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MULTİDİSİPLİNER
VAKA AKADEMİSİ

24 - 27 Mart 2022
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24 MART 2022, PERŞEMBE
 SALON 1
13:00 - 13:15 AÇILIŞ KONUŞMALARI
13:15 - 15:30 MİNİMAL İNVAZİV YÜZ GENÇLEŞTİRME KURSU - 1. OTURUM  

• Botulinium toksin uygulamaları - Ceren Günel  
• Gençlik aşıları - Ceren Günel 

15:30 - 16:00 KAHVE ARASI
16:00 - 18:00 MİNİMAL İNVAZİV YÜZ GENÇLEŞTİRME KURSU - 2. OTURUM 

• PRP ve kök hücre uygulamaları - Cansen Yeni Kut 
• Örümcek ağı estetiği - Turgay Alpaydın
• Dermafiller uygulamaları - Turgay Alpaydın
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25 MART 2022, CUMA
 SALON 1
09:00 - 10:00 BOYUNDA ŞİŞLİK (İNTERAKTİF OTURUM) 

Panelistler: Tevfik Demir, Attila Önmez, Çiğdem Kalaycık Ertugay  
• Olgu sunumu 1 (Tiroid kanseri) - Deniz Çetin 
• Olgu sunumu 2 (Lenfoma) - Attila Önmez 
• Olgu sunumu 3 (Baş boyun kanseri) - Çiğdem Kalaycık Ertugay

10:00 - 10:30 OLGULARLA HEPATİT B YÖNETİMİ 
İmmun süpresif ilaç kullanan hastalarda HBV reaktivasyonu 
Özlem Kandemir

10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 12:00 UYDU SEMPOZYUM  

İdiyopatik Pulmoner Fibrozis Tedavisinde
Güncel Gelişmeler 
Konuşmacı: Nuri Tutar

12:00 - 12:30 UZMANINA DANIŞ 
Oturum Başkanı: Abdulhalim Şenyiğit
Olgularla osteoporoz güncel tedavisi - Nilüfer Özdemir

12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:30 KRONİK ÖKSÜRÜKLÜ OLGU 

Oturum Başkanları: Bünyamin Sertoğullarından, Ceren Günel 
• Göğüs hastalıkları gözüyle - M. Onur Turan 
• KBB gözüyle - Süha Beton 
• Pediatrist gözüyle - Pınar Uysal

14:30 - 15:00 PULMONEL HİPERTANSİYON GÜNCELEME 
Konuşmacı: Bünyamin Sertoğullarından

15:00 - 15:30 MİNİ UYDU SEMPOZYUM 
SABA’ların Uygunsuz Kullanımı ve Zararları  
Konuşmacı: Şule Taş Gülen

15:30 - 16:00 KAHVE ARASI
16:00 - 17:00 OLGULARLA KANSER TARAMALARI 

Oturum Başkanları: Berna Kömürcüoğlu, Esin Oktay 
• Meme kanseri taramaları - Nedim Turan 
• GIS kanser taramaları - Bilgin Demir 
• Akciğer kanseri taramaları - Edhem Ünver

17:00 - 18:00 ACİL SERVİSE GELEN OLGU 
Oturum Başkanı: İlyas Öner 
• Dispne ile gelen olgu: Solunum sistemi kaynaklı mı? - Özgür Batum 
• Dispne ile gelen hastayı dahiliye görmeli mi? - Seyit Uyar
• Çarpıntı ile gelen olgu - Adem Tatlısu
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26 MART 2022, CUMARTESİ

 SALON 1
09:00 - 09:30 BİLİMSEL MAKALE HAZIRLAMA ve LİTERATÜR TARAMA

Konuşmacı: Hafize Uzun
09:30 - 10:30 İNTERAKTİF OTURUM  

COVID-19 ve OLGULARLA SİSTEMİK ETKİLERİ 
Panelistler: Soner Kara, Mustafa Ünübol, Şule Taş Gülen 
• Miyokardit - Zeynep Köksal 
• Subakut tiroidit - Zehra Erdemir 
• Post-Covid sendrom - Arzu Uçar

10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 11:45 GÜNCELLEME OTURUMU - OLGULARLA ASTIM TANI ve TEDAVİSİ 

Oturum Başkanı: M. Onur Turan 
Konuşmacı: Kurtuluş Aksu 

11:45 - 12:30 UZMANINA DANIŞ - İMMÜNSÜPRESİF HASTADA HEPATİT-B
Oturum Başkanı: Şükrü Güngör
• Yıllara dirençli - Tenofovir disporoksil - Rahmet Güner

12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:30 ÖZEL GRUPLARDA DİYABET TEDAVİSİ 

Oturum Başkanı: Engin Güney 
• Koroner arter hastalığı olan olgular - Banu Pınar Şarer Yürekli 
• Yağlı karaciğeri olan olgular - Abdülhalim Şenyiğit 
• Kronik böbrek hastalığı olan olgular - Ayten Eraydın

14:30 - 15:30 UYDU SEMPOZYUM
Diyabette Güçlü, Hipertansiyonda Üçlü Tedavi  
Oturum Başkanı: İlyas Öner  
Konuşmacılar: Tevfik Demir, Erdal Belen

15:30 - 16:00 KAHVE ARASI
16:00 - 17:30 OBEZİTESİ OLAN OLGULAR 

Oturum Başkanları: Banu Pınar Şarer Yürekli, İlyas Öner 
• Hipertansif hasta yönetimi - Selvihan Beysel 
• Diyabetik hasta yönetimi - Emre Saygılı 
• Dislipidemik hasta yönetimi - Zeki Doğan

17:30 - 18:00 UZMANINA DANIŞ - İDİYOPATİK PULMONER FİBROZİSLİ OLGULAR 
Oturum Başkanı: Onur Yazıcı 
• Olgu 1- Şule Taş Gülen 
• Olgu 2- Onur Yazıcı 
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27 MART 2022, PAZAR
SALON 1

09:30 - 10:00 AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Ali Özhan Sıvacı

10:00 - 12:00 SÖZLÜ SUNUMLAR 
Oturum Başkanları: Attila Önmez, Bilgin Demir
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KONUŞMA
ÖZETİ
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OLGULARLA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANSERLERİNDE TARAMALAR

Bilgin Demir
Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği

Tarama, semptom olmadan, kanser durumunun  değerlendirilmesidir. Temel amaç, erken tanı koymak, erken evrede kanseri 
yakalayarak kür elde edilebilirliği artırmaktır. Tarama yöntemi ile erken teşhis konarak, kansere bağlı ölümler azaltılmaktadır. 
Tarama yöntemlerine bakıldığın da: Anemnez, fizik muayene, laboratuar testleri, kan, idrar, doku örnekleri,görüntüleme 
yöntemleri ve genetik testler yer almaktadır.  Tarama yapmanın bazı handikapları olmakta bunlar; tarama testleri yapılırken 
gerçekleşen komplikasyonlar(örn: kolonoskopi perforayon,kanama),yalancı pozitiflik ve buna bağlı anksiyete, yapılan 
fazladan tetkikler ve bunların  komplikasyonları,yalancı negatiflik sonucunda gecikmiş tanı olarak sıralayabiliriz. Dünyada 
gastrointestinal sistem kanserlerinden şu an için mide,pankreas ve kolorektal kanserler tarama programındadır. Ülkemizde 
KETEM tarafından tarama programı yürütülmekte olup sadece kolorektal kanser için tarama yapılmaktadır.

MİDE KANSERİ TARAMA
Mide kanseri Dünyada ve Türkiye’de en sık görülen beşinci kanser türü olarak önemini korumaktadır. 2012 yılında Dünyada 
1 milyon yeni vaka ve 723.000 ölüm gerçekleşmiştir. Hastalığın görülme sıklığı coğrafi farklılık göstermektedir. Olguların 
%70 den fazlası gelişmekte olan ülkelerde görülmekte olup, Doğu Asya Bölgesi bu kanser türünün en yoğun olarak 
görüldüğü bölgedir. Japonya ve Çin mide kanserlerinin fazla görüldüğü ülkelerin başında gelmektedir. Ülkemizde ise Doğu 
Anadolu Bölgesi bu kanser türünün en sık görüldüğü bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşın en önemli risk faktörü 
olduğu bilinmekte, Türkiye de tanı alma medyan yaşı 64’dir. Tanı alan bireylerin; %27’si lokalize, %46’sı bölgesel, %27’si ise 
uzak yayılım evresinde yer almaktadır. Mide kanserinde en sık görülen histolojik tip %80 oranında adenokarsinom olarak 
tanımlanmaktadır. Bugün için Japonya,Çin ve Kore’de mide kanseri taramaları yapılmaktadır.1960‘lı yıllarda fluoroskopik 
muayeneyle başladı,yerini önce baryumlu çift kontrast grafilere, son yıllarda ise endoskopik muayenelere bıraktı.Maliyet 
etkinlik bakıldığında özellikle Japonya ve Kore gibi ülkelerde maliyet etkin,ancak orta sıklıkta görüldüğü ülkelerde maliyet 
etkin değildir.

H.Pylori eradikasyonu mide kanseri insidansında belirgin azalmaya yol açmıştır. Bu nedenle özellikle genç yaşlarda, mide 
kanseri prekürsörleri olan kronik atrofik gastrit, intestinal metaplazi ve displazi gelişmeden önce H. Pylorinin eradike 
edilmesi mide kanseri gelişimini önemli ölçüde azaltmaktadır. Pepsinojen I, midenin esas hücrelerinden salınır. Fundus ve 
korpusdaki atrofik gastritisin gelişmesi serum Pepsinojen seviyelerini düşürmektedir. Buna karşılık Pepsinojen II, tüm mide 
mukozasından, özellikle müküs boyun hücrelerinden salınmaktadır. H Pylori enfeksiyonu’nun mevcudiyeti durumunda 
serumdaki seviyeleri artmaktadır. Pepsinojen I seviyesinin < 70 ng/ml, Pepsinojen I / II oranının ≤ 3.0 olması mide kanseri 
bulunma risk sınırı ( cutt off ) olarak kabul edilmiş olup sensitivitesi % 77, spesifikliği % 73 olarak belirlenmiştir. Pepsinojen 
I ve /veya Pepsinojen I / II oranının toplumda taranması Japonya ve Korede maliyet etkin bulunurken, orta veya az sıklıkta 
görülen ülkelerde maliyet etkin bulunmamıştır. 
Mide kanseri için yüksek risk taşıyan özellikler kısaca şu şekilde özetlenebilir: 
Kronik korpus tipi atrofik gastritis, intestinal metaplazi, displazi, Menetrier hastalığı, konjenital kistik mide hastalığı, 
pernisiyöz anemisi bulunan hastalar 60 yaş üzeri olan bireyler, erkek hastalar, tuzlu ve yanık gıdalardan zengin beslenenler, 
ailede mide kanseri bulunanlar, tek yumurta ikizlerinden birisinde mide kanseri bulunması, diğer ikiz için mide kanseri 
riskini artırır. Mide kanseri için yüksek risk taşıyan hastalarda yıllık tarama programları uygulanabilir. 

Mide Kanseri Tarama Testleri Nelerdir? 
Mide kanseri taramalarında bir veya birden fazla tanı testi grubu kullanılmakla birlikte, henüz mide kanseri için standart, 
tanımlanmış, kabul edilmiş bir tarama testi yoktur. 
Taramada kullanılan testler;
1.Üst gastro intestinal sistem kontrast gra leri (UGIS) 
2. Endoskopi
3. Serum pepsinojen testi
4. Helikobakter pilori serolojisi. 
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Mide Kanseri Taraması İçin Rehberler ve/veya Uygulayan Ülkeler Var mıdır? 
Mide kanseri henüz dünya için öncelikli sağlık sorunları arasında yer almamaktadır. Ancak hastalığın sık görüldüğü birkaç 
Doğu Asya ülkesinde topluma dayalı taramalar yürütülmektedir. 
I. Kore’de, dünyadaki mide kanseri insidansının en yüksek olduğu ülke olan Kore’de, ülke çapında bir tarama programı 
yürütülmektedir. Taramada hem UGIS hem de endoskopi test olarak kullanılmaktadır. 40 yaş ve üzerindeki nüfus, her 2 
yılda bir kez taranmaktadır. 1999 yılında başlayan programda, 2012 yılında 12 milyon kişi taramaya davet edilmiş ancak 
yarısı taramalara katılmıştır. Taramalarda saptanan kanserlerin %46-%67’si erken dönem kanserlerdir. Taramalarda mide 
kanserine bağlı mortalitede bir azalma gösterilememiştir. 
II. Japonya’da, baryumlu kontrast grafilerle tarama yapılmaktadır. 1983 yılında, 40 yaş ve üzeri nüfusun, yılda bir kez 
taranmasına başlanmıştır. 2015 yılında tarama rehberi güncellenmiş, tarama yaşı 50 ye yükseltilmiş ve tarama sıklığı da 2-3 
yıl olarak revize edilmiştir. Topluma dayalı bir program olmasına karşın, tarama programı toplum tarafından benimsenmemiş 
ve 2010 yılında hedef grubun %10’dan azı taranabilmiştir.Japon hükümeti tarama stratejisinde bir değişikliğe gitmiş, 2013 
yılında endoskopi ile tanı almış kronik gastritli kişilerde Helikobakter pilori için antibiyotik tedavisini genel sağlık sigortası 
kapsamına almıştır. 

Ülkemizde de T.C Sağlık Bakanlığı 2016 yılında çalıştay yapmış ve alınan kararlar şu şekildedir:
Şuan için 81 kapsamlı toplum taramasının gerek olmadığı 
Pilot bölge seçilerek çalışma yapılması
Pilot çalışma için 50-70 yaş aralığının konulması ve tarama aralığının 3 yıl olarak alınması
Endoskopi uygulamalarında herkesin standart rapor formu kullanması ve 5 bölgeden biyopsi yapılması
Ve sonuç olarak Çalışma Grubu; tüm ülkelerin mide kanserini de ulusal kanser kontrol programlarına dahil etmelerini, 
ülkelerinde helikobakter pilori prevalansına ilişkin veri toplanmasını önermektedir. 

PANKREAS KANSERİ TARAMA
Günümüzde tüm ekzokrin pankreas kanseri tanısı almış kişiler ve 1 derece akrabalarına genetik tarama yapılması 
önerilmektedir. Başlıca risk faktörlerine baktığımızda: ATM (%5*10) BRCA1, BRCA2 (%5-10),CDKN2A (≥ %15), Lynch 
sendrom genleri (MLH1, MSH2, MSH6, EPCAM) (%1-10) PMS2 hariç, PALB2 (%5-10), STK11(≥%15) ve TP53 (%5-10), 
Ashkenazi Yahudileri, pankreatit ve pankreas kanseri aile öyküsü olanlar yer almaktadır. Tarama yöntemleri olarak, Magnetic 
resonance cholangiopancreatography (MRCP), Kontrastlı MRG ve Endoscopic ultrasonografi (EUS) kullanılmaktadır. 
Görüntüleme tetkikleri yılda 1 yapılması önerilmektedir. Sağkalım amaçlı yapılan bir çalışmada, CDKN2A mutasyonuna 
sahip hastalarda 3 yıllık genel sağkalım %85 olarak saptanmış. Taramayla saptanan öncü lezyonlar ( [IPMN]-[PanIN]) olan 
ve cerrahi rezeksiyonla tedavi edilen 10 kişi arasında genel sağkalım %100 olarak bulunmuş.  Pankreas kanseri tarama için 
öneriler: 
• Ekzokrin pankreas kanseri tanısı almış bireyler ve 1. derece akrabaları genetik olarak bakılmalı
• Hasta kişinin histolojisi bilinmiyor ise ekzokrin pankreas kanseri düşünülmeli
• Tarama yılda bir ve  deneyimli merkezlerde yapılmalı
• Tarama sırasında küçük kistik lezyonlara müdahele yapılmamalı
• 30-40 yaşlarında CDKN2A veya STK11 (en erken tanıdan 10 yaş daha genç) tarama başlanmalı iken, diğer germline 
mutasyonda 50 yaşında taramaya başlanmalı
• Aile öyküsü yok ancak mutasyon + (CDKN2A veya STK11 dışı) tarama önerilmiyor
• Pankreatit öyküsü olan,klinik ve mutasyon (PRSS1) sahip kişilerde tanıdan 20 yıl sonra veya 40 yaş önce tarama yapılmalı

KOLOREKTAL KANSER TARAMA
Kolorektal kanserler kadın ve erkeklerde 3.sıklıkta görülen kanserdir.Tanı anında hastaların malesef %50-55’i evre 3-4 olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Kolon kanseri ne kadar erken evre de tespit edilirse hastalıktan kür olma şansı daha da artmaktadır. 
Kolon kanseri genel olarak poliplerden gelişir, polipler genellikle 50 yaş üzerinde oluşmaya başlar ve ortalama invaziv 
kanser için geçen süre 10 yıldır. Poliplerin çoğu bening olmakla beraber, bazı adenom (villöz, tübulovillöz adenom gibi) 
özeliği  gösteren poliplerin yüksek malignite riski vardır. 
Kolorektal kanser risk faktörleri; Aile öyküsü, obezite, beslenme alışkanları (kırmızı et,işlenmiş et ürünleri),sigara, çok 
miktarda alkol tüketimi, genç yaşta abdominopelvik radyasyon öyküsü, inflamatuar bağırsak hastalıkları (semptom 
başlangıcından ortalama 8 yıl sonra), kistik fibrozis (%10.91), herediter durumlar( Lynch sendromu, familyal adenomatozis 
polipozis, MUTYHY ilişkili polipozis), Akromegali, Renal Transplantasyon geçirmiş olmak ve ileri yaş olarak sıralanabilir. 
Herhangi bir risk faktörü olmayan kişilerde tarama daha önceleri 50 yaşında başlar iken U.S.Preventive Services Task 
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Force(UPSTF) tarafından kolorektal kanser  için tarama genel popülasyon için 45 yaşına çekildi. Fakat, ailesel kanser ve polip 
öyküsü olan, inflamatuar  bağırsak hastalığı gibi risk faktörü olanlarda tarama 45 yaş öncesi önermektedir. Risk faktörleri 
olanlarda tarama intervali daha kısa ve daha sık yapılabilir. Kolorektal kanser taramasında; gaita bazlı testler, sigmoidoskobi, 
kolonoskobi ve sanal kolonoskobi kullanılmaktadır.

Gaita bazlı testler;
• High-sensitivity fecal occult blood tests (FOBT) yılda 1 here yapılması önerilir.
• Guaiac FOBT kandaki Hemoglobin tespit eder ve yılda 1 kere yapılması önerilir.               
• Fekal immünohistokimyasal yöntem(İFOBT), kandaki hemoglabine karşı antikor aracılıklı bir yöntem olup yılda 1 kere 
yapılması öneirilir.
• Cologuard® (Multitarget stool DNA tests with fecal immunochemical test)  Fekal immünohistokimyasal yöntem  gizli kan 
ile birlikte, 3  genin(APC, KRAS, p53) varlığını göstermekte, kanser ve pre-kanseröz(polip) durumunu gösteren test, gaitada 
gizli kana göre duyarlılığı daha yüksek (%74 vs %92). Bu test negatif ise 3 yılda 1 kere yapılması önerilir.

Sigmoidoskopi:
Bu tarama yötemi ile yapılan çalışmalarda mortalitede %60-70 oranında azalma tespit edilmiştir. Sigmoidoskopi ile rektum 
ve aşağı kolon görüntülenebilmektedir. Sigmoidoskopi ile birlikte gaitada yüksek sensitif gizli kan testi beraber kullanılması 
testin duyarlılığını artırmaktadır. Sigmoidoskobi 5 yılda 1 kere yapılması önerilir, eğer patoloji saptanırsa kolonoskobi 
yapılması gerekmektedir.
Kolonoskopi 
Bu tarama yötemi ile yapılan çalışmalarda mortalitede %60-70 oranında azalma tespit edilmiştir. Rektum ve tüm kolon 
bu yöntem ile incelenebilir. Kolonoskobi ile risk faktörü olmayan kişilerde herhangi bir lezyon saptanmaz ise 10 yılda bir 
tarama yapılması önerilir. Eğer tarama sırasında bir patoloji saptanırsa grade ve histolojisine göre tarama süresi, sıklığı 
değişebilir.

Sanal Kolonoskopi;
Sedasyon gerekmez, komplikasyon az ve tanı koyma olasılığı benzerdir. Polip ve anormal görüntü durumunda kolonoskopi 
ile biyopsi gerekir. Sağkalımı artıp artmadığı  ile ilgili yapılan randimize kontrollu çalışması yoktur. Bu yöntem ile 5 yılda 1 
tarama yapılması önerilir.

İnflamatuar barsak hastalığı olan kişilerde semptomlar başladıktan 8 yıl sonra kolonoskobi veya chromoendoskobi ile 
tarama yapılmalı. Tarama sonucu patolojı saptanmaz ise 1-2 yılda bir tekrar edilmeli. Kistik fibrozis olan olgularda kistik 
fibrozis geni nedeni ile artmış kolon kanseri riski mevcuttur. Bu hastalarda organ trasnplantı olan kişilerde tarama 30 
yaşında başlamalı ve kolonoskobi ile yapılmalıdır. Eğer organ transplantı yapılmadı ise bu hastalarda tarama 40 yaşında, 
kolonoskobi ile yapılmalıdır. Kolonoskobi ile patoloji saptanmaz ise 5 yılda bir tekrar edilmelidir. Aile öyküsü olanlarda 1 
derece akrabalarınıdaki tanı yaşından 10 yıl önce veya 40 yaşında taramaya başlanmalıdır. 

Lynch Sendromu Amsterdam II Kriterleri
• Lynch sendromuyla ilişkili herhangi bir kansere sahip en az üç akraba olmalıdır (kolorektal kanser, endometrium kanseri, 
ince bağırsak, üreter veya renal pelvis kanseri)
• Biri diğer ikisinin birinci derece akrabası olmalı
• En az iki ardışık nesil etkilenmeli
• En az birine 50 yaşından önce teşhis konulmalı
• Ailesel adenomatöz polipozis varsa kolorektal kanser vaka(lar)ında dışlanmalı
• Tümörler patolojik inceleme ile doğrulanmalı

Lynch sendromu olan kişilerde patojenik mutasyonlarına göre kanser görülme oranları farklılık gösterir. Bundan dolayı da 
tarama başlama yaşları farklı olmalıdır. Mide kanseri için 3-5 yılda bir endoskobi ve pankreas kanseri için yılda bir tarama 
yapılmalıdır. Koloerektal kanser için MLH-1 mutasyonu olanlarda tarama için 20-25 yaşından itibaren 1-2 yılda bir tarama 
önerilirken, PMS2 mutasyonu olanlarda tarama 30-35 yaşında başlamalıdır.

Ailesel adenomatosiz polipozis sendromu olanlarda taramaya 10-15 yaşında başlamalı ve yılda 1 kere kolonoskobi yapılması 
önerilmektedir. APC mutasyonu sıklıkla tespit edilmektedir. Aynı zamanda kolorektal kanser dışında pankreas kanseri ve 
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hepatoblastom da görülebilmektedir. Hepatoblastom için 3-6 ay da bir 5 yaşından itibaren karaciğer ultrasonografi ve 
AFP bakılmalıdır.Pankreas kanseri için rutin tarama dışında bir tarama önerilmemektedir. Peutz-Jeghers sendromu artmış 
kolorektal,mide ve pankreas kanseri riski mevcuttur. 18 yaşından itibaren mide ve kolon için 2-3 yılda bir endoskobi-
kolonoskobi taraması yapılması önerilir. Pankreas kanseri için 35 yaşından itibaren tarama yapılması önerilmektedir.
Ülkemizde KETEM tarafından kolorektal kanser için 50-70 yaş arası, gaitada gizli kan 2 yılda 1, Kolonoskobi - 10 yılda 1 
yapılamsı önerilmektedir.  Risk faktörü var ise tarama 40 yaşından itibaren başlanması önerilir. 
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OBEZİTESİ OLAN OLGULARDA DİYABETİK HASTA YÖNETİMİ

Dr. Öğr. Üyesi Emre S. Saygılı 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı

Diyabet ve obezite arasındaki ilişki iki yönlüdür. Obezite diyabet riskinde artışa yol açar ve obeziteli hastalarda diyabet 
varlığı hastalığın ilerlemesine ve kardiyovasküler komplikasyonlara katkıda bulunur (1). Obezite yönetiminin prediyabetten 
tip 2 diyabete ilerlemeyi geciktirebileceğine ve tip 2 diyabet tedavisinde oldukça faydalı yararlar sağladığına dair güçlü 
ve tutarlı kanıtlar vardır. Tip 2 diyabetli ve aşırı kilolu veya obeziteli hastalarda, orta düzeyde kilo kaybı glisemik kontrolü 
iyileştirir ve glikoz düşürücü ilaçlara olan ihtiyacı azaltmaktadır. Genel olarak, daha yüksek bir beden kitle indeksi (BKI), 
diyabet, kardiyovasküler hastalık, daha düşük yaşam kalitesi ve tüm nedenlere bağlı ölüm riskini artırır (2). Bu nedenlerle 
obez ya da aşırı kilolu bir diyabetli hastada kilo kontrolü ana tedavi hedeflerimizden birisi olmalıdır. Obeziteyle mücadele 
ederken hastalara karşı yargılayıcı olmayan, kişi merkezli bir dil kullanmak ve hasta/hasta yakınlarının desteğini almak 
çok önemlidir. Hasta takibinde kilo ve boy ölçümü yapılarak beden kitle indeksi hesaplanmalıdır. Bu takip sürecinde kilo 
değişimleri değerlendirilmelidir. Amerikan Diyabet Derneği (ADA) 2022 kılavuzundaki Tip 2 diyabette aşırı kilo ve obezite 
için tedavi seçenekleri tablo 1’ de verilmiştir (2).

Tablo 1: Amerikan Diyabet Derneği (ADA) 2022 kılavuzunda Tip 2 diyabette aşırı kilo ve obezite için tedavi seçenekleri (2)

Beden kitle indeksi kategorisi (kg/m2)

Tedavi 25.0–26.9 27,0–29,9 ≥30.0 

Diyet, fiziksel aktivite ve davranışsal danışmanlık * * *

Farmakoterapi  * *

Metabolik cerrahi   *

*Seçilmiş motive hastalar için tedavi endike olabilir.

Obezitesi olan diyabetli hastalarda diyabet tedavisini düzenlerken kilo kontrolü açısından da tedaviyi özelleştirmek 
gerekmektedir. Tip 2 Diyabet (T2DM) yönetimi için kullanılan ilaçların kilo üzerinde değişken etkileri vardır; bazıları olumlu 
kilo kaybı etkileri gösterir, bazıları kilo nötrlüğüne sahiptir ve bazılar kilo alımına neden olabilir (3). Diyabetik bireylerde 
mümkün oldukça obeziteye katkı sağlamayan anti-diyabetik tedavilerin seçilmesi gereklidir (4). Kilo alımına neden olan en 
belirgin anti-diyabetik tedavilerden birisi insülindir. Glikozüriyi azaltarak, yağ dokusuna glikoz alımını artırarak ve hipoglisemiyi 
indükleyerek (daha yüksek kalori alımıyla sonuçlanır) çeşitli mekanizmalarla insülin kilo alımına neden olabilmektedir 
(5). Ancak, insülin kontrolsüz ve/veya ileri derecede hepatik/renal yetersizlikleri olanlar için temel tedavi olmaya devam 
etmektedir. Ek olarak, diyabet tedavisi için en eski ilaç sınıflarından biri olan sülfonilüreler, insülin sekretagoglarının tipine 
(meglitinidlerle daha düşük risk) ve tedavi süresine bağlı olarak 0,6 ila 1,8 kg arasında kilo artışına katkıda bulunabilir (5). 
Thiozolinedionlar kullanımı da kilo alımı ile ilişkilidir. PROactive çalışmasında, 3 yıllık bir süre boyunca pioglitazon ile 3,8 kg 
ağırlık artışı gözlemlenmiştir (6). Diyabetik nöropati tedavisinde kullanılan anti-epileptik ilaçlar ve bazı anti-depresanlar / 
anti-psikotiklerin de kilo artışıyla ilişkisi vardır.  Bu faktörler ve daha fazlası, devam eden kilo alımı sorununu sürdürmekte 
ve diyabetli hastaların arzu edilen kilo verme hedeflerine ulaşma sürecini daha da zorlaştırmaktadır.

Öte yandan, nötr ve hatta kilo verdirici özelliklere sahip anti-diyabetikler, glisemik kontrol hedefine ulaşma şansını 
arttırabilir.  Bu tedaviler arasında glukagon benzeri peptit-1 (GLP-1) reseptör agonistleri, sodyum-glukoz co-transporter 2 
(SGLT2) inhibitörleri ve metformin kilo kaybını destekler. Dipeptidil peptidaz-4 inhibitörleri, alfa-glukozidaz inhibitörleri ise 
kilo açısından nötr etkili ilaçlardır.
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Metformin, T2DM hastalarında kan şekeri kontrolü için birinci basamak tedavi olmaya devam etmektedir ve kilo kaybı 
veya kilo nötrlüğü dahil olmak üzere kilo yönetimi üzerinde faydalı etkiler göstermiştir. Metforminin ayrıca leptin seviyeleri 
üzerinde doza bağlı bir etkiye sahip olduğu ve iştah bastırmasına neden olduğu gösterilmiştir (7). Metformin tedavisi ile 
ilişkili kilo kaybı,  yağ dokusu ve viseral yağ kaybıyla ilişkilidir (8). Metformin ile kilo kaybının derecesi, vücut ağırlığını 
etkilediği bilinen diyabetik ilaçların (örn., İnsülin, sülfonilüreler) birlikte kullanımı ve yaşam tarzı değişikliklerine farklı 
bağlılık nedeniyle literatürde (%0.6 - %13) değişiklik göstermiştir (9).

Gastrointestinal sistemde üretilen bir inkretin hormonu olan GLP-1, iştah ve glikoza bağımlı bir şekilde insülin sekresyonunun 
düzenlenmesinden sorumludur. Beş GLP-1 agonisti, T2DM yönetimi için FDA tarafından onaylanmıştır (dulaglutid, eksenatid, 
liraglutid, liksisenatid ve semaglutid ) ve bunların tümü kilo kaybı üzerinde faydalı etkiler göstermiştir (2). Bu ajanların kilo 
kaybına neden olduğu mekanizmalar, tokluk hissindeki artışa  ek olarak, azalmış hepatik glukoneogenez ve azalmış gastrik 
boşalma/bağırsak motilitesini içerir (10). GLP-1 agonistleri ile kilo kaybı, kullanılan ajana bağlı olarak yaklaşık 3 kg ila 10 kg 
azalma ile bir sınıf etkisidir (2).

SGLT2 böbreğin proksimal tübülünde bulunur ve kan-glukoz geri emiliminin yaklaşık %80 ila %90’ından sorumludur (11). 
Dapagliflozin, canagliflozin, ertugliflozin ve empagliflozin dahil olmak üzere SGLT2 inhibitörleri, glukoz inhibisyonu ve 
böbreklerden sodyum reabsorpsiyonu yoluyla plazma glukoz konsantrasyonlarını azaltır ve glukozüriye neden olur. SGLT2 
inhibitörleri ile kilo kaybına, 300 kalorilik bir açığa neden olan tahmini 75 g/gün glikozüri aracılık eder. Ek olarak, sodyum ve 
glikoz yeniden emiliminin inhibisyonu, ozmotik diürez ile sonuçlanabilir ve su tutulmasını en aza indirerek ağırlık azalmasına 
katkıda bulunabilir. Bir sınıf etkisi olarak SGLT2 inhibitörleri ile monoterapi, yaklaşık 2 kg kilo kaybıyla sonuçlanabilir (11).

Diyabetik bireylerde obeziteyle mücadele ederken, sağlıklı beslenme alışkanlıklarına ve fiziksel aktivite planlarına yönelik 
eğitim çabaları, hasta sonuçlarını optimize etmek için esastır. İlaç ve yaşam tarzı değişiklikleri hastanın kilo verme 
hedeflerini desteklemek için yetersizse, gerekli kriterler karşılanıyorsa metabolik cerrahi açısından da değerlendirmek 
gerekebilmektedir. 
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SS-01

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimyasal 
Parametrelerle Birlikte Hemovijilans Verilerinin İncelenmesi
Naile Mısırlıoğlu 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Transfüzyon Merkezi İstanbul 
 

GİRİŞ AMAÇ; Hemovijilans, kanın toplanmasından alıcıların takibi dahil tüm transfüzyon zincirini içine alan, bağışçı ve alıcıda ortaya 
çıkan istenmeyen ciddi olay ve etkilerin takibini içeren işlemlerin tümünü tanımlar, Hastanemizde 2017 yılından beri düzenli olarak 
hemovijilans uygulaması devam etmektedir. Bu çalışma, hastanemizde yürütülen hemovijilans uygulamalarını ve transfüzyon yapılan 
hastalarda görülen, istenmeyen reaksiyonların biyokimyasal parametreleri de değerlendirilerek sunulması amacıyla planlandı. 2020 ve 
2021 yıllarında hemovijilans takip sistemi içinde kan alıcılarında görülen transfüzyonla ilişkili istenmeyen olay ve reaksiyonların kayıt-
ları geriye dönük incelenerek sunuldu.

YÖNTEM: Hastanemiz Hemovijilans Hemşiresi, birebir tüm transfüzyonları uygulama sırasında ve ilgili kayıtlar, formlar üzerinden 
takip etti. Kan transfüzyon uygulanan servislere “Transfüzyon Pratiği ve Güvenliği” konusunda eğitimlerin sürekliliği sağlandı. Hemo-
ijilans Birim Sorumluları ile düzenli iletişim kuruldu. Transfüzyon uygulamasında ve kayıtlarda eksiklikler düzeltildi. Transfüzyonla 
ilişkili tüm istenmeyen olay ve reaksiyonlar, Hemovijilans Birim Sorumluları tarafından ilgili form ve kayıtlar, Biyokimyasal paramet-
relerden Hemoglobin ve hematokrit değerleri, total bilirübin, indirek bilirübin, LDH, kreatinin değerleri ile beraber Hemovijilans Hem-
şiresine iletildi. Veriler Hemovijilans Koordinatörü tarafından değerlendirildi. İstenmeyen olay ve reaksiyonlar tanımlandı. Transfüzyon 
Merkezinin diğer verileri ile beraber Hastane Transfüzyon Komite toplantılarında görüşüldü. 2020-2021 yıllarında kayıt altına alınan 
transfüzyonlar ve istenmeyen olay ve reaksiyonlar, biyokimyasal parametreler incelendi.

BULGULAR: Hastanemizde 2020 yılında 4826, 2021 yılında 4688 olmak üzere toplam 12 988 kan ve kan bileşeni transfüzyonu ya-
pıldı. 2020-2021 yıllarında toplam 286 vakada (% 2,20) hafif şiddette istenmeyen reaksiyon görüldü, İstenmeyen reaksiyonların %60 
(n:172) vakada ürtiker ve benzeri hafif şiddette alerjik reaksiyon, %30 (n;86) vaka hemolitik olmayan ateş reaksiyonu, %3 (n:14) vaka 
hafif siddette dispne, göğüs ağrısı, %3 (n:14) vaka da tanımlanamayan hafif şiddette transfüzyon reaksiyonu olarak değerlendirildi. 
Transfüzyon reaksiyonu görülen 286 vakada: tespitn edilen hafif şiddette alerjik reaksiyonların %89’unun (n:174) TDP taransfüzyonu 
sırasında, geri kalan %11’inin ise (n:31) ES transfüzyonu sırasında gerçekleştiği, Trombosit transfüzyonları sırasında hiç reaksiyon 
gelişmediği görüldü. Transfüzyon yapılan ve reaksiyon tespit edilen vakaların %82 (n:235) T.C. vatandaşı, %18 (n:51) yabancı uyruklu 
olarak tespit edildi. Yaş grupları 64-85 yaş % 62 (n: 177), 44-65 yaş %36 (n:102), 24-45yaş %2 (n:7) olarak tespit edildi. Transfüzyon 
reaksiyonu gördüğümüz hastalarımızın % 78’ inde (n:223) önceden geçirilmiş transfüzyon öyküsü bulunmamaktadır. Biyokimyasal pa-
rametlerden hemoglobin ve hematokrit değerleri, total bilirübin, indirek bilirübin, LDH, kreatinin, bakılan hastaların hiçbirinde hemoliz 
bulgusuna rastlanmamıştır. İstenmeyen ciddi reaksiyon görülmedi.

SONUÇ: Transfüzyon sırasında karşılaşılan her belirti ve bulgu yaşamı tehdit eden transfüzyon reaksiyonu kabul edilerek derhal 
tanı tedavisi başlatılmalıdır. Transfüzyon Reaksiyonu görülme sıklığı yaklaşık % 2,20 dır. Transfüzyon reaksiyonu olan hastaların 
biyokimyasal parametrelerinden hemoglobin ve hematokrit, total bilirübin, indirek bilirübin, LDH, kreatinin değerleri incelendiğinde 
reaksiyon ile anlamlı ilişki bulunamamıştır. Hafif şiddette alerjik reaksiyonlar %1,32 (n:172), hemolitik olmayan ateş reaksiyonları 
%0,67 (n:86) olarak bulunmuştur. Hastanemizin oranları ülkemiz veri ortalamaları ile paralellik göstermektedir. Hastanemizin verile-
rilerinin değerlendirilmesi sonucunda hemovijilans çalışmalarının rehbere uygun şekilde ve sürekliliği sağlanarak devam edilmesinin 
transfüzyon ve takip güvenilirliği açısından çok önemli olduğu görülmüştür.

 
 
Anahtar Kelimeler: hemovijilans, transfüzyon reaksiyonları, transfüzyon reaksiyonlarında biyokimyasal parametreler, istenmeyen 
reaksiyonlar 
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SS-02

Eşlerde Görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı: İki Olgu Sunumu
Hakan Sezgin Sayiner, Mehmet Selim Şahin 
Adıyaman Üniversitesi Egitm ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Adıyaman 
 

AMAÇ: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi(KKKA) virüsü için birçok bulaş yolu tanımlanmıştır. Hastalık kene tutunma öyküsü olan kişiler-
de görülebildiği gibi kene tutunma öyküsü olmadan da görülebilmektedir. Bu yazıda yalnızca birinde kene tutunma öyküsü olan eşlerde 
görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı irdelenmiştir.

GİRİŞ: Kırım kongo kanamalı ateşi(KKKA) hastalığının etkeni, kenelerin vektörü olduğu Bunyavirales takımı içinde Nairoviridae 
ailesine ait kırım Kongo kanamalı ateşi virüsüdür.1

Ana bulaş şekli enfekte Hyalomma2 cinsi kenelerin ısırması sonucu olsa da, enfekte hayvanların kan ve dokuları ile temas ile ve hasta-
ların enfekte kan ve vücut sıvıları ile temas veya nosokomial bulaş da söz konusudur.3

KKKA olgularının çoğu subkliniktir,4 Semptomatik seyreden olgularda ise yaklaşık bir haftalık kuluçka süresinden sonra yüksek ateş, 
halsizlik, kas ağrıları, şiddetli baş ağrısı, karın ağrısı, bulantı kusma gibi semptomlarla hastalık başlar.5 KKKA enfeksiyonunun tipik 
seyri dört farklı faza sahiptir: inkübasyon, prehemorajik, hemorajik ve nekahat dönemler.6

Vaka ölüm oranları salgınlar arasında farklılık göstermekle birlikte %5 ila %30 arasında değişir.7 Yüksek ölüm oranı nedeni ile önemli 
bir halk sağlığı sorunu olan Kırım Kongo Kanamalı ateşi hastalığı tanısı koyduğumuz olgularımızın birinde kene ısırığı öyküsü olup 
diğerinde ısırık olmayan ve farklı günlerde semptomları başlayan, aile içi temas ile bulaş? söz konusu olan olgularımızı sunmayı amaç-
ladık

Olgu 1

46 yaşında kadın hasta. Yaklaşık bir hafta önce kene ısırması hikayesi olan hasta acil polikliniğimize dört gündür ateş, bulantı, kusma, 
halsizlik şikayeti ile başvurdu. İlk muayene sırasında şuuru açık aktif koopere.. TA 110/70 mmHg, Nbz 86/dk, ateş 38°C olarak ölçüldü. 
Fizik muayenesinde diğer sistem muayenelerinde özellik saptanmadı. İlk başvuru sırasında AST: 58 U/L, ALT: 33 U/L, CK: 1105 U/L, 
WBC: 11,6x103/μL PLT: 393x103/μL olarak saptandı.

Olgu 2

İlk olgumuzun eşi. 56 yaşında erkek hasta. İki gündür ateş bulantı kusma halsizlik şikayeti olan hastanın kene ile temas öyküsü yoktu. 
İlk muayene sırasında şuuru açık, aktif ve koopereydi. TA: 120/70 mmHg, Nbz:80 /dakika, ateş 37,7°C ve diğer sistem muayenele-
rinde özellik saptanmadı. Yapılan ilk tetkiklerde AST: 63 U/L ALT: 60U/L CK: 102 U/L WBC: 4,7 x103/μL PLT: 79x103/μL saptandı 
Kene ısırığı hikayesi olan ilk hastamız ile birlikte aile içi temas öyküsü olan eşi de servisimizde yatırılarak takibe başlandı. Takipleri 
sırasında lökopeni ve trombositopeni değerleri derinleşti ve karaciğer fonksiyon testlerinde artış gözlendi. Akut viral hepatit markerleri, 
EBV VCA IgM, Gruber Widal, brucella aglütinasyon testleri negatif saptandı. Alınan kan kültürlerinde üreme olmadı. İlk hastamızın 
karaciğer fonksiyon testleri en yüksek AST: 524 U/L ALT: 299 U/L CK: 1105 U/L olduktan sonra düşüşe geçti. WBC:1.78 x103/μL 
PLT: 42,1x103/μL olduktan sonra yükselmeye başladı. İkinci hastamızda ise AST: 217 U/L ALT: 169 U/L WBC: 1,67x103/μL PLT: 
32,2x103/μL saptandıktan sonra yükselmeye başladı. Kırım kongo kanamalı ateşi şüphesi ile yapılan PCR testi her iki hastamızda da 
pozitif saptandı. Takiplerinde klinik ve laboratuvar değerlerinde düzelme saptanan hastalarımız yatışlarının 7. günlerinde poliklinik 
kontrolü ile taburcu edildi.

TARTIŞMA: KKKA hastalığının ana bulaş yolu olan enfekte kene ısırığı ile hastaların kan ve sekresyonlarıyla direk teması yanında 
yakın temas, aerosol-damlacık yolu ile bulaş yolları da araştırılmıştır.

Conger NG ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada yoğun viremik bir hastadan aerosol -damlacık yoluyla potansiyel bulaşın söz konusu 
olabileceği görülmüştür.8

Tüm bunlara karşılık yapılan bir çalışmada KKKA hastalarının bakımında bulunan akrabalar arasında bulaşı kanıtlayacak serolojik 
kanıt bulunamamıştır.9

Bizim olgularımızda ise hastalardan birinin kene ile teması olduğu ancak aynı aileden bir diğer hastamızda kene veya enfekte kişinin 
kan ve sekresyonlarına temas olmadığı halde KKKA saptanmıştır.

SONUÇ: KKKA hastalığının bulaş yolları arasında henüz kesin ve yeterli kanıt olmasa da aile içi temasın göz önünde bulundurulması 
gerektiğini düşünmekteyiz.

Kaynaklar
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SS-03
Nadir görülen GİS kanama sebebi: Amfizematöz Gastrit
Ali Bilgen1, Mesut Akarsu2 
1Dr. Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği 
 
AMAÇ: Ateş,kanlı kusma şikayetiyle acil servise getirilen amfizematöz gastrit olgusunun tartışılmasını amaçladık.

OLGU: 80 yaşında erkek hasta,acil servise kanlı kusma ve 1 gün önce başlayan ateş şikayeti ile başvurdu.Genel durumu orta-kö-
tü;bilinci konfüzyon halinde; fizik muayenede nabzı 105/dk,kan basıncı 130/80 mmHg,vücut sıcaklığı 38.1 C ve saturasyonu %95 
idi. Batın muayenesi rahat hassasiyet defans rebound bulgusu yoktu.Solunum ve kardiyovasküler sistem muayenesi olağandı.Rektal 
tuşede melena saptandı.Kan tetkiklerinde Hb:11.6 g/dL,WBC:14700 mm3 (% 94.9 nötrofil),trombosit:397000 mm3,BUN:47.9 mg/
dl,kreatinin:1.28 mg/dl,ALT:35 u/L,AST:41 u/L,amilaz 78 u/L,ALP:65 u/L,GGT 33 u/L ve C-reaktif protein:145 mg/L.Kan gaz pH:7.33 
p02:74,1 mmHg pCO2: 36.7 mmHg Lac: 3.6mmol/lt BE: -4,7mmol/lt olarak değerlendirildi. Nazogastrik sonda takıldı ve 1000 cc se-
rum fizyolojik ile yıkama sonucunda giderek açılan kahve telvesi gibi içerik izlendi. Çekilen batın tomografisinde; portal venöz sistemde 
hava dansiteleri,mide büyük kurvatur boyunca ödem,mukozal düzensizlik ve mide duvarında hava dansiteleri izlenmiş olup bulguların 
ön planda amfizematöz gastrit ile uyumlu olarak raporlandı (Görüntü-1).Üst gis endoskopi sonucunda özofagus mukozası normal, 
inversiyonda kardiyadan başlayıp büyük kurvatur boyunca uzanan yaygın erozyon, hiperemi, üzerinde nekrotik büller olan yüzeyden 
kabarık hemorojik alanlar saptandı. Fundus normal. Korpus ve antrum diffüz ödemli ve hiperemikti. Pilor forme; bulbus ve duodenum 
2.segment mukozaları normaldi (Görüntü-2).Üst gis endoskopi sonucunda amfizematöz gastrit tanısı desteklendi. Hasta total parenteral 
nütrisyon, intravenöz (IV) sıvı ve IV antibiyotik (piperasilin+tazobaktam 13.5 gr/gün+metronidazol 1.5 g /gün) tedavisi altında aralıklı 
kan tetkikleri izlenerek tedavisine başlandı.1 hafta sonra kontrol üst gis endoskopisi yapıldı ve önceki endoskopisinde saptanan lez-
yonların tamamen gerilediği izlenmesi üzerine hasta oral yoldan beslenmeye başladı. Antibiyoterapisii 14 güne tamamlandı ve genel 
durumu iyi vitalleri stabil olup aktif yakınması olmayan hasta şifa taburcu edildi.

SONUÇ: Amfizematöz gastrit,mide duvarında gaz oluşturan çeşitli bakterilerin neden olduğu gaz varlığı ile karakterize; genellikle siste-
mik toksisite ile ortaya çıkan mortalitesi yüksek nadir bir gastrit çeşididir. Erken tanı ve tedavi hastanın hayatta kalması için çok önem-
lidir. Amfizematöz gastrit etiyolojisinde immunsüpresyon, diyabet, koroziv madde, yakın zamanda geçirilmiş abdominal cerrahi, alkol 
kullanımı, pankreatit, non-steroid kullanımı gibi birçok predispozan faktör bulunur. Erken tanı ve zamanında başlanan geniş spektrumlu 
antibiyotik ve sıvı tedavisi hayat kurtarıcıdır. Gastrik infarkt,perforasyon veya medikal tedaviye yanıtsızlık cerrahi girişim gerektirebilir.

 
Anahtar Kelimeler: GIS kanama,amfizematöz gastrit,portal vende hava

Portal venöz sistemde ve mide duvarında hava dansiteleri Endoskopide mide korpusunda yaygın erozyon, hemoroji ve büller 

Görüntü-1 Görüntü-2 
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SS-04

Akut myeloid lösemi tanısı ile takip edilen hastaların febril nötropenik ataklarının tek 
merkezli ve geriye dönük değerlendirilmesi
Zehra Erdemir1, Filiz Vural2, Nur Akad Soyer2 
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim 
Dalı, Aydın 
2Ege Ünivresitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir 
 

GİRİŞ VE AMAÇ: Akut myeloid lösemi (AML) hastalarında uygulanan yoğun kemoterapi protokolleri ile sağkalım sürelerini uzatmak 
amaçlanırken, hastalığa ve kemoterapilere bağlı hastane yatışı uzamakta ve kemik iliği süpresyonu gelişmektedir. Bu hastalarda özel-
likle nötropenik dönemde ciddi enfeksiyon gelişme riski artmaktadır. Kemoterapi alan veya nötropenik olan hastalarda azalmış infla-
matuar yanıt nedeni ile enfeksiyonun beklenen klasik semptom ve bulguları olmayabilir. Bu hastalarda tek semptom ateş olabildiği için, 
nötropenik hastalarda ateş aksi ispat edilene kadar enfeksiyon ile ilişkili kabul edilmeli ve acil olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Hastanın hızlı bir şekilde değerlendirilmesi, en kısa sürede ampirik antibiyotik tedavinin başlanması hayati öneme sahiptir. Bu amaçla, 
kliniğimizde AML nedeni ile takip ettiğimiz hastaların febril nötropeni (FEN) dönemleri, enfeksiyon kategorileri, semptom ve muayene 
bulguları, izole edilen mikroorganizmalar ve mortalite oranları incelenmiştir.

GEREÇ VE YÖNTEM: Bu araştırmaya Ocak 2012 ve Ocak 2016 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesi 
erişkin Hematoloji Kliniğinde yatarak tedavi gören 155 erişkin AML tanılı hasta alındı. Bu hastaların yatışları sırasında gelişen 337 FEN 
atağı restrospektif olarak incelendi. Çalışmaya başlamadan önce yerel etik kurul onayı alındı. Hasta verileri EÜTF hastanesi elektronik 
dosya sisteminden temin edildi.

Araştırma verilerimizin istatistiksel değerlendirmesinde SPSS.23.0 istatistik paket programı kullanıldı. Ölçümsel değişkenlerimiz orta-
lama ± standart sapma (SD) ile, kategorik değişkenlerimiz sayı ve yüzde (%) ile sunuldu. Nitel değişkenlerin gruplararası karşılaştırıl-
ması ki-kare analizi ile nicel değişkenlerin gruplararası karşılaştırılması Mann-Whitney U testi ile yapıldı. P < 0.05 istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edildi.

BULGULAR: Olgularımızın %84.52’si (131 kişi) AML, %12.90’ı (20 kişi) MDS’den AML’ye dönüşüm ve %2.58’i (4 kişi) bifenotipik 
lösemi tanılıdır.

Hastaların %43.92’sinde (148 kişi) ateşe eşlik eden patolojik muayene bulgusuna rastlanmıştır. En sık muayene bulgusunun %26.35 
(39 kişi) ile ral-ronküs-hipoksi olduğu görülmüştür. FEN ataklarının %73.89’unda (249 kişi) klinik ve/veya mikrobiyolojik olarak ka-
nıtlanmış enfeksiyon odağı saptanmıştır. En sık saptanan enfeksiyon odağının akciğer olduğu görülmüştür (%56.22). Ayrıca hastaların 
%63.5’inde (214 kişi) santral venöz kateter mevcuttu. Bunların %38.78’inde (83 tanesinde) kateter kültürlerinde üreme saptanmıştır. 
FEN ataklarının %54.90’ında (185 kişi) kültür pozitifliği saptanmıştır. Kan kx pozitifliği % 31.4 (106 adet) olarak saptanmıştır. Hasta-
ların %45.10’unda herhangi bir etken izole edilememiştir. Etken izole edilenlerin %48.66’sı bakteri, %2.67’si mantardır. Bakteri izole 
edilenlerin %62.16’sı gram-negatif, %54.05’i gram-pozitif bakteridir. İzole edilen mikroorganizmaların en sık %37.30 ile KNS ve 
%36.21 ile E.coli olduğu görülmüştür. Hastaların %32.94’ü (111 kişi) sigara kullandığı kaydedilmiştir. Sigara içilme durumuna göre ak-
ciğer enfeksiyonu varlığı arasındaki ilişki incelendiğinde, yapılan analize göre sigara içenlerde akciğer enfeksiyon sıklığının daha fazla 
olduğu istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p: 0.007). Hastanemizde FEN ataklarının %27’si (91 kişi) exitusla (ex) sonuçlanmıştır. 
Toplam 155 hastanın 91’i ex olmuştur (%58.70). AML tanısı olanların 72’si (%24.8’i) ex olmuşken MDS’den AML’ye dönüşüm olan 
hastaların 19’u (%40.4’ü) ex olmuştur. Tanı ile mortalite arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p: 0.033). Hastaların 
ek hastalıklarının varlığı ile mortalite durumları kıyaslanmıştır. Ek hastlıkları bulunan hastalarda mortalite daha yüksek saptanmıştır. Ya-
pılan analizde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki söz konusudur (p: 0.018). Yaş ile mortalite arasındaki ilişki incelenmiş ve yaş arttıkça 
mortalitede artış olduğu, yapılan analizde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p: 0.000). Saptanan enfeksiyon alanı ile mortalite 
arasındaki ilişki incelenmiş; buna göre %40.71 ile en çok akciğer enfeksiyonu görülen hastaların ex oldukları görülmüştür.

SONUÇ: Kliniğimizde AML hastalarının FEN atakları retrospektif olarak incelendiğinde izole edilen mikroorganizmaların gram-nega-
tif ağırlıkta olduğu, enfeksiyon odağı olarak da akciğer enfeksiyonlarının daha sık olduğu görülmüştür. Günümüzde FEN ataklarında 
mortalite giderek azalmaktadır; ancak yine de önemli bir mortalite nedenidir. Sonuç olarak; her kliniğin kendi enfeksiyon etken profilini 
belirlemesi ampirik antibiyotik seçimi ve bu sürecin daha iyi yönetilmesine katkı sağlayabilir.

 
Anahtar Kelimeler: Akut myeloid lösemi, febril nötropeni, ateş, enfeksiyon 
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SS-05

Astım Tedavisi İçin Kullanılan Çam Kozalağına Bağlı Gelişen Akut Hepatit: Bir Olgu Sunumu
Kadir İntaş 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
 

GİRİŞ: Toksik hepatitler, akut karaciğer hasarının %1’den az bir kısmını oluşturmasına rağmen Avrupa ve Amerika Birleşik Devlet-
leri’nde akut karaciğer yetmezliğinin en sık nedenini oluşturmaktadır. Yıllık insidansı Avrupa ülkeleri için 14-19/100.000 bildirilmiş-
tir.1969-2002 yılları arasında 76 ilaçtan 12’si yapmış olduğu karaciğer hasarına bağlı olarak geri çekilmiştir. Toksik hepatit tablosu ise 
başlıca üç başlık altında toplanmaktadır: 1- İlaç kaynaklılar, 2-Bitkisel ürünler, 3-Kimyasal kaynaklı karaciğer hasarları olarak tanımla-
yabiliriz. Toksik hepatit tablosunu bu üç neden arasında en sık ilaç kaynaklı olanlar yol açmaktadır. Birçok aktif biyolojik bileşik içeren 
bu ürünlerin yan etkileri konusunda ise literatürde bilgi eksikliği vardır. Bu yazıda ise astım hastalığına bağlı olarak çam kozalağı kürü 
kullanan ve toksik hepatit tablosuna yol açan vaka sunuldu. Amacımız nadir görülen bu klinik tabloya klinisyenlerin dikkatini çekmektir.

OLGU: 71 yaşında kadın hasta dış merkeze halsizlik, yorgunluk, karın ağrısı nedeniyle başvurmuş. Yapılan tetkiklerde karaciğer fonk-
siyon testlerinde bozukluk görülmesi üzerine tarafımıza başvurdu. Özgeçmişinde astım, gastroözofageal reflü hastalığı, lomber disk 
hernisi ve kolesistektomi tanıları mevcut olup soy geçmişinde herhangi bir özellik saptanmadı. Lomber disk hernisi ve gastroözofageal 
reflü hastalığı nedeniyle aralıklı olarak naproksen ve pantoprazol kullanımı mevcut olup yaklaşık altı aydır astım nedeniyle kendisine 
çam kozalağı kürü başlamış. Hasta bu kürde günde bir su bardağı olmak üzere çam kozalağını kaynatıp suyunu ayda 21 gün olacak 
şekilde kullanmış ve daha sonrasında ise bir hafta ara vermiş. Fizik muayenesinde akciğer oskültasyonunda ekspiryumda ronküs ve sağ 
üst kadranda hassasiyet dışında ek özellik yoktu. Laboratuvar incelemelerinde HBsAg(-), Anti HBs(-), Anti HCV(-), Anti HIV(-), Anti 
HAV IgM(-), Anti Hbc IgM(-), Anti CMV IgM(-), Anti toxoplazma IgM, Herpes Simpleks Tip 1 IgM(-), Herpes Simpleks Tip 2 IgM(-), 
EBV VCA IgM(-), ANA İFA(-), LKM-1(-), ASMA(-), WBC:12750 NEU:8470 LYM:3320 ALT:253 U/L, AST:213 U/L, ALP:464 U/L 
GGT:457 U/L ve LDH:237 U/L CRP:5,73 mg/L Total kolesterol:209 mg/dl LDL kolesterol:110,7 mg/dl olup diğer laboratuvar değerleri 
normal sınırlardaydı. Üst abdomen ultrasonografide incelemesinde karaciğer boyutları normal sınırlarda olup parankim ekosu grade 
I-II steatoz ile uyumlu artmıştır. Karaciğer konturları düzenlidir. Parankim içerisinde solid ve kistik lezyon saptanmadı. Safra kesesi 
izlenmedi(opere). Koledok ve intrahepatik safra yolları normal genişliktedir. Dalak normal boyutlarda, parankimi homojendir. Pankreas 
izlenebildiği kesimlerinde normal boyut ve eko yapısındadır. Her iki böbrek normal anatomik yerleşimli, konturları düzenli, boyutları 
normal sınırlardadır. Parankim eko ve kalınlığı tabiidir. Bilateral toplayıcı sistemler normal genişliktedir. Taş, solid kitle saptanmadı. 
Hasta toksik akut hepatit olarak değerlendirilerek semptomatik tedavi verildi. Bir hafta sonra klinik ve laboratuvar bulguları düzelen 
hastaya, bu bitkisel ürünü kullanmaması önerilerek şifayla taburcu edildi. Hastanın birinci hafta, ikinci hafta kontrollerinde herhangi bir 
yakınması ve saptanan patolojik bir özellik yoktu.

TARTIŞMA: Büyük çoğunluğunu ilaca bağlı karaciğer hastalığının oluşturduğu toksik hepatitler akut veya kronik seyir gösterebilen, 
asemptomatik tablodan karaciğer yetmezliği ve hatta ölüme kadar değişen klinik bir tabloda seyredebilmektedir. Konvansiyonel teda-
viler, alternatif/tamamlayıcı gıda takviyeleri, alkol, uyuşturucular ve toksik gıdaların karaciğer hasarına neden olabileceği belirtilmiştir. 
Karaciğer hasarına neden olabilecek bu ilaç veya maddelerin sayısı 1100’e kadar ulaşmaktadır. Toksik hepatitler klinik olarak farklı tab-
lolarda görülebilmektedir. Toksik hepatitler, akut hepatitlerin yaklaşık %10’unu, fulminan hepatitlerin %10-20’sini oluştururken kronik 
hepatitin ve sirozun ancak %1’inden sorumludur. Diğer taraftan, hepatit ve hospitalizasyonun sık bir nedeni olduğu, sarılık nedeniyle 
hospitalize edilen hastaların %10’undan, advers ilaç reaksiyonlarının %80’den fazlasından, ilaca bağlı ölümlerin %14.6’sından sorum-
lu olduğu bilinmektedir. Sıklıkla spesifik bir tedavisi olmayan bu tabloda mevcut tedaviler erken tanı ve hastalığın ortaya çıkmadan 
önlenmesine odaklanmalıdır. Bu nedenle toksik hepatit tablosuna neden olan faktörlerin bilinmesi, klinik sonuçlar üzerinde etkisi olan 
değişkenlerin tanımlanması bu hastaların klinik sonuçlarını arttıracaktır. Doğru tanı için klinikopatolojik korelasyon gerekir. Bizim ol-
gumuzda hastaya karaciğer biyopsisi yapılmamıştır; fakat çam kozalağı suyunun kullanımıyla karaciğer hasarı oluşumu arasında geçen 
sürenin bir hafta – üç ay arasında olması ve çayı bıraktıktan sonra laboratuar bulgularının gerilemesi kriterlerine dayanarak olgumuzda 
toksik hepatit düşünülmüştür. Toksik hepatitler klinik olarak karaciğer disfonksiyonu ile giden pek çok hastalık ile karışabilir. Hepatit 
tablosundan tümöre kadar değişen spektrumda karşımıza çıkabilir. Ancak bitkisel ürün kullanan olgularda karaciğer fonksiyon testle-
rinde bozulma görülmesi durumunda, ayırıcı tanıda toksik hepatitin de akla gelmesi ve hemen kullanımının kesilmesi gerekmektedir.

 
 
Anahtar Kelimeler: Çam Kozalağı, Akut Hepatit, Bitkisel Ürün, Astım 
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SS-06

Hidronefroz Olmadan Gelişen Post-Renal Akut Böbrek Hasarı
Kadir İntaş 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
 

GİRİŞ:Önceden akut böbrek yetmezliği (ABY) olarak tanımlanan akut böbrek hasarı (ABH), serum kreatinin düzeyinde artış ve/veya 
idrar çıkışında düşme ile seyreden böbrek fonksiyonlarının akut kaybıdır. ABY tanımı için kesin bir biyokimyasal tanı ölçütü veya 
klinik tanım konusunda fikir birliği olmadığından, çoklu tanımlara ve insidans bildirimlerinde yanlışlıklara yol açtığından, ABY tanı-
mı son yıllarda önemli ölçüde gözden geçirilmiştir. Sonuç olarak ABH, hastanın serum kreatinin düzeyi veya RIFLE, AKIN, KDIGO 
evrelerindeki değişikliği temel alarak tanımlanmıştır. ABH, yaygın, hastaya zarar veren, bununla birlikte muhtemel tedavi edilebilir bir 
durumdur. Bozulmuş böbrek perfüzyonu, nefrotoksinlere maruz kalma, idrar çıkışında tıkanıklık veya intrinsik böbrek hastalığı gibi 
geniş bir etiyolojiye sahiptir ve böbrek fonksiyonlarında küçük değişikliklerden böbrek replasman tedavisi gerektirecek bozukluğa 
kadar geniş bir klinik durumu kapsar. Post-renal akut böbrek hasarı ise, renal ve pre-renal nedenlere göre oldukça nadir görülür. Özel 
durumlar haricinde büyük oranda hidronefroz eşlik eder. Hidronefrozun eşlik etmediği post-renal akut böbrek hasarında olası nedenler: 
obstruksiyonun erken dönemleri, retroperitoneal fibrozis ve ılımlı obstruksiyon olarak sayılabilir.

OLGU: 68 yaşında erkek hasta idrar yapmada azalma ve bacaklarda şişlik şikayeti nedeniyle başvurdu. Özgeçmişinde benign prostat 
hiperplazisi (BPH) ve hemoroid tanıları mevcut olup soy geçmişinde anlamlı bir özellik yoktu. Kullandığı ilaçlarda tamsulosin,Diosmin 
(%90) ile Hesperidin(%10) içeren flavanoid fraksiyonu mevcuttu.Yapılan fizik muayenesinde her iki akciğer bazalde ral,batın muaye-
nesinde suprapubik hassasiyet ve pretibial ödem+/+ mevcuttu. Bakılan laboratuvar değerlerinde üre:60 mg/dl, kreatinin:2.03 mg/dl, 
Na:142 mmol/L, K:4,16 mmol/L, Ca:8.1 mmol/L, pH:7.38, hCO3:22.2 mmol/L, laktat:1.4 mmol/L, pCO2:37.7, WBC:9880, hemog-
lobin:10.5 g/dl, platelet:227000 olarak saptandı. Tam idrar tahlilinde ise eritrosit:43 /hpf, lökosit:14 /hpf, nitrit: (-), lökosit esteraz:+3, 
pH:5.0, Dansite:1016 olrak saptandı. Yapılan üriner sistem ultrasonografi görüntülemesinde her iki böbrek boyut ve lokalizasyonu nor-
maldir. Parankim ekoları ile parankim kalınlıkları normaldir. Pelvikalisiyel yapılarda dilatasyon ve taş izlenmemiştir. Sağ böbrek orta 
kesimde 13x10 mm boyutlarında ekzofitik kortikal kist izlenmiştir. Mesane normal boyut ve duvar kalınlığındadır. Lümende taş veya 
kitle saptanmamıştır. Prostat bezi boyutları artmıştır ( 110 cc). Median lob mesane tabanına indantedir. Prostatta 12x7 mm boyutlarında 
kistik lezyon izlenmiştir (rejenerasyon kisti?) şeklinde raporlandı. Hastaya takılan üriner sonda sonrası 1 saat içerisinde yaklaşık 2500 cc 
idrar çıkışı gözlendi ve alınan böbrek fonksiyon testlerinde kreatinin: 1,8 mg/dl olarak ölçüldü.Hastanın alınan anamnezinde daha önce 
bilinen kronik böbrek hastalığı olmaması ve sistemden geçmiş laboratuar değerleri incelendiğinde bazal kreatinin değerinin:0.7 mg/dl 
olarak gözlenmesi, üriner sistem ultrasonografide belirgin dilatasyon olmamasına rağmen hastanın böbrek parankim ekojenitesinin de 
normal olmasından ve hastada benign prostat hiperplazisi tanısı olması da bize henüz hidronefroz gelişmemiş erken dönem bir obstruk-
siyon olabileceğinden post-renal akut böbrek hasarı tanısını koydurttu. Hastanın takiplerine devam edildiği sırada hasta kendi isteği ile 
taburcu olmak istediğinden acil durumlar anlatılarak ve yazılı onam alınarak mevcut haliyle taburcu edildi.

TARTIŞMA:Akut böbrek hasarı, böbrek fonksiyonlarının hızla kötüleştiği bir klinik durum olmakla birlikte KDIGO kılavuzunda se-
rum kreatinin değerlerinde 48 saat içinde 0,3 mg/dl ve üzerinde artış olması ve/veya 7 gün içinde geliştiği bilinen veya tahmin edilen 
serum kreatinin değerlerinde 1,5 kat ve üzerinde artış olması ve/veya 6 saatte 0,5 ml/kg/saatten daha az idrar çıkışının olması 
şeklinde tanımlanmaktadır. Akut böbrek hasarı, sıklıkla pre-renal, renal ve postrenal sebeplere bağlı olarak sınıflandırılabilir 
ve bunların neden olma sıklığı ise sırasıyla yaklaşık %50-70;%20-40;%5 oranındadır. Normal fonksiyonlu iki böbrek varlığında benign 
prostat hiperplazisi nadiren total obstruksiyona yol açarken vakamızda olduğu gibi ileri boyuttaki prostat hiperplazileride obstruksiyon 
ve idrar miktarında ani azalma daha kolay gelişebilmektedir. Bu sebeple özellikle ultasonografide değerlendirilen renal parankim eko-
jenitesinin de büyük önemi vardır. Hastamızda renal parankim ekojenitesinin normal olması, geçmiş laboratuar değerleri de hastanın 
anamnezi ile birlikte incelendiğinde hastanın ABH tablosu geliştiğini, hastanın üriner sonda takılması sonrasında hem klinik hem de 
laboratuar değerlerinde düzelme görülmesi üzerine hidronefroz gelişmeden port-renal akut böbrek hasarı gelişebileceğini gösterdi. 
Post- renal akut böbrek hasarı, özellikle anüri ile gelen hastalarda, hidronefroz olmasa bile mutlaka dışlanmalıdır ve erken müdahale ile 
anlamlı klinik yanıtlar elde edilmektedir.

 
 
Anahtar Kelimeler: Hidronefroz, Akut Böbrek Hasarı, Benign Prostat Hiperplazisi, Postrenal 
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SS-07

Gestasyonel diyabet ve hipotiroidi nedeniyle takipli gebelerde COVID-19 aşılanma durumları
Emre Sedar Saygılı1, Özlem Yıldız2, Ersen Karakılıç1 
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim 
Dalı 
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
 

AMAÇ: Gebelerin Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19)’a karşı aşılanmamaları son derece önemli bir endişedir. Çünkü COVID-19 
mortalitesi artık daha çok aşılanmayan bireylerde gözlenmektedir. Buna ek olarak, gebelik sürecinde COVID-19 ilişkili mortalite ve 
morbidite riskleri de artmıştır. Gestasyonel diyabet (GDM) / hipotirodi nedeniyle endokrin poliklinik takibindeki gebelerin COVID-19 
aşılanma durumlarını incelemek amacıyla bu çalışma yapıldı.

GEREÇ-YÖNTEM: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Endokrin Poliklinik takibinde olan gebelerden ve gebe olmayan 
sağlıklı kadınlardan (kontrol grubu) çalışmaya katılmak isteyenlere COVID-19 aşılanma durumları ve aşıya karşı tutumları sorulmuştur. 
Çalışma Ekim-Kasım 2021 tarihleri arasında yapılmıştır.

BULGULAR: GDM nedeniyle takip edilen 59(28.8%) gebe, hipotiroidi nedeniyle takip edilen 43(%21) gebe ve benzer yaşlarda gebe 
olmayan sağlıklı 103(%50.2) kadın olmak üzere toplam 205 katılımcı çalışmaya dahil edildi. Gebelerin ve kontrol grubunun yaş orta-
laması benzerdi (31.4±5 vs. 31.7±5.6, p=0.64). Gebelerin tek doz ve üzeri aşılanma oranları, benzer yaştaki gebe olmayan kadınlara 
göre daha düşük bulundu (52% vs. 90.3%, p<0.001). Neden aşı olmak istemedikleri sorulduğunda verilen cevaplar bebeğiyle ilgili 
çekincelerdi. Çalışma grubunda aşı karşıtı olduğunu belirten hastamız yoktu. Gebelerde 20-30 yaş ile 30-40 yaş aralığı arasında aşı-
lanma durumu açısından anlamlı fark gözlenmedi (46.2% vs. 55.5%, p=0.35). GDM’li grupta hipotirodili gebelere göre aşılanma daha 
az olmasına rağmen istatistiksel fark gözlenmedi (44.1% vs. 62.8%, p =0.06). Gebelerde ve kontrollerde 0,1,2,3 doz aşı oranı sırasıyla 
49(48%), 14(13.7%), 33(32.4%), 6(5.9%) vs. 10(9.7%), 4(3.9%), 74(71.8%), 15(14.6%) idi (p <0.001). Koruyucu olduğu kabul edilen 
iki doz ve üzeri aşı oranı gebelerde daha düşük idi (38.2% vs. 86.4%, p <0.001).

SONUÇ: COVID-19 aşılanma oranlarında gebelerdeki düşüklük endişe vericidir. Aşılanma sayısının arttırılmasına ve bilgilendirilme-
sine yönelik girişimler teşvik edilmelidir.

 
 
Anahtar Kelimeler: COVID-19,aşılanma,gebelik 
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SS-08

Metastatik Renal Hücreli Kanserde 2. Basamakta Tek Merkez Nivolumab Deneyimi
Bilgin Demir1, Onur Yazdan Balçık2, Ali Aytaç2, Esin Oktay2 
1Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Tıbbı Onkoloji Kliniği 
21 Adnan Menderes Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

GİRİŞ:Metastatik renal hücreli kanser (mRCC) yaygın ve mortalitesi yüksek bir hastalıktır. Nivolumab immün sistem T hücreleri üze-
rindeki kontrol noktalarından biri olan PD-1 i inhibe ederek immün sistemi aktive eden bir immünoterapidir. Metastatik renal hücreli 
kanserde karnofsky skoru 70 ve üzerinde olan en az bir basamak antianjiojenik tedavi alan hastalarda etkinliği gösterilmiş bir ajandır. 
Biz bu çalışmamızda 1. Basamakta antianjiojenik ajan uygulanan mRCC tanılı hastalarda 2. Basamakta Nivolumab ile genel sağkalım 
ve progresyonsuz sağkalım verilerinin tespit edilmesini amaçladık.

MATERYAL-METOD: Çalışmaya Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Da-
lı’nda 2016-2021 yılları arasında mRCC tanısı ile izlenmiş, tedavisi almış 18 yaş ve üzeri hastalar dahil edildi. Hastaların demografik 
özellikleri ve tedaviye yanıtları retrospektif olarak incelendi. Bu veriler ışığında progresyonsuz sağ kalım ve genel sağ kalım süreleri 
hesaplandı.Numerik veriler ortanca olarak verilmiştir. İstatistiksel analiz kategorik değişkenler için Ki-kare, parametrik olmayan değiş-
kenler için Mann Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır. Toplam genel sağkalım (GSK) tanı anından itibaren hesaplanmıştır. Progres-
yonsuz sağkalım ve GSK süreleri hesaplanırken Kaplan-Meier testi kullanılmış ve sonuçlar log Rank testi kullanılarak kıyaslanmıştır. 
Tüm sonuçlar için p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir. İstatistiksel analiz SPSS 18.0 kullanılarak yapılmıştır.

BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 42 hastanın median yaşı 63 (30- 80)’dü. Hastaların 29‘u (%63) erkek, 13’ü (37) kadındı. Tanı 
anında 1 hasta evre 1, 2 hasta evre 3 ve39 hasta evre 4 idi. Hastaların 30’u (%71.4) aktif sigara içicisiyken, 9’u (%21.4) kullanmış ve 
bırakmış 3’ü (%2.4) sigara kullanmıyor ( TABLO 1) Hastaların metastatik evrede 1. Basamakta 22’si (%52.4) sunitinib almışken, 20 
si (%47.6) pazopanib almış. 1. Basamaktaki tedavi ile progresyondan sonra 42 hasta da nivolumab kullanmıştır. 42 hastanın 29’unda 
(%69) progresyon gözlenirken, 13’ü (%31) progrese olmamıştır ve hala tedavi almaktadır. 42 hastanın nivolumab aldığı süre boyunca 
verdiği en iyi cevaplar değerlendirildi. Hastaların 23’ünde (%54.8) stabil hastalık, 7’sinde (%16.7), 1’inde komplet yanıt elde edildi. Orr 
ise %19 olarak hesaplandı. Nivolumab kullanan hastalarda median sağ kalım 38.8 ay (23.3-53.8), median progresyonsuz sağ kalım ise 
7 ay (6.5-7.5) olarak hesaplandı. ( TABLO 2)

TARTIŞMA:Metastatik renal hücreli kanserde Nivolumabın 1. Sıradan sonra tedaviye girmesi. Genel sağ kalımı ve genel yanıt oranını 
(orr) arttırdı. Progresyonsuz sağkalımı değiştirmedi. 821 hastalı Faz III CheckMate 025 çalışmasında 64 aylık median takipte 25.8 aylık 
genel sağ kalım,4.4 aylık progresyonsuz sağ kalım, %23 lük orr elde edildi. Bizim çalışmamızda ise median sağ kalım 38.8 ay, median 
progresyonsuz sağ kalım 7 ay, orr ise %19 olarak hesaplandı. CheckMate 025’de 2 sıra tedavi alanların oranı %28’di. Bizim çalışma-
mızda ise hepsi 1 basamak tedavi almıştı. Nivolumabı 2. Basamakta vermemiz sağ kalım farkı yaratmış olabilir. IMDC risk skorunun 
bakılmaması ve hasta sayısının az olması hasta popülasyonumuzun heterojenitesini değerlendirmemiz açısından eksik olabilir.
 
Anahtar Kelimeler: Immünoterapi, Kanser, Sağkalım 

Tablo1.Demografik veriler

CİNSİYET

Kadın 13 (%27)
Erkek 29 (%73)
MEDİAN YAŞ 63

SİGARA

Aktif sigara içiçisi 30 (%71.4)
Exsomker 9 (%21.4)
Hiç kullanmamış 3 (%2.4)

TANI ANINDA EVRE

EVRE I 1
EVRE II 2
EVRE III *
EVRE IV 39 (%72.9)

Tablo2- Nivolumab Etkinliği

METASTATİK 1.SIRA

Sunitinib 22 (%52.4)
Pazopanib 20 (%47.6)
NİVOLUMAB OS/PFS %95 Condifince Interval
Nivolumab OS 38.8 ay (23.3-53.8)
Nivolumab PFS 7 ay (6.5-7.5)
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SS-09

MRNA Aşılı Olguda Covid-19 ve Subakut Tiroidit
Elif Selvioğlu, Barış Köksal 
Atatürk Devlet Hastanesi, AYDIN 
 

Subakut tiroidit, çoğunlukla viral enfeksiyonlardan sonra ortaya çıkan ve tiroid bezinde inflamasyonla giden granülomatöz bir has-
talıktır. Yeni koronavirus enfeksiyonu (COVID-19) 2019 yılından itibaren yaygın akciğer tutulumu ile seyreden ve çok sayıda ölü-
me yol açan bir pandemi haline gelmiştir. COVID-19’un akciğer dışı etkileri de bildirilmiştir. Subakut tiroidit de COVID-19 in-
feksiyonunun ekstrapulmoner etkileri arasında görülmektedir. Dünyada yürütülen aşı kampanyaları ile hastalığın hafif atlatılması 
hedeflenmiştir. Burada 2 doz mRNA aşısı olan ve COVID-19 ile enfekte olan bir hastada gelişen subakut tiroidit olgusu sunulmuştur. 
 
GİRİŞ: Subakut tiroidit (SAT) (De Quervain tiroiditi, subakut granülomatöz tiroidit veya dev hücreli tiroidit olarak da adlandırılır), 
genellikle viral bir enfeksiyonu izleyen veya viral enfeksiyonla eş zamanlı ortaya çıkan, tiroid bezinin kendi kendini sınırlayan infla-
matuar bir hastalığıdır1. SAT etiyolojisinde, kabakulak, kızamık, kızamıkçık, koksaki ve adenovirüs gibi viral enfeksiyonlarla ya doğ-
rudan viral toksisite ya da virüse karşı inflamatuar yanıt olabileceği bildirilmiştir2. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) resmi web sitesinde, 
1 Ekim 2021 itibariyle 233 milyondan fazla COVID-19 vakası ve 4.7 milyondan fazla COVID-19’a bağlı ölüm sayısı bildirilmiştir. 
COVID-19’un tiroid bezi üzerine etkileri araştırılmaya devam etmektedir3. COVID-19 enfeksiyonu sırasında veya sonrasında artan 
SAT olguları, yayınlanmış çeşitli vakalarla bildirilmiştir 4,5. Dünyada aşı kampanyaları sürdürülürken, CoronaVac (Sinovac Life Scien-
ces, Çin), Comirnaty (BioNTech, Fosun Pharma, Pfizer, Almanya ve ABD) ve Vaxzevria (AstraZeneca; İsveç) ile SARS-CoV-2 aşısını 
takiben subakut tiroidit vakaları da tanımlanmıştır6-9.

OLGU SUNUMU: Kırk iki yaşında kadın olgu boğaz ve boyun ön bölgesinde ağrı şikayeti ile iç hastalıkları polikliniğine başvurdu. 
bilinen kronik hastalığı yoktu. Alkol ve sigara kullanmıyordu. Başvurusunda COVID-19 tanısının 15. gününde, 2. doz mRNA aşısının 
19. günündeydi. Muayenesinde tiroid lojunda dokunmakla hassasiyeti mevcuttu. Vücut ısısı 36,9 derece, tansiyonu 115/72 idi. Labo-
ratuvar parametrelerinde serbest t4 3,02 ng/dL, TSH 0,011 IU/mL, sedimentasyon 92 mm/h, CRP 123 mg/L saptandı. Yapılan tiroid 
ultrasonografisinde tiroid bezi heterojen ve bez içerisinde hipoekoik alanlar görüldü. Hastaya subakut tiroidit tanısı konuldu. Tedavide 
1200 mg/gün ibuprofen oral verildi. 5 gün sonra kontrole geldiğinde ağrısında azalma görüldü ancak sedimentasyon 85 mm/h’e, CRP 
ise 106 mg/L’ye gerilemişti. Oral kortikosteroid tedavisine geçildi. 40 mg/gün oral metilprednizolon 10 gün verildi. Kontrolde akut faz 
reaktanlarında ve klinikte düzelme sağlandı. Metilprednizolon dozu kademeli olarak azaltıldı ve 1. ayın bitiminde tedavi sonlandırıldı.

TARTIŞMA: Subakut tiroidit, çoğunlukla üst solunum yolu viral enfeksiyonları ile ilişkili, kendi kendini sınırlayan inflamtuvar bir 
tiroid hastalığıdır. Subakut tiroiditin patogenezi bilinmemekle birlikte başta HLA B35 olmak üzere birçok HLA genotipi ile ilişkili 
olabileceği öne sürülmüştür10. SAT hastalarında tiroid iltihabının, virus ve hücre antijenlerinin sitolitik T hücresi tarafından tanınma-
sının sonucu olduğu düşünülmektedir, bununla birlikte, virüslere (grip ve hepatit B) karşı aşılamayı takip eden dönemde SAT gelişimi, 
nadiren bildirilen bir klinik antitedir11. Grip benzeri semptomların aşılamadan sonra viral antijenler nedeniyle geliştiği bilinmekte-
dir. Benzer şekilde, aşılama teorik olarak tiroidde viral ajanlar sonrası oluşan değişiklikleri tetikleyebilir12. Şu ana kadar COVID-19 
enfeksiyonunun ardından gelişen bazı subakut tiroidit vakaları bildirilmiştir13. Son günlerde COVİD-19’a karşı geliştirilen aşıların 
arkasından gelişen SAT olguları da yayınlanmıştır. Bu olguların mRNA, inaktive veya vektör bazlı aşıların ardından ortaya çıkabildiği 
bildirilmiştir6-9. İnaktive edilmiş SARS-CoV-2 aşısı CoronaVac’ı (Sinovac Life Sciences, Çin) takiben subakut tiroidit gelişen üç va-
kadan oluşan küçük bir seri bildirilmiştir7. mRNA tabanlı aşılar ile (BioNTech, Fosun Pharma, Pfizer, Almanya ve ABD) aşılamadan 
sonra iki vaka daha tanımlanmıştır6-9. Sunulan iki vakadan biri vektör bazlı aşı Vaxzevria’yı (AstraZeneca; İsveç) takiben subakut 
tiroidit geliştirirken, diğer vaka mRNA bazlı aşı Spikevax’ı (Moderna Biotech, İspanya) takiben subakut tiroidit geliştirdiği bilinen ilk 
hastadır8. Bizim hastamızda gelişen SAT’in, mRNA bazlı aşının etkisine bağlı olarak mı yoksa COVID-19 infeksiyonuna sekonder mi 
geliştiği bilinmemektedir. Subakut tiroidit ile SARS-CoV-2 aşıları veya diğer virüs hastalığı aşıları arasındaki ilişkiyi incelemek için 
daha fazla veriye ihtiyaç vardır.

SONUÇ: Viral enfeksiyonlar, subakut tiroiditin etiyolojik faktörleri olarak kabul edilir. COVİD-19 enfeksiyonunun neden olduğu su-
bakut tiroiditin gerçek insidansı, genellikle solunum sistemini semptomlarının ön planda olmasıyla maskelendiğinden, bilinenden daha 
fazla olduğu düşünülmektedir. Aşılardan sonra nadiren gelişen subakut tiroidit olgularında agresif seyir görülmemiştir ve aşılarla ön-
lenen hastalıkların yıkıcı etkilerine göre nitelik ve nicelik olarak daha hafiftir. Mekanizmanın aydınlatılması için çok sayıda vaka ve 
klinik çalışmaya ihtiyaç vardır. Burada aşının hemen ardından COVİD-19 ile enfekte olan ve sonrasında subakut tiroidit gelişen olgu 
sunulmuştur.

 
Anahtar Kelimeler: Coronavirus, subakut, tiroidit, inflamasyon, aşı 



24

POSTER
BİLDİRİLER



25

PP-01

Tedaviye Dirençli Hipotiroidi
Anıl Can Acartürk¹, Deniz Çetin2, Zehra Erdemir2, Mustafa Ünübol2, Engin Güney2 
¹Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Aydın 
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim 
Dalı, Aydın

Giriş: Hipotiroidi toplumda sık görülen bir problemdir. Hipotiroidinin standart tedavisi sentetik L-tiroksin (L-T4) sodyum 
preparatları ile replasmandır. Tedavide hedef TSH’ ı normal referans değerleri arasında tutmaktır. Beklenen dozların üzerin-
de L-T4 gereksinimi olan hastalarda altta yatan nedeni tespit etmek zor olabilir. Bu hastalarda öncelikli olarak ilaç alımında 
uyumsuzluk düşünülmeli ve altta yatan biyolojik bir neden olup olmadığı da araştırılmalıdır.Bu makalede oral L-T4 tedavi-
sine dirençli bir hipotiroidi vakası sunuldu.

Vaka Sunumu: 39 yaşında,10 yıldır hipotiroidi nedeniyle oral  LT4 kullanan kadın hasta,2018 yılında yapılan tiroid bi-
yopsisi papiller mikrokarsinom saptanması nedeniyle total tiroidektomi öyküsü mevcuttu.Takiplerinde 75-100 mcg L-T4 
kullanan hastanın ilaç dozu yükseltilerek 300 mcg’ye çıkıldıktan 20 gün sonra başlayan yüzünde ve ellerinde şişme,ka-
sılmalar ve halsizlik şikayetiyle başvurdu. Miksödem koması düşünülerek interne edildi. Fizik muayenesinde, ağırlığı 70 
kg,vücut ısısı 36°C, nabız 90 /dk, sinüs ritminde, solunum 20/dk ve kan basıncı 100/60 mmHg idi.Hipotermi, hipotansiyon, 
bradikardi, hipoglisemi saptanmadı. Hafif düzeyde periorbital ödem mevcuttu. Bilateral alt ekstremitelerde kasılma izlendi. 
TSH:318, ST4:<0,4 ST3:<1,0 olarak sonuçlandı.Magnezyum dışında diğer elektrolitleri normal aralıkta saptandı. Mg:5,59 
olan hastanın magnezyum tableti kesildi. Hastaya 3 gün IV hidrasyon verildi. Yüksek dozda T4 ve T3 kullanmasına rağ-
men hipotiroidisi düzelmeyen hastaya emilim kusurlarını ekarte etmek için L-T4 yükleme testi yapıldı 1000 mcg L-T4 oral 
verildikten sonra aralıklı TSH ve serbest T4 ölçümü yapıldı.TSH:313,serbest T4:<0.40 olarak sonuçlandı.Oral emilim bo-
zukluğu düşünülerek IV L-T4 514 mcg,ardışık 2 günde,eşit doza bölünerek verildi.İnfüzyonun ilk yarım saatinde başlayan 
sürekli uyuma ihtiyacı,baş ağrısı şikayeti oldu.Vitalleri ve nörolojik muayenesi olağandı.İnfüzyondan 1 gün sonra hastanın 
şikayetleri ortadan kalktı.İnfüzyon sonrası TSH:36,serbest T4:0.88 ölçüldü ve tedaviye yanıt alındığı düşünüldü.

Tartışma: Dirençli (tedaviye refrakter) hipotiroidi tanım olarak levotiroksin dozu >1,9 mcg/kg/gün olmasına rağmen bi-
yokimyasal (doz artımından 6 hafta sonra serum TSH >4,5 mU/L) veya klinik hipotiroidi bulgularının olması ve/veya 
hipotiroidi semptomlarının düzelmemesi olarak literatürde tanımlanmaktadır. Prevalans tam olarak bilinmemekle birlikte 
değişik serilerde %15-28 arasında olduğu gösterilmiştir.Dirençli hipotiroidinin ana nedenleri zayıf tedavi uyumu (psödo-
malabzorpsiyon),ilaçlar ,gastrointestinal sistem bozuklukları ,artmış L-T4 ihtiyacıdır.

Hastalarda çoğunlukla yaklaşım TSH seviyeleri hedef değerlere gelinceye kadara L-T4 dozunu arttırmaktır. Bu yaklaşımla 
uzun süreli supratörepatik dozlarda L-T4 maruziyetine bağlı yan etki ihtimali artmaktadır. Tekrarlayan L-T4 doz ayarı ile 
tedavi maliyeti (sık doktor başvurusu, sık biyokimyasal test yapılması) de artış göstermektedir. Bu olumsuz durumları en-
gellemek için altta yatan neden araştırılmalıdır. Neden tespit edilen hastalarda mümkünse tedavi edilmeli değilse alternatif 
L-T4 tedavilerine geçilmelidir. Neden saptanamayan hastalarda da alternatif LT4 tedavileri düşünülebilir.

Kaynaklar: 1. Jonklaas J, Bianco AC, Bauer AJ et al. Guidelines for the treatment of hypothyroidism. Thyroid 
2014;24(12):1670-751. 

2. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Tiroid Hastalıkları Tanı ve Tedavi Kılavuzu, Ankara: Ortadoğu Reklam 
Tanıtım Yayıncılık; 2021. 

3. Read DG, Hays MT, Hershman JM. Absorption of oral thyroxine in hypothyroid and normal man. J Clin Endocrinol 
Metab 1970;30:798-9. 

4. Centanni M, Benvenga S, Sachmechi I. Diagnosis and management of treatment refractory hypothyroidism: an expert 
consensus report. J Endocrinol Invest 2017;40:1289-301.

5. Vaisman F, Coeli CM, Ward LS et al. How good is the levothyroxine replacement in primary hypothyroidism patients in 
Brasil? Data of a multicentre study. J Endocrinol Invest 2013;36:485- 8. 
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PP-02

Tiroid Anjiosarkomu

Ferhat Yılmaz1 , Deniz Çetin2 , Zehra Erdemir2 , Mustafa Ünübol2 , Esin Oktay3, Nesibe Kahraman Çetin4 , Murat Doğan5 , 
Engin Güney2 
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Aydın
2 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim 
Dalı, Aydın 
3 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bilim Dalı, Aydın
4 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Patoloji Ana Bilim Dalı, Aydın 
5 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Ana Bilim Dalı, Aydın

GİRİŞ

Primer tiroid sarkomları nadir sarkom çeşitlerindedir ve tüm sarkomların %1’den azını oluşturur. Bu primer sarkomların 
içinde en sık görülen ise tiroid anjiosarkomudur. Çok nadir olduğu bilinmesine rağmen Avrupa Alp’ler yöresinde tiroid 
maligniteleri içinde %15-20’lere varan sıklık bildirilmiştir. Bu bölgelerde iyot eksikliği ilişkili endemik guatrın yaygın 
olduğu bilinmektedir. İyonize radyasyon, polivinil klorür ve toryum dioksite maruz kalma öyküsü tiroid anjiosarkomu için 
potansiyel risk faktörüdür. Bu yazıda çok nadir görülen, tanısal zorlukları olan ve kötü prognozlu olduğu bilinen tiroid an-
jiosarkom tanısı koyduğumuz hastamızı sunmaktayız.

OLGU

61 yaşında kadın hasta, ev hanımı, Aydın’da yaşıyor. Tip 2 DM tanısı dışında bilinen herhangi bir hastalık öyküsü bilinmi-
yor ve sadece metformin kullanıyor. Yaklaşık 3 ay önce başlayan ve son 1 haftada çok ciddi artan nefes darlığı, boğulma 
hissi ve stridor ile polikliniğe başvurdu. Yapılan boyun ultrasonografisinde ‘sol lobda büyüğü orta kesimde sınırları net 
olarak seçilemeyen, santralinde nekrotik alanlar ve kalsifikasyon alanları barındıran 19*14 mm, isthmusta benzer özellikte 
37*37.5 mm çapında trakeaya bası yapan kitle’ saptandı (şekil 1 ve şekil 2). Acil tiroid ince iğne aspirasyon biypsisi yapıldı 
ve önemi belirsiz atipi olarak sonuçlandı. Solunum yolu güvenliğini sağlamak ve tanısal biyopsi alabilmek için hasta opere 
edildi, trakeotomi açıldı. Patoloji; yaygın nekroz olması nedeni ile canlı hücre görülemedi olarak sonuçlandı, bunun üzerine 
hasta yeniden opere edildi. Patoloji: Primer tiroid anjiosarkomu olarak raporlandı. Hastanın post operatif kanama kontrolü 
sağlanamadı, yara yeri enfeksiyonu gelişti. Henüz radyoterapi ve kemoterapi planı yapıldığı sırada hasta septik şok ve ka-
nama nedeni ile kaybedildi.

TARTIŞMA

Nadir görülen primer tiroid anjiosarkomu genellikle 50-80 yaşlarında ve sıklıkla kadınlarda görülür. Çok hızlı progresyon 
göstermeleri nedeni ile hastalar sıklıkla bası bulguları ile başvururlar. Literatürde 2.5-13 cm’ye ulaşan kitleler olduğu bil-
dirilmiştir. Bizim hastamız boyunda 4 cm kitle ve stridor kliniği ile başvurmuştu. Bu malignitelerin tanısı proliferasyon 
indeksinin yüksek olması ve yaygın nekroz görülmesi nedeni ile zor koyulmaktadır. İnce iğne ile tanı sıklıkla mümkün 
olmaz. Tanı genellikle total tiroidektomi ile koyulur. Post operatif kanama  kontrolünde kitlenin vaskülarizasyonunun fazla 
olması nedeni ile zorlanılır. Neoadjuvan radyoterapi ve kemoterapi düşünülebilir; ancak hastalar genellikle pre-operatif tanı 
alamamaktadırlar. Bizim de hastamızdan yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi önemi belirsiz atipi olarak sonuçlanmıştı 
ve ilk operason sonrası patoloji yaygın nekroz nedeni ile bize yardımcı olamamıştı. Bu grup hastalarda beklenen yaşam 
süresi yaklaşık 6 aydır. Kemoterapi(KT) ve radyoterapi(RT) ile bu süre uzatilebilmektedir. Bizim hastamız ciddi kanama 
komplikasyonu gelişmesi nedeni ile KT ve RT alamamıştı. Tanı ve tedavisinde hızlı yol alınması gereken agresif ve nadir 
bir malignite olan tiroid anjiosarkomu vakamızı  literaüre katkı sağlamak için burada sunmak istedik.



27

Şekil 1

Şekil 2



28

PP-03

Graves Hastalığı Nedeniye Anti-Tiroid Tedavi Alan Hastada Gelişen Subakut Tirodit
Sencer Küçük, Deniz Çetin, Mustafa Ünübol

Giriş: Subakut tiroidit (SAT), tiroid bezinin ağrılı, inflamatuar bir hastalığıdır. Etiyolojide daha çok viral tetikleyiciler suç-
lanmaktadır. Graves hastalığı ise otoimmün bir hastalıktır. Bu nedenle, iki hastalık arasında etiyolojik bir ilişki olmadığı 
görülmektedir. Literatürde subakut tiroditi sonrası Graves hastalığı olguları bildirilmiştir (1). Ancak, literatürde Graves 
hastalığı tanısı ile tedavi altındaki hastada subakut tiroidit bildirilmemiş olması nedeniyle olgu sunuldu.

Olgu: 39 yaşında kadın hastaya yaklaşık 5 yıl önce Graves hastalığı tanısı konuldu. 2 yıl aralıksız anti-tiroid ilaç tedavisi 
sonrası tedavisi sonlandırılmış. 1 yıl önce tekrar nüks oldu. Metimazol, propranolol tedavisi başlandı. TSH reseptör an-
tikoru pozitif olan ve tiroid ultrasonografide nodül saptanmayan hasta metimazol 5 mg/gün tedavisi altında ötiroid iken 
boynunun sağ ön orta kısmında ağrı başlamış. Çeneye ve kulağa doğru yayılan ağrısı olmuş. Subfebril ateş ve myalji olan 
hasta şikayetlerinin 15.gününde kontrole geldi. Hastanın muayenesinde tiroid bezi ağrılı ve hassas idi. Tiroid ultrasonogra-
fide tiroid bezi sağ lob belirgin hipoekoik, heterojen, ödematöz görünümde idi. Sedimantasyon 68 mm/h, CRP 66mg/dl idi. 
Hastada SAT düşünüldü. Naproksen sodyum başlandı. 48 saat sonra şikayetlerinde gerileme olmayınca metilprednizolon 40 
mg/gün PO tedavi başlandı. Doz titrasyonu ile azaltılarak 6. Haftada tedavi kesildi. Hastanın ATİ tedavisine devam edildi. 
Hipotiroidik dönem yaşanmadı. Tedavinin kesilmesinden 15 gün sonra hastanın şikayetleri tekrarladı. Sedimantasyon ve 
CRP değeri yükseldi USG’de sağ lobda kaybolan bulgular tekrarladı. Hastaya prednziolon 15 mg/gün başlandı. 2 haftada 5 
mg doz azaltıldı. 6.haftada tedavi kesildi. Takibinin 6. ayında sedimantasyon ve CRP değeri normale dönen hasta sorunsuz 
izlemdedir.

Tartışma: Etiyolojisi ve kliniği farklı iki tiroid hastalığının birlikte görülmesi nadir bir durumdur. Subakut tiroiditi takip 
eden Graves hastalığının nedenleri hala bilinmemektedir. Bununla birlikte, subakut tiroiditin inflamatuar doğası, duyarlı ki-
şilerde otoimmün yanıtın aktivasyonuna yol açarak Graves hastalığının başlamasına neden olabilir. Ancak Graves hastalığı 
nedeniyle tedavi gören bir hastada SAT gelişmesinin tesadüfi bir birliktelik mi yoksa yatkınlık mı olduğunun belirlenmesi 
için çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.

Kaynaklar:

1. Nakano Y, Kurihara H, Sasaki J. Graves’ disease following subacute thyroiditis. Tohoku J Exp Med. 2011 
Dec;225(4):301-9.
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AKUT MYELOİD LÖSEMİ TANISI İLE TAKİP EDİLEN HASTALARIN FEBRİL NÖTROPENİK ATAKLARININ TEK 
MERKEZLİ VE GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİLMESİ

Zehra ERDEMİR1, Nur AKAD SOYER2, Filiz VURAL2

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, İç Hastalıkları A.B.D., Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları B.D, Aydın
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları A.B.D., Hematoloji B.D

GİRİŞ VE AMAÇ

Akut myeloid lösemi (AML) hastalarında uygulanan yoğun kemoterapi protokolleri ile sağkalım sürelerini uzatmak amaçlanırken, 
hastalığa ve kemoterapilere bağlı hastane yatışı uzamakta, kemik iliği süpresyonu gelişmektedir. Bu hastalarda özellikle nötropenik 
dönemde ciddi enfeksiyon gelişme riski artmaktadır. Hastanın hızlı bir şekilde değerlendirilmesi hayati öneme sahiptir. Her kliniğin 
kendi etken profili ampirik antibiyotik seçiminde önemli olmaktadır. Bu amaçla, kliniğimizde AML nedeni ile takip ettiğimiz hastaların 
febril nötropeni (FEN) dönemleri incelenmiştir

GEREÇ VE YÖNTEM

Bu araştırmaya Ocak 2012 ve Ocak 2016 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesi erişkin Hematoloji Kli-
niğinde yatarak tedavi gören 155 erişkin AML tanılı hasta alındı. Bu hastaların yatışları sırasında gelişen 337 FEN atağı restrospektif 
olarak incelendi. Çalışmaya başlamadan önce yerel etik kurul onayı alındı. Hasta verileri EÜTF hastanesi elektronik dosya sisteminden 
temin edildi. 

İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME

Araştırma verilerimizin istatistiksel değerlendirmesinde SPSS.23.0 istatistik paket programı kullanıldı. Ölçümsel değişkenlerimiz orta-
lama ± standart sapma (SD) ile,kategorik değişkenlerimiz sayı ve yüzde (%) ile sunuldu. Nitel değişkenlerin gruplararası karşılaştırıl-
ması ki-kare analizi ile nicel değişkenlerin gruplararası karşılaştırılması Mann-Whitney U testi ile yapıldı. P < 0.05 istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edildi.

BULGULAR

Çalışmamızda EÜTF hastanesinde yatarak tedavi gören 155 erişkin hastada gelişen 337 FEN atağı incelendi. Hastaların %36.73’ü (57 
kişi) kadın iken %63.22’si (98 kişi) erkekti. Hastaların yaş ortalaması 51.56(SD±14.82) olarak hesaplanmıştır. Erkeklerin ortalama FEN 
atak sayısı 2.98 iken kadınların 2.93’tür. Cinsiyet ile FEN atak sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p: 0.867).

Tablo 1. Enfeksiyon Odaklarının Dağılımları

Saptanan Enfeksiyon Odağı N (adet) Yüzde (%)
Var 249 73.89
Yok 88 26.11
Akciğer Enfeksiyonları 140 56.22
Kateter Enfeksiyonu 82 32.93
GİS Enfeksiyonu 65 26.10
GÜS Enfeksiyonu 50 20.08
Yumuşak Doku Enfeksiyonu 28 11.24
Sinüs Enfeksiyonu 13 5.22

FEN ataklarının %54.90’ında (185 kişi) kültür (kx) pozitifliği saptanmıştır. Bu hastaların %57.30’unda (106 kişi) periferik kan, 
%45.41’inde (84 kişi) kateter-kateter ucu, %26.49’unda (49 kişi) idrar ve %7.57’sinde (14 kişi) balgam-DTA-BAL kültürlerinde pozi-
tiflik saptanmıştır. 337 FEN döneminde, kan kx pozitifliği % 31.4 (106 adet) olarak saptanmıştır.

Hastaların %45.10’unda herhangi bir etken izole edilememiştir. Etken izole edilenlerin %48.66’sı bakteri, %2.67’si mantar, %3.57’si 
hem bakteri hem mantardır. Bakteri izole edilenlerin %62.16’sı gram-negatif bakteri, %54.05’i gram-pozitif bakteri, %1.08’i anaerop 
bakteridir.
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Tablo 2. İzole Edilen Ajanlar

İzole Edilen Ajan N (adet) Yüzde (%)

KNS 69 37.30
E.coli 67 36.21
Enterococ 32 17.30
Klebsielle 23 12.43
Acinetobacter 16 8.65
ESBL+ E.coli 12 6.49
Pseudomanas 11 5.95
VRE 10 5.40
Candida 7 3.78
Enterobacter 7 3.78
Stenotrophomanas 7 3.78
Aspergillus 6 3.24
Aeromanas 4 2.16
Streptococ 4 2.16
CRE 4 2.16
Proteus 3 1.62
Stafilococcus aureus 3 1.62
Corneobacterium 2 1.08

 

Hastaların %32.94’ü (111 kişi) sigara kullanırken %67.06’sı (226 kişi) sigara kullanmamaktadır. Sigara içilme durumuna göre akciğer 
enfeksiyonu varlığı arasındaki ilişki incelendiğinde sigara içmeyen hastaların 144’nde akciğer enfeksiyonu yokken 82 hastada akciğer 
enfeksiyonu görülmüştür. Sigara içenlerin 53 tanesinde akciğer enfeksiyonu yokken 58 hastada akciğer enfeksiyonu görülmektedir. 
Yapılan analize göre sigara içenlerde akciğer enfeksiyon sıklığının daha fazla olduğu istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p: 0.007).

Hastanemizde FEN ataklarının %27’si (91 kişi) exitusla (ex) sonuçlanmıştır. Toplam 155 hastanın 91’i ex olmuştur (%58.70).   

Tablo 3. Enfeksiyon Saptanan Alan İle Mortalite Arasındaki İlişki

Enfeksiyon Grupları                                               Mortalite

Ex: N(adet)     Ex: yüzde (%)Yaşıyor: N(adet)
Akciğer Enfeksiyonu                             57                              40.71                           83

Kateter Enfeksiyonu                             21                               25.30                           62

GİS Enfeksiyonu                                   21                               32.30                           44

GÜS Enfeksiyonu                                  13                               26                                37
Yumuşak Doku Enfeksiyonu                 7                               25                                21
Sinüs Enfeksiyonu                                  3                               23.07                            10

TARTIŞMA

Nötropenik ataklarda enfeksiyonun tek bulgusu bazen bakteriyemi olup, belirlenen etkenler hasta yönetimi için çok kıymetlidir. Lite-
ratürde farklı çalışmalarda bakteriyemi oranı  %10-25 ile %45.9 saptanan sonuçlar bildirilmiştir 1,2. Bizim çalışmamızda bakteriyemi 
oranı %31.4 saptanmıştır.

Febril nötropenik ataklarda 2000 yılları öncesi dönemde görülen enfeksiyonlarda gram-negatif bakterilerin gram-pozitif bakteriye doğ-
ru kayması, genel olarak gram-negatif bakterilere doğru bir eğilimle tekrar değişmeye başlamıştır ve antibiyotik dirençli gram-negatif 
suşlar ortaya çıkmaktadır 3,4. Kimura ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, 2007-2015 yılları arasında AML tanılı hastalar FEN 
atakları döneminde incelenmiş. Gram-pozitif üreme ve gram-negatif üreme oranları sırası ile %73 ve %26 olarak saptanmış, ayrıca 
gram-pozitif üremede en sık S.aureus, gram-negatif üremede en sık E.coli görülmüş. Ülkemizde yapılan çalışmalara bakıldığında; Ali 
Hakan Kaya ve arkadaşlarının 2014-2015 yıllarında yaptığı bir çalışmada % 65 gram-negatif, % 22 gram-pozitif mikroorganizma sap-
tanmıştır 5. Bizim çalışmamızda üretilen bakterilerin %62.16’sının gram-negatif , %54.05’inin gram-pozitif bakteriler olduğu görüldü. 
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Araştırmamızda bulduğumuz oranların genel olarak güncel literatürün çoğunluğu ile uyumlu olduğu görüldü. Gram-pozitifler içinde en 
sık saptanmış olan etken KNS iken, gram-negatifler içinde en sık E.coli üremesi görülmüştür. 

Enfeksiyon odaklarının dağılımına bakıldığında Ali Hakan Kaya ve arkadaşlarının 2014-2015 yıllarında yaptığı bir çalışmada saptanmış 
olan enfeksiyon odaklarının %17’si GİS, %10’u yumuşak doku, %9’u akciğer ve %6’sı GÜS olarak bildirilmiş 6. Ajay ve arkadaşlarının 
95 AML hastasının, 382 febril ataklarını inceledikleri bir çalışmada akciğer enfeksiyonu  %46, GİS enfeksiyonu %33, yumuşak doku 
enfeksiyonu sıklığı %22 olarak bildirilmiştir 7. Bizim çalışmamızda ise hastaların %73.89’unda (249 kişi) klinik ve/veya mikrobiyo-
lojik olarak kanıtlanmış enfeksiyon odağı saptanmıştır. Bu hastaların %56.22’sinde (140 kişi) akciğer enfeksiyonu, %32.93’ünde (82 
kişi) kateter enfeksiyonu saptanmıştır. Kliniğimizde akciğer enfeksiyon sıklığının literatürde belirtilen ortalamanın üzerinde olduğu 
görülmüştür. 

Bilindiği gibi sigara kullanımı, KOAH gelişimi açısından önemli bir risk faktörüdür; aynı zamanda enfeksiyonlarda akciğer fonksi-
yonlarını kötüleştirebilir. Toplum kökenli pnömoniler üzerine yapılan çalışmalar, yoğun bakım yatışı gerektiren pnömoni olgularının 
% 72’sinin sigara maruziyetinin olduğunu ortaya koymuştur 8. Benzer şekilde, sigara içimi viral pnömonleri için yoğun bakım ihtiyacı 
açısından risk faktörü olarak bulunmuştur 9. 2017 yılında yayınlanan bir derlemede, sigara maruziyetinin hem akut hem de kronik 
solunum yolu hastalıklarında kabul gören bir risk faktörü olduğu belirtilmiş. Çalışmamızda hastaların sigara içme durumu ile akciğer 
enfeksiyonu gelişmesi arasındaki ilişki incelendi. Yapılan analize göre sigara içenlerde akciğer enfeksiyon sıklığının daha fazla olduğu 
istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p: 0.007). Çalışmamızda pasif sigara maruziyeti ya da sigara kulanım süresi 

Febril nötropenik hastalarda ampirik antibiyotik tedavilerinin kullanılmaya başlanmasından önceki dönemlerde mortalite oranları 
%75’lerde iken, günümüzde FEN ataklarında tanı ve tedavi olanaklarının artması ve standart yaklaşım biçimleri geliştirmesi ile mor-
talite % 5-10’a kadar indirilmiştir 10. Çalışmamızda febril nötropenik hastalarda mortalite oranımız %27 ile literatürde belirtilen ortala-
manın üzerinde bulunmuştur.

Nötropenik hastalarda nötropeniyle ilişkili infeksiyon gelişme riski en yüksek olan kanser hastaları; yüksek doz kemoterapi alan, in-
düksiyon tedavisi alan AML ve AKIT (allojenik kemik iliği transplantasyonu) hastalarıdır. Bizim çalışmamızdaki amaçlarımızdan biri 
de sadece AML hastalarının dahil edildiği homojen bir hasta popülasyonunda FEN ataklarını incelemekti. Elde ettiğimiz sonuçların 
bir kısmı literatür ile uyumlu iken kliniğimizde akciğer enfeksiyonu, kateter ilişkili enfeksiyon ve mortalite oranı literatürün üzerinde 
saptanmıştır.

 SONUÇ

Kliniğimizde AML hastalarının FEN atakları geriye dönük olarak incelendiğinde izole edilen mikroorganizmaların gram-negatif ağır-
lıkta olduğu, enfeksiyon odağı olarak da akciğer enfeksiyonlarının daha sık olduğu görülmüştür. Günümüzde FEN ataklarında mortalite 
giderek azalmaktadır; ancak yine de önemli bir mortalite nedenidir. Sonuç olarak; her kliniğin kendi enfeksiyon etken profilini belirle-
mesi ampirik antibiyotik seçimi ve bu sürecin daha iyi yönetilmesine katkı sağlayabilir. 
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