücre infiltrasyonu gösteren lenf nodu, granülositik sarkom
olarak sonuçlandı. Kemik iliği değerlendirmesinde granülositer serinin immatür
prekürsörlerinde artış ve megakaryositlerde artış ile sınırlı displazik değişiklikler
gösteren hipersellüler kemik iliği saptandı.
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Kemik iliğininde yaygın bir blastik hücre infiltrasyonu olamamasına rağmen, tedavi ve
takip sürecinde gelişen granülositik sarkomun varlığı, genç yaşta olması ve akraba
dışı allojenik kök hücre nakil planı nedeni ile hastaya kurtarma tedavisi başlandı.
OLGU 3: 48 yaşında erkek hasta; Haziran 2018' de başlayan çenesinde şişlik, sırt
ağrısı şikayeti nedeni ile tetkik edilmiş. Torakal MR' da T-7 düzeyinde kitle saptanmış.
Kitle biyopsi sonucu küçük yuvarlak hücreli neoplazi; morfolojik ve
immünhistokimyasal bulgular ile birlikte "myeloid sarkom" lehine yorumlanmış.
Granülositik sarkom ön tanısı ile ileri tetkik ve tedavi amacı ile tarafımıza başvurdu.
Fizik muayenede yüzde 5x4 cm' lik kitle lezyonu mevcuttu. Lenfadenopati ve
organomegali saptanmadı. Hemogram, KC ve böbrek fonsiyon testleri ve elektrolitler
normal saptandı. Periferik yayma blastik morfolojide hücre gözlenmedi. PET- CT de
sol maksiller kitlede, pankreas başında, paraaortik ve aksiller lenf nodlarında
metabolik aktivite artışı olan tutulumları mevcuttu. Kemik iliği biyopsisi blastik hücre
infiltrasyonu olarak sonuçlandı. İndüksiyon kemoterapisi planlandı ve yatışı yapıldı.
Sonuç: Granülositik sarkom, akut myeloid löseminin klinik bir başlangıç bulgusu
olarak kendini gösterebilir. Bazen, akut myeloid löseminin relapsı veya kronik myeloid
löseminin blastik transformasyonu ile birlikte, bazen de lösemi bulguları olmaksızın,
solid bir tümör şeklinde de ortaya çıkabilir. Granülositik sarkom AML’li hastalarda kötü
prognoz göstergesidir. Granülositik sarkoması olan alösemik hastalarda lösemi
gelişebileceği için takip zorunludur.
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ANAPLASTİK TİROİD KARSİNOMUNU TAKLİT EDEN BÜYÜK DİFFÜZ B
HÜCRELİ LENFOMA: OLGU SUNUMU
1Yasemin
1Canan

AYDOĞAN ÜNSAL, 1Soner CANDER, 1Özen Öz GÜL,
ERSOY, 1Erdinç ERTÜRK

1Uludağ

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
GİRİŞ: Anaplastik tiroid karsinomları ve lenfomalar genelde yaşlı hastalarda hızla
büyüyen kitle şeklinde prezente olurlar. Anaplastik karsinomlarda mortalite oranı
yüksektir, lenfomalar ise iyi prognoza sahiptir. Bu yazıda boyun şişliği, nefes darlığı ile
kliniğe başvuran ve diffüz büyük B hücreli lenfoma tanısı alan vakadan söz
edilmektedir.
VAKA: 71 yaşında erkek hasta 2 aydır nefes darlığı, ses kısıklığına yol açan boyun
şişliği nedeniyle Endokrinoloji kliniğine başvurdu. Fizik muayenesinde diffüz guatr ve
kitle görünümü izlenen hastanın boyun bölgesinde hassasiyeti mevcuttu.
İnspeksiyonda trake sağa deviye görünümdeydi. Boyun ultrasonografisinde tiroid bezi
loblarında boyut artışı ve sağ lobta 7.5 mm çapında, sağ lob isthmus bileşkesinde 6.5
mm çapında nodül, solda dev nodül saptandı, parankim belirgin heterojen izlendi. Sol
tiroid lobundan yapılan biyopsinin ilki artefakt özelliğinde, ikincisi benign sitoloji olarak
raporlandı. Takiplerinde boyundaki kitlesi büyüyen ve nefes darlığı, yutma güçlüğü
olan hasta Endokrinoloji kliniğine interne edildi. Yutma güçlüğü olan hastaya
intravenöz metilprednizolon ve beslenme desteği başlandı. Metilprednizolon altında
semptomlarında gerileme kaydedildi. Boyun tomografisinde hyoid kemik seviyesinden
başlayan ön mediastende arkus aorta komşuluğunda sonlanan uzunluğu yaklaşık 12
cm olan, trakeal ve larengeal yapıları iten kitle ve toraks tomografisinde sağ akciğerde
milimetrik nodüller saptandı. Hastaya tru cut biyopsi yapıldı. Tru cut biyopsi patolojisi
tanı koydurucu olmayan hastaya insizyonel biyopsi yapıldı ve patolojisi diffüz büyük B
hücreli lenfoma ile uyumlu olarak raporlandı. Hasta tedavi planı için Hematoloji
bölümüne yönlendirildi.
TARTIŞMA: Tiroid anaplastik karsinomu ve lenfomalar yaşlı bireylerde boyunda hızla
büyüyen büyük kitle ve bası semptomları ile prezente olabilmektedir. Çoğu vakada
tanı anında yayılım izlenmektedir. Anaplastik karsinomlarda mortalite oranı %95’ten
fazla oranda ve ortalama survi 6 aydır. Cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi
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kombinasyonları tedavide kullanılmaktadır. Lenfomalar ise iyi prognozludur ve
kemoterapiye iyi yanıt verirler.
Boyunda hızla büyüyen kitle ile başvuran yaşlı hastalarda anaplastik tiroid karsinom
ve lenfomanın ayırıcı tanısının yapılması tedavi ve prognoz açısından büyük önem
taşımaktadır.
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METASTATİK MEME KANSERİNDE ADRENAL YETMEZLİK: OLGU SUNUMU
1Yasemin
1Canan

AYDOĞAN ÜNSAL, 1Soner CANDER, 1Özen Öz GÜL,
ERSOY, 1Erdinç ERTÜRK

1Uludağ

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
GİRİŞ: Adrenal kitleler, adenom ve non adenom özelliklerindedir. Non adenom
özelliğinde olan adrenal kitlelerin en sık nedeni metastazlardır. Adrenal kitleler
boyuttan bağımsız olarak adrenal yetmezlik kliniği ile prezente olabilmektedir. Bu
yazıda meme karsinomunun adrenal beze metastazı nedeniyle adrenal yetmezlik
gelişen hasta tartışılacaktır.
VAKA SUNUMU: 63 yaşında kadın hasta 4 aydır devam eden halsizlik, cilt ve
mukozada koyulaşma şikayetiyle Endokrinoloji polikliniğine başvurdu. Öyküsünde
hipertansiyon, diyabetes mellitus tanıları mevcuttu. Meme karsinomu nedeniyle 2011
yılında operasyon ve sonrasında 8 kür kemoterapi ve radyoterapi öyküsü tarifleyen
hasta, 4 ay önce bilinç bulanıklığı ve konuşma bozukluğu sonrasında darlık nedeniyle
sol karotis internaya stent uygulaması sonrasında hipotansiyon ve hipoglisemi
şikayetleri nedeniyle başvurdu. Fizik muayenesinde akral ve mukozal
hiperpigmentasyon tespit edilen ve tetkiklerinde hiponatremi(Na: 125 mmol/L) ve
hiperkalemi(K: 6.14 mmol/l) saptanan hasta adrenal yetmezlik tanısıyla servise
interne edildi. Serviste değerlendirilen hastanın kan basıncı 100/60 mmHg, kan şekeri
120 mg/dL idi. Diyabetes mellitus tanısıyla insülin kullanan hasta hipoglisemileri
nedeniyle insülinini ve hipotansiyonu nedeniyle antihipertansif ilaçlarını yaklaşık 1
aydır kullanmıyordu. Hidrasyon başlanan ve potasyum düşürücü tedavi verilen
hastanın tedavisine hidrokortizon 100 mg intravenöz olarak eklendi. Tedavi öncesinde
değerlendirilen kortizol değeri 1.8 µg/dL ve adrenokortikotropik hormon(ACTH) 1076
ng/L olarak tespit edilen hastada primer adrenal yetmezlik düşünüldü ve etiyolojiye
yönelik değerlendirilen tüberkülin deri testi 19 mm ölçüldü. Akciğer grafisi, toraks
tomografisi, balgam kültürleri ile birlikte göğüs hastalıkları tarafından değerlendirildi ve
sarkoidoz veya tüberküloz düşünülmedi. Abdominal tomografisinde sağ adrenal
bezde 20*10 mm ve sol adrenal bezde 7.5*5.5 mm boyutlarında non adenom ile
uyumlu nodüler lezyonlar saptanan hastanın pozitron emisyon tomografisinde(PET)
sağ adrenal bezdeki lezyonun metastazla uyumlu olması nedeniyle onkoloji kliniğinin
de görüşü alınarak girişimsel radyoloji kliniği tarafından sağ sürrenal biyopsi yapıldı;
metastatik meme karsinomu ile uyumlu bulundu.
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Klinik ve laboratuvar bulguları düzelen hastanın hidrokortizon dozu peroral 15
mg/güne düşüldü ve tedavisine fludrokortizon peroral 0.5 mg/gün eklendi. Hasta
meme karsinomu açısından tedavisi düzenlenmek üzere onkoloji kliniğine
yönlendirildi.
TARTIŞMA: Adrenal bezlerin zengin sinüzoidal desteği olması nedeniyle ileri evre
meme, akciğer, mide, kolorektal kanser gibi tanıları olan olgularda metastazlar sık
görülmektedir. Non adenom özelliğindeki bu kitleler boyuttan bağımsız olarak adrenal
yetmezlik kliniğine yol açabilmektedir. Bu açıdan adrenal yetmezlik etiyolojisinde
malignite metastazları önemli yere sahiptir.
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KLİNİĞİMİZDE OSTEOGENESİS İMPERFEKTA TANISI İLE TAKİPLİ HASTALAR:
OLGU SUNUMLARI
1Yasemin
1Canan

AYDOĞAN ÜNSAL, 1Soner CANDER, 1Özen Öz GÜL,
ERSOY, 1Erdinç ERTÜRK

1Uludağ

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma
Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
GİRİŞ: Osteogenezis imperfekta (Oİ) tekrarlayan kemik kırıklarının yaşam kalitesini
bozduğu kalıtsal bir hastalıktır. Mezodermal dokulari tutan, kemik kütlesinde azalma
ve kemik frajilitesinde artma ile karakterize bir bozukluktur. Primer olarak kemik
dokuyu tutmakla beraber, deri, ligament, tendon, sklera, burun ve kulak gibi birçok
organı etkileyebilmektedir. Bu sunumda kliniğimizde Oİ tanısıyla takip edilen 5’i aynı
ailenin üyesi olan 7 hasta tartışılmaktadır.
VAKALAR: Vaka 1. 40 yaşında erkek hasta, çoklu kırık öyküsü mevcut. 1,5 yıl önce
18 aylık kızında femur kırığı sonrasında aile taraması sırasında tanı almış. Babası,
babaannesi ve 4 kardeşinde Oİ öyküsü mevcut. COL-1 mutasyonu saptanan hasta
kırıklar nedeniyle çok sayıda operasyon öyküsü tarifledi. Vaka 2. 78 yaşında erkek
hasta, çoklu kırık öyküsü mevcut olan hasta annesinde de benzer öykü tarifledi. Vaka
3, 4 ve 5. 50, 52 ve 43 yaşında kadın hastalar 1,5 yıl önce yeğenlerinin Oİ tanısı
sonrasında yapılan taramalarda Oİ tanısı aldıkları öğrenildi. Çoklu kırık nedeniyle
operasyon öyküleri mevcut. 43 yaşında kadın hastanın vajinal yolla doğum yaptığı,
gebelik sırasında ve sonrasında kırıklarının geliştiği öğrenildi. Aynı ailenin Oİ tanısı ile
takipli üyelerinin fizik muayenesinde mavi sklera ve boy kısalığı haricinde bulgu
saptanmadı. Kemik dansitometresinde osteoporoz saptanan hastalar zolendronik asit,
kalsiyum ve D vitamini tedavisi ile takip edilmekte. Vaka 6. 61 yaşında kadın hasta 18
yıldır Oİ tanısı ile takipli olan hastanın çoklu kırık öyküsü mevcut. Babası Oİ tanısıyla
takip edilmiş. Fizik muayenesinde mavi sklera ve boy kısalığı olan hastanın kemik
dansitometresinde osteoporoz saptandı. 5 yıl oral alendronat, 10 yıl risedronate, 1,5
yıl teriparatid kullanım öyküsü olan hasta zolendronik asit ve kalsiyum, D vitamini ile
takip edilmekte. Vaka 7. 54 yaşında kadın hasta 9 yaşından beri Oİ tanısıyla takip
edilmekte. Yaklaşık 10 farklı kemikte kırık öyküsü mevcut. Fizik muayenesinde mavi
sklera mevcut. Vertebra grafisinde L2 vertebra korpusunda yükseklik kaybı ve
torakolomber skolyoz izlendi. Kemik dansitometresinde osteoporoz saptandı.
Zolendronik asit, kalsiyum ve D vitamini tedavisi ile takip edilmekte.
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TARTIŞMA: Kemik ve eklem deformiteleri ile başvuran hastalarda ayrıntılı anamnez
ve fizik muayene yapılmalıdır. Düşük enerjili kırık hikayesi olan olgularda ailede de
benzer hikaye varsa osteogenesis imperfekta düsünülmelidir.
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BİR DEVLET HASTANESİNE BAŞVURAN GERİATRİK HİPERTANSİF
HASTALARIN İRDELENMESİ
1Manolya
1Samsun

GÖKREM

Eğitim be Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Samsun

Dünyada hipertansiyon prevalansı artmaktadır. Aynı zamanda geriatrik populasyon
da artmaktadır. Hipertansiyon (HT) kardiyovaskuler hastalıklar için bir risk faktörüdür.
Yaşlanan toplumla birlikte HT prevalansı da artmaktadır. Patent (Prevalance,
awareness, treatment and control of hypertension in Turkey) çalışmasında geriatrik
yaş grubunda HT prevalansı % 75. 1 olarak saptanmıştır. Bu çalışmanın amacı, iç
hastalıkları polikliniğimize gelen 60 yaş ve üstündeki hipertansif hastaların demografik
verilerinin ve kullandıkları ilaçların incelenmesidir. Çalışmaya Mayıs 2014 – Şubat
2016 tarihleri arasında Erbaa Devlet Hastanesinde HT tanısı ile takip edilen 18 yas ve
üzeri 4880 hipertansiyon (ht) hastasi alındı. Çalışmaya katılan hipertansif erkek hasta
sayısı 1555 (% 31,8), kadın hasta sayısı 3325 (% 68,2) idi. Hastaların 21 'i (% 0,43)
18-29 yas, 112 'si (% 2,30) 30-39 yas, 359 'u (% 7,35) 40-49 yas, 1047 'si (% 21,4)
50-59 yas, 1558 'i (% 31,9) 60-69 yas, 1252 'si (% 25,6) 70-79 yas, 531 'i (% 10,88)
80 yas ve üzeri yas aralığında idi.Çalışmada 60 yaş ve üstünde toplam 3341 hasta
vardı.Hastaların demografik verileri, HT’ a eşlik eden hastalıkları, tuzsuz diyete
uyumları, antihipertansif olarak kullandıkları ilaçlar incelendi. Çalışmaya katılanların %
55 ‘inde (n=1837) hipertansiyon açısından aile öyküsü mevcuttu. Antihipertansif
tedavi alanların % 9.4 ‘ ünün (n=314) düzenli spor yaptığı, % 47.2’ sinin (n=1576)
tuzsuz diyete uyduğu ve % 35. 3 ’ inin sigara kullandığı (n=1179) görüldü. Hastaların
% 93 ünde (n=3107) HT dışında ek kronik bir hastalık mevcuttu. En sık eşlik eden
hastalıklar ise diyabetes mellitus (% 50.7), hiperlipidemi (% 37.7) ve koroner arter
hastalığı (% 24.3) idi. Hastaların en sık kullandıkları tansiyon ilaçları ise RAS blokerdiüretik kombinasyonu (% 42.4) RAS blokeri (%33.8), kalsiyum kanal blokeriydi (%
33.1).
Çalışmaya alınan hastaların büyük çoğunluğunun antihipertansif olarak RAS blokerdiüretik kombinasyonu kullandığı, hastaların büyük çoğunluğunun, antihipertansif
tedavi almalarına rağmen tuzsuz diyete uymadığı, düzenli egzersiz yapmadığı bu
konuda eğitimin artırılması gerektiği düşünüldü.
KEYWORDS: Hipertansiyon, Prevalans, Geriatrik Yaş Grubu

356

02 – 04 Mart 2019, Uludağ

357

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 4. Bursa Aile Hekimliği Kongresi
PB95
MİKSÖDEM KOMALI TANILI HASTADA TEDAVİ İLE TRANSAMİNAZ
DEĞERLERİNDE GERİLEME OLAN OLGU SUNUMU
1Ezel

ELGÜN

1Uludağ

Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Endokrinoloji Anabilim Dalı, Bursa

GİRİŞ: Hipotiroidizm görülme sıklığı popülasyon ve tanı kriterlerine göre
değişmektedir. Kadınlarda erkeklere oranla 5-8 kat daha fazla görülmektedir.
Hipotiroidizmde en çok görülen semptomlar cilt kuruması, yorgunluk, kramp, seste
kabalaşma, konstipasyon, bradikardi, yavaş konuşma, gözaltında ve yüzde şişme,
kilo alma, terlemede azalma, unutkanlık, konsantrasyonda azalma, iştahsızlık,
depresyon, adet düzensizliğidir. Karaciğer ile tiroid hormononlarının arasındaki ilişki
net olmamaktadır. Karaciğer üzerinden tiroid hormonun trasportu, depolanma,
metabolizma ve itrahı yapılmaktadır. Hipotroidizm de hiperkolesteromi ve safra kesesi
hipotonisi, safrada artış, kolesterol doygunluğu ve safra taşı sıklığın artış
beklenmektedir. Burada transaminaz yüksekliği olup miksödem koma tanısı alan ve
tedavi ile değerlerinde gerileme olan vakayı sunulması amaçlandı.
OLGU: 21 yaşındaki erkek hasta transaminaz yüksekliği olmasıyla gastroenteroloji
polikliniğine başvurmuş. Konuşmada yavaşlama, yüzde ve ayaklarda ödem, bilişsel
aktivitede yavaşlama şikayetleri mevcut. Muayenesinde kuru cilt, pretibial ödem,
apatik yüz görünümü, seste kabalaşma var. Alkol, ilaç kullanımı yok. Laboratuvarında
ast:209 alt:152 alp:59 ggt:67 ck:5691 amilaz:70 ldh:435. Abdomen usg normal. İleri
yapılan incelemede bakır:74 seruloplazmin:20 alfa 1 antitripsin:134 24 saat idrarda
bakır:3,2; Igg:1250 ıgm:59,9; Ferritin:43,6; Hbsag, anti hcv: negatif; Ama, anti lkm:
negatif; Kol:211 ldl:137 Hdl:49 tg:125; Çölyak markerları negatif; Tsh:380,7
Endokrinolojiye yönlendirilen hastanın tsh:>500,00 ft4:<0,4 anti tpo:>1000,00Kliniğine
miks ödem koması –hipotiroidizm tansıyla interne edildi. Lt4 150 mcg tedavisi
başlandı. Tiroid ultrasonunda; tiroid bezi parankimi ağır heterojen görünümlü (diffüz
tiroidit?).Tiroid bezi isthmusunda bir adet nodül. Tedavi takibinde tft normal aralığı
gelmesiyle transaminaz değerlerinde gerileme oldu. Hashimoto tiroidit olarak kabul
edilen hasta lt4 150 mcg devam edildi. Laboratuvar sonucunda tsh:1,4 ft4:1,6 ft3:4,6
iken ast:34 alt:30 alp:62 ggt:37 t.bil:0,76 d.bil:0,22 olarak takip edildi. Muayenesinde
bilişsel aktivite küntlükde gerileme, kilo kaybı,pretibial ve periorbital ödemde azalma
oldu.
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TARTIŞMA: Hashimoto tiroidit ile diğer otoimmun hastalıkları birlikte görülmektedir.
Hastalıklar arasında kronik otoimmun gastrit,kronik hepatit,primer biliyer siroz gibi
gastroenterolojik hastalıkları sayılır. Subklinik hipotiroid veya aşikar hipotiroidizm de
temel tedavi lt-4 ile replasman yapılmasıdır. Bazı çalışmalarda TSH düzeyinin 2,5-4,5
mU/mL olmasıyla aterojenik lipitler,bozulmuş endotelyal fonksiyon,intima media
kalınlığı gibi faktörlerde faydalı olduğu görülmüş olup tedavinin gerekliliği açısından
yeterli klinik bilgi bulunmamaktadır.Hipotroidizm mortal seyredebilecek hastalık olup
tedavi edilmesiyle komplikasyonlarında gerileme görülmektedir.
Tablo-1:LT-4 tedavisi altın laboratuar değerlerindeki değişim:
TSH

FT3

>500

FT4

AST

ALT

BİLİRUBİN

<0,4

204

246

0,6

CK
4293

LDH

LT4 DOZU

752

150

742

150

477,4

1,01

0,4

190

138

0,6

383,4

1,6

0,6

335

331

0,4

832

150

322,1

1,5

0,6

159

172

0,8

609

150

200,4

2,5

0,89

89

101

0,5

503

150

175,4

2,5

0,88

69

81

0,4

486

150

1,4

4,6

1,6

34

30

0,7

253

150

1842
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OSMOTİK DEMİYELİNİZASYON SENDROMU: VAKA SUNUMU
1Oktay

ÜNSAL, 1Suat AKGÜR, 1Mehmet Fethullah AYDIN,
ORUÇ, 1Abdülmecit YILDIZ, 1Alparslan ERSOY,
1Mahmut YAVUZ, 1Kamil DİLEK, 2Yasemin Aydoğan ÜNSAL,
1Mustafa GÜLLÜLÜ
1Ayşegül

1Uludağ

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji Anabilim Dalı, Bursa
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
2Uludağ

GİRİŞ: Osmotik demiyelinizasyon sendromu, hiponatremik hastalarda serum sodyum
düzeylerinin hızla düzeltilmesi sonucunda ortaya çıkan beyinde hasar oluşumu ile
karakterize bir komplikasyondur. Bu olgu sunumunda acile bilinç bulanıklığı, konuşma
bozukluğu, bulantı ve kusma şikayeti ile başvuran 25 yaşında kadın hastada
saptanan, hiponatreminin hızla yükseltilmesi sonucunda ortaya çıkan osmotik
demiyelinizasyon sendromundan söz edilmektedir.
VAKA SUNUMU: Non-klasik konjenital adrenal hiperplazi nedeniyle Endokrinoloji
kliniği takibinde olan 25 yaşında kadın hasta, 2 gün önce başlayan bilinç bulanıklığı,
anlamsız konuşma, bulantı, kusma şikayetiyle acile başvurdu. Fizik muayenesinde
vital bulguları stabil, glaskow koma skalası(GKS) 15 olan hastanın laboratuvar
tetkikinde serum glukozu 99 mg/dL, sodyum 106 mEq/L, potasyum 4.1 mEq/L olarak
saptandı. Acil serviste akut semptomatik hiponatremi düşünülerek 2 kez %3
hipertonik NaCl sıvısı 150 mL 20 dk.’da infüzyon uygulanmıştı. Hasta hiponatremi
etiyolojisi ve tedavisi açısından nefroloji kliniğine interne edildiğinde, acile
başvuruşundan 13 saat sonra serum sodyumu 131 mEq/L olarak saptandı. Acilde
başlanan izotonik salin solüsyonu stoplandı ve %5 dextroz solüsyonu infüzyonu
başlandı. Hastaya non klasik adrenal hiperplazi nedeniyle başlanan deksametazon
tedavisi 10 mg metilprednizolon şeklinde değiştirildi. Acil başvurusundan yaklaşık 56
saat sonra hastada ani başlayan apati, dezorganize konuşma, oryantasyonkooperasyon kaybı, soruları cevaplayamama gibi nörolojik semptomlar gelişti.
Değerlendirilen kraniyal MR’da ekstrapontin myelinolizis ile uyumlu bulgular saptandı.
Jeneralize tonik-klonik nöbet geçiren hastaya nöroloji kliniği önerisi ile intravenöz
diazepam ve levatirasetam yapıldı. Takiplerinde GKS düşüklüğü nedeniyle yoğun
bakımda izleme alınan hastaya etiyolojik inceleme amacıyla nöroloji kliniğini
tarafından lomber ponksiyon yapıldı, patolojik sonuç saptanmadı.
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%5 dextroz infüzyonu ile takip edilen hastanın serum sodyum düzeyi 129 mEq/L
olması üzerine hedef sodyum değeri ilk başvurunun 15 meq/L fazlası (121 mEq/L)
olacak şekilde desmopressin 1 mcg intravenöz olarak tedaviye eklendi.
Desmopressin dozu 6 saat aralıklarla bakılan sodyum değerine göre 4 mcg’ a kadar
çıkıldı. Takiplerinde sedatize edici ilaçları kesildi ve yoğun bakım yatış endikasyonu
kalmayan hastanın takibine nefroloji servisinde devam edildi. Uyku bozukluğu,
ağlama nöbetleri olan hastanın tedavisi psikiyatri tarafından düzenlendi. Klinik
muayenesinde osmotik demyelinizasyon bulguları olmayan, son bakılan sodyum
değeri 140 mEq/L olan hasta psikiyatri ve nöroloji kliniğinin önerileriyle taburcu edildi.
TARTIŞMA: Osmotik demiyelinizasyon ender ve tehlikeli bir komplikasyon olup,
hiponatreminin sıklıkla hızlı tedavi edilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Hekimlerin
serum ozmolaritesindeki hızlı değişikliklerin fatal sonuçlarının farkında olması ve
güvenli hız ve aralıklarda ozmolarite değişikliklerinin sağlanması önem taşımaktadır.
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POSTPARTUM TİROİDİT, LENFOSİTİK HİPOFİZİT BİRLİKTELİĞİ: VAKA
SUNUMU
1Selçuk

BARDAK, 1Hatice BEYAZAL POLAT,
Alptekin DEMİRCİ, 1Teslime AYAZ

1Mehmet
1Recep

Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Rize

Postpartum tiroidit (PPT), gebelikten önce bilinen tiroid hastalığı olmayan kadınlarda
doğumdan yada düşüklerden sonraki ilk yıl içinde ortaya çıkan otoimmün kökenli
geçici tiroid disfonksiyonudur. En sık post partun 4. aydan sonra görülür. Otoimmun
lenfositik hipofizit, otoimmun olduğu düşünülen oldukça nadir görülen bir hastalıktır.
Başta otoimmun tiroid hastalıkları olmak üzere diğer otoimmun endokrin ve endokrin
dışı hastalıklar ile ilişkilidir. Kadınlarda daha sık görülen lenfositik hipofizit gebeliğin
son trimestrinde ve post partum ilk 6 ayında daha sık tanınmaktadır. Burada post
partum dönemde tanı konulan post partum tiroidit ve lenfositik hipofizit olduğunu
düşününülen vaka sunuldu
VAKA: 29 yaşında kadın hasta, İç Hastalıkları Polikliniğine halsizlik, yayın vücut
ağrısı, karın ağrısı,ateş şikayeti ile başvurdu. Dört ay önce normal vaginal yolla
doğum yaptığını öğrenildi. Doğum sırasında ve sonrasında bir problen yaşanmadığı,
aşırı kanaması olmadığı anamnezde alındı. Hastanın doğuma kadar levotiroksin 25
microgram kullandığını, doğum sonrası bıraktığı anlaşıldı. Hasta son 10 güne kadar
bebeğini emzirdiği, sonrasında sütü kesildiği öğrenildi. Sistemik sorgusunda baş
ağrısı, görme bozukluğu yoktu. Sistemik muayenesi; genel durum orta-kötü, arteriyal
tansiyonu 80/40 mmHg, aksiler ateşi: 38,1 C idi, diğer muayene bulguları normaldi.
Görme alanı muayenesi normaldi. Hastanın tan kan sayımı, tam biyokimyası
normaldı.ST3:7,70 pg/ml), ST4:1,58ng/dl, TSH<0.01µIU/ml ve kortizol <1.0mcg/dl, 2
kez bakılan kortizol<1mcg/dl, AntiTPO: 112 IU/ml, AntiTG: 204 IU/ml, ACTH: 13pg/ml
olarak ölçüldü. Diğer hipofiz hormonları normal olarak ölçüldü. Tiroid USG: Yer yer
psödonodüller izlendi. Tiroid sintigrafisi: Tiroid bezinde aktivite tutulumu izlenmemiştir.
Hipofiz MR: Gland parankim ekosu tüm serilerde heterojen olarak izlenmiştir.
Posterior sol parasantral düzeyde 3mm mikro adenomla uyumlu odak izlendi. Hasta
bu haliyle post partum tiroidit, lenfositik hipofizitis olarak kabul edildi. Hastanın genel
durumunu bozan faktörün post partum tiroidite bağlı tirotoksikozun sürrenal krize
neden olabileceği düşünüldü. Hastaya proppranolol, iv sıvı ve stres dozunda steroid
başlandı. Tedavinin sonunda hastanın vital bulguları stabil seyretti. Hastaya steroid
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azaltılıp idame dozuna geçildi. Hastanın iki ayın sonunda TSH: 47 µIU/ml oldu. Klinik
olarak stabil olduğu görüldü. Hastaya levotiroksin eklendi.

TARTIŞMA: Otoimmünite, birden fazla endokrin bezi etkileyebilir. Otoimmun tiroid
hastalıkları ve otoimmun hipofiz hastalıkları birlikte görülebilir. Post partum tiroidit ve
lenfositik hipofizit birlikteliği nadir görülen bir durumdur. Klinik bulgular varlığında bu
birliktelik akla gelmelidir.
ANAHTAR KELİMELER: Lenfositik hipofizit, post partum tiroidit

363

15. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 4. Bursa Aile Hekimliği Kongresi

364

02 – 04 Mart 2019, Uludağ
PB103
2007 İLE 2017 YILLARI ARASINDA SADECE TEK BÖBREĞİ KULLANILAN
KADAVRA VERİCİLERİN 1 YILLIK GREFT SAĞ KALIMININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
1Ersin

ELGİN, 2Abdülmecit YILDIZ, 2Ayşegül ORUÇ, 2Suat AKGÜR,
ÜNSAL, 1Sahriye KESKİN, 1Rafet OFLAZ, 1Kerem SELİMOĞLU,
3Kaan GÖKÇE, 1İlknur ARSLAN, 4Mert KARACA, 5Mehmet Çağatay ÇİÇEK,
5Kadir Ömür GÜNSEVER, 6N.Sümeyye GÜLLÜLÜ, 5Hakan VURUŞKAN,
2Alparslan ERSOY
2Oktay

1Bursa

Uludağ Üniversitesi Organ Nakil Merkezi, Bursa
Uludağ Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı, Bursa
3Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa
4Bursa Uludağ Üniversitesi İmmünoloji Bilim Dalı, Bursa
5Bursa Uludağ Üniversitesi Üroloji Bilim Dalı, Bursa
6Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ad, Bursa
2Bursa

AMAÇ: 2007-2017 yılları arasında sadece tek böbreği kullanılan kadavra vericilerin,
kullanılan böbreklerinin 1 yıllık greft sağ kalımını araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM: 2007-2017 yılları arasında; kadavra vericisinin sadece tek böbreği
kullanılan, 112 böbrek greft nakli yapılmıştır. Nakil yapılan böbrek greftleri’ nin nakil
sonrası alıcılarının; doku uyumu, sağ ve sol böbrek kullanımı, cinsiyeti ve alıcıların 60
yaş altı ve 60 yaş üstü değerleri değerlendirilerek 1 yıllık greft sağ kalımı retrospektif
olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezinde
sadece tek böbreği nakil edilen 112 böbrek nakli yapıldı. Bu nakilerin 61’i erkek, 51’i
kadın hastadır. Nakillerin 68’i sağ böbrek, 44’ü sol böbrektir. 112 böbrek naklinin 1
yıllık greft kaybı 21 ‘dir. Greft kaybı olan hastaların 15’i erkek 6‘sı kadın hastadır.
Nakil olan hastaların 1 yıl içerisinde 7 ‘si ölmüştür. Bunların 6’si erkek 1’i kandındır.
Nakil olan hastaların 4 ünde rejeksiyon gelişmiş ve bunların 4’üde erkektir. 10
hastaya ise nefrektomi yapılmış. 5’i erkek 5’i kadındır. Böbrek nakli olan 25 hastanın
kreatinin değeri 1,5 ve üstündedir, Hastaların 18’i erkek 7’si kadındır. 66 hastanın
kreatinin değeri 1,5 ve altındadır. Hastaların 28’i erkek 38’i kadındır.
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Sadece tek böbreği nakil edilen böbrek vericilerinin sağ ve sol böbreklerinin 1 yıllık
greft kaybına baktığımızda; sağ böbrek nakli yapılan 68 hastanın 13’ünde greft kaybı
varken, sol böbrek nakli yapılan 44 hastada ise 8 greft kaybı vardır.
Doku uyumlarına göre greft kayıpları değerlendirildiğinde; 1 doku uyumlu 17 hastanın
5’inde greft kaybı yaşanmış bunların 2’si kadın 3’ü erkektir. 2 doku uyumlu 49
hastanın 8’inde greft kaybı yaşanmış bunların 2’si kadın 6’sı erkektir. 3 doku uyumlu
34 hastanın 5’inde greft kaybı yaşanmış bunların 1’i kadın 4’ü erkektir. 4 doku uyumlu
5 hastanın 1’inde greft kaybı yaşanmış greft kaybı yaşayan 1 hasta erkektir. 5 doku
uyumlu 5 hastanın 2’sinde greft kaybı yaşanmış bunların 1’i kadın 1’i erkektir. 6 doku
uyumlu 2 hastada greft kaybı yaşanmamıştır.
Merkezimizde sadece tek böbreği nakil edilen, alıcı hastaların 60 yaş ve üstü nakil
olan hasta sayısı: 11 dir. Hastaların 1 yıl içindeki greft kaybı 4 dür. 60 yaş altı nakil
olan alıcı hasta sayısı: 101 dir. Nakillerden 17’sinde 1 yıl içerisinde greft kaybı
yaşanmıştır.
SONUÇ: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi organ nakil merkezinde son 10
yılda sadece tek böbreği nakil edilen vericilerinin doku uyumu, sağ ve sol böbrek
kullanımı, cinsiyeti ve alıcıların 60 yaş altı ve 60 yaş üstü değerleri değerlendirilerek 1
yıl içinde greft sağ kalımı değerlendirildiğinde ; 112 böbrek naklinin 21 inde greft kaybı
yaşandığı ve sadece tek böbreği nakil yapılan kadavraların başarı oranı %81,25
bulunmuştur Greft kaybı olan hastaların 15’i (%71,4’ü) erkek, 6‘sı(28,5’i) kadın
hastadır. ve kadın hastalara nazaran erkek hastalarda 1 yıllık greft kaybı daha fazla
olduğu da aşikardır.
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OLGU SUNUMU: HCV ENFEKSİYONU TEDAVİSİNİN DİRENÇLİ EPİLEPSİ
NÖBETLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
1Fatih
3Yıldız

Oğuz ÖNDER, 2Deniz YANIK, 2Öykü BEYAZ, 2Fuat Barış BENGÜR,
KAYA, 2Yıldız OKUTURLAR

1Acıbadem

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Atakent Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği,
İstanbul
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Atakent Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği,
İstanbul
3Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Atakent Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
GİRİŞ: Hepatit C virüsü (HCV) çoğunluğu romatizmal veya otoimmün olan çeşitli
ekstrahepatik bulgular gösteren hepatotropik ve lenfotropik bir virüstür. Hepatit C
virüsü ile enfekte olmuş hastaların beyin omurilik sıvısında ve beyin dokusunda HCV
saptandığından, bu enfeksiyonun santral sinir sistemini de etkileyebildiği
düşünülmektedir. Kronik HCV enfeksiyonunda santral sinir sistemi tutulumunun
belirtileri yorgunluk, depresyon ve bilişsel bozukluk olarak görülebilir. Bilişsel
bozuklukların daha önce hepatik ensefalopati gelişimi ile ilişkili olduğu düşünülmüştür.
Ancak, son yapılan çalışmalarda kronik bir karaciğer hastalığı veya hiperamonyemi
olmadan da bilişsel bozukluklar olduğu gözlenmiştir. Bazı çalışmalarda HCV'nin
ortadan kaldırılmasından sonra hastaların nörolojik durumundaki ve MRI
bulgularındaki iyileşmeler, bilişsel bozuklukların HCV virüsüne bağlı olabileceğini
düşündürmektedir. Ancak halen, epilepsi ve HCV enfeksiyonu ilişkisi ile ilgili kanıtlar
yetersizdir. Bu çalışmada, dirençli nöbet öyküsü ile birlikte HCV enfeksiyonu olan bir
olguyu sunuyoruz.
OLGU: 10 yıldır bilinen epilepsi tanısı olan, senkop ve dirençli epilepsi nöbeti
şikayetiyle nöroloji kliniğine başvuran 68 yaşında erkek hastanın, başvuru anında
yapılan nörolojik muayenesinde bilinci açık nörolojik defisiti yoktu. Hastanın haftada
en az 2 nöbet geçirdiği ve ilaçlarını çok düzenli kullandığı öğrenildi. EEG sonucu
yapılan değerlendirmede, keskin dalga deşarjı ve spike görünümlü dalgalar mevcuttu.
Hastanın çekilen kontrastsız MR görüntülemesinde: hiperintense sinyal görünümü
saptandı. Karaciğer fonksiyon testlerinde (KCFT) yükseklik (AST 96 İU/L, ALT
178İU/L, GGT 316 İU/L) saptanan hastanın antiepileptik ilaçları yeniden düzenlendi.
Ancak bir ay sonra bakılan kontrol KCFT kan değerlerinde yüksekliğin devam etmesi
üzerine (AST 133 İU/L, ALT 231 İU/L, GGT 167 İU/L) gastroenteroloji polikliniğine
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yönlendirilen hastada Anti HCV pozitifliği ve HCV RNA PCR düzeyi 2075000 İU/ml
olarak saptandı. HCV genotip 1b olduğu görüldü.
Hepatit C tedavisi başlanan hastanın HCV tedavisini takiben dört ay içerisinde dirençli
epilepsi nöbetleri daha az ilaç kullanımı ile kontrol edilebilir hale geldi.
SONUÇ: HCV enfeksiyonu ile epilepsinin bir arada görüldüğü bu olguda, virüs
eliminasyonu sonrası epilepsi nöbetlerinin daha az ilaç kullanımı ile kontrol edilebilir
hale geldiğini gözledik. Literatürde HCV ve nörokognitif fonksiyonlar üzerine
çalışmalar var iken, HCV’nin direkt olarak epilepsi nöbetleri üzerine etkisi henüz
gösterilmemiştir. Bu konuda daha ayrıntılı ve kontrollü çalışmalar yapılması klinik
pratik ve uygulamaların geliştirilmesi açısından önemlidir.
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TRANSPLANTE BÖBREKTE ERKEN DÖNEM RENAL ARTER STENOZLU VAKA
SUNUMU
1Suat

AKGÜR, 1Abdülmecit YILDIZ, 1Oktay ÜNSAL,
Fethullah AYDIN, 1Ayşegül ORUÇ, 2Ömer Fatih NAS,
1Alparslan ERSOY
1Mehmet

1Uludağ
2Uludağ

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Anabilim Dalı, Bursa
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Bursa

GİRİŞ: Transplante renal arter stenozu (TRAS) böbrek transplantı sonrası en yaygın
görülen vasküler komplikasyondur. TRAS dirençli hipertansiyon, böbrek fonksiyon
bozukluğu hatta graft kaybına yol açabilmektedir. Biz de burada kadeverik nakil
sonrası erken dönemde meydana gelen transplante böbrekte renal arter stenozu olan
bir vaka sunmayı amaçladık.
OLGU: 51 yaşında kadın hasta, 25 yıl önce nefrolitiazis nedeniyle operasyon ve uzun
süreli hipertansiyon öyküsü ile kronik böbrek hastalığı tanısı mevcut.2014’den beri
haftada 3 gün kronik hemodiyaliz tedavisi almakta iken 10 Haziran 2016’da 35
yaşında kadaverik vericiden 1 DR uyumlu böbrek nakli gerçekleştirildi. Postoperatif 4.
Gününde yapılan renal arter doppler USG’de renal arter ve ven açık izlendi.
Müdahele gerektirmeyen perirenal hematomu olan ve başka komplikasyon
gelişmeyen hasta, 1.46 mg/dL kreatinin değeri ile Temmuz 2016’da taburcu edildi.
Postoperatif 3. ayında nefes darlığı, tedaviye dirençli tansiyon yüksekliği şikayetleri ile
acil servise başvuran hastanın fizik muayenede; tansiyon arteriyel 200/100 mmHg,
vücut ısısı 36,5 derece ve nabız 105 atım/dakika saptandı. Dil mukozası ıslak,
akciğerde bilateral orta zona kadar ralleri, kardiyovasküler sistem muayenesi doğal ve
bilateral 3+ pretibial ödemi olan hastaya furosemid ve nitrogliserin infüzyonu yapıldı.
Laboratuar incelemesinde üre 103 mg/dL, kreatinin: 1.3 mg/dL, serum sodyumu 134
meq/L, serum potasyumu 4,1 meq/L, tam idrar tetkikinde dansite 1020, protein
negatif, idrar mikroskopisinde patolojik özellik yoktu. Pulmoner emboli ön tanısı ile
akciğer ventilasyon ve perfüzyon sintigrafisi çekildi. Her iki akciğerin perfüzyonu
normal sınırlar içinde olup pulmoner tromboemboli lehine değerlendirilebilecek
segmental veya subsegmental perfüzyon defekti saptanmadı. Ekokardiyografi normal
saptandı. Furosemid tedavisi ile ödemleri gerileyen kilosu azalan hastaya ramipril
(ACEi) tedavisi 5 mg/g başlandı. Takiplerinde tansiyonları 130/80 mmHg olan hastada
idrar çıkışında azalma(250 cc/gün), kilo artışı ve kreatinin değerinin 6,1 mg/dL olması
nedeniyle; renal ven trombozu, akut rejeksiyon, renal arter stenozu (pulmoner flash
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ödem ile hipertansif ataklar, ACE-i sonrası kreatinin artışı) ön tanıları düşünüldü.
Ayrıca takrolimus düzeyi 25.4 ng/mL saptanan hastada takrolimus toksisitesi
düşünülerek ilaç dozu azaltıldı. Hastaya aralıklı hemodiyafiltrasyon yapıldı. Yapılan
renal arter doppler USG incelemesinde RI değeri 0.49 ölçüldü, renal arterin bir
segmentinden ölçülen hız değeri 300 cm/sn saptanan hastada bulgular renal arter
stenozunu temsil edebileceği için renal anjiografi çekildi. Anjiografide; sağda
transplant böbreğin renal arter orifisinden itibaren yaklaşık 2-2.5 cm devam eden
renal arter kalibrasyonunda %60-70 oranında diffüz azalmaya neden olan darlık
görünümü saptandı. Hastaya girişimsel radyoloji tarafından transplant renal arter
orifisindeki darlığa infraaortik stent (balon ekspandable) yerleştirildi. İşlem sonrası
takiplerinde tansiyonları ilaçsız regüle olan, üre değerleri 152 mg/dL’den 60 mg/dL’ye,
kreatinin değerleri 6.1 mg/dL’den 0.95 mg/dL’ye gerileyen, diürezi açılan hastada
diyaliz ihtiyacı ortadan kalktı.
SONUÇ ve TARTIŞMA: TRAS posttransplant sonrası görülen vasküler
komplikasyonların en yaygın nedenidir. Genellikle posttransplant geç dönemlerde
görülmekle birlikte postop erken dönemlerde de dirençli hipertansiyon,
açıklanamayan akciğer ödemi ve ACE-inhibitörü sonrası kreatinin değerlerinde artış
olmasıyla akla getirilebilecek ve spesifik tedavisi ile dramatik olumlu sonuçlar
gösteren bir durumdur.
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PB108
AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE BAŞVURAN GEBELERDE HBsAg, Anti- HBs Ve
Anti HCV Pozitifliği
1Esra

ÇANAKPINAR, 2Sibel BAKTIR ALTUNTAŞ

1Esenyurt
2Esenyurt

17 No’lu Aile Sağlığı Merkezi Esenyurt, İstanbul
Merkez Aile Sağlığı Merkezi Esenyurt, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Hepatit B virüsü enfekte kan, tükrük, vajinal /semen gibi vücut
sıvıları veya perkutan ya da mukozal temas ile bulaşmaktadır.(1,2) Perinatal
enfeksiyon yüksek endemik ülkelerde bulaşın başlıca yolu iken, ülkemizinde içinde
bulunduğu orta endemik ülkelerde özellikle erken çocukluktaki horizontal geçiş en
yaygın bulaş yoludur (3,4). Hepatit B virüsü için maternal taşıyıcılık oranı coğrafi
bölgelere bağlı olarak değişmekle birlikte %0,5-15 arasındadır. HCV’nin de yapılan
çalışmalarda vertikal geçişinden bahsedilmektedir. Perinatal bulaşı önlemek için
henüz geçerli bir koruma önerisi de yoktur (4). HCV için geliştirilmiş bir aşı veya
gebelikte uygulanabilecek uygun bir tedavi yoktur. HBV ve HCV’nin bu şekilde bulaş
yolları göz önüne alındığında doğurganlığın oldukça yüksek olduğu İstanbul Esenyurt
ilçesinde yaşayan Aile Sağlığı Merkezlerinde takip edilen gebe popülasyonunda yaşla
birlikte HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV pozitiflik oranlarının saptanması amaçlandı.
GEREÇ ve YÖNTEM: Bu retrospektif çalışmaya, 2018-2019 yılları arasında İstanbul
Esenyurt bölgesinde Aile Sağlığı Merkezlerine başvuran 297 gebenin yaş, HBsAg,
Anti-HBsAg ve Anti-HCV bilgileri retrospektif olarak laboratuvar kayıtlarından tarandı.
Anti-HBs düzeyinin 10 IU/mL’ den yüksek olması pozitif olarak kabul edildi.
SONUÇ: Polikliniğe başvuran 17-44 yaş arası 297 gebenin yaş ortalaması 28,9 yıl idi.
HBsAg, Anti-HBs ve anti-HCV seropozitiflik oranları sırasıyla %2.4, %31.3 ve %0.7
olarak bulunmuştur. HBsAg negatif olanların yaş ortalaması 28 iken pozitif olanların
yaş ortalaması ise 35 idi. Anti-HBs negatif olanların yaş ortalaması 30 iken, anti-HBs
pozitif olanların yaş ortalaması ise 25 idi. HBsAg ve Anti-HBs seropozitiflik oranları
yaş dağılımına göre değerlendirildiğinde tüm yaş grupları arasındaki fark anlamlı
idi.(p<0,001). Yaşın artmasıyla HBsAg pozitifliğinde artış görüldü.(p=0.005) Ancak
Anti-HBs pozitifliği yaşla birlikte azaldı.(p=0.000) Anti-HCV oranlarında saptanan fark
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05) ( Tablo1.)
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Türkiye’deki HBsAg seroprevalansı, bölgeden bölgeye değişmek üzere %3,9-12,5
olarak belirlenmiştir (5). Gebelerde ise HBsAg pozitifliği %1,9 ile %8,4 arasında
değişmekte olup ortalama %4,4’tür (6). Çalışmamızda ise HBsAg pozitiflik oranı %2,4
idi. Son 20 yılda yapılan çalışmalar içinde en yüksek oranın %9.3 ile Sırmatel’in 2008
çalışmasıdır(8). Anti-HBs pozitif olan n=93 %31.3 gebe vardı AntiHBs
seroprevalansının artarken HBsAg seroprevalansının azalması; uygun şekilde Hepatit
B aşılaması yapıldığında bu hastalıktan korunmanın mümkün olduğunu
göstermektedir. Anti HCV oranı ise %0,7 olarak bulunmuştur bu oran Gönen ve ark
yaptığı ve %0,6 oranını bulduğu çalışmaya benzerdi.(9) Anti HCV oranının yurtdışı
çalışmalara göre düşük olmasının nedeni olarak ülkemizde kadınlarda çok eşliliğin
yaygın olmaması ,ıv ilaç kullanımının az olması ile açıklanabilir.
TARTIŞMA: Endemik bölgelerde perinatal bulaş önemini koruduğundan, bu
bölgelerdeki gebelerde HBV ve HCV’nin araştırılması ve bu enfeksiyona karşı
koruyucu önlemlerin alınması gerekli görülmektedir. Aşı ile %95 e yakın koruyuculuğu
olan HBV enfeksiyonu yüksek morbidite ve mortaliteye neden olması nedeniyle
önemli bir halk sağlığı problemi olmaya devam etmektedir. Gebe ve yenidoğanı bu
enfeksiyonların risklerinden korumak için doğurganlık çağındaki kadınlara hepatit B
aşısının yapılması HCV taraması yapılması uygun olacaktır.
Tablo1: HBsAg, Anti HCV ve Anti HBs pozitif ve negatif olan gebelerin yaş gruplarına
göre dağılımı
YAŞ

HBsAg(+)
n(%)

HBsAg
(-)
n(%)

<20

0(0,0)

14(100)

20-29

1(0,6)

30-39
>40
Topla
m

Anti
HCV(+)
n(%)

Anti HCV(-)
n(%)

AntiHBs(
+)
n(%)

0(0,0)

14(100)

8(57,1)

6(42,9)

157(99,4)

1(0,6)

157(99,4)

76(48,1)

82(51.9)

4(3,8)

101(96,2)

0(0,0)

105(100)

18(17,1)

87(82,9)

2(10,0)

18(90,0)

1(5)

19(95)

2(10)

18(90)

7(2,4)

290(97,6)

2(0,7)

295(99,3)

102(34,3)

AntiHBs(
-)
n(%)

195(65,7)
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PANNİKÜLİT OLAN HEMAFAGOSİTİK SENDROMLU OLGU SUNUMU
1Ezel

ELGÜN

1Uludağ

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

GİRİŞ: Hemafagositik sendrom kontrolsuz bir immun yanıt sonucu olan, immun
sistemin aşırı aktivasyonu ile karakterize nadir bir durumdur. İki ana tipi olup; Primer
de erken çocukluk döneminde, genetik mutasyonlardan kaynaklanır. Sekonder
;herhangi bir yaşta altta yatan nedenden olmaktadır.İnfeksiyon,malignite,romatoljoik
hastalıklar,ilaç reaksiyonu sayılabilir.
Tanı kriterlerinde 1-HLH ile uyumlu moleküler tanı veya X e bağlı lenfoproliferatif
sendrom 2-ateş, splenomegali, sitopeni, hepatit den en az 3 ve hemafagositoz,
yüksek ferritin, yüksek Il-2R,düşük veya saptanamayan NK hücre aktivitesinden en az
1 olmasıyla tanı konur. Hipertrigliseridemi, hipofibrinojemi, hiponatremi destekleyici
bulgulardır.
Hemafagositik sendrom bilinen organ tutulumlarına ek olarak izole organ tutulum ile
atipik olgular olabilir. Pannikülit cilt tutulumu olup subkutan nodül ve plaklar şeklinde
yağ dokusunu tutan heterojen inflamatuar hastalıktır Cilt tutulumlu - Hemafagositik
sendromun nadir nedeni subkutan pannikülit-like Tcell lenfoma .Genelde genç
yaşta;erkek kadın görülme olasılığı eşittir. Ateş,splenomegali,transaminaz yüksekliği
eşlik edebilir.Burada pannikülit olan hemafagositik sendromlu olgu sunulması
amaçlandı.
OLGU: 62 yaş erkek hasta 6 aydır bilateral alt ve üst ekstremitesinde ağrısız mor
kırmızı renkte plaklar ve sert nodüller olup 15 gündür ülsere olmasıyla dermatoloji
polikliniğine başvurmuş.38 derece olan ateş yüksekliği olup ast:415 alt:356 ldh:1304
tg:204 wbc:2310 neu:1570 hg:11,1 plt:130 000 tümör markerları negatif;spep normal;
tbc için ppd:0 hepatit markerları negatif.Cilt biyopsi patolojisi nonspesifik
nonnekrotizan granülomatozis dermatit .Ateş yüksekliği,sitopeni,lenf nodları olup
lenfoma ön tanısıyla hematolojiye danışıldı.Ferritin 4243 beta-2 mikrogobulin:9399
fibrinojen:238 retikülosit %2 düzeltilmiş retikülosit:%1,5 tg:181 fe:41 tdbk:162
b12:984.Periferik yaymasında +2 toksik granülasyon mevcut;blast,atpik hücre
yok.PLT sayı ve sıklığı hemogram ile uyumlu Eritrositer seri normokrom normositer
,rulo şiştosit yok.Sitopeni öncelikle enfektif tabloya bağlandı. Viral markerlar negatif
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sed:10 crp:1,4 eko da infektif endokardit saptanmayıp enflamatuar patoloji
değerlendirilmeyip malignitiye sekonder ateş düşünüldü.
Batın btsinde kc 21 cm, dalak 15 cm uzunluğunda. Sağ inguinal bölgede 3x1,5 cm lap
saptanmış. PET-BT sinde aksillalarda küçük boyutlu lap. Sağ yüzeyel inguinal
bölgede (suv max:2,8) lenf nodu. Sol gluteus cilt altında nodul(suv max:2,9)
.Transaminaz ve ferritin yüksekliği olup hemokromatozis gen mutasyonu negatif.
ACE:77, toraks btsi ile göğüs hastalıkları pulmoner tutulum düşünmedi. Ana, anca:
negatif rf:0,3 ıgg:1440 ıga:313 ıgm:117 c3,c4 normal; göz hastalıkları üveit
saptamamış; paterji negatif romatolojik hastalık düşünülmedi. Kemik iliği biyopsi
patolojisinde megakaryositer seri hiperplazisi, histiosit artışı ve eritrofagısitoz
gösteren normosellüler kemik iliği. Sağ inguinal lap eksizyonal biyopsi patolojisi:
sinuslerde histiosit infiltrasyonu(sinus histiositozis) gösteren lenf nodu. Dermatoloji
subkutan pannikülit-like Tcell lenfoma ön tanısıyla kortikosteroid başlandı. Ateş,
splenomegali, ast:287 alt:219 tg:452, pansitopeni fibrinojen:169 beta-2
mikroglobulin:9779 olup hemafagositik sendrom kabul edildi.3 gün 1 gr pulse
devamında idame 90 mg kortikosteroid uygulandı.200 mg siklosporin, 2 gün 1 mg/kg
/günIVIG uygulandı. Tedavi altında ateş devam etmesiyle toraks btsinde ipa
saptanmayıp aitpik pnömoni yorumlandı. ebv dna:550 cmv dna:111.Bronkoskopisinde
galaktomannon 12,4 kanda galaktomannan:13,8. Bilinç bozukluğu gelişen hastanın
pco2:77 olup bpap uygulanmaya başlandı. Yoğun bakım endikasyonu olup dış
merkezdeki yoğun bakıma ünitesine sevk edildi.
TARTIŞMA: Tedavide pulse kortikosteroid ile başlanılabilir. Hızlı yanıt gözlenmezse
siklosporin, etoposid gibi kemoterapatikler eklenebilir. İnfeksiyon ve otoimmun
hastalıklarda IVIG yapılabilir. Reaktivasyonu veya yanıt alınamadığında plazmaferez,
kök hücre nakli yapılabilir. Sekonder formunda alt yatan neden de tedavi edilmelidir.
Hemafagositik sendrom nadir görülür; tanı kriterlerinin hepsini karşılamayan aitpik
hemafagositik sendrom gösterebilir. Kriterlerin hepsini karşılamayıp genel durum
bozulması üzerine steroid tedavisi tanıyı geciktirmektedir. Hastamızda tanı kriterleri
hastaneye yatışının 3.ayında birleştirilebilmiştir. Atipik hemafagositik sendrom tanısı
zor olmakla birlikte klinik gelişmeden tanınmalı tedavisi için yönlendirilmelidir. Erken
tanı ve tedavi mortaliteyi azaltmaktadır.
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PROTON POMPA İNHİBİTÖRÜ İLİŞKİLİ HİPOMAGNEZEMİ VAKASI
1Mehmet

1Ayşegül
1Uludağ

Fethullah AYDIN, 1Suat AKGÜR, 1Oktay ÜNSAL,
ORUÇ, 1Abdülmecit YILDIZ, 1Alparslan ERSOY

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Bursa

GİRİŞ ve AMAÇ: Proton pompa inhibitörleri (PPİ), asit ilişkili gastrointestinal
hastalıkların tedavisi ve önlenmesinde yaygın olarak kullanılan, en çok reçete edilen
ve reçetesiz satılan ilaçlardan biridir. PPİ'lar genellikle olumlu bir güvenlik profili ile iyi
tolere edilir ve histamin-2 reseptör antagonistlerine karşı üstün etkinliğe sahiptir. PPİ
ilişkili semptomatik veya asemptomatik hipomagnezemi, uzun süreli PPİ tedavisinin
nadir fakat ciddi sonuçları olabilen bir yan etkisidir. Ciddi advers etkileri arasında
tetani, aritmiler ve nöbetler bulunur. Uzun süreli kullanım için onaylanmış olmasına
rağmen, hipomagnezemi riski konusunda uzun vadeli güvenlik endişeleri gündeme
gelmiştir. Bildirilen PPİ ilişkili hipomagnezemiler ile birlikte PPİ’lar için çeşitli ilaç
güvenliği uyarıları yayınlanmıştır. PPİ ilişkili hipomagnezeminin altında yatan
patogenez net değildir ancak mevcut kanıtlar PPİ’ların intestinal magnezyum
emiliminin moleküler düzeyde bozulduğunu göstermektedir.Biz de PPİ ilişkili
hipomagnezemi ve hipomagnezemiye sekonder gelişen hipokalsemi ve hipokalemi
gelişen bir vaka sunmayı amaçladık.
OLGU: Hipertansiyon, koroner arter hastalığı, sjögren sendromu ve behçet hastalığı
tanıları mevcut olan 58 yaşında bir kadın hastanın rutin takibinde ellerde kasılma ve
uyuşma şikayetleri ile birlikte tetkiklerinde hipokalsemi saptanması üzerine yapılan
incelemesinde kreatinin: 0,75 mg/dL, magnezyum: 0,9 mg/dL, potasyum: 3,36 mg/dL,
kalsiyum: 7,7 mg/dL, fosfor: 3,6 mg/dL, sodyum: 143 mg/dL olarak saptandı. Hasta
mevcut hastalıkları nedeniyle kolşisin, prednizolon, klopidogrel, isosorbid mononitrat,
metoprolol, doksazosin, asetilsalisilat, trimetazidin, atorvastatin, essitalopram ve
esomeprazol kullanmakta idi. Diüretik tedavi almayan hastada ön planda PPİ
kullanımına bağlı hipomagnezemi ve hipomagnezemiye sekonder hipokalsemi ve
hipokalemi düşünüldü. Hastanın tedavisindeki esomeprazol kesildi. Dispeptik
yakınmaları için histamin-2 reseptör antagonisti ve hipomagnezemi için oral
magnezyum replasmanına başlandı. 3 hafta sonra yapılan kontrol muayenesinde
kasılma ve uyuşma şikayetleri gerilemiş olan hastanın tetkiklerinde kreatinin: 0,82
mg/dL, magnezyum: 2 mg/dL, potasyum: 4,75 mg/dL, kalsiyum: 9,6 mg/dL, fosfor: 4,7
mg/dL, sodyum: 142 mg/dL olarak saptandı. Dispeptik yakınmaları için histamin-2
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reseptör antagonisti tedavisi ile takip edilen hastanın takiplerindeki magnezyum
düzeyinin normal sınırlarda kaldığı gözlendi.
SONUÇ: Uzun süreli PPİ kullanımlarında magnezyum, kalsiyum ve potasyum
düzeylerinin izlenmesi önemlidir. Hipomagnezemiye yatkınlık oluşturabilecek
durumlarda (renal tübülopatiler, loop diüretik kullanımı gibi) PPİ kullanımında
hipomagnezemi riskinin daha fazla olacağı da unutulmamalıdır.
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TİROİT DİSFONKSİYONU İLE NAFLD ARASINDAKİ İLİŞKİ
1Ruhşen

ÖZÇAĞLAYAN

1Balıkesir

Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Balıkesir

GİRİŞ: Non alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD), erkekler için ≥30 g alkol / gün
ve kadınlar için ≥20 g alkol / gün olarak tanımlanan aşırı alkol tüketimi olmayan
kişilerde hepatositlerde lipid damlacıklarının birikmesi ile karakterize yaygın bir
karaciğer hastalığıdır. Batı popülasyonunda NAFLD prevalansının yaklaşık% 30
olduğu bildirilmiştir. Hipertansiyon, dislipidemi, diyabetes mellitus (DM) ve santral
obezite NAFLD için iyi belirlenmiş risk faktörleridir. Tiroid hormonu enerji
homeostazında kilit bir rol oynar ve doğrudan glukoz ve lipid metabolizmasında rol
oynamaktadır.
YÖNTEM: Subklinik hipotiroidi; TSH normal değeri 0,5- 4 mIU/L dir. Hafif yüksek TSH
değeri (4.0–10.0 mU/L), YüksekTSH değeri (>10 mU/L) olarak kabul edilir. Subklinik
hipotiroidide sT4 düzeyi normalken TSH düzeyleri normal referans laboratuar
değerlerine göre artmıştır. Klinik olarak tezahür eden hipotiroidizm teşhisinde
azaltılmış sT4 konsantrasyonları ve yüksek TSH seviyeleri ölçülmektedir.
Hepatik steatoz için ultrason muayenesi ve kriterleri belirlendi. Ultrason muayeneleri
standart koşullar altında radyoloji uzmanlar tarafından yapıldı. Karaciğer boyutu ve
hepatik steatoz varlığı değerlendirildi. Karaciğer parankimi, dorsal eko zayıflaması,
diyaframın görselleştirilmesi ve intrahepatik damarları değerlendirme yeteneği göz
önüne alınarak renal parankimi ile karşılaştırıldı. Steatoz derecesi “yok” (derece 0),
“hafif(derece I), “orta” (derece II) ve “şiddetli” (derece III) sınıflarına atandı.
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; NAFLD’li hastalar ve olmayanlar arasında tiroid
fonksiyon testlerin karşılaştırmasının yapılması, aşikar hipotiroidi ve subklinik
hipotiroidizmin varlığında ultrasonda tanı konulan hepatik steatoz derecesi ile ilişkili
olarak tiroid fonksiyon testlerini incelemektir.
BULGULAR: Teşhise bağlı olarak hastalar iki gruba ayrıldı ve NAFLD'li olanlar ve
olmayanlar arasında bir karşılaştırma yapıldı. Çalışmada yaş ortalaması 40.7 ± 12.7
(40.0 ± 12.5, kadın; 40.3 ± 12.8, erkek) olan 254 hasta (% 47.2, kadın;% 52.8, erkek)
vardı. 156 hastada hepatik steatoz teşhisi kondu. Ultrasonografik olarak tanısı konan
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hepatik steatoz prevalansı erkeklerde (% 70.5; n = 110) kadınlardan (% 29.5; n = 46;
) anlamlı derecede yüksekti.
NAFLD grubunda hem BMI (p <0.0001) hem de bel kalça oranı (p <0.0001) açısından
anlamlı derecede yüksek değerler bulundu. ALT, AST, GGT biyokimyasal
parametreleri de hepatik steatozlu grupta anlamlı olarak daha yüksekti. Hipotiroidizm
% 5 (n = 13) olguda teşhis edildi. Bunlardan 8 hasta klinik hipotiroidi ,5 hasta subklinik
hipotiroidi kriterlerini karşıladı. Hepatik steatozisli alt grupta hastaların % 6.4'ü (n = 10;
7 kadın, 3 erkek) hipotiroidizm ile uyumlu tiroid hormon seviyeleri sergilemiştir.
Bunlardan % 3.2 (5 hasta ) subklinik hipotiroidizm kriterlerini karşıladı . Hem hepatik
steatoz hem de yüksek serum transaminazları (n = 90) olan hastalar arasında 3 (%
3.3) hipotiroidizm ile uyumlu tiroid hormonu seviyeleri saptanmıştır.. Bunlardan ikisi
subklinik, biri klinik olarak tezahür eden hipotiroidizme ilişkin kriterleri karşıladı.
SONUÇ: Tiroid hormonu konsantrasyonlarına göre, sadece sT4 seviyeleri için anlamlı
bir fark vardı (p = 0.0.0003).TSH, sT3 için ortalama değerler gruplar arasında anlamlı
farklılık göstermedi. Ultrasonda tanı konulan hepatik steatoz derecesi ile ilişkili olarak
tiroid fonksiyon testlerine bakıldığında, TSH'de artan derecede steatoz derecesi ile
anlamlı bir artış vardı (p = 0.0027). Böyle bir fark, T3 veya T4 için gösterilemedi (p =
0.3475, p = 0.6203).Tiroid disfonksiyonu ile NAFLD arasındaki korelasyon bu
bağlamda yeni çalışmalarla desteklenmelidir.
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SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİNDEN BESLENME VE
SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERİ BELİRTİLERİ KONUSUNDAKİ TUTUM VE BİLGİ
DÜZEYİ
1Büşra

ATEŞ, 1Cansu KAYA, 1Nurcan ÇALHAN, 1İrem BALCI, 1Hicran YILDIZ

1Bursa

Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bursa

AMAÇ: Kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerde sindirim sistemi kanseri risk
faktörlerinden beslenme ve sindirim sistemi kanseri belirtileri konusundaki tutum ve
bilgi düzeyinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı
nitelikteki çalışmanın evrenini kız öğrenci yurdunda kalan tüm öğrenciler, örneklemini
ise bu öğrenciler arasından araştırmaya katılmayı kabul eden 183 öğrenci
oluşturmuştur. Çalışmada, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda
oluşturulan ve sosyodemografik özellikleri içeren anket formu, sindirim kanserinde
beslenmeye ilişkin risk faktörleri ve sindirim sitemi kanseri belirtileri ve bu belirtilere
ilişkin tutuma yönelik soruları içeren formlar kullanılmıştır. Veriler, SPSS 22.00
programında, yüzdelik ve ortalamalar ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Yaş ortalamaları 21,23±2,32 olan bireylerin %58.5’i yaşamının büyük
çoğunluğunu il merkezinde geçirmiştir. Öğrencilerin %41’inin annesi , %28.42ünün
babası ilkokul mezunudur. %80.92unun annesi ev hanımı, %58.4’ünün babası
emeklidir. %55.6’sı ailesinin ekonomik durumunu gelir gidere denk olarak
tanımlamıştır. %20.2’si düzenli olarak egzersiz yaptığını; %7.1’i her gün egzersiz
yaptığını ifade etmiştir. %26.2’si sigara, %20.2’si alkol kullanmaktadır. %17.7’si kronik
bir hastalığı olduğunu, %4.4’ü sürekli kullandığı ilaç bulunduğunu belirtmiştir.
%15.2’sinin ailesinde kanser olan birey, %23’ünün ailesinde kanserden ölen birey
bulunmaktadır. %39.3’ü sağlıklı beslenme konusunda eğitim almıştır. %14.8’i sağlıklı
beslenmeye yönelik herhangi bir diyet programı uygulamaktadır ve %2.7’sinin hekim
tarafından önerilen bir diyeti vardır. %11.5’i sindirim sitemi kanserli konusundaki bilgi
düzeyini yeterli bulmaktadır. Öğrencilerin en fazla tükettikleri gıdalar, çay, kola ve
kahve (%33.3), şeker ve şekerli yiyecekler (%30.1), salamura gıdalardır (%29).
Öğrencilerin en fazla bildiği belirtiler, açıklanamayan kilo kaybı (%59), gün içinde
dinlenme gereksinimi duyma(%54.1), cilt renginde değişikliğidir (sarı vb.) (38.8).
Öğrenciler, sindirim sitemi kanseri belirtilerinden açıklanamayan ağrı (Ağız, mide ve
karın gibi) (%15.3) ile artan halsizlik ve yorgunluk (%14.8) yaşadığı zaman hekime
başvuracağını ifade etmiştir.
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SONUÇ: Öğrencilerin sindirim sistemi kanseri risk faktörlerinden beslenme ve
sindirim sitemi belirtileri konusundaki bilgisi yetersizdir. Sindirim sitemi ve beslenme
ilişkisi ile sindirim sitemi belirtileri konusunda öğrencilere yönelik eğitimlerin yapılması
önerilmektedir. Anahtar kelimeler: Sindirim sitemi kanseri, belirti, tutum, öğrenci
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KOAH’TAN KORUNMA KONUSUNDAKİ TUTUM VE BİLGİ DÜZEYİNİN
BELİRLENMESİ
1Mehmet
1Bursa

AY, 1Hicran YILDIZ

Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bursa

AMAÇ: Bu çalışma, toplumdaki bireylerde KOAH’tan korunma konusundaki tutum ve
bilgi düzeyinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEM: Tanımlayıcı nitelikteki çalışmanın evrenini Konya İl
Merkez’indeki mahallelerden birinde yaşayan 18 yaş üstü yaklaşık 230 birey
oluşturmuştur. Bu bireyler arasından araştırmaya katılmayı kabul eden 148 birey
örneklemi oluşturmuştur. Çalışmada, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda
oluşturulan ve sosyodemografik özellikler ile KOAH belirtileri ve risk faktörlerini içeren
bir anket formu kullanılmıştır. Çalışma için yerel yönetimden izin alınmıştır. Veriler,
SPSS 22.00 programında, yüzdelik ve ortalamalar şeklinde değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Yaş ortalamaları 22.74±5.75 olan bireylerin %66.9’u kadın ve %10.8’i
evlidir. %64.2’si öğrencidir ve %70.3’ü yaşamının büyük çoğunluğunu il merkezinde
geçirmiştir. Bireylerin %33.1’i ilkokul mezunudur.%70.9’u ailesinin ekonomik
durumunu gelir gidere denk olarak tanımlamıştır. %19.6’sı düzenli olarak egzersiz
yapmaktadır. %24.3’ü sigara, %11.5’i alkol kullanmaktadır. %55.4’ünün kronik bir
hastalığı vardır ve bunlardan sadece %0.7’inin tanısı KOAH’dır. %5.4’ü ilaç
kullanmamaktadır.%26.4’ünün ailesinde kronik hastalığı olan bir birey bulunmaktadır
ve bunlardan %8.1’inin tanısı KOAH’dır. %42.6’sı KOAH konusunda bilgi sahibidir.
%20.7’si KOAH konusundaki bilgisini yeterli bulmaktadır. %56.1’i KOAH’ın tedavisi
olan bir hastalık olduğunu, %78.4’ü ölüme neden olan bir hastalıktır. %16.9’u ileride
KOAH olma ihtimalinin orta düzeyde olduğunu ifade etmiştir. Bu riskin nedeni olarak
%8.1 sigara kullanmasını ve yaşadığı çevredeki %2.7 hava kirliliğini göstermiştir.
Bireyler KOAH için en önemli risk faktörlerini sigara içme (%4.7) ile sigara içme ve
hava kirliliği (%2) olarak sıralamışlardır.
SONUÇ: Katılımcıların KOAH risk faktörleri hakkındaki bilgi ve farkındalığının düşük
olduğu saptanmıştır. Bu konuda topluma yönelik eğitimlerin düzenlenmesi
önerilmektedir.
ANAHTAR KELİMELER: KOAH, toplum, belirti, risk faktörleri, bilgi
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE OBEZİTE FARKINDALIĞININ BELİRLENMESİ
1Vahit

DALKIZAN, 1Hicran YILDIZ

1Bursa

Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bursa

AMAÇ: Bu çalışma, yurtta kalan üniversite öğrencilerinde obezite konusundaki
farkındalığın belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı
nitelikteki çalışmanın evrenini yurtta kalan tüm öğrenciler, örneklemini ise bu
öğrenciler arasından araştırmaya katılmayı kabul eden 140 birey oluşturmuştur.
Çalışmada, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan ve
sosyodemografik özellikler ile obezite belirtileri ve risk faktörlerini içeren bir anket
formu ve kullanılmıştır. Çalışma için yerel yönetimden izin alınmıştır. Veriler, SPSS
22.00 programında, yüzdelik ve ortalamalar şeklinde değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Yaş ortalamaları 21,98±4,34 olan bireylerin %62.1’i kadın ve %92.9’u
bekardır. %57.9’u yaşamının büyük çoğunluğunu il merkezinde geçirmiştir. Bireylerin
%50.7’sinin annesi, %307’sinin babası ilkokul mezunudur. %84.3’ününannesi ev
hanımı, %42.1’inin babası emeklidir. %78.6’sının ailesinin ekonomik durumunu gelir
gidere denk olarak tanımlamıştır. %25.7’si düzenli olarak egzersiz yapmaktadır.
%27.1’i sigara, %7.9’u alkol kullanmaktadır. %45.7’sinin kronik bir hastalığı vardır
%9.3’ü sürekli ilaç kullanmamaktadır. %27.1’inin ailesinde kronik hastalığı olan bir
birey bulunmaktadır. %45’inin ailesinde kilolu ve %15’inin obez birey bulunmaktadır.
%55’i daha önce obezite kon usunda eğitim almıştır ve %50.3’ü obezite konusundaki
bilgisini yeterli bulmaktadır. %95.7’si obezitenin önlenebilir ve %95.7’si tedavisi olan
bir hastalık olduğunu, %87.9’u ölüme neden olan bir hastalık olduğunu belirtmiştir.
%12.9’u ileride obez olma ihtimalinin orta düzeyde olduğunu ifade etmiştir. Bu riskin
nedeni olarak %2.1 genetik ve %2.1 düzensiz beslenmeyi göstermiştir. %49.3’ü
fiziksel aktivite azlığı, sağlıksız beslenme, hormonal hastalıklar ve genetiği obezite
için en önemli risk faktörü olarak tanımlanmıştır. Obezitenin neden olduğunu en fazla
bildikleri hastalık diyabettir (%3.6).
SONUÇ: Katılımcıların obezite risk faktörleri hakkındaki bilgi ve farkındalığının düşük
olduğu saptanmıştır. Bu konuda öğrencilere yönelik eğitimlerin düzenlenmesi
önerilmektedir. Anahtar kelimeler: obezite, öğrenci, belirti, risk faktörleri, bilgi
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SAĞLIKLI BİREYLERDE BÖBREK HASTALIKLARI RİSK FAKTÖRLERİNİN
BELİRLENMESİ
1Büşra

KÖSE, 1Nesrin BOZKURT, 1Hicran YILDIZ

1Bursa

Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bursa

AMAÇ: Bu çalışma, sağlıklı bireylerde böbrek hastalıklar risk faktörlerinin belirlenmesi
amacıyla yapılmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEM: Tanımlayıcı nitelikteki çalışmanın evrenini Bursa Nilüfer İlçesi
Üç Evler Mahallesinde yaşayan 18 yaş üstü yaklaşık 300 birey oluşturmuştur. Bu
bireyler arasından araştırmaya katılmayı kabul eden 217 birey örneklemi
oluşturmuştur. Çalışmada, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda
oluşturulan ve sosyodemografik özellikler ile böbrek hastalığı risk faktörlerini içeren
bir anket formu kullanılmıştır. Çalışma için yerel yönetimden izin alınmıştır. Veriler,
SPSS 22.00 programında, yüzdelik ve ortalamalar şeklinde değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Yaş ortalamaları 35.70±12.97 olan bireylerin %52.5’i kadındır.
%38.7’sinin memleketi Bursa’dır. Bireylerin %66.4’ü evli ve %16.6’sı öğrencidir.
Bireylerin %28.7’si lise mezunudur. %67.7’si ailesinin ekonomik durumunu gelir
gidere denk olarak tanımlamıştır. Bireylerin %5.1’inde geçirilmiş böbrek hastalığı
vardır. %2.3’ü apendektomi ameliyatı olmuştur. %59,9’unun herhangi bir kronik
hastalığı olmadığı saptanmıştır. %57.6’sı ilaç kullanmamaktadır ve %19.4’ü hekim
önerisi dışında ilaç kullanmaktadır. %14.3’ü baş ağrısı amacıyla ilaç kullanmaktadır
ve %10.6’sı günde beş kez ilaç kullanmaktadır. %12.9’unun ailesinde böbrek hastası
olan birey vardır. %12’sinin ailesinde hipertansiyon hastalığı bulunmaktadır. Bireylerin
%19.5’i sigara kullanmaktadır.%6’sı günde 20 adet sigara kullanmaktadır. %3.3’ü 5
yıldır ve %2.8’i 20 yıldır sigara kullanmaktadır. %2.3’ü alkol kullanmaktadır. Bireylerin
%23.5’i düzenli olarak egzersiz yapmaktadır. Bireylerin %7.8’i günde bir saat ve
%16.2’si yürüyüş egzersizi yapmaktadır. Bireylerin %28.2’si günde 1 litre su ve
%54.8’i günde iki çay kaşığından az tuz tüketmektedir. Bireylerin %19.2’si yemeklerin
tadına bakmadan yemeğe tuz atmaktadır. %49.3’ü tuzsuz yemek yemektedir.
%30.4’ü misafirlikte yemeğin ölçüsünü, %31.7’i misafirlikte tuzun ölçüsünü
kaçırmaktadır. %12’si diyetine uymaktadır. %57.6’u kilosunu korumaya dikkat
etmektedir. %15.6’sı düzenli olarak kilosunu ölçmektedir. %4.6’sı her gün kilosunu
ölçmektedir. %40.6’sı kan basıncını korumaya dikkat etmektedir. %15.6’sı düzenli
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olarak kan basıncını ölçmektedir. %1,8’i kan basıncını her gün ölçmektedir. %18.9’u
günde 3 bardak çay tüketmektedir.
%24.4’ü günde 1 fincan kahve tüketmektedir ve %37.8’i sütsüz kahve tüketmektedir.
%26’sı günde 1 bardak neskafe tüketmektedir ve %26.7’si sütlü neskafe
tüketmektedir.%10.5’i 1 bardak kola tüketmektedir ve %18.4’ü fastfood tüketmektedir.
%13.4’ü günde 4 öğün süt ve süt ürünü; %18’i5 öğün kırmızı et; 17.5’i 5 öğün beyaz
et; %17.5’i günde 5 öğün sebze ve %15.7’si10 öğün meyve tüketmektedir. Bireylerin
%83.4’ü kuruyemiş ve %63.1’i çikolata tüketmektedir.
SONUÇ: Katılımcıların risk faktörleri hakkındaki bilgi ve farkındalığının düşük olduğu
saptanmıştır. Bu konuda topluma yönelik eğitimlerin düzenlenmesi önerilmektedir.
ANAHTAR KELİMELER: Böbrek hastalıkları, sağlıklı birey, risk faktörleri
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PB116
MEME KANSERİNDEN KORUNMA KONUSUNDAKİ TUTUM VE BİLGİ DÜZEYİNİN
BELİRLENMESİ
1Semanur
1Bursa

BEKAR, 1Büşra ALPASLAN, 1Dilanur KAYA, 1Hicran YILDIZ

Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bursa

AMAÇ: Kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerde meme kanserinden korunma
konusundaki tutum ve bilgi düzeyinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve
Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki çalışmanın evrenini kız öğrenci yurdunda kalan tüm
öğrenciler, örneklemini ise bu öğrenciler arasından araştırmaya katılmayı kabul eden
157 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada, araştırmacılar tarafından literatür
doğrultusunda oluşturulan ve sosyodemografik özellikler i içeren anket formu, meme
kanseri risk faktörleri, belirtileri ve kendi kendine meme muayenesi formları
kullanılmıştır. Veriler, SPSS 22.00 programında, yüzdelik, ortalamalar, t testi
kullanılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Yaş ortalamaları 20,31±1,85 olan bireylerin %42.9’u yaşamının büyük
çoğunluğunu ilçede geçirmiştir. Öğrencilerin %49’unun annesi , %36.9’unun babası
ilkokul mezunudur. %77.7’sinin annesi ev hanımı, %48.4’ünün babası emeklidir.
%51.6’sı ailesinin ekonomik durumunu gelir gidere denk olarak tanımlamıştır. %14’ü
düzenli olarak egzersiz yaptığını; %4.5’i her gün egzersiz yaptığını ifade etmiştir.
%24.8’i sigara, %17.1’i alkol kullanmaktadır. %10.2’si kronik bir hastalığı olduğunu,
%7.6’sı sürekli kullandığı ilaç bulunduğunu belirtmiştir. %15.3’ünün ailesinde kanser
olan birey, %24.2’sinin ailesinde kanserden ölen birey bulunmaktadır. %69.4’ü meme
kanseri konusunda eğitim almıştır ve %14.6’sı bu eğitimi okulda almıştır. %20.4’ü
meme kanseri konusundaki bilgi düzeyini yetersiz bulmaktadır. %54.1’i kendi kendine
meme kanseri yapmayı bildiğini ifade ve %18.5’i düzenli olarak kendi kendine meme
muayenesi yaptığını belirtmiştir. Öğrencilerin sadece %5.1’i kendi kendine meme
muayenesi yapma basamaklarını tam olarak doğru bilmektedir. Öğrencilerin en fazla
bildiği risk faktörleri, sırasıyla daha önce kanser tedavisi almış olma (%88.5), anne ve
kız kardeşte meme kanseri olması (%85.4), annede ya da kız kardeşte meme kanseri
olmasıdır (%84.7). Öğrencilerin en fazla bildiği belirtiler, memede ve koltuk altında
kitle(%75.8), memede şişlik ya da sıvı toplanması (%69.4) ve meme başında tek
taraflı kanlı akıntıdır (%68.2).
SONUÇ: Öğrencilerin meme kanseri risk faktörleri ve belirtileri konusundaki bilgisi
yetersizdir.
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Öğrencilerin %54.1’i kendi kendine meme kanseri yapmayı bildiğini ifade etmesine
rağmen, tamamına yakını kendi kendine meme muayenesi basamaklarını
bilmemektedir. Meme kanserinden korunma konusunda öğrencilere yönelik
eğitimlerin yapılması önerilmektedir.
ANAHTAR KELİMELER: Meme kanseri, risk, korunma, öğrenci

388

02 – 04 Mart 2019, Uludağ
PB117
KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA KALAN ÖĞRENCİLERDE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI
DÜZEYİNİN TEDAVİYE UYUMA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
1Elif

BİÇEN, 1Hicran YILDIZ

1Bursa

Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bursa

AMAÇ: Kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerde sağlık okuryazarlığı düzeyinin
tedaviye uyuma etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem:
Tanımlayıcı nitelikteki çalışmanın evrenini kız öğrenci yurdunda kalan tüm öğrenciler,
örneklemini ise bu öğrenciler arasından araştırmaya katılmayı kabul eden 74 öğrenci
oluşturmuştur. Çalışmada, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda
oluşturulan ve sosyodemografik özellikler i içeren anket formu, Vural ve ark.
tarafından güvenirlik geçerliliği yapılan Modifiye Morsiky Ölçeği ile Aras ve temel
tarafından güvenirlik geçerliliği yapılan sağlık okuryazarlığı ölçeği kullanılmıştır.
Veriler, SPSS 22.00 programında, yüzdelik, ortalamalar, t testi kullanılarak
değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Yaş ortalamaları 20.50±1.64 olan bireylerin %41.9’u yaşamının büyük
çoğunluğunu il merkezinde geçirmiştir. Bireylerin %41.9’U çekirdek tipte aileye
sahiptir. %82.4’ü bekardır. %67.6’sı ailesinin ekonomik durumunu gelir gidere denk
olarak tanımlamıştır. %17.6’sı düzenli olarak egzersiz yaptığını; %2.7’si her gün
egzersiz yaptığını ifade etmiştir. %2.7’i sigara, %9.5’i alkol kullanmaktadır. %6.8’i
kronik bir hastalığı olduğunu, %10.8’i sürekli kullandığı ilaç bulunduğunu belirtmiştir.
%16.2’si doktora soru sormaya çekindiğini, %62.2’si doktora giderken ilaçlarını
yanına almadığını, %60.8’i alkol, sigara gibi alışkanlıklar konusunda doktoruna
söylediklerinin %100’ünü yansıttığını, %25.7’i hekiminin anlattıklarının %100’ünü
anladığını belirtmiştir. %20.3’ü hekiminin anlattıklarını hekimin karışık anlatması ve
%20.3’ü tıbbi terimler kullandığı için anlamadığını ifade etmiştir. %83.8’i hekimin
anlattıklarını anlamadığında tekrar sorduğunu, %41.9’u tekrar bir kez sorduğunu
belirtmiştir. Öğrencilerin %59.5’i ilaçlar, %50’si egzersiz, %52.7’si diyet, %50’si yaşam
biçimi, %29.7’si tanı ve %35.1’i tedavi yöntemleri konusunda hekimin anlattıklarını
%100 anladığını ifade etmiştir. Öğrencilerin sağlık okur yazarlığı düzeyi ortalama
101.89±16.57’dir. Tedaviye uyumda %91.9’unun motivasyon düzeyi ve %62.2’sinin
bilgi düzeyi düşük bulunmuştur. Öğrencilerde sağlık okur yazarlığının tedaviye
uyumun sadece uygulama/kullanma alt boyutunu etkilediği saptanmıştır (p<0.05).
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SONUÇ: Sağlık okuryazarlığı ilaç kullanımı/uygulamasını etkilemektedir. Bu durum
tedaviye uyumun arttırılması ve gereksiz ilaç kullanımının azaltılması için sağlık
okuryazarlığının yaygınlaştırılması gerektiğini göstermektedir.
ANAHTAR KELİMELER: Sağlık okuryazarlığı, öğrenci, tedaviye uyum
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TOPLUMDAKİ BİREYLERİN AĞRIYA İLİŞKİN TUTUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ
1Kaan

Muhammet Enes BAKIŞ, 1Kader ÖZKAYA,
Tuğba TÜRKMEN, 1Gizem KAPSIZ, 1Vildan ŞAHİN, 1Hicran YILDIZ

1Bursa

Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bursa

1Melike

AMAÇ: Bu çalışma, toplumdaki bireylerin ağrıya ilişkin tutumun değerlendirilmesi
amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki çalışmanın evrenini
Bursa Yıldırım İlçesinin bir mahallesinde yaşayan 18 yaş üstü yaklaşık 200 birey
oluşturmuştur. Bu bireyler arasından araştırmaya katılmayı kabul eden 152 birey
örneklemi oluşturmuştur. Çalışmada, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda
oluşturulan ve sosyodemografik özellikler ile ağrı ve ağrıya karşı tutuma ilişkin
soruları içeren bir anket formu kullanılmıştır. Çalışma için yerel yönetimden izin
alınmıştır. Veriler, SPSS 22.00 programında, yüzdelik ve ortalamalar şeklinde
değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Yaş ortalamaları 23.64±7.90 olan bireylerin %73.7’si kadındır. %51.32ü
öğrencidir. Bireylerin %52’si lise mezunudur. %20.42ü sigara kullanmaktadır.
%36.8’inin kronik bir hastalığı vardır ve %44.7’si daha önce ameliyat geçirmiştir.
%26.3’ünün kronik ağrısı mevcuttur. %6.6’sının ağrısı orta düzeydedir. %9.9’unda
ağrı zonklayıcı, %7.2’sinde kramp tarzındadır. Bireylerin %10.5’i ağrısı olduğunda
ilaç, %6.62sı masaj yaptırdığını ve %8.6’sı uyuduğunu ifade etmiştir.%1.3’ü kullandığı
bu yöntemin ağrısını azalttığını, %1.3’ü ağrısını giderdiğini belirtmiştir. Bireyler en
fazla baş ağrısı varlığında ağrı kesici kullandıklarını ifade etmiştir. %5.3’ü nadiren,
%4.6’sı çok nadiren ve %3.9’u ayda bir ağrı kesici kullandığını belirtmiştir. %7.2’si
daha etkili olduğunu düşündüğü için sürekli aynı ağrı kesiciyi kullandığını ifade
etmiştir. %3.9’u ağrısı şiddetli olduğunda, %1.3’ü dayanılmaz olduğunda, %1.3’ü kalp
ağrısı olduğunda hastaneye ya da hekime başvurduğunu belirtmiştir. %55.3’ü
sinirlendiğinde, gergin olduğunda veya uykusuz olduğunda ağrı hissettiğini ifade
etmiştir. %46.1’i yaşadıkları ağrının günlük yaşam aktivitelerini olumsuz yönde
etkilediğini ifade etmiştir.
SONUÇ: Katılımcıların ağrı ve ağrı kesici kullanımına ilişkin bilgi ve farkındalıklarının
yetersiz olduğu saptanmıştır. Bu konuda topluma yönelik eğitimlerin düzenlenmesi
önerilmektedir.
ANAHTAR KELİMELER: Ağrı, Toplum, Ağrı Kesici
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PB119
TOPLUMDAKİ BİREYLERİN YARA BAKIMINDA GELENEKSEL YÖNTEM
KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
1Kaan

Muhammet Enes BAKIŞ, 1Kader ÖZKAYA,
Tuğba TÜRKMEN, 1Gizem KAPSIZ, 1Vildan ŞAHİN, 1Hicran YILDIZ

1Melike
1Bursa

Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bursa

AMAÇ: Bu çalışma, toplumdaki bireylerin yara bakımında geleneksel yöntem
kullanımına ilişkin tutumun değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEM: Tanımlayıcı nitelikteki çalışmanın evrenini Bursa Osmangazi
İlçesinin bir mahallesinde yaşayan 18 yaş üstü yaklaşık 350 birey oluşturmuştur. Bu
bireyler arasından araştırmaya katılmayı kabul eden 160 birey örneklemi
oluşturmuştur. Çalışmada, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda
oluşturulan ve sosyodemografik özellikler ile yara bakımında geleneksel yöntem
kullanımına ilişkin tutuma ilişkin soruları içeren bir anket formu kullanılmıştır. Çalışma
için yerel yönetimden izin alınmıştır. Veriler, SPSS 22.00 programında, yüzdelik ve
ortalamalar şeklinde değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Yaş ortalamaları 24.00±7.92 olan bireylerin %68.1’i kadındır. %86.9’u
bekardır.%53.8’i lise mezunudur ve %46.9’u öğrencidir. Bireyler en fazla ev kazaları
(%83.8) ile karşılaştıklarını belirtmişlerdir. %26.3’ü yaralanma durumunda geleneksel
uygulamaları kullandığını ifade etmiştir. %46.3’ü kolay ulaşılabildiği için geleneksel
yöntemleri kullanmayı tercih ettiğini ifade etmiştir. Bireylerin %39.4’ü çevresinin etkisi,
%41.3’ü kültürel faktörler ve %8.1’i psikolojik faktörlerin etkisi ile tamamlayıcı
tedavileri kullanmaktadır.%72.5’i geleneksel yöntemlerin etkili olduğunu
düşünmektedir. %35.6’sı geleneksel yöntemleri yakınlarına da tavsiye
etmektedir.%57.5’i tıptaki gelişmeler nedeniyle geleneksel yöntem kullanımının
azaldığını ifade etmiştir. %3.1’i ağır yaralanma durumunda hekime ya da hastaneye
başvurduğunu ifade etmiştir.
SONUÇ: Bireylerin yaklaşık %30’u yara bakımında geleneksel yöntem
kullanmaktadır. Ancak, bu yöntemlerin güvenilirliği ve kullanımı sırasında dikkat
edilmesi gereken durumlar konusundaki bilgi düzeyine ilişkin çalışmaların
yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
ANAHTAR KELİMELER: Yara, Toplum, Geleneksel Yöntem
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