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Mustafa YENİGÜN (Kurucu Başkan)
Muzaffer AKINCI
H. Esra ATAOĞLU
Haldun ERTÜRK
Zeynep KARAALİ
A. Baki KUMBASAR
Ömer SARILAR
Fuat ŞAR

KONGRE BAŞKANI
Gamze ÇITLAK
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Süleyman AHBAB
Erdal BELEN
Emre HOCA
Mustafa Kemal SEREZ

KONGRE DÜZENLEME KURULU
Muzaffer AKINCI
H. Esra ATAOĞLU
Mine Gürsaç ÇELİK
Ayşe Özlem ÇOKAR
Zeynep KARAALİ
Macit KOLDAŞ
A. Baki KUMBASAR
Savaş ÖZTÜRK
Şule POTUROĞLU
Mehmet Mesut SÖNMEZ
Fuat ŞAR
Mustafa YENİGÜN

*İsimler soyadı alfabetik sıralanmıştır.
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BİLİMSEL PROGRAM
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1 EYLÜL 2022, PERŞEMBE
14:00-14:40

Metaverse Evreninde Hekimlik
Moderatörler: Mine Gürsaç Çelik, Esra Ataoğlu

Storyde Kalmasın; Neler gördü gözlerimiz?
14:00-14:30 Sağlıkçılar ve Toplumda Sosyal Medya ve Online
Sunumlar

Erdal Belen

14:30-14:40 Tartışma
14:40-15:00

KAHVE MOLASI

15:00-16:10

Karşıt görüş? Yurtdışı Kurtuluş mu Hayal mi?
Moderatörler: Abdulbaki Kumbasar, Muzaffer Akıncı

15:00-15:20 Yolcudur Abbas Bağlasan Durmaz

Orçun Alpay

15:20-15:40 Gemiyi En Son Kaptan Terk Eder

Mehmet Çetin

15:40-16:00 Tıp Eğitiminde Neredeyiz? Nereye Gidiyoruz?

Mustafa Reşat Dabak

16:00-16:10 Tartışma
16:10-16:30

AÇILIŞ

16:30-17:00

Dislipidemi 2022: Dost mu? Düşman mı?
Moderatörler: Fuat Şar, Mustafa Yenigün

16:30-16:50 Dislipidemi 2022: Dost mu? Düşman mı?

Süleyman Ahbab

16:50-17:00 Tartışma
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2 EYLÜL 2022, CUMA

08:30-08:50
08:50-09:10

Hipertansiyon 2022
Moderatörler: Erdal Belen, M. Kemal Serez
Yani Artık Tansiyon Hastası Mıyım? Hangi Testleri
Yapmalıyız? Kime, Ne Zaman, Ne Kadar, Hangi Tedavi?
Emre Hoca
Yaşam Tarzı Değişikliği ve Farmakoterapi
Ne yapsak olmuyor? Dirençli hipertansiyon?
Savaş Öztürk

09:10-09:20

Tartışma

08:30-09:20

09:20-09:50
09:20-09:40
09:40-09:50
09:50-10:10
10:10-11:20
10:10-10:30
10:30-10:50
10:50-11:10
11:10-11:20
11:20-11:50
11:20-11:40
11:40-11:50

Malpraktis
Tartışma

KAHVE MOLASI
Tiroid Hastalıklarına Yaklaşım
Moderatörler; Evrim Çakır, Hüsamettin Yaşar
Nodül görüldü. Ya sonra…
Özlem Doğan
Kime Ne Zaman Hangi Cerrahi
Hüda Ümit Gür
Tiroidektomi Sonrası Ses Kısıklığının Yönetimi
Murat Açıkalın
Tartışma
Psöriasis Güncel Yönetimi
Moderatörler; Macit Koldaş, Şule Poturoğlu
Psöriasis Güncel Yönetimi
Tuğba Özkök Akbulut
Tartışma
Biyolojik Tedavi Alan Psoriasis Hastalarında Hepatit B Reaktivasyonu Riski
Moderatör: Şule Poturoğlu
Konuşmacı: Tuğba Özkök Akbulut

11:50-12:30
12:30-14:00

ÖĞLE YEMEĞİ
Klinik Pratiğimizde Girişimsel Radyolojinin Yeri
Moderatörler: Türkan İkizceli, Özlem Çokar

14:00-15:10
14:00-14:20
14:20-14:40
14:40-15:00
15:00-15:10
15:10-15:50
15:10-15:25
15:25-15:40
15:40-15:50

Malpraktis
Moderatör: Murat Elevli, Mustafa Yenigün
Kamil Şahin

Günlük Pratikte Non-vasküler Girişimsel İşlemler
Adem Topçu
Kardiyovasküler İşlemler
Mehmet Mustafa Can
Nörovasküler İşlemler
Zülfikar Memiş
Tartışma
MIS-C: Tanı ve Tedavi
Moderatörler: Murat Elevli, Gönül Şengöz
Enfeksiyon
Kardiyoloji

Gülşen Akkoç
Canan Yolcu

Tartışma

15:50-16:10

KAHVE MOLASI

16:10-17:20

Multitravmaya Multidisipliner Yaklaşım
Moderatörler: Özgür Söğüt, Fazilet Erözgen

16:10-16:30

Hüseyin Ergenç
İlk Bakıda Nelere Dikkat Edilmeli? Resüsitasyonun İncelikleri
Ne Zaman Konservatif İzlem? Ne Zaman Cerrahi? Hangi
Gamze Çıtlak
Cerrahi?

KONUŞMA ÖZETLERİ

16:30-16:50

16:50-17:10
17:10-17:20

Multitravmada Yoğun Bakım

Berna Çalışkan

Tartışma
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3 EYLÜL 2022, CUMARTESİ
09:00-09:50
09:00-09:20
09:20-09:40
09:40-09:50

Oral Anti Diyabetikler
İnsülinler
Tartışma

Son Dekatta DM Tedavisinde Neler Değişti?
Moderatörler: Fuat Şar, Mustafa Yenigün
Esra Ataoğlu
Evrim Çakır
Üreter Taşlarına Yaklaşım
Moderatörler: Ömer Sarılar, Savaş Öztürk

09:50-10:40
09:50-10:10

Böbrek Taşı ile İlgili Tanıdan Tedaviye Doğru Bilinen Yanlışlar;
Hekimler Nelere Dikkat Etmeli?

Faruk Özgör

10:10-10:30

Böbrek Taşını Nasıl Tedavi Ediyoruz ve Tedavi Seçiminde
Nelere Dikkat Ediyoruz? SWL, f-URS, PNL

Akif Erbin

10:30-10:40

Tartışma

10:40-11:00

KAHVE MOLASI

11:00-11:40

Minimal İnvaziv Cerrahi
Moderatörler: Muzaffer Akıncı, İbrahim Sungur

11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-11:40
11:40-12:30
12:30-13:30
13:30-14:40
13:30-13:50
13:50:14:10
14:10-14:30
14:30-14:40
14:40-15:30
14:40-15:00
15:00-15:20
15:20-15:30
15:30-16:00
16:00-17:00
16:00-16:45
16:45-17:00

Ameliyatım kapalı mı açık mı olacak?
Minimal İnvaziv Ortopedik Girişimler
Tartışma

Hüseyin Akbulut
Mahmut Aydın

T2DM, Kalp Yetersizliği ve Kronik Böbrek Hastalığı Tedavisinde Forziga’nın Yeri
Egemen Cebeci, Erdal Belen
ÖĞLE YEMEĞİ
2022'de Kardiyoloji
Moderatörler: Zeynep Karaali, Abdulbaki Kumbasar
Kalp Yetersizliği Tan ve Tedavisi
Mustafa Sarı
Akut ve Kronik Koroner Sendromları Tanıyıp Tedavi Edelim
Atriyal Fibrilasyon Yönetimi
Tartışma

Ziya Apaydın
Muhsin Kalyoncuoğlu

Yapay Zeka
Moderatörler: Mehmet Mesut Sönmez, Erdal Belen
Yapay Zeka
Rüştü Türkay
Tıp Eğitiminde Simülasyon
Kemal Tolga Saraçoğlu
Tartışma
KAHVE MOLASI
Proje Nasıl Hazırlanır?
Moderatörler: Zekai Halıcı, Ali Fuat Erdem
Sağlık Alanında Proje Yazımı ve Fon Kaynakları
Tartışma

Elif Çadırcı
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4 EYLÜL 2022, PAZAR
09:00-09:20

Akılcı İlaç Kullanımı
Konuşmacı: Fatih Türker

09:20-09:30

KAHVE MOLASI

09:30-10:30

Serbest Kürsü
Moderatör: Erdal Belen

09:30-09:45

Mezenter İskemide Güncel Yaklaşımlar

Anıl Orhan

09:45-10:00

Nonkardiyak Cerrahi Öncesi Preoperatif
Değerlendirme

Ali Yaşar Kılınç

10:00-10:15

Senkop Nedenleri ve Yaklaşımı

Mehmet Karaca

10:15-10:30

Onkolojik Hastalarda Bulantı-Kusma ve Ağrı
Yönetimi

Ömer Faruk Kuzu

10:30-10:45

Genel Cerrahi Asistan Eğitiminde Neler Değişti? Büşra Ekinci Biçkici

10:45-11:00

Lokalize Prostat Kanserinde Aktif İzlem

Ali Ayrancı

11:00-11:15

Çocuklarda Göğüs Ağrısına Yaklaşım

Damla Gökçeer Akbulut

11:15-11:30

Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı

Seher İrem Çetin

11:30-11:45

Akrep ve Yılan Isırıklarına Yaklaşım

Muhammed Furkan Özden

11:45

KAPANIŞ
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KONUŞMA ÖZETLERİ
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YURTDIŞINDA DOKTORLUK
Orcun Alpay
1

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
Hekim olarak bizler hem hastalarımıza faydalı olabilmek hem de bilim dünyasına katkıda

bulunup akademik olarak ilerleyebilmek amacıyla daha bilgili ve daha donanımlı olmak için özveri
ile çalışıyoruz. Kendi alanımızda daha iyi ve yetkin olabilmek için tıp fakültesindeki ilk yılımızdan
başlayarak disiplinle ve şevkle kendimizi geliştiriyoruz. Bu gelişimin bir parçası olarak çoğu hekim
yurtdışında eğitim almakta, uluslararası kongre ve toplantılara katılarak tıp dünyasını yakından takip
etmekte, uluslararası yayınları ve kılavuzları okumakta, kimi zaman da bilime katkı sağlamak
amacıyla diğer ülkelerdeki doktorlar ile ortak çalışmalar yapmaktadır. İlk olarak tıp fakültesinde
hocalarımızdan öğrendiğimiz ve sonrasında şevk ile ilerlediğimiz bu yolda ağır çalışma şartları,
giderek artan sağlıkta şiddet sorunu, maddi kaygılar, statü kaybı vb. sorunlar nedeniyle birçok hekim
artık yurtdışında çalışmayı tercih etmektedir. Türk Tabipler Birliği'nden elde edilen verilere göre
2022 yılının sadece ilk 5 ayında 936 hekim yurtdışında çalışmak için TTB'den 'İyi Hal Belgesi'ni
almıştır (1). The Lancet dergisinde yayınlanan Kaya Genç'in yayınında yıllık 'Beyaz Kod' sayısında
belirgin artış olduğu, mevcut ekonomik durum, enflasyon ve düşük kalan maaşlar nedeniyle alım
gücünün düşük olduğu ve özellikle Anestezi ve Reanimasyon, Acil Tıp, Kadın Hastalıkları ve Doğum
ile Kulak Burun Boğaz bölümlerindeki hekimlerin yurtdışına gittiği belirtilmiştir (2). Yurtdışında
doktorluğun son zamanlarda oldukça tercih edilen bir seçenek olması nedeniyle yurtdışında çalışma
şartları, mesleki tatmin, maaşlar, akademik yayınlar ve çalışmalar vb. hakkında araştırmalarım ve
edindiğim bilgiler ile Heidelberg Üniversitesi'nde yaptığım stajım sırasındaki gözlemlerimi sizler ile
paylaşmak ve yurtdışında doktorluğun pozitif ve negatif yönlerini sizlere anlatmayı amaçlamaktayım.
Anahtar Kelimeler: yurtdışında doktorluk, çalışma şartları.
Kaynaklar:
1. Türk Tabipler Birliği, www.ttb.org.tr
2. Kaya Genc, Turkish doctors emigrate amid low pay and rising violence. The Lancet, 2022.
400(10351): p. 482-483.
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YANİ ARTIK TANSİYON HASTASI MIYIM? HANGİ TESTLERİ YAPMALIYIZ? KİME,
NE ZAMAN, NE KADAR, HANGİ TEDAVİ? YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ VE
FARMAKOTERAPİ
Dr. Emre Hoca
Hipertansiyon (HT), kan basıncı yüksekliği ile kendini gösteren sistemik bir hastalık olup,
mortalite veya ciddi komplikasyonlara neden olması nedeniyle önemli bir sağlık problemidir.
Hipertansiyon; erkeklerde, yaşlılarda, siyah erişkinlerde diğer popülasyonlara göre daha fazla
görülmekle birlikte, dünya genelindeki en sık görülen morbidite/mortalite nedenidir. Hipertansiyonun
komplikasyonları ve buna bağlı ölüm oranı, kan basıncı yüksekliği ile doğru orantılı olarak
artmaktadır. Bu nedenle erken tanı koyularak tedaviye başlanması oldukça önemlidir.
2018’de yayınlanan güncel ESC (European Society of Cardiology) kılavuzuna göre
hipertansiyon; tekrarlayan ofis kan basıncı ölçümlerinde sistolik kan basıncının ≥140 mmHg ve/veya
diyastolik kan basıncının ≥90 mmHg olduğu durum olarak kabul edilmektedir. Erişkinlerde,
hipertansif hastaların %95’inde “Primer (Esansiyel) Hipertansiyon” mevcutken, yaklaşık %5’inde ise
tanımlanabilir bir hipertansiyon nedeni bulunabilir ve bu durum “Sekonder Hipertansiyon” olarak
adlandırılır.
Primer hipertansiyon gelişiminde; genetik yatkınlık, artmış sodyum alımı/tutulumuna neden
olan etmenler, renin düzeyinde artış, vücutta nitrik oksit veya natriüretik peptidler gibi
vazodilatatörlerin miktarındaki azalma, damar duvarındaki dirençte artış, diabetes mellitus, insülin
direnci ve obezite gibi etkenlerin etkili olduğu görülmüştür. Sekonder hipertansiyon nedenleri
arasında ise renal (parankimal veya renovasküler) patolojiler, primer hiperaldosteronizm, Cushing
sendromu, feokromasitoma, ilaçlar (NSAİİ, steroid, östrojen analogları), nikotin kullanımı
bulunmaktadır.
Ailede böbrek hastalığı öyküsü, ilaç alımı (NSAİİ, dekonjestanlar, oral kontraseptifler gibi),
hiperaldosteronizm bulguları, uyku-apne, terleme epizodları, baş ağrısı, çarpıntı gibi feokromositoma
semptomları. dirençli hipertansiyon varlığı, 30 yaşından önce HT tanısı alanlar, 30 yaşından önce
hipertansiyon tanısı alanlar, kan basıncı düzeyine göre beklenenden daha ağır hedef organ hasarı
gelişmiş hastalar, ACE inhibitörü veya ARB kullanımı sonrası kreatinin değerlerinde ciddi yükselme
olan hastalar sekonder hipertansiyon yönünden araştırılması gereken hasta grupları içerisince yer
almaktadır.
ESC kılavuzuna göre yüksek normal ve evre 1 hipertansiyonu olan hastalarda önce yaşam
tarzı değişikliği, kontrollerdeki ölçümlere göre hipertansif durumun devamı halinde farmakoterapi
düşünülebilir. Evre 1 HT olup DM, iskemik kalp hastalığı, kronik böbrek yetmezliği gibi yüksek risk
faktörü olanlarda ve evre 2-3 HT olanlarda ise tanı anında yaşam tarzı değişikliğine ek olarak
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farmakoterapi düşünülebilir. Hipertansif tedavide kan basıncı hedefleri ise komorbiditelere ve yaşa
göre farklılık göstermektedir.
Antihipertansif tedavinin başlıca yararı direkt olarak KB düşürücü etkisine bağlıdır. Dört
major antihipertansif ilaç grubu olan beta blokerler, tiyazid diüretikler, kalsiyum antagonistleri, ACE
inhibitörleri ve ARB’ler, antihipertansif tedavi başlangıcı ve süresince endikasyonlara göre tek
başına ya da kombinasyon şeklinde kullanılabilir.
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NE YAPSAK OLMUYOR? DİRENÇLİ HİPERTANSİYON?
Prof. Dr. Savaş Öztürk
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD, İSTANBUL
Dirençli hipertansiyon, biri diüretik olma şartıyla farklı sınıflardan üç antihipertansif ajanın aynı anda
maksimum antihipertansif dozlarda kullanılmasına rağmen kan basıncının (KB) hedefin üzerinde
kalması olarak tanımlanır. Tanımlama sorunlarına rağmen hipertansif hastalarda dirençli
hipertansiyon sıklığı %2’den fazladır (genellikle %2-%12 arası). Gerçek dirençli hipertansiyon;
KB’nin yanlış ölçümünden (örneğin, yeterince istirahat etmemiş hasta, uygun olmayan şekilde küçük
bir kan basıncı kafı kullanılması), uygun olmayan antihipertansif ilaç kombinasyonu veya ilaç
kullanımına uyumsuzluktan, yaşam tarzına ve diyet yaklaşımlarına uyulmamasında veya beyaz önlük
etkisinden kaynaklanan yalancı dirençli hipertansiyondan ayırt edilmelidir.
Dirençli hipertansiyonu olan hastalar sekonder hipertansiyon sebepleri (primer hiperaldosteronizm,
renal arter stenozu, kronik böbrek hastalığı ve obstrüktif uyku apnesi, feokromositoma, Cushing
sendromu ve aort koarktasyonu) açısından değerlendirilmelidir. Ek olarak, çeşitli ilaçlar KB’yi
yükseltebilir ve altta yatan hipertansiyonu kötüleştirebilir.
Dirençli hipertansiyonu olan hastalar için hedef KB değeri, tedaviye direnci olmayan hipertansif
hastalardaki ile aynıdır. Tedavide temel olarak diyet, yaşam tarzı değişikliği ve farmakolojik tedaviyi
içermelidir. Sekonder hipertansiyon sebepleri varsa mutlaka tedavi edilmelidir.
Farmakolojik tedavi için özet ipuçları:
-Tedavide uygun antihipertansif kombinasyonları verilmelidir. ACEi ve ARB’nin birlikte kullanımı
uygun değildir.
-Tahmini glomerüler filtrasyon hızı (tGFR) ≥30 mL/dk/1.73 m2 olan hastalarda, tiyazid tipi bir
diüretik, tGFR <30 mL/dk/1.73 m2 olan hastalarda loop diüretiğine geçilmesi gerekir.
-Uygun diüretik tedavisine rağmen dirençli hipertansiyonu olan hastalarda, bir mineralokortikoid
reseptör antagonisti (spironolakton veya eplerenon ) eklenebilir.
-Hasta faktörler de ilaç seçiminde önemli olabilir. Örneğin; hızlı kalp atış olanlarda, beta bloker
eklemekten yararlanabilirler. Prostatizm semptomu olanlarda dikkatli bir şekilde doksazosin
verilebilir.
-Eğer belirli bir sekonder hipertansiyon nedeninden şüpheleniliyorsa veya en az üç ilaçla altı aylık
yoğun tedaviye rağmen kan basıncı yüksek kalıyorsa bir hipertansiyon merkezine sevk edilmelidirler.
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TIBBİ MALPRAKTİS
Doç Dr Kamil Şahin
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üni. Tıp Fakültesi, Adli Tıp Kurumu 8.
İhtisas Kurulu

Malpraktis:
❑ Sağlık personelinin, kasıt veya kusur veya ihmal ile standart uygulamayı yapmaması, bilgi ve
beceri eksikliği ile yanlış veya eksik teşhiste bulunması veya yanlış tedavi uygulaması veya
hastaya tedavi verilmemesi ile oluşan ve zarar meydana getiren fiil ve durumdur.
❑ Hekimin tıbbi girişim sırasında deneyimsizlik, bilgisizlik veya ilgisizlik/özensizlik sonucu
hastaya zarar vermesi “tıbbi malpraktis” dir (TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 13.
Maddesi).
Yasal Dayanak
Dünya Tabipler Birliği’nin 1992 yılında yapılan 44. Genel Kurulu’nda kabul edilen bildirgesine göre;
malpraktis “hekimin tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya
hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zarar” şeklinde tanımlanmış; tıbbi bakım ve tedavi
sırasında görülen ve hekimin hatası olmayan durumlardan (komplikasyon) ayırt edilmesi
gerektiği vurgulanmıştır.
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San ’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’unun3 1. vd. maddeleri ile ve
6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Yasası’nda tıbbi uygulamaları gerçekleştirebilecek kişiler
düzenlenmiştir.
Kanunlardaki düzenlemeler emredici norm niteliğinde olduğundan bireyin –acil durumlar hariçolmak üzere bireyin hekim ve ya sağlık personeli dışında bir kimseye tedavi yetkisi vermesi
geçersizdir.
Türk Medeni Kanun’unun 23. maddesi ve Anayasamızın 17. maddesinde bu husus koruma altına
alınmıştır.
Resmi Gazete Tarihi: 14.4.1928, www.mevzuat.gov.tr. - Resmi Gazete Tarihi: 31.1.1953,
www.mevzuat.gov.tr.
Dünya Tabipler Birliği’nin 1992 yılında yapılan 44. Genel Kurulu’nda kabul edilen bildirgesine göre;
malpraktis “hekimin tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya
tedavi vermemesi ile oluşan zarar” şeklinde tanımlanmış; tıbbi bakım ve tedavi sırasında görülen ve
hekimin hatası olmayan durumlardan (komplikasyon) ayırt edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
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1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San ’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’unun3 1. vd. maddeleri ile
ve 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Yasası’nda tıbbi uygulamaları gerçekleştirebilecek kişiler
düzenlenmiştir.
Kanunlardaki düzenlemeler emredici norm niteliğinde olduğundan bireyin –acil durumlar hariçolmak üzere bireyin hekim ve ya sağlık personeli dışında bir kimseye tedavi yetkisi vermesi
geçersizdir.
Türk Medeni Kanun’unun 23. maddesi ve Anayasamızın 17. maddesinde bu husus koruma altına
alınmıştır.
Resmi Gazete Tarihi: 14.4.1928, www.mevzuat.gov.tr. - Resmi Gazete Tarihi: 31.1.1953,
www.mevzuat.gov.tr.
Hasta ile hekim arasındaki doğrudan ilişkisinin türü hakkında öğretideki baskın görüş “vekâlet
sözleşmesi” olduğu kabul edilir (TBK.m.502)
Bu niteleme gereği, tedaviden ve hekim hatasından zarar gören hastanın açacağı tazminat davasında
sözleşmeye aykırılık hükümleri uygulanacaktır.
MADDE 502- Vekâlet sözleşmesi, vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı
üstlendiği

sözleşmedir.

,

Türk

Borçlar

Kanunu,

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6098.pdf, (Erişim Tarihi:11.03.2017).
Hasta hekim açısından vekalet sözleşmesi
Eğer gidilen hastane özel bir sağlık kuruluşu ise, hastanın tedavi için içeri alınmasıyla, hasta ile
hastane arasında bir sözleşmesel ilişki kurulmuş olacaktır. Buna “hasta kabul sözleşmesi”
denilmektedir. Böyle bir durumda, hekim kendi adına değil, hastane adına tedaviyi
üstlendiğinden TBK.m.1169 ’ya göre “yardımcı kişi” konumundadır
Hastanın gittiği yer bir kamu hastanesi ise, hasta ile hastane arasında bir sözleşme ilişkisi kurulmuş
olmaz. Kamu görevlisi olarak tedaviyi üstlenen hekim ile hasta arasında da doğrudan bir ilişki
yoktur. Burada hasta yönünden bir “kamu hizmetinden yararlanma” söz konusudur. Bu nedenle
de, eğer hasta tedaviden zarar görürse, doğrudan hekimi ve sağlık personelini dava edemeyip,
hizmet (görev) kusuru nedeniyle kamu hastanesinin bağlı bulunduğu devlet kurumuna karşı
dava açabilir. Çünkü kamu hastaneleri ve sağlık personelinin sorumlulukları, kural olarak,
hizmet kusuru sayılmakta, bu hastanelerde çalışanlar kamu görevlisi olduklarından (657 sayılı
yasanın 36/3. ve Anayasa’nın 40/2. maddeleri nedeniyle haklarında doğrudan dava açılamayıp)
Anayasa’nın 129/5. maddesi gereği yalnızca ilgili kamu kuruluşuna karşı dava açılabilmektedir.
Bazı durumlarda hekim ile hasta arasındaki ilişkiye TBK m. 470 vd. maddelerinde düzenlenen eser
sözleşmesi hükümleri uygulanmalıdır. Örneğin, konusu estetik tedavi olan hukuki ilişkilere eser
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sözleşmesi hükümleri uygulanır. Bu sözleşmede asıl olan hekimin bir iş görmesi değil, bir eserin
meydana getirilmesidir. Bu durum plastik cerrahi, KBB, dişçilik ve ortopedide de görülür.
Örneğin, hastaya takma kol takmak, takma diş yapmayı üstlenmek gibi edimler söz konusu ise
hasta-hekim arasında eser(istisna) sözleşmesi vardır ve sorumluluk TBK m.470 vd.
hükümlerine göre tespit edilir
MADDE 470- Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun
karşılığında

bir

bedel

ödemeyi

üstlendiği

sözleşmedir.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6098.pdf, (Erişim Tarihi: 11.03.2017).
Komplikasyon
Yapılan tıbbi müdahale, klasik tıp bilgilerinde (uluslararası kitaplarda ve yayınlarda ) komplikasyon
olarak adlandırılıyorsa ve bu müdahale, tıbbın kabul ettiği normal risk ve sapmalar çerçevesinde
yapılmışsa ,kötü sonuçlar meydana gelse bile, hekime sorumluluk yükletilmeyen
olumsuzluklardır.
•

Zamanında fark edilmez ise

•

Fark edilmesine rağmen gerekli önlemler alınmaz ise

•

Fark edilip önlem alınmasına rağmen, bu önlemler yerleşmiş standart tıbbi girişim
olarak değerlendirilmez ise…. Komplikasyon malpraktise döner.

Sağlık çalışanı tarafından yapılan tedavi veya ameliyat gibi tıbbi girişimler beklenen
sonucu vermemiş olsa bile, tıp bilimi kurallarına uygun olarak yapılmışsa, kişiye kusur
yüklenemez, tıbbi malpraktisten söz edilemez.
•

Kusur sorumluluk getirir

•

Kusur yoksa sorumluluk ta yoktur

•

Kusursuz suç olmaz

•

Bağışlanabilir kusur söz konusu değildir

•

Zarar ile kusur sayılan eylem arasında illiyet (nedensellik) bağı olmalıdır

En Sık Hatalı Uygulamalar
•

Aydınlatılmış onam

•

Tıbbi kayıtlar

•

Cihazların yeterliliği ve bakımı

•

Kliniklerin teşrifinin yönetmeliklere uygunsuzl.

•

Adli raporlar, ölü muayeneleri ve otopsiler
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•

Acil hasta kabulu ve sevkler

•

Konsültasyonlar
Koruyucu faktörler
Düzgün kayıt tutulması ve saklanması
Sadece rıza alınması yeterli değildir, bilgilendirilmesi de gereklidir (Aydınlatılmış Onam)
Tıpta benimsenmiş klasik bilgilere sahip olmak ve buna uygun davranmak (eğitim)
Diğer hekimler ile işbirliği içinde çalışmak (konsültas.)
Ameliyathane personelinin hatalarından cerrahın da sorumlu tutulabileceğinin bilinmesi
Olası komplikasyon veya olumsuzluğun üstesinden gelinemiyorsa konsültasyon veya ileri
merkeze sevk mekanizmasını kullanmak
Hasta haklarına saygı göstermek,
iletişimde başarılı olmak,
Bilinmesi gerekeni bilmemek sorumluluk getirdiğinden mevzuatı, yasaları asgari ölçüde
bilmek
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NODÜL GÖRÜLDÜ. YA SONRA...
Özlem Doğan
Tiroid nodülleri hasta tarafından, fizik muayenede ya da radyolojik görüntülemeler sırasında
tespit edilebilir. Herhangi bir tiroid nodülü tespit edildiğinde ilk cevaplanması gereken soru malign
olup olmadığıdır. Cerrahi olmayan birçok seride malignite oranı %4-6,5 arasındadır.
Tiroid nodülü tespit edildiğinde ilk olarak TSH düzeyi gözden geçirilmelidir. TSH yüksek
yada normal ise ultrasonografik bazı kriterlere göre biyopsi kararı verilebilir. Ancak TSH düşük ise
öncelikle radyonüklid tiroid sintigrafisi ile nodülün aktivitesi değerlendirilmelidir. Hiperaktif
nodüllerde malignite riski oldukça düşük olduğundan rutinde biyopsi gerekliliği oluşmaz. Nodül
hipoaktif olarak değerlendirilmişse ve ultrasonografik olarak biyopsi endikasyonu varsa biyopsi
yapılması planlanabilir.
Tiroid biyopsileri genellikle ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyon tekniğiyle yapılır. Bu
teknik kolay uygulanabilen, kanama, ağrı vb olasılığı düşük, hasta ve hekim için konforlu bir
yöntemdir. Doğruluk oranı %95’in üzerindedir. İnce iğne aspirasyonu iki kez non diagnostik olan
nodüllerde hematom ve ağrı riski daha fazla olsa da ultrason eşliğinde kor biyopsi tercih edilmelidir.
Tiroid nodüllerinde biyopsi kararı bazı ultrasonografik iç yapı özellikleri ve boyuta göre
şekillenir. Çeşitli kuruluşların buna yönelik klavuzları mevcuttur. The American College of
Radiology Thyroid Imaging, Reporting and Data System (ACR-TIRADS),

European Thyroid

Imaging Reporting and Data System (EU-TIRADS) ve 2015 American Thyroid Association
(ATA) kriterleri bu konuda sık kullanılan klavuzlardır. Bu klavuzlarda çeşitli kriterlere göre risk
sınıflaması yapılır. Hipoekojenite, mikrokalsifikasyon veya kesintili kenar kalsifikasyonu varlığı,
düzensiz sınır, halo yokluğu veya inkomplet halo, nodül ön-arka çapının mediolateral çapından büyük
olması, nodülün tiroid dışına uzanım göstermesi, patolojik servikal LAP varlığı malignite ile
ilişkilidir. Sayılan özelliklerin varlığına, nodül ekojenitesine ve boyutuna göre mevcut klavuzlarda
biyopsi önerileri yapılmıştır.
Biyopsi yapılan nodüller Bethesda sistemine göre değerlendirilir. Bethesda sistemi 6
kategoride sonuçlanabilir. Bethesda I nondiagnostik örnektir ve 4-6 hafta sonra biyopsi tekrarı
gerektirir. Tekrarında yine Bethesda I olarak sonuçlanması halinde nodül de solid özellikte ise kor
biyopsi yapılabilir. Tanısal sonuca ulaşılamayan hastalarda yakın USG takibi, biyopsi tekrarı yada
cerrahi düşünülebilir. Nodülde kistik komponent fazlaysa USG takibi planlanabilir. Bethesda II
benign sitolojidir ve ultrasonografik takip gerektirir. Başlangıçta 12-24 ayda bir daha sonra 3-5 yılda
bir ultrason takibi yeterlidir. Şüpheli ultrason bulguları varlığında yada nodül boyutunda artış (en az
iki boyutta >%20 artış yada nodül hacminde >%50) olması halinde 12 ay içinde biyopsi tekrarı
yapılmalıdır. Bethesda III önemi belirsiz atipi/önemi belirsiz folliküler lezyon olarak tanımlanır. Bu
sonuç çıktığı takdirde 4-6 hafta sonra biyopsi tekrar yapılması gerekir. Tekrar benzer sonuç çıkarsa
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nodül özelliklerine ve moleküler testlere göre cerrahi yada izlem kararı verilebilir. Bethesda IV
folliküler neoplazi/folliküler neoplazi şüphesi, Bethesda V malignite şüphesi, Bethesda VI malign
sitolojiyi ifade eder ve bu sonuçlar elde edildiğinde cerrahi yapılır. Bethesda III-IV-V’te moleküler
tetkikler de karara etkin olmakla beraber klinik yararını kanıtlayacak uzun dönem sonuçları mevcut
değildir. Rutin kalsitonin ölçümü ile ilgili kuvvetli öneri olmamakla beraber tekrarlayan non
diagnostik biyopsisi olan hastalarda bakılabilir. Yüksek çıkması halinde pentagastrin testiyle teyit
edilmelidir.
Biyopsi endikasyonu olmayan nodüllerin takibinde;
1) Yüksek şüpheli US paterni: 6-12 ay içinde US tekrarı
2) Düşük-orta şüpheli US paterni: 12-24 ay içinde US tekrarı
3) >1 cm olan çok düşük düzeyde şüpheli US paterni olan nodül ve pür kistler: malignite riski için
US takibinin yararı ve zaman aralığı bilinmemektedir. Eğer US tekrarlanacaksa en az 24 ay sonra
yapılmalıdır
4) <1 cm olan çok düşük düzeyde şüpheli US paterni olan nodül ve pür kistler: Rutin US takibi
gerekmez
5) Yüksek şüpheli olmayan <5 mm nodüllerde rutin sonografik incelemeye gerek yoktur ve US
tekrar edilecekse 24 ay ve sonrasında yapılmalıdır.
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TİROİD HASTALIKLARINA YAKLAŞIM KİME, NE ZAMAN, HANGİ CERRAHİ
Dr. Hüda Ümit GÜR
Hastanın bizzat kendisi tarafından ya da muayene sırasında hekim tarafından farkedilen veya
yapılan boyun tetkiklerinde tesadüfen saptanan tiroid nodüllerinin klinik önemi kanser olup
olmadığıdır. İncelemeler sonucunda tiroid nodüllerinin % 4 - 6.5 oranında kanser olduğu
bildirilmiştir. Tiroid nodülü saptandığında ilk yapılması gerekenler TSH ölçümü ve ince iğne
aspirasyon biyopsisidir (İİAB). Nodülün fonksiyone ya da nonfonksiyone oluşu tedaviyi belirlemede
etkendir. Serum TSH düzeyinin düşük olduğu durumda klinik ya da subklinik hipertiroidi söz
konusudur ve tiroid sintigrafisi gerekir. Serum TSH değeri normal ya da normalin üzerinde ise nodül
İİAB ile değerlendirilir. İİAB’de alınan örnekler sitopatolojik olarak Bethesda sınıflamasına göre
değerlendirilir. Bu sınıflama sisiteminde Bethesda I ve III olan olgularda İİAB tekrarı, Bethesda II
olan olgularda takip önerilmektedir. Bethesda IV, V ve VI grubunda ise cerrahi tedavi uygundur. Tek
nodülü olan foliküler neoplazm saptanan hastalarda ya da art arda yapılan iki İİAB sonucunda önemi
belirsiz atipi saptanan hastalarda lobektomi uygundur. Birden fazla nodül olması halinde her bir nodül
ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bu durumda diğer lobda da önemi belirsiz atipi ya da foliküler
neoplazm saptanması durumunda bilateral total tiroidektomi yapılması uygundur. Tek taraflı
lobektomi yapıldığında nihai patoloji sonucu papiller kanser saptandığında radyoaktif iyot tedavisi
endikasyonu doğarsa tamamlayıcı tiroidektomi gerekir. Papiller kanser şüphesi olduğunda 10
mm’den küçük tek bir nodül varlığında lobektomi düşünülebilir, ancak birden fazla nodül varsa,
hastanın anamnezi ve genel durumu da göz önüne alınarak bilateral total tiroidektomi yapılabilir.
Ancak lobektomi yapıldığında nihai patoloji sonucuna göre radyoaktif iyot tedavisi düşünüldüğünde
yine tamamlayıcı tiroidektomi gerekir. Papiller kanserin kesin olduğu Bethesda VI grubunda ise
bilateral total tiroidektomi uygun bir seçenektir. Bu konuda nodül saptanması durumunda ne zaman
ve hangi hastalara, hangi ameliyatın yapılacağı gözden geçirilecektir.
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PSORİASİS GÜNCEL YÖNETİMİ
Doç.Dr. Tuğba Özkök Akbulut
SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji, İstanbul
Psoriasis, toplumun yaklaşık %2-3'ünü immün aracılı, kronik inflamatuar bir durumdur.1 Tipik olarak
saçlı deri, dirsekler, dizler ve gövdeyi tutan simetrik dağılımlı gümüşi beyaz skuamlarla kaplı, keskin
sınırlı, eritemli plaklarla karakterizedir. Psoriasisde; genetik ve/veya çevresel faktörlerin etkisiyle
plazmasitoid dendritik hücreleri aktive olur ve tümör nekroz faktörü (TNF)-a, interferon (IFN)-c,
interlökin (IL)-17, IL-22, IL-23 ve IL1b dahil olmak üzere çok sayıda proinflamatuar sitokin üretimi
ile sonuçlanır.2 Orta şiddetli psoriasisde, sadece deride değil, periferik dolaşımda da artmış sitokin
düzeyi saptanır.3 Proinflamatuvar sitokinlerin artmış seviyeleri kronik subklinik inflamasyona yol
açar. Kronik subklinik inflamasyon, psoriasise birçok komorbiditenin eşlik etmesi ile ilişkilidir.
Psoriasise eşlik eden komorbiditeler arasında psoriatik artrit, ateroskleroz ve kalp yetmezliği gibi
kardiyovasküler hastalıklar, diabetes mellitus, obezite, inflamatuvar bağırsak hastalıkları, nonalkolik
yağlı karaciğer hastalığı yer alır. Yapılan çalışmalarda şiddetli psoriasisde kalp yetmezliği riskinin
yaklaşık 3 kat, ayrı ayrı ateroskleroz, obezite ve diabetes mellitus riskinin ikişer kat arttığı
gösterilmiştir. Proinflamatuvar sitokinlere yönelik sistemik tedavi rejimleri ile psoriasisin deri
bulgularının iyileşmesi yanında, kronik sistemik inflamasyonun baskılanması ile zaman içerisinde
komorbid progresyona ilerlemenin de önlenebileceği uzmanlar tarafından savunulmaktadır.

Anahtar sözcükler: Psoriasis, inflamasyon, komorbidite

Kaynaklar
1. Rachakonda TD, Schupp CW, Armstrong AW. Psoriasis prevalence among adults in the
United States. J Am Acad Dermatol 2014; 70:512–16.
2. Griffiths CE, Barker JN. Pathogenesis and clinical features of psoriasis. Lancet 2007;
370:263–71.
3. Suarez-Farinas M, Li K, Fuentes-Duculan J et al. Expanding the psoriasis disease profile:
interrogation of the skin and serum of patients with moderate-to-severe psoriasis. J Invest
Dermatol 2012; 132:2552–64.
4.

Korman NJ. Management of psoriasis as a systemic disease: what is the evidence? Br J
Dermatol. 2020 Apr;182(4):840-848.

22

NÖROVASKÜLER İŞLEMLER
Dr. Zülfikar Memiş
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
GİRİŞİMSEL NÖRORADYOLOJİ
Girişimsel Nöroradyoloji, beyin, baş-boyun ve omurganın damar hastalıklarının tanı ve tedavisi ile
ilgilenen bir alt uzmanlık dalıdır. Hastalık bölgesine ulaşmak için arter ve venleri kullanılarak
endovasküler bir yaklaşımla tedavi uygulanır.
SEREBRAL ANJİOGRAFİ
BT ve MRI görüntüleme teknikleri serebral kan damarlarıyla ilgili çeşitli sorunları tespit
edebilmesine rağmen, geleneksel anjiyografi altın standart olarak yerini korumaktadır.
Serebral anjiografi anevrizmaların, vasküler malformasyonların ve arteriyel daralmanın tespiti için
en hassas ve doğru tanı yöntemi olarak kabul edilmektedir
BEYİN ANEVRİZMALARI
Beyin anevrizması, damar duvarındaki zayıflık nedeniyle beyindeki bir arterin lokalize
şişmesidir. Beyin anevrizmaları genellikle sadece yırtıldıklarında ve beyin çevresinde ve içinde
kanamaya neden olduklarında (subaraknoid kanama) semptomatik hale gelirler. Bazen büyük beyin
anevrizmaları kafa sinirlerine baskı yaparak belirti gösterebilir. Semptomlar göz çevresinde ağrı,
uyuşma veya görme değişikliklerini içerebilir.
Anevrizma Tedavisi için Akım Yönlendirici (Beyin Anevrizması Stentleme)
Akım yönlendirici karmaşık kafa içi anevrizmalarını tedavi etmenin devrim niteliğinde bir yoludur.
Normal bir kafa içi stentten yaklaşık üç kat daha fazla örgü sıklığı içeren bir kafa içi stent kullanır. Bu,
arterlerinin açık kalmasına izin verirken, anevrizmadan akışı doğal damara geri yönlendirme etkisine
sahiptir.
ARTERİOVENÖZ MALFORMASYONLAR (AVM)
AVM'ler, beyin veya omurilikte, arterlerin kapiller damar ağı aracısı olmaksızın doğrudan venöz
yapıya drene olduğu anormal bir kan damarı düğümünden oluşur. Hastalar tipik olarak intrakranial
kanama ve epileptik nöbet ile başvururlar.
KAROTİS STENTLEME
Karotis arterinin daralması yaygın bir inme nedenidir. Semptomatik stenozu %50'in üzerinde hasta
grubunda karotis arter stentlemenin 2 yıllık inme oranını %26'dan %9'a düşürdüğünü bulmuştur.
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İNME TEDAVİSİ
Mekanik trombektomi: ICA, MCA m1-m2, ACA, Baziller arter trombektomisi.
DURAL ARTERİOVENÖZ FİSTÜL
Dural arteriyovenöz fistüller), genellikle beyin yüzeyinde arterler ve damarlar arasındaki sayısız
küçük anormal bağlantıları temsil eder.
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MULTİTRAVMADA YOĞUN BAKIM
Berna Çalışkan
Travma hastasına yaklaşım organize bir ekip ile sistematik basamaklı bir inceleme gerektirir. Birincil
bakı sonrasında hasar kontrol resüsitasyonu ve gerekli ise hasar kontrol cerrahisi aşamaları başlar. Bu
aşamalar, travma hastasındaki fizyolojik bozuklukların düzeltilmesi ve daha fazla hasar oluşumunun
önlenmesine dayanır. Ölüm triadı olarak adlandırılan hipotermi, metabolik asidoz ve koagülopatinin
düzeltilmesi hedeflenir. Bu üçlüye hipokalseminin eklenmesi ile travma hastasındaki düzeltilmesi
gereken birincil değişiklikler ölüm karosu olarak adlandırılmıştır. İlk bakı ya da hasar kontrol
cerrahisi sonrasında hastanın stabil olup olmamasına göre ikincil ve üçüncül bakı yoğun bakım
ünitesinde devam eder. İkincil bakıda hastanın detaylı anamnezi ile baştan ayağa detaylı sistemik
muayene edilerek gerekli laboratuvar ve görüntüleme yolları ile mevcut hasar dokümante edilir.
Üçüncül bakı, tespit edilen fizyolojik bozuklukların düzeltilmesini ve sekonder hasar oluşumunu
önlemeye yönelik takip ve tedavi stratejileridir. Yoğun bakımda multitravma hastasının takibi
özellikle travma alanı olmak üzere baş- boyun, toraks, batın, omurga, uzun kemik gibi olası ek
patolojilerin kontrolünü ve travma patofizyolojisine dayanan tedavi protokollerini gerektirir.
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İNSÜLİNLER
Dr. Evrim Çakır
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi
Terapötik insülin, hayvan pankreasının ham bir özünden günümüzde tüm dünyada kullanılan
insülinin büyük bir bölümünü oluşturan rekombinant insan insülini ve analog insülinlere
dönüşmüştür.
Önceki formülasyonlarla insülin analoglarının hiperglisemi üzerine etkinliği ve hipoglisemiden
korunma üzerine olan avantajları dikkate alınır iken, çalışmalar ve yeni formülasyonlar glisemik
değişkenliği en aza indirmeye, kan şekeri izleminde hedefte geçen zaman oranını ise optimize etmeye
çalışmaktadır. İnsülinin keşfinden bu yana henüz 1 asır geçmiş olmasına rağmen insülin
formülasyonlarındaki değişikliklerle çok hızlı etkili insülin ve çok uzun etkili insülin formları da
kullanımda yerini almaktadır. Ancak fizyolojiyi tam taklit edebilen insülin konusunda hala eksikler
bulunmaktadır.
Günümüzde insülin parenteral yol ile kullanılmaktadır. İntravenöz ve subkutan kullanımı olan
insülinin farklı yollardan kullanımında inhaler kullanım da dikkati çekmektedir. İnsülin
uygulamasında bir alternatif olarak kullanılan insülin infüzyon pompaları ise; çıkartılabilir ve
implante edilen programlanabilir infüzyon pompaları olarak kullanılmaktadır.
Çalışmalarla glukoza duyarlı analoglar, yolak spesifik analoglar ve de organ hedefli analog tedaviler
amaçlanmaktadır. Ancak yeni tedavilerin maliyeti ve stabilitesi global düzeyde ulaşılabilir olmasını
etkileyecektir.
İnsülinin oral ve transdermal kullanımı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
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AMELİYATIM KAPALI MI OLACAK AÇIK MI
Hüseyin Akbulut
Ameliyatım kapalı mı yoksa açık mı olacak sorusu her gün polikliniklerde biz cerrahların karşılaştığı
en sık sorulardan biri. Aslında burada kastedilen laparoskopik prosedürler. Artık gelişen teknoloji ile
de birlikte minimal invaziv cerrahi teknikler tıbbın her alanında kullanılmaktadır. Sadece genel
cerrahide değil, torakoskopi ile göğüs cerrahisi, artroskopi ile ortopedi, robotik cerrahi ile üroloji ve
yine laparoskopik cerrahiler ile kadın doğum hastalıklarında da yaygın olarak kullanılmaktadır
İlk olarak minimal invaziv cerrahi yaklaşım kayıtları Hipokrat’a kadar uzanmaktadır, Hipokrat’ın
spekulum ile anal muayene yaptığı ve bağırsaklara hava vererek ileusun tedavi olabileceği fikrine
sahip olduğu bilinmektedir. 1850’ li yıllarda sistoskopun geliştirilmesi ve bundan 50 yıl sonra Dr.
Kelling tarafından bir köpeğin karnını şişirerek sistoskop ile batına bakması ile laparoskopinin
gelişim perdesi aralanmıştır.
Laparoskopi kelime anlamı ile batına bakmak anlamına gelmektedir. Batında CO2 gazı kullanılarak
pnömoperitoneum oluşturulduktan sonra çeşitli alanlardan yapılan 1 cm veya daha küçük
insizyonlardan aletler yerleştirilerek, bir kameradan görüntünün ekrana yansıtılarak yapıldığı
ameliyatlardır. 20. Yüzyılda özellikle jinekologların öncülüğünde ilk laparoskopik appendektomi ve
ilk laparoskopik kolesistektomi yapıldığında tıp camiasında büyük tepki toplamıştı. Ancak daha sonra
değeri ve hasta üzerindeki faydaları anlaşılınca dünyada giderek yaygın şekilde uygulanır oldu ve
günümüze kadar bu süreçte genel cerrahi açıdan neredeyse her ameliyat laparoskopik yapılabilir oldu.
Temel ve ileri laparoskopik cerrahi prosedürlere sunumda ayrıntılı ve görsel olarak yer verilmiştir.
Laparoskopinin bu denli popüler olmasındaki temel neden açık cerrahi ile karşılaştırmalı yapılan
neredeyse binlerce çalışmada benzer sonuçların bulunmuş olması. Çalışmalarda gösterilen, daha az
insizyon skarı, daha az yara yeri enfeksiyon, daha az insizyonel herni, daha az kanama, daha az
hastanede yatış süresi, daha erken işe dönüş gibi avantajların olduğuydu.
Günümüzde her ameliyat yine de laparoskopik yapılamamaktadır. Bunun nedeni bazı durumlarda
laparoskopinin kontrendike oluşudur. Kontrendikasyonlar göreceli ve kesin, anatomik ve fizyolojik
olarak gruplandırılabilmektedir ancak günümüzde çoğu kesin kontrendikasyon artık göreceli
durumdadır; gebelik, geçirilmiş cerrahi, obezite gibi. Bunun yanı sıra sepsis, hemodinamik
insitabilite, kalp yetmezliği, ileri derece restriktif akciğer hastalığı, portal hipertansiyon ve siroz gibi
batın içi basınç artışının tolere edilemeyeceği durumlar da yine kontrendikasyon oluşturmaktadır.
Teknolojinin gelişmesi ile laparoskopiye ek olarak robotik cerrahi, sils, notes gibi minimal invaziv
cerrahiler de son dönemde giderek yaygınlaşmaktadır. Minimal invaziv cerrahiye yönelik vizyon ile
hastalara yaklaşmak uygun ekipmana ulaşabilmek ve laparoskopiye hevesli ekip ile çalışmak kadar
önemlidir. Temel ilke laparoskopinin, açık ameliyatlarda yapılan basamakların ve etkin bir ameliyat
tekniğinin hiçbirinden taviz vermeden açık ameliyatlar ile en az aynı etkinlikte olmasıdır.
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Kanama,

diseksiyon

zorluğu

,hastanın

hemodinamisinin

ameliyat

sırasında

bozulması,

kardiovasküler sorunlar, teknik yetersizlikler gibi durumlarda açığa geçilebilir. Açığa geçmek bazen
çok gereklidir ve ameliyatın yada ekibin başarısızlığı sayılmaz.
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MİNİMAL İNVAZİV ORTOPEDİK GİRİŞİMLER
Mahmut Aydın
Giriş
Minimal invaziv cerrahi prosedür, aynı operasyon için geleneksel bir yaklaşımla
karşılaştırıldığında, en az yumuşak doku hasarı ile güvenli bir şekilde gerçekleştirilen ve daha düşük
postoperatif hasta morbiditesi ile ilişkili olarak tanımlanmalıdır.

Tarihçe
Gerçekleştirilen ilk minimal invaziv prosedür: mesane lezyonlarına bakmak ve tedavi etmek
için sistoskop kullanılmasıdır. 1931’de Tokyo’da Takagi sistoskopu yeniden tasarladı ve bir artroskop
üretti Takagi’nin öğrencisi Marski watanabe, artroskopu daha da geliştirdi ve 1957'de artroskopi
yapma konusundaki geniş deneyimine dayanarak bir Artroskopi Atlası yayınladı.

Temel Prensipler
❖ Anatomik yapılarda minimal kesi ile mevcut patolojiyi etkili bir şekilde tedavi etmek,
❖ “Smallest footprint” cerrahinin bıraktığı ayak izinin küçük olması
❖ Ameliyat sonrası minimal ağrı ve morbidite
❖ Hastanede kalış süresini kısaltmak
❖ Erken dönemde işe dönüş
Minimal İnvaziv Ortopedik Cerrahi Girişimler

1. Minimal invaziv omurga cerrahisi
2. Artroskopi
3. Minimal invaziv osteosentez
4. Minimal invaziv Artroplasti
Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi
Omurga cerrahisi geleneksel olarak açık cerrahi yöntemler ile yapılır. Minimal invaziv
teknikler 1990’ lı yıllardan sonra dekompresyon ve spinal füzyon gibi prosedürler için kullanıldı.
Geleneksel açık omurga ameliyatları, omurgayı veya daha derin yapıları görmek için 5 ila 6 inç
uzunluğunda bir kesi gerektirir. Kasların ve yumuşak dokuların uzun süreli retraksiyonu, hasarlarına
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ve ameliyat sonrası ağrı ve morbiditenin artmasına neden olur. Minimal invaziv omurga cerrahisinde
işlemler tubular retraktör adı verilen özel aletlerle yapılır. İşlem sırasında küçük bir kesi yapılır ve
tübüler ekartör deriden ve yumuşak dokulardan spinal kolona kadar sokulur. Ekartörlerin yeri
floroskopi ile belirlenir. Tübüler ekartör kasları açık tutar ve işlem boyunca yerinde tutulur. Çıkarılan
herhangi bir kemik veya disk materyali ekartörden dışarı çıkar ve füzyon için gerekli vidalar veya
çubuklar gibi cihazlar ekartörden sokulur. Bazı ameliyatlar birden fazla ekartör gerektirir.
Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi

Endikasyonlar
❖ Posterior servikal laminektomi ve diskektomi
❖ Torasik diskektomi ve laminektomi
❖ Lomber diskektomi ve laminektomi
❖ İnterbody füzyon
❖ Kifoplasti ve vertebroplasti

Komplikasyonlar
❖ Hemoraji
❖ Durada yırtılma
❖ Enfeksiyon
❖ Barsak perforasyonu
❖ Emboli
❖ Sement migrasyonu
Sistemi verimli ve güvenli bir şekilde kullanmak için bir öğrenme eğrisi var. Dura yırtılması gibi
komplikasyonlar meydana gelirse tamiri zor olabilir.

Artroskopi
Artroskopi, bir artroskop kullanılarak eklem içi patolojinin muayene veya tedavisinin
yapıldığı minimal invaziv bir cerrahi prosedürdür. Bu artroskopi kelimesi Yunanca “Arthro” ve
“skopein” kelimelerinden türetilmiştir.
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Artroskop: Eklem içindeki prosedürleri gerçekleştirmek için küçük bir insizyonla eklem boşluğuna
sokulan ince esnek fiberoptik kapsam. Diğer malzemeler ise;
❖ Mini kamera
❖ Işık kaynağı
❖ Diğer cerrahi aletler…
Artroskopi Çeşitleri
❖ Omuz Artroskopisi
❖ Dirsek Artroskopisi
❖ El bilek Artroskopisi
❖ Kalça Artroskopisi
❖ Diz Artroskopisi
❖ Ayak bilek Artroskopisi

Endikasyonlar
❖ Rotator manşet tamiri
❖ Omuz instabilitesi sonrası yumuşak doku tamiri
❖ Menisküs tamiri
❖ Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu
❖ Labrum tamiri
❖ Osteokondral lezyon
❖ ……..
Artroskopinin Kontrendike olduğu durumlar
❖ Lokal bir deri enfeksiyonundan kaynaklanan eklem sepsisi riski,
❖ Majör kollateral bağ ve kapsüler bozulma.
❖ Kısmi veya total ankiloz

Artroskopi Komplikasyonları
❖ Eklem içi hasar
❖ Hemartroz
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❖ Tromboflebit
❖ Infeksiyon
❖ Turnikeye bağlı parazi
❖ Enstrüman kırılması
Minimal İnvaziv Osteosentez
Küçük bir insizyon ile Minimal İnvaziv Osteosentez, kırık iyileşmesi için büyük biyolojik
avantajlara sahip olan yumuşak doku ve kemikte minimum ek yaralanmaya neden olan bir cerrahi
yöntemdir. En iyi örnek, diyafiz kırıklarının kapalı olarak çivilenmesi ve şafta uzanan epifiz veya
metafiz kırıkları için köprü plaklamadır. Redüksiyon genellikle göreceli olarak sağlanır. Anatomik
redüksiyon aranmaz.
Minimal İnvaziv Osteosentez yönetiminde aşağıdaki implantlar kullanılır;
❖ İntramedüller Çivi,
❖ Minimal invaziv plak,
❖ Eksternal fiksatör,
❖ Perkütan k-teli veya vida fiksasyonu
Minimal İnvaziv Artroplasti
Kalça ve diz artroplastisinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Geleneksel yöntemlere göre
daha küçük insizyonlar ile gerçekleştirilir.
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KALP YETERSİZLİĞİNDE TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Mustafa Sarı

Kalbin, dokuların metobolik ihtiyacını karşılayacak oksijen sunamamasına kalp yetersizliği
denir. Kalp yetersizliği günümüzde önde gelen mortalite ve morbidite nedenidir. Ülkemizde yapılan
''Türkiye'deki kalp yetersizliği prevelansı ve öngördürücüleri HAPPY çalışmasına'' göre; ülkemizde
kalp yetersizliği prevelansı %2.9, asemptomatik sol ventrikül disfonksiyonu oranı %4,8 bulunmuştur.
Kalp yetersizliğinin yıllık mortalitesi %8-12 oranındadır.(1)
Kalp yetersizliğinin en sık nedeni yaklaşık %60 ile aterosklerotik kalp hastalığıdır. Diğer nedenleri
ise; kalp kapak hastalıkları, hipertansiyon, kardiyomiyopatiler, perikard hastalıkları, ritim
bozuklukları, konjenital kalp hastalıkları, bazı depo hastalıkları, alkol kullanımı gibi nedenlerdir.
Koroner kalp hastalığı sonrası oluşan miyokard hasarı nörohormonal mekanizmalarla olumsuz
remodelinge neden olur ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunu düşürür.

Neticede halsizlik,

yorgunluk, nefes darlığı, ve periferik ödem gibi bulgulara neden olur.
kalp yetersizliği semptom başlangıcına göre akut ve kronik kalp yetersizliği olarak, tutulan ventriküle
göre sağ ve sol kalp yetersizliği olarak, ejeksiyon fraksiyonu oranına göre düşük EF'li ve korunmuş
EF'li kalp yetersizliği olarak, kalp debisine göre yüksek debili kap yetersizliği ve düşük debili kalp
yetersizliği olarak sınıflandırılmaktadır.
Kalp yetersizliğinde en sık görülen semptomlar nefes darlığı (dispne), paroksismal nokktürnal,
yorgunluk, halsizlik, pretibial ödem, asit, bilinç bulanıklığı gibi bulgulardır. KKY ' de semptomlara
göre NYHA sınıflaması yapılmıştır.
Fizik muayenede, soluk ve nemli cild, soğuk ektremiteler, pretibial ödem görülebilir. oskültasyonla
s3, s4 galo ritmi taşikardi ve üfürümler duyuluabilir.
Tanı için laboratuvar (arter kan gazı, hemogram , biokimyasal parametreler , BNP- NT pro-BNP ),
EKG, PA AC grafisi veya telekardiyografi, Kardiyak MRG , BT , Radyonüklid ventikülografi ,AC
fonksiyon testleri , egsersiz testi, holter ve kardiyak kateterizasyon, anjiyografi, sağ kalp
kateterizasyonu, endomyokardiyal biyopsi gibi invaziv testler kullanılabilir. Ventrikülden salınan
BNP miktarının volüm genişlemesi ve basınç yüklenmesi ile doğru orantılı. Asemptomatik evrede ve
kalp yetmezliği gelişiminin başlangıç evrelerinde BNP düzeyinin yükselmeye başlaması bu peptidin
erken tanıda duyarlılığını göstermektedir. Tanı için en yaygın ve en doğru test ekokardiyografidir.
Eko’da kalbin çapı, valvüllerin yapısı ve hareketleri, ventriküllerin hareketleri (ejeksiyon fraksiyonu),
sistolik duvar hareket bozukluğu, miyokard doku karakteri (amiloid), perikardiyal hastalıklar,
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pulmoner arter basıncı, diastolik fonksiyonlar, konjenital kardiyak hastalıkların tanımlanması ve ayırt
edilmesinde bize yardımcı olmaktadır.
Tedavi yaklaşımları; non-farmakolojik tedavi, standart medikal tedavi, yeni-nesil medikal tedaviler
ve invaziv-cerrahi yaklaşımlar olarak dört kısımda incelenmektedir.
Sıvı ve tuz kısıtlaması, kilo takibi, sigara ve alkolün bırakılması, diyet ve medikal tedavi için hasta
ve yakınlarının eğitimi, fiziksel aktivite ve rahabilitasyon tüm kalp yetersizliği hastalarına yapılması
gereken temel stratejilerdir. Tedaviye iyi uyum mortalite ve morbiditede azalma sağlamaktadır.
Yapılan araştırmalarda hastaların %20-60’nın tedaviye uyumu gösterilmiştir. (2,3). Fiziksel inaktivite
bu hastalarda sık olup hastalığın progresyonuna katkı sağlar. Günlük düzenli egzersizin mortalite ve
hastaneye yatışlarını azalttığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. (4,5)
Klasik medikal tedavi yöntemleri, anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri ve
anjiyotensinojen II reseptör bloker (ARB)’ler, beta blokerler, diüretikler ve digital ve diğer inotrop
ilaçları kapsamaktadır.. Semptomatik kalp yetersizliği ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (EF) ≤
%40 olan ACE inhibitörleri için kontrendikasyonu veya intoleransı olmayan tüm hastalara ACEİ
başlanmalıdır. Poliklinikte ACE inhibitörlerini başlamadan önce hasta ilacın kontrendikasyonları
açısından değerlendirilmelidir. Bunlar anjiyo-ödem hikayesi, bilateral renal arter darlığı, serum K >
5 mmol/l, serum kreatinin > 2.5 mg/dl, ciddi aort darlığıdır.(6) ACE inhibitörleri ile birlikte mümkün
olduğunca erken başlanmalıdır.
Beta blokerlerle yapılan üç temel çalışmada (CIBIS II, COPERNICUS ve MERITHF) orta-şiddetli
semptomatik kalp yetersizliği olan yaklaşık 9000 hasta beta bloker (bisoprplol, carvedilol ve
metoprolol succinat) ve plaseboya randomize edilmiştir.(7,8) Bu çalışmaların sonucunda β-bloker
tedavisi 1 yıllık mortaliteyi ∼%34 ve hastaneye yatışları %28-36 arasında azalttığı gösterilmiştir.
Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ≤ %35 olan ve optimal dozda beta bloker ACE inhibitörü veya
ARB’ye rağmen NYHA klas II-IV olan hastalara aldosteron antagonistleri önerilmektedir.
Semptomatik kalp yetersizliği, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ≤ %40 ve AF olan hastalarda hız
kontrolü için β-bloker sonrasında digitaller başlanılabilir. Semptomatik kalp yetersizliği, sol ventrikül
ejeksiyon fraksiyonu ≤ %40 ve sinüs ritmi olan hastalarda digoksin hastaneye yatışları azaltmaktadır
ancak survi üzerinde etkisi bulunmamaktadır.
Kalp yetersizliği tedavisinde, levosimendan, ivabradin, nesritidite, sakubutril, varisiguat ve SGLT-2
inhibitörleri gibi yeni nesil ilaçlar da kullanım onayı almıştır.
Levosimendan miyofilamanların kalsiyuma duyarlılığını artırarak kalbe pozitif inotropik katkı
verirken periferde vakuler potasyum kanallarını açıp dilate ederek preload ve afterloadı azaltmaktadır.
Klinik çalışmalarda hastaneye yatış oranını azalttığı gösterilmiştir.
34

İvabradin sinüs nodundaki ıf kanal blokajını yaparak sinüs ritmindeki hastaların kalp hızını azaltır.
Beta bloker tedavi altında kalp hızı >60 olan hastalarda ve anginal yakınması olan hastalarda
klavuzlar önermektedir.
SGLT-2 inhibitörleri (empagliptozin, depagliptozin) proksimal tubulusteki sodyum bağımlı glikoz
taşıyıcıları bloke ederek diüretik ve natriüretik etki gösterir. Bu ilaçların kardiyovasküler olay riski
taşıyan diyabetik hastalarda kardiyak ve renal mortaliteyi azaltıp hastaneye yatışları azalttığı
gösterilmiştir.
Sacubutril, neprisilini inhibe ederek atriyal natriüretik peptidin ve b tipi natriüretik peptidin yıkımını
azaltır. Bu hormonlar hem diürezi artırarak hemde fibrozisi artıran aldesteron seviyesini azaltarak
kalp yetersizliğini tedavi eder.
Ayrıca ejeksiyon fraksiyon <%35 olan iskemik non-iskemik kalp yetersizliğine primer koruma amaçlı
ani ölüm riskini azaltmak için implante edilebilir kardiyak defibrilatör

(ICD) önerilmektedir.

Optimal medikal tedaviye rağmen NYHA sınıf 3- 4 semptom gösteren hastalarda, ejeksiyon
fraksiyonu %30 altında olan hastalar, QRS suresi ≥150 ms ise veya sol dal bloğu ile birlikte ≥130 ms
kardiyak resenkronizasyon tedavisi (KRT-D) takılması önerilmiştir. KRT-D Ölüm ve kalp
yetersizliğine bağlı hastaneye yatış oranlarında %25 relatif risk azalması sağlandığı bildirilmiş ve tüm
nedenlere bağlı mortalitede ise %25 azalma tespit edilmiştir.
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ATRİYAL FİBRİLASYON HASTALARININ YÖNETİMİ
Muhsin Kalyoncuoğlu
Atriyal Fibrilasyon Tanımı ve Klinik Özellikleri
Atriyal fibrilasyon, en yaygın rastlanan sürekli kardiyak aritmi olup yaşla beraber AF insidansı
artmaktadır. Global tahmini AF prevalansı %2 ile %4 arasında olup genel popülasyonda daha uzun
yaşam süresi, kalp yetersizliği ve diğer kronik kalp hastalıkları sıklığındaki artış ve tanı konmamış
AF için yapılan aramaların yoğunlaşması ile AF tanısının daha sık konabilmesi gibi faktörlerle
bağlantılı olarak her on yılda bir iki kat artış beklenmektedir.
AF’ye bağlı komorbiditeler nedeniyle ölüm riski 1.5 ila 3.5 kat artar. Başlıca komorbiditeler arasında
inme (iskemik inmelerin %20-30’u AF nedenlidir), sol ventrikül disfonksiyonu ve kalp yetmezliği ve
bunlara bağlı gelişen klinik tablolar yer almaktadır. Tekrarlayan hastaneye yatışlara (%10-40),
inmeye, kalp yetmezliğine ve ölüme yol açmasının yanında %60 olguda yaşam kalitesinin
bozulmasıyla birlikte bir yandan bireysel sorunlara yol açarken bir yandan da sağlık sistemine ciddi
yük oluşturur ve gittikçe büyüyen sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeplerden
dolayıdır ki AF ‘ nin tanınması ve tedavisi oldukça önemlidir.
Güncel 2020 Avrupa Kardiyoloji Kılavuzu AF’li hastaların tedavisini ‘’ABC startejisi ‘’başlığı
altında toplamıştır. ABC stratejisinde, A; Antikoagülasyon/ inmenin önlnmesini; B; Daha iyi
semptom kontrolü (ritim/hız kontrolü?) ve C; Kardiyovasküler/Ko-morbiditenin Optimizasyonu. AF
hastalarının yönetimine bu strateji altında değinilecektir.
A: İnme riskinin Tayini ve Antikoagülasyon
Genel olarak AF, inme riskini beş kat artırır. Sık rastlanan inme risk faktörleri, kliniğe dayalı
CHA2DS2-VASc skorunda özetlenmiştir. Bu skor riskli hastalarda tromboembolik olayları
öngörmede ve buna yönelik tedaviyi belirlemede kullanılmaktadır. CHA 2DS2-VASc skoruna göre
düşük riskli hastalarda (Erkek ‘’0’’ ; kadın ‘’1’’) olan hastalarda güncel kılavuzlar antritrombotik
tedaviyi önememektedir. Eğer bu skor erkekte ‘’1’’, kadında ‘’2’’ ise sınıf IIa endikasyonla; erkekte
≥2, kadında ≥3 ise sınıf I endikasyon ile antrikoagulan tedavi önerilmektedir. Başlangıçta düşük risk
grubunda olan hastaların ise takibinde 4-6 ay sonra risk açısından tekraren değerlendrilmesini sınıf
IIa endikasyon ile önermektedir. Antikoagülan tedavide tedavi seçeneği olarak günümüzde vitamin
K antagonisti olan varfarin, direk trombin inhibitörü dabigatran veya Faktör Xa inhibitörleri
(rivaroksaban, apiksaban, edoksaban) tercih edilmektedir. Ancak güncel tedavi kılavuzları AF’li
hastalarda başka bir endikasyon olmadıkça inmeyi önlemede tek başına antiplatelet ajanların (tek
başına aspirin ve klopidogrel ile kombine olarak) kullanımını kesinlikle önermemektedir. İlaveten
antikoagülan tedavi kararının AF’ nin paternine göre verilmemesi gerektiği de değinilmiştir (Sınıf III
KD=B).
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Varfarin tedavisi 1954 yılından beri tromboproflakside kullanılmakta olup yapılan çalışmalarda
plaseboya veya kontrol grubuna göre tromboembolik iskemik inmede % 64 risk azalması, mortalitede
ise % 26 risk azalması sağladığı gösterilmiştir. Ancak geniş doz yanıt varyasyonu, dar terapötik
penceresi, çeşitli ilaç ve yiyeceklerle etkileşimi, sık INR takibi gerekliliği gibi varfarin tedavisinin
getirdiği güçlükler nedeniyle yeni antikoagülan ajanların geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. İnme
ve sistemik embolinin önlenmesinde en az varfarin kadar etkili, sabit ve basit doz ile tahmin edilebilir
antikoagülan etkinlik sağlayan, daha geniş terapötik pencereye sahip, daha kısa yarı ömürlü, minimal
ilaç etkileşimi ile YOAK’lar nonvalvuler AF tedavisinde yeni bir dönemi başlatmıştır. Bu ajanlar etki
mekanizmalarına göre direkt trombin inhibitörleri (dabigatran) ve faktör Xa inhibitörleri (apiksaban,
edoksaban, rivaroksaban) olmak üzere iki gruptur. Oral yolla kullanılmaları, ciddi ilaç ve gıda
etkileşimi olmaması, sabit dozda kullanılıp monitorizasyon gerektirmemesi, intrakraniyal kanama
riskinin varfarine göre daha az olması ve etkilerinin hızlı başlayıp hızlı sonlanması temel avantajları
iken pahalı olmaları, böbrek yetmezliğinde kullanımlarının sınırlı olması, etkinliklerini ölçen rutin
testlere ve antidotlara ulaşım zorluğu dezavantajlarıdır. Güncel tedavi kılavuzları AF’ li hastalarda
antikoagülan tedavide başlangıç tedavisi olarak, mekanik protez kalp kapağı veya orta-ciddi mitral
darlığı yok ise, YOAK’ların varfarin tedavisine tercih edilmesini sınıf I KD:A ile önermektedir.
Tronmboproflaksi için antitrombotik tedaviye başlarken, potansiyel kanama riskinin de
değerlendirilmesi gerekir. Bu riskin öngörülmesi adına çeşitli skorlar mevcuttur ancak yüksek risk
gruplarını (HAS-BLED skoru > 3) tanımada genel olarak HAS-BLED skoru daha başarılı olup güncel
ESC 2020 kılavuzunda sınıf IIB endikasyonla önerilmektedir. Bununla beraber aynı kılavuzda OAK
için mutlak kontrendikasyonlarının yokluğunda tahmini kanama riskinin, inme proflaksisinde OAK
kullanımına yönelik tedavi kararlarını tek başına yönlendirmemesi (sınıf III, KD=A) ve özellikle
modifiye edilemeyen risk faktörleri taşıyan yüksek riskli bireylerin daha yakından takip edilmesi
gerektiği vurgulanmıştır. Aynı kılavuz uzun süreli antikoagülan tedavi kullanımının kontrendike
olduğu (örn. Daha önce antikoagülan tedavi ile hayatı tehdit edici kanaması olmuş ve düzeltilebilir
bir nedeni olmayan hastalar) AF’li hastalarda inme proflaksisinde perkütan olarak LAA kapama
tedavisinin ( sınıf IIb KD B) ve kardiyak cerrahiye gidecek AF’li hastalarda, cerrahi olarak LAA
kapanması veya çıkarılmasının (sınıf IIb KD C), inme proflaksisinde düşünülebileceği belirtilmiştir.
B: Semptom Kontrolü;
i) Hız Kontrolü
Hız kontrolü, AF yönetiminin ayrılmaz bir parçası olup genellikle AF ile ilgili semptomları
iyileştirmek için yeterlidir. Hız kontrolü tedavisinde en iyi yaklaşımın hangisi olduğu yönünde veriler
kısıtlı olup AF hastalarında optimal kalp hızı hedefi belirsizdir. Bununla beraber RACE II ve
AFFIRM çalışmaları sıkı hız kontrolü ile ılımlı hız kontrolünü karşılaştırmışlar ve sıkı hız
kontrolünün ( isitrahatte <80/dk hız, egzersizde < 110/dk hız), klinik sonlanımlar açısından ılımlı hız
kontrolünden (istirahat kalp hızı <110/dk) daha iyi olmadığı saptanmış ve günümüzde ılımlı hız
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kontrol stratejisi ilk basamak tedavi olarak sınıf IIa/B endikasyon ile önerilmektedir. LVEF≥%40
olan AF hastalarında kalp hızını kontrol etmek için beta blokerler, diltiazem veya verapamil ilk
seçenek ilaçlar olarak sınıf I/B ile önerilirken LVEF<%40 olan AF hastalarında kalp hızını kontrol
etmek için beta blokerler ve ya digoksin ilk seçenek ilaçlar olarak önerilir (Sınıf I, KD=B). Tek bir
ajan ile hedeflenen kalp hızına ulaşılamaması durumunda, farklı hız kontrol edici ilaçlardan oluşan
kombinasyon tedavisi düşünülmelidir (Sınıf IIa, KD=B).. Bunlara ilaveten Yoğun hız ve ritim
kontrol tedavisine yanıt vermeyen veya tolere edemeyen ve LA ablasyonu ile ritim kontrolü için
uygun olmayan hastalarda, bu hastaların kalp piline bağımlı hale geleceği kabul edilerek, kalp hızını
kontrol etmek için Atriyoventriküler düğüm ablasyonu düşünülmelidir (Sınıf IIa, KD=B).
Hemodinamik instabilitesi veya ciddi sol ventrikül sistolik disfonksiyonu olan hastalarda, kalp hızının
akut kontrolü için intravenöz amiodaron sınıf IIb /B endikasyonu ile düşünülebilir.
ii) Ritim Kontrolü
Yaşam kalitesini ve semptomları iyileştirmek için semptomatik AF’li hastalarda ritim kontrol tedavisi
güncel ESC kılavuzunda sınıf IA endikasyon ile öenerilmektedir. Burda en önemli soru hangi hasta
veya hasta gruplarında rtim kontrol stratejisi başlangıç tedavisi olarak seçilmelidir? Biliyoruz ki ileri
yaş, persistann AF ve geçirilmiş SVI/TIA öyküsü ritim AF’nin progresyonu lehine olup ritim
kontrolünü olumsuz etkileyen ana faktörlerdir. Bununla beraber yakın zamanda yapılan EAST
çalışmasında > 12 ay AF tanısı alan ve beraberinde kardiyovasküler komorbiditeleri olan 5 yılda KV
sonuçlarını iyileştirmede bir ritim kontrol stratejisinin olağan bakımdan (vakaların çoğunda hız
kontrolü) daha üstün olduğu gösterilmiştir. Genç hasta, ilk AF atağı / kısa epizot, taşikardiyomiyopati
varlığı, normal- hafif derecede artmış LAVI, normal- hafif derecede artmış atriyal ileti gecikmesi
(sınırlı atriyal remodelling), hız kontrolünün yetersiz kalması, enfeksiyon gibi AF’yi tetikleyen geçici
akut hastalık varlığı durumlarında ve hastanın tercihine bağlı olarak ritim kontrol stratejisinin
düşünülebileceği bildrilmiştir. Ritim kontrol stratejisinde sinüs ritim restorasyonuiçin elektriksel
(DCCV) veya farmakolojik kardiyoversiyon ve pulmoner ven izolasyonu (katater ablasyonu)
uygulanan tedavi yöntemleridir. Ayrıca seçilmiş vakalarda cerrrahi veya torakoskopik ablasyon
tedavileri uygulanabilir. Unutulmaması gereken nokta ritim kontrol tedavisinin inme proflaksisi, hız
kontrolü ve kardiyovasküler risk azaltılmasına yönelik tedavi stratejileri ile birlikte bir bütündür ve
her basamağın ayrı ayrı irdelenerek uygulanması temel tedavi yaklaşımıdır. Ritim kontrolü sağlanan
hastalarda kardiyoversiyon modundan bağımsız olarak hastaların tromboemboli, riski ve
antikoagülan tedavi ihtiyacı mutlaka dikkate alınmalıdır. İleri yaş, kadın cinsiyet, daha önce
kardiyoversiyon öyküsü, KOAH, renal fonksiyon bozukluğu yapısal kalp hastalığı, kalp yeersizliği
ve artmış sol atriyum volüm indeksi SR restorasyonu sonrasında artmış AF rekürrensi riski ile ilişkili
ana risk faktörleridir. Yapısal kalp hastalığı olmyan hastalarda dronedarone, flecainide, propafenon
sınıf IA endikasyon ile sotalol sınıf IIa endikasyonla SR idamesinde önerilmektedir. Koroner arter
hastalığı, anlmalı kapak hastalığı ve korunmuş EF’li kalp yetersizliği olan bireylerde amiodarone,
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dronaderon sınıf IA endikasyon ile sotalol sınıf IIb endikason ile önerilmektedir. Düşük EF’li kalp
yetersizliği hasalarında ise sınıf IA endikasyonla amiodarone sinüs ritmini idamesinde
önerilmektedir.
C: Kardiyovasküler risk faktörleri ve eşlik eden hastalıkların saptanması ve tedavisi
ABC yolunun 'C' bileşeni, eşlik eden hastalıkların, kardiyometabolik risk faktörlerinin ve sağlıksız
yaşam tarzı faktörlerinin tanımlanmasını ve yönetilmesini içerir. Risk faktörlerinin ve eşlik eden
kardiyovasküler hastalığın tedavisi inmenin önlenmesinde tamamlayıcı bir unsur olmasının da
yanında AF yükünü ve semptom şiddetini azaltır. Bu bağlamda ideal kilo ağırlığının saplanması,
alkol ve kafein tüketiminden kaçınılması, düzenli fiziksel aktivite önerilen yaşam tarzı
değişiklikleridir. Hipertansiyonun, kalp yetersizliğinin, koroner arter hastalığının, diyabetin ve uyku
apne sendromunun tedavisi önerilmektedir.
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AKUT VE KRONİK KORONER SENDROMLAR
Ziya Apaydın
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
İskemik kalp hastalığı Dünya çapında en yaygın ölüm sebebidir ve insidansı halen artmaktadır
(1). Avrupa’da ise iskemik kalp hastalığına bağlı yılda 1.8 milyon kişi ölmektedir (2) . İskemik kalp
hastalığı patofizyolojisinde hipotansiyon, hipoksi, atheroskleroz, enfeksiyon, inflamasyon, tromboz,
mikrovaskuler fonksiyon bozukluğu rol oynamaktadır (3).
Kronik koroner sendromda spontan veya egzersiz, çevresel ve duygusal streslerle tetiklenen,
tekrarlayabilen, iskemi veya hipoksi ile ilişkili, geri dönüşümlü myokard ihtiyaç/sunum
dengesizliğine bağlı angina pektoris atakları oluşur.

Angina pektoris dört özelliği ile

değerlendirilmelidir. Yer; göğüste sternuma yakın, sırta , çeneye , omuza, kola, yayılabilen ağrı,
karakter; baskı, ağırlık, yanma veya boğulma hissi tarzında, süre; genellikle 10 dakikadan kısa sürer
ayrıca saniyeler süren ağrılar genel olarak iskemik kalp hastalığı ile ilişkilendirilmez, etkileyen
faktörler; efor, emosyonel stres, soğuk, ağır yemek ile provake olur, istirahat veya nitrogliserin ile
geçer. Kronik koroner sendromların değiştirilemez risk faktörleri aile öyküsü, erkek cinsiyet, yaş
iken; değiştirilebilir risk faktörleri sigara, dislipemi, hipertansiyon, diabet mellitus, sedanter yaşam
ve obezitedir. Ayırıcı tanıda, aort diseksiyonu, aort darlığı, perikardit, hipertrofik kardiyomiyopati,
pulmoner emboli, pulmoner hipertansiyon gibi dolaşım hastalıkları; pnömoni, trakeobronşit,
pnömotoraks gibi solunum sistemi hastalıkları, özafajit, reflü, mallory weis, peptik ülser, safra kesesi
hastalıkları gibi gastrointestinal sistem hastalıkları; kas iskelet sistemi hastalıkları, enfeksiyonlar ve
psikolojik nedenler incelenmelidir. Tanıda standart laboratuar testleri, elektrokardiyogram (EKG),
ritim bozukluğu veya gün içinde dinamik st-t değişiklikleri düşünülen hastalarda ambulatuar EKG,
ekokardiyografi (EKO), akciğer grafisi kullanılmaktadır. İskemi değerlendirmesinde egzersiz EKG
testi, medikal veya egzersiz ile stres EKO, miyokard perfüzyon sintigrafisi (MPS) ve koroner
bilgisayarlı tomografi anjiyografi (BTA) kullanılmaktadır. Tanısal testlerle yüksek olay riski
öngörülen, düşük kapasitede egzersizle dahi anginal yakınması olan, medikal tedaviye dirençli
semptomatik hastalara invaziv koroner anjiyografi (KAG) yapılmalıdır (4). Tedavide olay önleme
amacıyla anti-trombosit ajanlar, lipit düşürücü tedavi ,renin anjiotensin aldosteron sistem blokerleri
kullanılırken; semptomların giderilmesi için nitratlar, beta-blokerler, kalsiyum kanal blokerleri,
ivabradin, trimetazidin ve ranolazin kullanılmaktadır (5).
Akut koroner sendrom unstabil angina pektoris (USAP), st segment yükselmesi olmayan
miyokard infarktüsü (NSTEMI), st segment yükselmeli miyokard infarktüsü (STEMI) olarak üçe
ayrılmaktadır. USAP istirahatte oluşan ve 20 dakikadan uzun süren tipik angina ,yeni başlayan (2 ay)
orta veya şiddetli angina, kreşendo angina, yani kısa bir süre içinde şiddeti ve yoğunluğu giderek
artan ve daha düşük bir eşikte olan önceki anginaya denmektedir. NSTEMI kardiyomiyosit nekrozu
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ve buna bağlı troponin yükselmesidir. Benzer maliyetle daha yüksek tanısal doğruluk
sağladıklarından, daha düşük duyarlılıklı kitlere nazaran, yüksek duyarlılıklı troponin (hs-Tn) kitleri
ile ölçüm (0-2 saat stratejisi) önerilir (6). NSTEMI da EKG’de geçici st segment yükselmesi, kalıcı
veya geçici st segment depresyonu, T dalgası inversiyonunu veya düz T dalgası görülebileceği gibi
EKG normalde olabilir. EKG’de dinamik ST segment değişiklikleri, geçici st-segment yükselmesi
olan, GRACE risk skoru >140 olan, hemodinamik anstabil, medikal tedaviye dirençli malign aritmili,
akut kalp yetmezliği veya sebat eden göğüs ağrısı olan hastalarda erken rutin invaziv yaklaşım
uygulanmalıdır. Düşük-orta düzeyde riskli hastalar için invaziv anjiyografiye bir alternatif olarak
koroner BTA önerilmektedir (6).
Göğüs ağrısı veya iskemi göstergesi olabilecek semptomları olan ve en az iki ardışık
derivasyonda ST segment elevasyonu olan hastalar STEMI olarak adlandırıl ır. Bu tablo akut
total veya subtotal koroner tıkanıklığı yansıtır. İlk tıbbi temasta 10 dakika içinde EKG çekilmeli
ve defibrilatör hazır bulundurulmalıdır (1). Saturasyon değeri %90 altındaysa oksijen başlanmalıdır.
Şiddetli ağrı ve anksiyetesi olan hastalarda opiyatlar kullanılabilir. Anti-koagülan olarak heparin,
enoksparin, bivaluridin kullanılabilir. Asetil salisilik asidin (ASA) oral yükleme dozu 150-300 mg,
idame dozu 75-100 mg/gündür. Kontrendikasyon yok ise, ASA’ya ek olarak potent bir P2Y12
reseptör inhibitöründen oluşan ikili antiplateler tedavisi (DAPT), stent tipine bakılmaksızın, 12
ay süresince kullanılmalıdır (4). Prasugrelin yükleme dozu oral 60 mg , idame dozu 10 mg/gündür.
Vücut ağırlığı ≤60 kg olan hastalarda 5mg/günlük bir idame dozu önerilir. İnme öyküsü olan
hastalarda prasugrel kontrendikedir. 75 yaş ve üzeri hastalarda prasugrel tedavi gerekli görülürse
5mg/günlük doz kullanılabilir. Tikagrelorün oral 180 mg yükleme dozu, idame dozu 90 mg günde
iki kezdir. Prasugrel veya tikagrelorun kullanımlarının kontrendike olduğu veya ilaçlara erişilemediği
durumlarda klopidogrel yükleme dozu 600 mg, idame dozu 75mg/gün olarak kullanılabilir (4).
STEMI tedavisinin temel dayanağı birincil perkütan koroner girişimdir (PKG) ve
mümkün olan en kısa zamanda (PKG yapılan hastaneye direk başvuruda 60 dakikada lezyon
kılavuz tel ile geçilmelidir) yapılmalıdır. 120 dakika içerisinde primer koroner girişim yapılan
hastaneye sevk yapılamayacaksa fibrinolitik tedavi uygulanmalıdır (4).
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NONKARDİYAK CERRAHİ ÖNCESİ PREOPERATİF DEĞERLENDİRME
Ali Yaşar Kılınç
Her yıl dünya çapında 300 milyondan fazla nonkardiyak cerrahi yapılmakta olup bu işlemlerin
en önemli endişe sebebi kardiyovasküler komplikasyonlardır. Kardiyovasküler risk perioperatif 30
günlük dönemdeki mortalite, miyokard enfarktüsü ve stroke riski olarak tanımlanmış ve 3 risk
grubuna ayrılmıştır. Bunlar: <%1 düşük risk, %1-5 orta risk, >%5 yüksek risktir. Kardiyovasküler
komplikasyonlar hasta ile ilişkili ve cerrahi ile ilişkili faktörlere bağlıdır. Hasta komorbiditesinden
bağımsız olarak cerrahi türleri kendi içlerinde düşük, orta ve yüksek kardiyovasküler riske sahip
olanlar olmak üzere 3 gruba ayrılırlar. Düşük riskli cerrahi olacak hastalarda ek kardiyovasküler risk
değerlendirmesi önerilmezken, orta ve yüksek düzeyli cerrahi olacak 65 yaş üstü ve/veya
kardiyovasküler hastalık riskine sahip olan bireylerde preoperatif kardiyak risk değerlendirmesi
yapılması önerilir. Avrupa Kardiyoloji Derneği’ nin 2022 yılında yayınlanmış olduğu kılavuzda bu
hastalardan preoperatif dönemde rutin olarak değerlendirilmesi gereken parametreler fonksiyonel
kapasite, EKG ve kardiak biyomarkerların ölçümüdür. Fonksiyonel kapasitenin belirlenmesi
perioperatif olayların öngörmede belki de en önemli göstergedir. Fonksiyonel kapasitesi iyi olan ve
kardiyak açıdan kararlı olan hastalar ek tetkik gerektirmeden her risk grubundaki operasyonları
olabilmektedirler.
Perioperatif dönemdeki ilaç tedavilerini düzenlerken en önemli belirleyici operatif dönemde
hipotansiyondan kaçınmaktır. Bu sebeple uzun etkili antihipertansif ilaçlara 24 saat ara verilerek kısa
etkili ajanlara geçilmesi uygun yaklaşımdır. Uygun endikasyon nedeni ile ASA tedavisi alan
hastalarda ise kanama riski düşük olan müdahaleler için antiagregan altında işlem yapılması, yüksek
kanama riskine sahip müdahaleler için ise hastanın iskemik yükünü de değerlendirerek ve hastaya
uygun şekilde riskler anlatılarak antiagregan tedavi kesilerek operasyon planlanmalıdır. Bu süreçte
heparin tedavisi ile köprüleme önerilmemektedir. 2022 kılavuzunda yeni bir öneri olarak ise preop 34 gün öncesinde SGLT-2 inhibitörlerine öglisemik ketoz riski nedeni ile ara verilmesi önerilmiştir.
Perioperatif tansiyon yüksekliği olan hastalarda 180/110 mm Hg’ a kadar operasyonun
yapılması, daha yüksek değerlerde ise operasyonun ertelenmesi hastaya daha büyük risk teşkil
etmeyecek ise tansiyon regülasyonu sonrası müdahale uygun yaklaşım olacaktır.
Perioperatif dönemde tanı alan ve operasyonun ertelenmesi mümkün olan şu grup kapak
hastalarında preoperatif dönemde kapak müdahalesi önerilmektedir: ciddi aort darlığı, ciddi aort
yetersizliği, pulmoner arter basıncı 50 mm Hg üzerinde olan orta-ciddi mitral darlık, semptomatik
ciddi primer ve sekonder mitral yetersizlik.
Preoperatif dönemde noninvaziv koroner görüntüleme orta yüksek riskli cerrahi olacak ve
fonksiyonel kapasitesi 4 METS altında olan ve klinik risk faktörleri olan hastalara önerilmektedir.
Unutulmaması gereken bir nokta test sonucu perioperatif tedaviyi değiştirecek ise testin yapılmasıdır.
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İnvaziv anjiyografi endikasyonları ise cerrahi olmayacak normal popülasyon ile aynıdır.
Yapılmaması gereken hasta grubu ise kararlı durumda olan, fonksiyonel kapasitesi iyi olan ve düşükorta riskli cerrahi olacak olan hastalardır.
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Lokalize Prostat Kanserinde Aktif İzlem
Ali Ayrancı

Prostat kanseri ülkemiz Sağlık Bakanlığı verilerine göre erkeklerde ikinci en sık görülen
kanserdir. Otopsi çalışmalarında 50 yaşın üzerindeki erkeklerde yaklaşık %50 oranında Prostat
kanseri saptandığı, bunların da %80’e varan oranlarda 0.5 cm’den küçük ve düşük dereceli olduğu
bildirilmiştir. Bunların büyük bir kısmının yüksek olasılıkla klinik olarak önemsiz tümörler olduğu
bilinmektedir. Bu bilgilere dayanarak prostat kanseri saptanan hastaların azımsanmayacak derecedeki
bir kısmının aşırı tedavi aldığı düşünülmektedir.
Birçok klinik çalışmada, düşük riskli lokalize hastalıkta Aktif İzlem yapılan hastalarda 10
yıllık kanser spesifik sağ kalım oranlarının, genel sağ kalım oranlarından daha iyi olduğu
gösterilmiştir. Bu nedenle günümüzde aşırı tedaviyi azaltmak amacıyla uygulanan ertelenmiş tedavi
yaklaşımları gittikçe artan bir öneme sahiptir. Aktif İzlem; lokalize prostat kanserinde düşük ve orta
risk hastalık için sunulabilen ertelenmiş tedavi seçeneklerinden biridir.
Bu konuşmada Lokalize Prostat Kanserli hastalarda Aktif İzlem seçeneğine dahil edilme
kriterleri, izlem protokolleri ve definitif tedaviye geçiş stratejileri anlatılacaktır.
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SENKOP NEDENLERİ VE YAKLAŞIMI
Mehmet Karaca
Özel Memorial Ataşehir Hastanesi

Senkop, ani başlangıçlı, kısa süreli ve tam iyileşme ile karakterize, serebral global
hipoperfüzyona bağlı gelişen geçici bilinç kaybıdır (GBK) (1). Hastalık değil, semptomdur. Sistolik
kan basıncının (KB) 70 mmHg ve ortalama arteryel basıncın 40 mmHg’nın altına düşmesi senkop ile
sonuçlanır. Hastaneye başvuru nedenlerinin %6’sını, acil servise başvuru nedenlerinin %3’ünü
oluşturur (2).
Kardiyak kökenli senkopta mortalite %18-33 olup nonkardiyak nedenlere göre daha ölümcül
seyreder (3, 4). Risk derecelendirmesinde yüksek sensitivite ve spesifiteye sahip olan “San Fransisko
Senkop Ölçeği” hastaneye başvuru anında senkoplu hastaların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır
(5). Bu ölçek, anormal EKG bulguları (yeni değişiklik veya sinüs dışı ritim), KKY öyküsü, dispne,
hematokrit değerinin %30’un altında olması ve hipotansiyon (sistolik KB<90 mmHg)
parametrelerinden oluşur.
Senkop, refleks (nöral aracılı) senkop, ortostatik hipotansiyona bağlı senkop ve kardiyak
senkop (kardiyovasküler) başlıkları altında 3 ana grupta sınıflandırılabilir.
Hasta öyküsünde ailede ani ölüm, konjenital aritmojenik kalp hastalığı veya bayılma öyküsü,
geçirilmiş kardiyak hastalık, nörolojik öykü, metabolik bozukluklar, ilaçlar (QT aralığını uzatan vs.),
alkol kullanımı ve senkop rekürensinde ilk epizota kadar geçen süre ve nöbet sayısı gibi bilgiler
sorgulanmalıdır.
GBK görülen hastanın öyküsü alınarak ortostatik kan basıncı ölçümü yapılmalı, EKG dahil
fizik muayenesi dikkatlice değerlendirilmelidir. 40 yaş üzeri hastalarda karotid sinüs masajı, aritmik
senkop şüphesi varsa derhal EKG monitörizasyonu, ayakta durma pozisyonunda meydana gelmişse
veya refleks mekanizması şüphesi varsa ortostatik provokasyon testi; yalnızca senkopla ilişkili
olmayan GBK şüphesi varsa, nörolojik değerlendirme veya kan testi gibi diğer daha az spesifik testler
yapılır (3).
Şiddetli yapısal kalp hastalığı veya koroner arter hastalığı, aritmik senkopu işaret eden klinik
bulgular veya EKG bulguları, önemli komorbiditeleri (şiddetli anemi, elektrolit bozuklukları)
bulunan hastalar yüksek riskli kabul edilip hastaneye yatırılmalı ve yoğun bir değerlendirme
yapılmalıdır.
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Genelde ilk tedavi, tetikleyici faktörlerden (örn. sıcak kalabalık ortamlar, hacim kaybı)
mümkün olduğunca kaçınma ve farkındalığa ilişkin bilgilendirme, ön belirtilerin erken tanısı ve
epizodlardan kaçınma manevralarından oluşmaktadır. Bacaklarda (bacak germe) ya da kollarda
(kolları kavuşturma ve sıkma) izometrik fiziksel karşı basınç manevraları etkili bir tedavi seçeneğidir
(6). Yeterli ölçüde su ve tuz alımının idamesi, gerekiyorsa yardımcı tedavi olarak midodrin,
fludrokortizon uygulanmalıdır.
Düzeltilebilir nedeni olmayan sinüs arrestine bağlı senkopu olanlarda (semptom– EKG
doğrulaması ile) ve sinüs nod hastalığında, senkopu olan ve asemptomatik duraklamaları 3 saniye ve
üzerine çıkan sinüs nod hastalığında (genç atletik kişiler, uyku sırasında görülme ve ilaç alan hastalar
olası istisnalardır), senkopun yanı sıra Mobitz tip II ikinci derece, ilerlemiş ya da tam AV bloku olan
hastalarda, senkop, dal bloku ve pozitif elektrofizyolojik çalışma olan hastalarda pacemaker
uygulaması endikedir (1).
Yapısal kalp hastalığı olmaksızın, aritmi ve semptom korelasyonu EKG ile gösterilen SVT ve
VT hastalarında kateter ablasyonu endikedir (atriyal fibrilasyon bir istisnadır). Hızlı ventrikül yanıtlı
atriyal fibrilasyona bağlı senkopu olan hastalarda, hız kontrolü sağlayan ilaçlar dahil olmak üzere,
antiaritmik ilaç tedavisi endikedir. Kalıtımsal kardiyomiyopatileri ya da kanalopatileri ve VT’si olan
hastalarda ICD mutlaka düşünülmelidir (7).
Senkop epizotu belirlendikten sonra etiyolojik tanı konmalı, risk sınıflaması yapılmalı ve
yüksek riskli hastaların yakın takibi sağlanmalıdır. Tedavide temel prensip sağ kalımın uzatılması,
tekrarlayan atakları önlemek ve fiziksel yaralanmaların sınırlandırılmasıdır.
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ÇOCUKLARDA GÖĞÜS AĞRISINA YAKLAŞIM
Uzm. Dr. Damla Gökçeer Akbulut
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk
Kardiyolojisi, İstanbul
Göğüs ağrısı çocuklarda sık karşılaşılan bir yakınmadır. Toplumda aterosklerotik
kardiyovasküler hastalıklar sıktır. Göğüs ağrısı, hem çocuk hem de ebeveynler açısından
korkutucudur ve ayırıcı tanısı iyi yapılmalıdır. Gerekli durumlarda Çocuk Kardiyoloji uzmanına sevk
edilmelidir.
Göğüs Ağrısı Nedenleri ve Sıklığı
Ortalama görülme yaşı 13’tür.Kız ve erkeklerde eşit sıklıkta görülür. En sık nedenleri kostokondrit,
travma veya kas ağrısı, öksürükle beraber olan solunum yolu hastalıklarıdır (toplamı %45-65).
Kostokondrit kız çocuklarda sık görülmektedir.
Çocuklarda göğüs ağrısı %0-4 oranında kardiyak nedenli olabilir. Psikojenik nedenler 12 yaş üstü kız
çocuklarda daha fazla görülmektedir.
Klinik Özellikler
İdyopatik Göğüs Ağrısı: Vakaların %12-85 ‘inde belirli bir neden bulunmaz.
Kalp Dışı Nedenler: Çocuklarda göğüs ağrılarının %56-86’sı kardiyovasküler sistem dışındaki
nedenlerden kaynaklanır. Çoğunlukla göğüs kafesi ve solunum sistemi ile ilgilidir.
Çocuklarda ve Adolesanlarda Nontravmatik Göğüs Ağrısı Sebepleri
1. Genel durumlar (%94-99):
Kas ve iskelet sistemi
•

Kas zorlanması

•

Kostokondrit

•

Yüzücü kaburga sendromu

•

Prekardiyal catch

•

Fibromiyalji

•

Pektus ekskavatum ya da karinatum

Psikiyatrik
•

Anksiyete

•

Panik bozukluk

•

Depresyon

•

Hipokondriyazis

•

Somatizasyon

Solunumsal
•

Pnömoni (hayatı tehdit edebilir)
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•

Astım (hayatı tehdit edebilir)

•

Kronik öksürük (kas zorlanması ve kot fraktürü)

•

Spontan pnömomediastinum

Gastrointestinal
•

GÖRH

•

İlaç ilişkili özefajit

•

Özefageal yabancı cisim

•

Akalazya ve motilite bozuklukları

•

Gastrit

•

Peptik ülser

•

İrritabl barsak sendromu

•

Kolesistit

•

Pankreatit

Meme
•

Erkek adolesanlarda jinekomasti

•

Kızlarda gebelik ,telarş, mastit,fibroadenomlar

•

İdyopatik

Diğer durumlar
•

Tietze sendromu

•

Plörodini

•

Herpes zoster

2. Hayatı tehdit eden durumlar (%1-6):
Kardiyak nedenler:
•

Hipertrofik kardiyomiyopati

•

Aort stenozu

•

Aort koarktasyonu

•

Koroner arter anomalileri ve Kawasaki

•

Uyuşturucu madde kullanımı sonrası varyant anjina (kokain, amfetamin, marijuana, sentetik
kannabinodler)

•

Klasik anjina (hiperlipidemi ve dm’ye bağlı erken aterosklerotik hastalık)

•

Perikardit

•

Miyokardit

•

Taşiaritmiler

•

Aort anevrizması veya diseksiyonu

•

Valsalva anevrizmasında rüptüre sinus

Havayolunda yabancı cisim
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Spontan pnömotoraks
Pulmoner emboli
Pulmoner hipertansiyon
Orak hücreli anemide akut göğüs sendromu
Tümörler (göğüs duvarı, akciğer, mediastinel)
Spinal kord basısı (tümör, vertebrada çökme, epidural apseler)
Kardiyak Göğüs Ağrısının Özellikleri
Anjinal ağrı; prekordiyal veya substernal bölgede hissedilebilir. Derin ve ağır bir baskı hissi olabilir.
Omuza, çeneye bir veya her iki kola sırta veya karnına yayılabilir. Egzersiz, soğuk stresi, ağır bir
yemek ile ağrı artabilir.
Özgeçmiş ve Aile Öyküsü
Hastanın önceden bilinen hastalık öyküsü, astım ilacı yada oral kontraseptif gibi herhangi bir ilaç
kullanma öyküsü, ailede yakın zamanda bir kalp hastalığı, göğüs ağrısı veya kalp nedenli ölüm olup
olmadığı, ailede herhangi bir hastalık varlığı, aileyi ve çocuğu endişelendiren durumun ne olduğu,
çocuğun uyuşturucu ilaç (kokain) veya sigara kullanım durumu sorgulanmalıdır.
Fizik Muayene
Kardiyak nedenli göğüs ağrısı açısından yol gösterici olabilecek üfürüm, gallop ritmi, aritmilerin
varlığı, frotman, kalp seslerinin derinden gelmesi, raller ve göğüs deformiteleri varlığı
belirlenmelidir.
Tetkikler
Akciğer filmi, akciğer patolojileri, kalp gölgesi ve büyüklüğü, pulmoner vaskülarite yönünden
değerlendirilmelidir.12 derivasyonlu istirahat EKG’si aritmiler, hipertrofi, ileti anormallikleri (Wolf
Parkinson White sendromu),anormal T ve Q dalgaları, anormal QT aralığı açısından değerlendirilir.
Transtorasik ekokardiyografi , çocuklarda doğuştan ve edinsel kalp hastalıkları tanısında sıklıkla
kullanılmaktadır.

Göğüs Ağrısının Kardiyovasküler Nedenleri
Çocuklarda göğüs ağrısının kardiyovasküler kaynaklı nedenleri tüm olguların yaklaşık % 0-4’ünü
oluşturur.
1.İskemik nedenli ventrikül fonksiyon bozukluğu
Doğuştan Kalp Hastalıkları
Aort darlığı, subaortik darlık, kritik pulmoner darlık, pulmoner vasküler obstrüktif hastalık
ta(Eisenmenger sendromu); göğüs ağrısı çoğunlukla egzersizle ilişkilidir. Fizik muayenede trill
52

alınabilir. EKG’de strain paterni ve ventrikül hipertrofi bulguları görülebilir. PA AC grafisinde
aortik yada pulmoner konusta belirginleşme varlığı değerlendirilmelidir. Ekokardiyografide iki
boyutlu(M mod) ve renkli doppler inceleme ile tanı konulabiir.
2.Kapak hastalıkları
Mitral Kapak Prolapsusu
Olguların %20’sinde göğüs ağrısı olabilir. Apekste hissedilen, kısa süreli, eforla ilişkisiz ağrılar
olabilir. Papiller kas veya sol ventrikül endomiyokardiyal iskemi kaynaklı olabilir. Göğüste iskelet
anomalileri eşlik edebilir. Marfan sendromu hastalarında mitral kapak prolapsusu oranı yüksektir.
3.Kardiyomiyopatiler
Hipertrofik, dilate, noncompaction, restriktif kardiyomiyopati görülebilir. Hastalarda iskemi
bulguları olabilir, ritm bozuklukları, eforla yada eforla ilişkisiz göğüs ağrısı olabilir.
Ekokardiyografi tanı koydurucudur.
4.Koroner arter anomalileri
ALCAPA (sol koroner arterin pulmoner arterden çıkışı) genellikle erken çocukluk döneminde
semptomatik olabilir. Tek kökten çıkan koroner arterlerin olması, koroner arter fistülleri, Kawasaki
hastalığı sonrası gelişen koroner darlıklar, koroner anevrizma yada cerrahi sonrası yetersizliklerin
varlığı ekokardiyografi yada gerekirse ileri görüntüleme yöntemleri ile değerlendirilmelidir.
Olgularda anormal egzersiz EKG’si miyokard iskemisini gösterebilmektedir.
5.Aort diseksiyonu ve Aort anevrizması
Çok nadir görülmektedir. Turner, Marfan veya Noonan sendromunda daha sık görülebilir.
6.Perikard veya Miyokard Hastalıkları
Perikardit; inflamatuar nedenlerle oluşan perikard etkilenmesidir. Viral, bakteriyel yada romatizmal
kökenli olabilir. Olguda yakın zamanda kalp cerrahisi öyküsü varsa postperikardiyotomi sendromu
düşünülmelidir. Bıçak saplanır gibi keskin ağrı, sırt üstü yatmakla artan, oturmakla ve öne
eğilmekle azalan ağrı gelişebilir. Kalp sesleri derinden gelir, boyun venlerinde dolgunluk, frotman,
paradoks nabız görülebilir. EKG’de düşük voltajlı QRS, ST-T değişiklikleri olabilir. Tanıda
ekokardiyografide perikard efüzyonu ve tamponad yönünden değerlendirme yapılır.
Miyokardit; ateş, solunum sıkıntısı, derinden gelen kalp sesleri, boyun venlerinde dolgunluk,
perikard efüzyonu varsa frotman varlığı ile görülebilir. Tanıda PA AC grafisi, EKG,
ekokardiyografi bulgularından faydalanılır.
7.Aritmiler
Göğüs ağrısı; baş dönmesi ve çarpıntı ile birlikteyse aritmilerin belirlenmesi için EKG’ye ek olarak
24 saatlik holter EKG monitorizasyonu yapılabilir. Event recorder da aritmilerin belirlenmesinde
faydalıdır.
Çocuk Kardiyoloji Uzmanına Yönlendirilmesi Gereken Durumlar
53

Hastanın aile öyküsünde kalıtsal kalp hastalığı, kardiyomiyopati, uzun QT, beklenmeyen ani ölüm,
kalp anomalileri ile seyreden diğer kalıtsal hastalıklar varsa, özgeçmişinde kalp hastalığı, Kawasaki
hastalığı öyküsü olması, kalp muayenesinde anormal bulguların varlığı, akciğer filmi ya da EKG’de
patolojik bulguların olması, göğüs ağrısı şikayeti çarpıntı, baş dönmesi, bayılma gibi belirtilerle
birlikteyse , ailede ve/veya hastada ağrı nedeniyle aşırı kaygı varsa, ağrı kronik ve tekrarlayıcı
özellikteyse çocuk kardiyoloji uzmanına yönlendirme yapılmalıdır.
Hasta Yönetimi
Kostokondrit olması durumunda nonsteroid antiinflamatuar ajanlar (ibuprofen gibi) veya
asetaminofen kullanılabilir. İskelet – kas sistemi ile ilgili durumlar ve organik olmayan göğüs
ağrılarında şikayetler istirahat ve nonsteroid ilaçlar ile genellikle düzelir. Ağrı solunumsal kaynaklı
ise tedavi doğrudan buna yönelik olmalı, hasta gerekirse Göğüs Hastalıkları uzmanına
yönlendirilmelidir.
Hastalarda egzersizle gelişen nefes darlığı olması durumunda egzersizle ilişkili astım yönünden
değerlendirme yapılmalıdır. Kardiyak nedenlerden şüpheleniliyorsa Çocuk Kardiyoloji uzmanına
yönlendirilmelidir. Organik neden bulunamadıysa ve psikojenik nedenler düşünülüyorsa psikiyatrik
yönden değerlendirme gerekebilir.
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NONALKOLİK YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI
Seher İrem Çetin
Karaciğer toplam ağırlığının %5 inden fazlasının trigliserid olarak birikmesi, karaciğer
yağlanması olarak tanımlanır. NAYKH; basit steatozdan, nonalkolik steatohepatit, fibrozis , siroz
ve/veya hepatoselüler karsinoma ilerleyebilen klinikopatolojik bir sendromdur. Karaciğer biyopsisi
inflamasyon derecesini hücre hasarlanmasını ve fibrozis evrelemesini değerlendirmenin tek
yöntemidir. NAYKH en sık görülen kronik karaciğer hastalığı olup, kardiyovasküler hastalık riskini
önemli ölçüde arttıran, siroz ve HCC ye yol açabilen ciddi bir durumdur.
Hastaların çoğu asemptomatiktir. Metabolik risk faktörleri varlığında ve insülin direnci
durumunda araştırılmalıdır( Santral obezite, Trigliserid ≥ 150mg/dl olması veya trigliserid düşürücü
tedavi alıyor olmak, Erkeklerde HDL<40mg/dl , kadınlarda HDL<50mg/dl olması, Sistolik kan
basıncı ≥ 130mmHg veya diastolik kan basıncı ≥ 85 mmHg olması veya antihipertansif tedavi alıyor
olmak, Bozulmuş açlık glukozu varlığı).
Karaciğer yağlanması, steatohepatit ve fibrozisi gösterebilecek özgün tek bir test yoktur. Tanı
birden fazla noninvaziv ve invaziv yöntem kullanılarak konulur. USG ilk kullanılması gereken
yöntemdir. MR spektroskopi yağlanmanın saptanmasında en güvenilir yöntem; MR elastografifibrozisin tanınmasında en güvenilir yöntemdir.
Obezite, NAYKH gelişimi ve prognozunda önemli etkenlerden biridir. Ani kilo kayıplarının hem
hepatosteatozu hem de steatohepatite ilerleyişi tetiklediği görülmüştür. Steatohepatit vakalarının
ilerlemiş karaciğer hastalığı riski daha yüksektir. Steatohepatit seyrinde hepatoma, kepatoselüler
karsinom ve siroz gelişebilir. NAYKH değişken seyirlidir; mükerrer biyopsilerle izlenen hasta serileri
NAYKH ilişkili fibrozisin progresif, regresif ya da stabil olabileceğini göstermiştir. Yaş ilerledikçe
fibrozis riski artar. Cinsiyet prognozu etkilememektedir. Etnik köken ve genetik prognozda etkilidir.
NAYKH ateroskleroz ve kardiyovasküler hastalıklar için bağımsız risk faktörüdür. NAYKH olan
popülasyonda mortalite %40-45 oranında kardiyovasküler olaylara bağlı gerçekleşir. NAYKH
vakalarında 2. en sık ölüm nedeni kanserlerdir( HCC, erkeklerde kolorektal kanser, kadınlarda meme
kanseri).
Tedavide hedefler, karaciğer hastalığının ilerleyişini durdurmak ve/veya geriletmek, metabolik
riski yönetmek, kardiyovasküler riski yönetmektir. Yaşam tarzı değişikliği bütün hastalara ve
hastalığın her evresinde önerilmeli, alkol tüketimi varsa sonlandırılmalı ya da olabildiğince
azaltılmalıdır.
Farmakolojik tedavide Pioglitazon NAYKH-NASH alanında en fazla bilimsel verisi olan ilaçtır.
İnsülin direncini tedavi eder. Metanalizlerde pioglitazon kullanımının hastalar diyabetik olmasa bile
NASH ta fibrozisi düzelttiği gösterilmiştir.
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[SS-01]
Benign Kemik Tümörlerinin Epidemiyolojik Özelliklerinin Radyolojik Kesitsel İncelemeler İle
Belirlenmesi
Tuna Demirbaş

Amaç:
Bu çalışmada nadir görülen ve bu yüzden tanı-tedavi sürecinde aksamaların görülebildiği
benign kemik tümörlerinin epidemiyolojik özelliklerinin radyolojik kesitsel incelemeler ile
belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem:
Bir üçüncü basamak sağlık merkezinde Ocak 2019 ve Aralık 2020 tarihleri arasında
apendiküler iskelete yönelik gerçekleştirilen bilgisayarlı tomografi (BT) ve/ veya manyetik rezonans
görüntüleme (MRG) incelemelerinde saptanan benign kemik tümörleri kas-iskelet radyolojisi
alanında deneyimli bir radyolog tarafından sınıflandırılmış olup spesifik tanıların yaşa, cinsiyete ve
lokalizasyona göre dağılımı belirlenmiştir.
Bulgular:
Çalışmaya yaşları 8 ile 64 yaş arasında değişen (ortalama yaş 30,65±15,7) 106'sı kadın ve 141'i
erkek olmak üzere 247 kişi dahil edilmiştir (Tablo 1).
En sık tanı olguların %37'sinde (n:91) görülen osteokondromdur. Bu grupta ortalama yaş
30,18±17,7 olarak bulunmuştur. Olguların 57'si (%62,6) erkek ve 34'ü kadın (%37,4) olup
osteokondromun erkeklerde daha sık görüldüğü saptanmıştır. Ortalama yaş erkekler için 23,92±12
iken kadınlar için 39,22±21,2 olarak hesaplanmıştır. Lezyonlar en sık diz eklemi çevresindeki kemik
yapılarda görülmüştür. Kıkırdak şapka kalınlıkları 1 cm’nin altında ölçülmüş olup takip
incelemelerde bu değerin üstünde kalınlık artışı saptanmamıştır.
86 olguya (olguların %35'ine) enkondrom tanısı konmuştur. Olguların 47'si kadın 39'u erkek
olup cinsiyet açısından anlamlı bir fark saptanmamıştır. Bu grupta ortalama yaş 34,9±13,4 olarak
hesaplanmış olup en sık lokalizasyonun eldeki küçük tübüler kemikler olduğu saptanmıştır. Olgular
takibe alınmış olup malign transformasyon gösteren vaka saptanmamıştır.
Fibroksantom veya metafizal fibröz defekt olarak da bilinen fibröz kortikal defekt ve
nonosifiye fibrom olguların %18'sinde (n:45) görülmüş olup en sık karşılaşan üçüncü grup olmuştur.
21 kadın ve 24 erkek olguda görülmüş olup cinsiyet açısından dağılım farkı saptanmamıştır. Ortalama
yaş 34,9±13,4 olup lezyonların %51'i femurda görülmüştür. Patolojik kırık veya deformite riski
açısından olgulara takip önerilmiştir.
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Osteoid osteomalı olgular vakaların %10'unu oluşturmaktadır (n:25). Olguların 21'i erkek ve
4'ü kadın olup lezyonun erkeklerde daha sık görüldüğü saptanmıştır. Semptomatik olgular
radyofrekans ablasyon tedavisine yönlendirilmiştir.
Anevrizmal kemik kisti gibi az sayıda saptanan diğer lezyonlar istatistiki açıdan çalışmaya
dahil edilmemiş olup bu durum çalışmada bir limitasyon oluşturmaktadır.
Tartışma ve Sonuç:
Primer kemik tümörleri nadir görülür (tüm malignensilerin %0.2–0.5’i) ve çoğu benign
karakterdedir (1). Benign kemik tümörlerinin insidansı tartışma konusudur çünkü hastaların çoğu
asepmtomatik olup klinik prezentasyonları nonspesifiktir ve bu yüzden lezyonlar büyük ölçüde teşhis
edilmeden kalır. Benign kemik tümörlerinin tanısı genellikle başka nedenler için gerçekleştirilen
radyolojik incelemeler ile konur (2-7). Bu lezyonların çoğunun yaş, cinsiyet ve anatomik lokalizasyon
için tercihi olduğundan epidemiyolojik bilgiler tanıda ilk adımı oluşturmaktadır (8, 9). Kemik
tümörlerinin epidemiyolojisi hakkında literatürde yeterli veri yoktur ve bazı araştırmacılara göre
lezyonların dağılımı coğrafi bölgelere göre değişiklik göstermektedir (9-12). Bu yüzden yerel
epidemiyolojik çalışmalar erken tanı için yararlı olabilir. Radyolojik kesitsel incelemeler lezyonun
özellikleri konusunda çoğu zaman klinik muayeneden elde edilen bilgilerden daha fazlasını verir (13,
14).
Benign kemik tümörleri daha çok çocuklarda ve genç erişkinlerde görülse de daha ileri yaş
gruplarında da ortaya çıkabilir (15). Bu çalışmada ortalama yaş 30,65±15,7 olarak bulunmuş olup
olguların yaşları 8 ile 64 yaş arasında değişmektedir.
En sık görülen benign kemik tümörü, bu çalışmada da bulunduğu gibi, osteokondromdur (16).
Çalışmamızda saptanan diğer lezyonların insidansı da literatür ile uyum göstermektedir.
Bu çalışma elde edilen verilerin ışığında enkondromun en sık eldeki küçük tübüler kemiklerde
görülmesi ve osteoid osteomanın erkeklerde daha sık görülmesi gibi pek çok benign kemik tümörü
belirli bir anatomik bölgede ve belirli bir cinsiyette görülme eğilimi gösterir (8, 9).
Radyolojik değerlendirme sonrası enkondrom gibi malign transformasyon riski olan lezyonlar
takibe alınır. Ağrı gibi semptomlara neden olan osteoid osteoma ve patolojik kırığa veya deformiteye
neden olan fibroksantom gibi lezyonlarda tedavi endikasyonu vardır (17).
Sonuç olarak benign kemik tümörlerinde olguların tanı almasında ve tanı sonrasında takip
ve/veya tedavi süreçlerinin planlanmasında radyolojik kesitsel incelemeler ile bu sayede elde edilen
epidemiyolojik verilerin büyük bir rolü vardır.
Anahtar kelimeler: benign, kemik, kesitsel, radyoloji, tümör
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Tablo 1: Benign kemik tümörlerinin çalışmamızda saptanan dağılımı.
Lezyon

Olgu sayısı (n:)

Görülme yüzdesi
(%)
37

Ortalama yaş
(yıl)
30,18±17,7

Cinsiyet dağılımı
(Kadın : Erkek)
34 : 57

Osteokondrom

91

Enkondrom

86

35

34,90±13,4

47 : 39

Fibroksantom

45

18

25,66±13,7

21 : 24

Osteoid osteoma

25

10

19,33 + 4,04

4 : 21
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[SS-02]
Warfarin kullanan hastaların TTR düzeyleri ile sosyodemografik özellikleri, komorbiditeleri
ve kullandıkları ilaçlar arasındaki ilişkinin araştırılması
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ÖZET
AMAÇ: Warfarin antikoagülasyon amacıyla en sık kullanılan ilaçtır. Etkinliği istenilen terapötik
aralıkta kalmasına bağlıdır. Bu çalışmada warfarin kullanan hastaların terapötik aralıkta geçirdikleri
zamanın (TTR), hastaların sosyodemografik özellikleri, komorbiditeleri ve kullandıkları ilaçlar ile
ilişkisi araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: İç Hastalıkları polikliniğine başvuran ve/veya iç hastalıkları servisinde
yatarak tedavi gören hastalardan warfarin kullanan 50 kadın 50 erkek başvuru tarihlerine göre en
yakın tarihten başlayarak seçildi. Hastaların dosyaları ve hastane otomasyon sistemi verilerinden
yararlanılarak TTR düzeyleri Rosendaal yöntemi ile hesaplandı, sosyodemografik özellikleri,
komorbiditeleri ve kullanılan ilaçlar kaydedildi. Hastalar TTR>%60 ve TTR<%60 olarak iki gruba
ayrıldı ve gruplar arasında sosyodemografik özellikler, komorbiditeler ve kullanılan ilaçlar açısından
ilişkiler araştırıldı.
BULGULAR: Hastaların %34’ünde TTR>%60 ve üzeri bulundu. Cinsiyetin, meslek ve eğitim
düzeyinin, vücut kitle endeksinin, sigara kullanım oranlarının, yandaş hastalıkların, kullanılan
ilaçların, serum kreatinin ve ALT düzeylerinin TTR grupları arasında benzer olduğu görüldü. TTR
grupları arasında warfarin etkisini azaltan ilaç kullanımı benzer bulundu.
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SONUÇ: Hastaların sosyodemografik özelliklerinin, yandaş hastalıklarının, kullanılan ilaçların,
serum kreatinin ve ALT düzeylerinin terapötik aralıkta geçirilen zamanı etkilemediği görüldü.
Anahtar Kelimeler: Warfarin, TTR, INR, Atrial fibrilasyon, Antikoagülasyon

GİRİŞ
Warfarin venöz ve arteriyel tromboembolik olayların tedavisi ve önlenmesinde altmış yıldır
kullanılan bir farmakolojik ajandır. Yeni nesil oral antikoagülanlar(NOAC) bulununcaya kadar tek
seçenek oral antikoagülan olarak kullanılmıştır(1). Günde tek doz kullanılması ve oral alım kolaylığı,
düşük fiyatı gibi avantajları olmasına rağmen dar terapötik aralık, ilaç-ilaç etkileşimi fazlalığı, ilaçgıda etkileşimi fazlalığı gibi dezavantajları da bulunmaktadır(2).
Pulmoner tromboembolizm(PTE), derin ven trombozu(DVT), atrial fibrilasyona(AF) bağlı
serebrovasküler olay profilaksisi gibi ciddi mortalite ve morbidite nedeni olabilen hastalıkların
tedavisinde kullanılmaktadır(3). Etkin olabilmesi için kanda belirli bir düzeyde bulunması
gerekmektedir. Bu düzey altında tromboembolik koruma sağlamamakta, üstünde ise ölümcül
olabilecek kanamalara yol açabilmektedir. Bu yüzden hem birincil amaç olan tromboembolik olayın
engellenmesi hem de istenmeyen etkilerin oluşmaması için warfarinin terapötik aralıkta tutulması çok
önemlidir(2).
Warfarinin terapötik düzeyini ölçmek için “uluslararası normalize edilmiş oran” (International
Normalized Ratio) (INR) kullanılmaktadır. INR’nin hastalığa göre belirlenen terapötik aralıkta
tutulması mortalite ve morbidite açısından önem taşımaktadır. Bu yüzden warfarin kullanan
hastaların kullanım süresi boyunca istenilen terapötik aralıkta kalma sürelerinin hesaplanması
önemlidir. Bu amaçla her hasta için terapötik aralıkta geçirilen zaman (“time in therapeutic range”)
(TTR) hesaplanmalıdır. TTR bize bir hastanın warfarin kullandığı sürenin terapötik aralıktaki
yüzdesini göstermektedir(2,4,5).
Etkin bir warfarin tedavisinde TTR düzeyinin %60 ve üzeri olması gerekmektedir(2). Warfarinin ilaçilaç etkileşimi, ilaç-gıda etkileşiminin fazla olması ve düzenli INR kontrolü gerektirmesi, hastanın
tedavinin önemini anlamasını gerektiren ve tedaviye hasta uyum ihtiyacını artıran zorluklarıdır.
Hastanın komorbiditeleri ve kullandığı kronik ilaçlar ise warfarin tedavisini uygulayan hekimin
tedaviyi hastaya uygun hale getirmesini gerektiren tedavi zorluklarıdır.
Bu çalışmada warfarin kullanan hastaların TTR düzeyleri ile sosyodemografik özellikleri,
komorbiditeleri ve kullandığı ilaçlar arasındaki ilişkinin araştırılması ve etkin TTR düzeyine ulaşmak
için değiştirilebilecek faktörlerin olup olmadığının görülmesi amaçlandı.
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GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışma Sağlık Bilimleri Üniversitesi (S.B.Ü.) Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Etik
Kurulu’nun 450 sayılı kararına göre etik açıdan uygun görülmüştür. S.B.Ü. Okmeydanı Eğitim
Araştırma Hastanesi iç hastalıkları polikliniklerine başvuran veya iç hastalıkları servisinde yatan
warfarin kullanan hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı. Tedavi amaçlı warfarin kullanan ve
warfarin etkisi altında en az 2 INR düzeyi bakılmış olan hastalar çalışmaya dahil edildi. On sekiz yaş
altı ve tedavi dışı (intihar v.b) warfarin kullanan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Dosya taraması
hem fiziki dosya hem de hastane otomasyon sistemi üzerinden yapıldı. Çalışmaya 06.04.2014 ile
06.04.2016 tarihleri arasında INR kontrolüne gelen ve dahil edilme kriterlerini karşılayan hastaların
arasından en yakın tarihte kontrole gelenden başlanarak 50 erkek ve 50 kadın hasta dahil edildi.
Dışlama kriteri olarak hastanın on sekiz yaş altı olması veya tedavi dışı (intihar v.b.) warfarin
kullanımı olması belirlendi. Cinsiyetin TTR üzerindeki etkisini görebilmek için kadın-erkek eşit
sayıda dahil edildi.
Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş, cinsiyet, eğitim durumu, meslek, kilo, boy, sigara ve alkol
kullanımı, kronik hastalıkları, kullandığı ilaçlar, warfarin başlanma tarihi, warfarin kullanım
endikasyonu, INR, kreatinin ve alanin aminotransferaz (ALT) düzeyleri kaydedildi.
Veriler Microsoft Excel 2013 programı aracılığı ile bilgisayar ortamına aktarıldı. Vücut kitle endeksi
(BMI), kilogram cinsinden ağırlığın, metre cinsinden boyun karesine bölünmesi ile hesaplandı. TTR
Rosendaal yöntemi ile hesaplandı.
İSTATİSTİKSEL YÖNTEM
Verilerin tanımlayıcı istatistiklerinde ortalama, standart sapma, medyan en düşük, en yüksek, frekans
ve oran değerleri kullanılmıştır. Değişkenlerin dağılımı kolmogorov simirnov test ile ölçülmüştür.
Nicel verilerin analizinde mann-whitney u test ve bağımsız örneklem t test kullanılmıştır. Nitel
verilerin analizinde ki-kare test, ki-kare test koşulları sağlanmadığında Fisher test kullanılmıştır.
Uyum analizinde kappa uyum testi kullanılmıştır. Analizlerde SPSS 22.0 programı kullanılmıştır.
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BULGULAR
Yaş ortalaması 61,7 ± 13,2 (24-89) yıl olarak saptandı. Ortalama vücut ağırlığı(kg) 82,5 ± 16,9 (50130), ortalama boy(cm) 166,4 ± 9,5 (150-188), ortalama BMI 29,8 ± 5,7 (19-45) olarak saptandı.
Hastaların 12’si yalnızca sigara kullanıyor, 5’i hem alkol hem sigara kullanıyordu, toplamda %17’si
sigara kullanıyordu. Yalnızca alkol kullanan hasta yoktu. Mesleklerine göre sınıflandırıldığında
hastaların 39’u emekli, 36’sı işsiz-ev hanımı, 11’i işçi, 10’u serbest meslek erbabı, 4’ü memur olduğu
görüldü. Eğitim durumları sınıflandırıldığında ise 41’i ilkokul mezunu, 21’i yalnızca okuryazar, 20’si
okuryazar değil, 13’ü lise mezunu, 3’ü ortaokul mezunu, 2’sinin üniversite mezunu olduğu görüldü.
TTR düzeylerine bakıldığında 34 hastanın %60 ve üzeri olduğu, 66 hastanın %60’ın altında olduğu
görüldü. (Tablo 1)
Warfarin kullanım sebepleri 70 hastada AF, 25 hastada metalik mitral kapak protezi, 4 hastada DVT
ve 1 hastada pulmoner emboli idi. Hastaların warfarin kullanım süreleri 3-29 ay arasındaydı, median
19 ay, ortalama 17,9 ± 9,2 ay olarak saptandı.
Çalışma grubumuzda en sık görülen üç yandaş hastalık iskemik kalp hastalığı (İKH) (%71), konjestif
kalp yetmezliği (KKY) (%66) ve hipertansiyon (HT) (%48) olarak saptandı. Kronik ilaç kullanımda
ilk üç sırayı ise antiaritmik (%86), diüretik (%62), antihipertansif (%55) ilaçlar kaplamaktaydı.
Hastaların %43’ü warfarin etkisini azaltan ilaç kullanıyordu. Warfarin etkisini artıran ilaç kullanımı
olan hasta yoktu.
TTR %60 altı olan grubun yaş ortalaması 62,9 ± 13,5, %60 ve üzeri olan grubun ise 59,4 ± 12,5 olarak
saptandı. %60 altında olanların 34’ü kadın (%51,5), 32’si erkek (%48,5), %60 ve üzeri olanların ise
16’sı kadın (%47,1), 18’i erkekti (%52,9). Hastaların BMI düzeylerine bakıldığında TTR<%60 olan
grubun ortalaması 30 ± 5,3, TTR>%60 olan grubun ise 29,4 ± 6,5 olarak bulundu. TTR<%60 olan
grupta 11 hasta sigara (%16,7), 3 hasta alkol (4,5) kullanıyordu, TTR>%60 olan grupta ise 6 hasta
sigara (%17,6), 2 hasta (%5,9) alkol kullanıyordu. Her iki grubun meslek ve eğitim durumları
benzerdi. TTR<%60 olan grupta kreatinin 1,0 ± 0,3, ALT 19,7 ± 10,5, TTR>%60 olan grupta ise
kreatinin 1,2 ± 0,8, ALT 18,9 ± 12,2 saptandı. (Tablo 2)
Yandaş hastalık, kronik ilaç kullanımı ve warfarin ile etkileşen ilaç kullanımı gruplar arasında benzer
bulundu. (Tablo 3)
TARTIŞMA
Warfarin yeni nesil oral antikoagülanların artan kullanımına rağmen hala en sık kullanılan oral
antikoagülandır(6). Antikoagülan kullanımı gerektiren AF, DVT, PTE gibi hastalıkların artan insan
ömrü ile beraber artış göstermesi oral antikoagülan kullanım ihtiyacını artırmaktadır. AF en sık
rastlanılan kronik kardiyak ritm bozukluğudur(7). Genel popülasyonun 100 de 1’inde AF varken, bu
sıklık yaşlılarda 10 da 1’e kadar yükselir(8). AF’nin yol açtığı major komplikasyon iskemik
inmedir(9). Warfarin AF’nin yol açtığı iskemik inme gibi tromboembolik hadiselerden korunmak için
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kullanılmaktadır. DVT ve PTE akut koroner sendrom ve inmeden sonra üçüncü sıklıkta karşılaşılan,
yine hastane kaynaklı ölüm oranlarında üçüncü sırada bulunan kardiyovasküler olaylardır(10,11).
Warfarin böylesine ciddi mortalite ve morbiditeye yol açan hastalıkların tedavisinde kullanılmasına
rağmen terapötik aralığının dar olması, ilaç-ilaç, ilaç-gıda etkileşimlerinin çok olması düzenli INR
kontrolü gerektirmesi nedeniyle kullanımı zor bir ilaçtır. Warfarin tedavisinin yanlış kullanımı ise
hemorajik inme, gastrointestinal kanama gibi ciddi mortalite ve morbiditeye sebep olan
komplikasyonlara yol açar(12,13). Bu sebebler nedeni ile warfarin kullanan hastanın istenen terapötik
aralıkta kalması hayati önem taşımaktadır. Bu çalışmada warfarinin kullanan hastaları TTR düzeyi
%60 ve üzeri olanlar ve olmayanlar olarak iki gruba ayırarak, terapötik INR düzeyine ulaşmada etkili
faktörlerin neler olduğunu anlamayı amaçladık.
Bu çalışmada hastaların yalnızca %34’ünün TTR düzeyi warfarin tedavisinden fayda görme eşiği
olan %60 ve üzerinde bulundu. Connolly ve arkadaşlarının ACTIVE W çalışmasının verileri ile
yaptığı post-hoc analizlerde ülkeler ve merkezler arasında TTR düzeylerinin açısından büyük
farklılıklar olduğu görülmüştür (14). Pokorney ve arkadaşlarının ORBIT-AF çalışmasının verileri ile
yaptığı çalışmada da benzer şekilde merkezler arasında TTR düzeylerinin farklı olduğu ve
antikoagülasyon kliniği olan merkezlerin daha yüksek TTR düzeylerine ulaştığı gösterilmiştir(15).
Bu çalışmada terapötik aralıkta kalan hasta sayısının düşük olmasında, çalışmanın yapıldığı hastanede
ayrı bir antikoagülasyon kliniğinin olmaması ve poliklinik randevularının merkezi hastane randevu
sistemi ile verilmesi nedeni ile hastaların hekime ulaşımı ve takiplerinde düzensizliğe yol açmasının
etkisi olabiliceği düşünüldü
Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalamasının 61,7 ± 13,2 yıl bulundu. Wypasek ve arkadaşlarının
warfarin kullanan hastalarda yaptığı çalışmada da benzer şekilde yaş ortalması 63 ± 12,3 yıl, Çelik
ve arkadaşlarının yaptığı WARFARİN-TR çalışmasında yaş ortalaması 60,7 ± 13,5 yıl
bulunmuştur(16), Wieloch ve arkadaşlarının İsveç sağlık verileri ile yaptığı çalışmada 18391 hastanın
verisi kullanılmış ve yaş ortalaması 70 yıl bulunmuştur(16–18). Bu sonuçlar bize warfarin tedavisi
gerektiren hastalıkların ileri yaş hastalıkları olduğunu göstermektedir. İnsan ömrünün uzaması, yaşlı
nüfusun artması ile antikoagülasyon gerektiren hastalıkların artacağı ve önemli bir sağlık sorununa
dönebileceği öngörülebilir. TTR düzeyi %60 ve üzeri olan hastaları, olmayan hastalarla yaş açısından
karşılaştırdığımızda istatistiksel anlamlı fark görülmedi. Pokorney ve arkadaşlarının ve Ciurus ve
arkadaşlarının yaptığı çalışmalarda da bu çalışmadaki gibi belli bir TTR düzeyi baz alınarak hastalar
gruplandırılmış, yaş ile ilişki araştırılmış ve yaşın etkisinin olmadığı görülmüştür(15,19). Wieloch ve
arkadaşlarının ve Dlott ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalarda yaş ile TTR düzeyi arasında pozitif
korelasyon bulunmuştur, fakat bu çalışmadan farklı olarak TTR düzeyine göre hastalar iki gruba
ayrılmamış sayısal değer üzerinden karşılaştırılmışlardır(17,20). Bu verileri ışığında TTR düzeyi
üzerinde yaşın etkisi olduğu görülmektedir, fakat belli bir TTR düzey sınırının altındaki ve üstündeki
hastalar karşılaştırıldığında yaş etkisine rastlanılmamaktadır.
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Çalışmaya alınan hastaların %39’u emekli, %36’sı işsiz-evhanımı’dır, bunun nedeni hastaların büyük
kısmının ileri yaş kategorisinde olmasıdır. Çalışmanın yapıldığı hastaneye bulunduğu konum ve
ulaşım imkânları nedeni ile sosyoekonomik düzey olarak aşağı konumdaki insanlar sıklıkla
başvurmaktadır bu nedenle çalışmaya alınan hastaların yalnızca %18’i ortaokul ve üzeri eğitim
düzeyine sahip olarak saptanmıştır. Bu değer 2015 Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde
%47’dir(21). TTR düzeyi %60 altı olan ve olmayan hastaların eğitim durumları ve mesleklerinin
etkisini karşılaştırdığımızda bu iki demografik durumun da istatistiksel olarak anlamlı etki
göstermediği saptanmıştır. Pokorney ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada yüksekokul mezunlarının
daha yüksek TTR yüzdelerine ulaştığı gösterilmiştir, bu çalışmada sonucun benzer olmaması
hastaların yalnızca %2’sinin üniversite mezunu olması nedeni ile istatistiksel farklılık yaratacak güce
ulaşamamasından olabilir(15). Literatürde meslek ile warfarin kullanımı ve TTR düzeyi ilişkisini
gösteren veri bulunmamaktadır, bu çalışma ilk olması açısından değerlidir.
Apostolakis ve arkadaşlarının yaptığı ve sonuçlarıyla SAMe-TT2R2 skorlaması oluşturulan çalışmada
kadın cinsiyetin TTR düzeyi üzerinde negatif etkisi olduğu gösterilmiştir(22). Lobos-Bejarano ve
arkadaşlarının ve Rose ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmalarda da kadın cinsiyetin antikoagülasyon
kontrolü üzerinde negatif etkisi doğrulanmıştır(23,24). Bu çalışmada ise Pokorney ve arkadaşları ve
Çelik ve arkadaşlarının bulgularına benzer şekilde cinsiyetin TTR düzeyi üzerine etkisi olmadığı
gösterilmiştir(15,16). Biribiriyle çelişen bu sonuçlar, cinsiyetin etkisi üzerine daha büyük hasta sayısı
ile çalışmalar yapılması gerektiğini göstermektedir.
BMI ve vücut ağırlığının TTR üzerine etkisini incelendiğinde her iki grupta da benzer sonuçlar
saptanmış ve istatistiksel anlamlı fark görülmemiştir. Wypasek ve arkadaşları, Apostolakis ve
arkadaşları ve Ciurus ve arkadaşlarınının yaptıkları çalışmalarda da bu çalışmaya benzer şekilde
BMI’nin TTR üzerine etkisinin olmadığı gösterilmiştir(18,19,22). Literatürde BMI ile TTR ilişkisini
araştıran birçok çalışma olmasına rağmen, vücut ağırlığı ile TTR ilişkisini araştıran çalışma azdır.
Vücut ağırlığını göz önünde bulunduran çalışmalarda genellikle TTR düzeyi değil warfarin dozu ile
ilişkinin araştırılmış olduğu görüldü. White ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada bu çalışmaya benzer
şekilde hem BMI hem vücut ağırlığının etkisi araştırılmış ve BMI’nin etkisi olmadığı görülmüş fakat
vücut ağırlığı ile TTR düzeyi arasında pozitif ilişki bulunmuştur(25). Bu çalışmada vücut ağırlığının
benzer etkisinin görülmemesi ve literatürde bu ilişkiyi araştıran yeterli çalışma bulunmaması bu
konuda daha büyük hasta sayılarıyla daha çok araştırma yapılması ihtiyacını göstermektedir.
Sigara kullanımı sitokrom enzim indüklenmesi ile warfarin klerensini artırır(26). Bu nedenle sigara
kullanan hastaların INR düzeyinin daha yakın takip edilmesi gerekmektedir. Sigara kullanımı ile TTR
düzeyi arasındaki negatif ilişki Apostolakis ve arkadaşlarının çalışmasında güçlü bir şekilde ortaya
konulmuş ve SAMe-TT2R2 skorlamasında sigara kullanımının 2 puan olmasına yol açmıştır. Chan ve
arkadaşları ve McGriff-Lee ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalarda ise sigara kullanımı ile TTR düzeyi
arasında bu çalışmaya benzer şekilde istatistiksel anlamlı ilişki görülmemiştir(27,28). Yapılan birçok
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çalışma SAMe-TT2R2 skorlamasının uygun olmayan TTR düzeyini yüksek olasılıkla tahmin ettiğini
doğrulasa da sigara kullanımın tek başına etkisi bu sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda
şüphelidir.
Böbrek fonksiyonları ve karaciğer hasarının TTR düzeyi üzerindeki etkisini görmek için hastaların
serum kreatinin ve ALT düzeyleri ile TTR düzeyleri arasındaki ilişkiye bakıldı, istatistiksel anlamlı
fark görülmedi. Wypasek ve arkadaşları ve Ciurus ve arkadaşlarının çalışmalarında da bu iki
laboratuvar değeri ile TTR düzeyi arasında ilişki olmadığı gösterilmiştir(18,19). Fakat bu sonuçlar
bize böbrek fonksiyonları ve karaciğer hasarı ile TTR arasında ilişki olmadığını söylemek için yeterli
değildir, bunu söyleyebilmek için çalışmaların buna yönelik böbrek hasarı olan (ör: GFR <60) ve
karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastaların kontrol grubu ile karşılaştırılması şeklinde dizayn
edilmesi gerekmektedir.
Warfarin kullanan hastalar genellikle ileri yaş, birçok komorbiditesi bulunan ve yine düzenli ilaç
kullanımı olan hastalardır. Bu açıdan TTR düzeyinin komorbidite ve ilaç kullanımı ile ilişkisi çok
önemlidir ve bu çalışmanın yapılmasının ana amaçlarından biridir. Tablo 4.4’de görüldüğü gibi
komorbid hastalıklar ve ilaç kullanımı ile TTR düzeyi arasında istatistiksel anlamlı ilişki
görülmemiştir. Wypasek ve arkadaşlarının çalışmasında komorbiditeler ile TTR düzeyi arasında ilişki
olmadığı gösterilmiştir(18). Ciurus ve arkadaşlarının çalışmasında arteriyel hipertansiyon ile negatif
korelasyon gösterilmiş, diğer komorbiditeler ile ilişki olmadığı saptanmıştır(19). Pokorney ve
arkadaşlarının çalışmasında anemi, koah, dm, kbh, kky ile negatif korelasyon gösterilmiştir(15).
Apostolakis ve arkadaşlarının çalışmasında ise bu çalışmaya benzer şekilde komorbidetelerin tek
başına TTR düzeyine etkisi olmadığı gösterilmiş, fakat iki veya daha fazla komorbiditenin bir arada
bulunduğu durumların TTR düzeyi ile negatif korelasyon gösterdiği saptanmıştır(22). Bu çalışmada
hastaların komorbiditeleri tek tek değerlendirilmiş, iki veya daha fazla komorbiditesi olan hastalar
ayrıca karşılaştırılmamıştır, bu durum çalışmanın zayıf yönlerinden biridir. Çelik ve arkadaşlarının
çalışmasında komorbiditeler ile TTR düzeyi arasında negatif ilişki olduğu gösterilse de, bu çalışma
gibi hastalar TTR düzeyine göre gruplandırılmamış, sayısal değerler üzerinden karşılaştırılmıştır(16).
Fakat diğer büyük çalışmalarda hastalar bizim çalışmamıza benzer şekilde TTR düzeyine göre 2-4
gruba ayrılarak karşılaştırılmıştır. İstenilen terapötik düzeyin (ör: TTR>%60) altında olan hastaların
TTR değerinin sayısal önemi yoktur çünkü bu hastaların TTR düzeyi kaç olursa olsun warfarin
tedavisinden görmeleri gereken faydayı görmezler hatta kanama riski arttığı için zarar görmeleri
olasıdır(29,30). Bu durum göz önüne alındığında bu çalışmadaki veriler klinik olarak daha anlamlıdır.
Warfarin tedavisinin dikkat edilmesi gereken ve hem hasta hem hekim için zorluk yaratan
kısımlarından birisi ilaç-ilaç etkileşimleridir. Kanıtlanmış ilaç etkileşimlerinin (Tablo 2.1) yanında
literatürde tek vaka raporu şeklinde birçok etkileşimi bildirilmiştir. İlaçların, warfarin dozu ve INR
düzeyi üzerindeki etkilerini araştıran birçok çalışma bulunmasına rağmen TTR ile ilişkisini araştıran
çalışma sayısı azdır. Wypasek ve arkadaşlarının çalışmasında yalnızca beta blokerler ile TTR düzeyi
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arasında negatif ilişki bulunmuştur, diğer ilaçlar ile istatistiksel anlamlı ilişki gösterilmemiştir(18).
Apostolakis ve arkadaşlarının çalışmasında ise ritm düzenleyici ilaçlar ile ilişki araştırılmış,
amiodoron ile negatif korelasyon saptanırken, beta bloker ve verapamil ile istatistiksel anlamlı ilişki
görülmemiştir. Warfarin etkisini azalttığı kanıtlanmış ilaç kullanan hastaların TTR düzeyine
bakıldığında yine her iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark görülmedi. McGriff-Lee ve
arkadaşlarının çalışmasında da bu çalışmaya benzer şekilde TTR düzeyi ile warfarin düzeyi ile
etkileşen ilaç kullanımı arasında istatistiksel anlamlı ilişki olmadığı gösterilmiştir(27). Bu sonuçlar,
çalışmaların azlığı ve hasta sayılarının yetersizliği nedeniyle istatistiksel güç eksikliği şeklinde
yorumlanabileceği gibi hem hasta hem hekim tarafından etkileşen ilaç kullanımı göz önünde
bulunduralarak yapılan takiplerin INR stabilitesi sağladığı ve TTR üzerinde etkili olmadığı şeklinde
de yorumlanabilir. Güncel antikoagülasyon rehberleri de etkileşen ilaç kullanan ve/veya tedavisine
yeni ilaç eklenen hastaların daha yakın takip edilmesi gerektiğini belirtmektedir(2,3).

SONUÇ
Bütün bu sonuçlar gözönüne alındığında TTR düzeyi üzerinde tek bir faktörün etki ettiğini söylemek
zordur, birçok faktör bir araya gelerek TTR düzeyini etkilemektedir. Her ne kadar skorlama sistemleri
olsa da TTR labilitesinin önceden tahmini için elimizde yeterli veri yoktur. Her hastayı güncel
rehberler ışığında gerekli sıklıkta takip etmek ve labil INR’li hastalarda gerekli tedavi
güncellemelerini ivedilikle uygulamak TTR düzeyini istenilen düzeyde tutmak için akılcı olarak
görülebilir.
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Tablo 1. Sosyodemografik özellikler ve TTR düzeyleri
Yaş
Cinsiyet

50 - 130
150 - 188
19 - 45

80
165
29

Erkek

0 - 100

49

0 - 100

38

˂ 60
˃ 60

TTR %
TTR

Medyan
62

Kadın

Kilo(kg)
Boy(cm)
BMI
Sigara Kullanımı
Alkol Kullanımı
Meslek
İşsiz-Ev Hanımı
Emekli
İşçi
Memur
Serbest Meslek
Eğitim Durumu
Okur Yazar Değil
Okur Yazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
TTR % Rosendaal
TTR Rosendaal

Min-Mak
24 - 89

˂ 60
˃ 60

Ort.±s.s./n-%
61,7 ± 13,2
50
50,0%
50
50,0%
82,5 ± 16,9
166,4 ± 9,5
29,8 ± 5,7
17
17,0%
5
5,0%
0,0%
36
36,0%
39
39,0%
11
11,0%
4
4,0%
10
10,0%
0,0%
20
20,0%
21
21,0%
41
41,0%
3
3,0%
13
13,0%
2
2,0%
47,7 ± 28,9
66
66,0%
34
34,0%
40,9 ± 24,4
70
70,0%
30
30,0%

69

Tablo 2. Sosyodemografik özelliklerin TTR grupları ile ilişkisi

Yaş
Kadın

Cinsiyet

Erkek

Kilo(kg)
Boy(cm)
BMI
Sigara Kullanımı
Alkol Kullanımı
Meslek
İşsiz-Ev Hanımı
Emekli
İşçi
Memur
Serbest Meslek
Eğitim Durumu
Okur Yazar Değil
Okur Yazar
İlkokul
Ortaokul-Lise
Lise
Üniversite
TTR % Rosendaal
TTR %
˂ 60
˃ 60

TTR
Kreatinin
ALT
X²

Ki-kare test /

m

TTR Rosendaal ˂ 60
Medya
Ort.±s.s./n-%
62,9 ± 13,5
62,5
34
51,5%
32
48,5%
82,9 ± 16,5
166,1 ± 8,9
30,0 ± 5,3
11
16,7%
3
4,5%

83,0
164,0
29,0

TTR Rosendaal ˃ 60
Ort.±s.s./n-% Medyan
59,4 ± 12,5
61,5
16
47,1%
18
81,6 ±
167,0 ±
29,4 ±
6
2

52,9%
17,8
10,7
6,5
17,6%
5,9%

24
25

36,4%
37,9%

12
14

35,3%
41,2%

8
1
8

12,1%
1,5%
12,1%

3
3
2

8,8%
8,8%
5,9%

15

22,7%

5

14,7%

14
21,2%
26
39,4%
3
4,5%
8
12,1%
1
1,5%
31,0 ± 18,8
28,9 ± 17,7
66
100,0%
0
0,0%
1,0 ± 0,3
19,7 ± 10,5
t

31,9
31,0

Mann-whitney u test / test /

0,9
17
K

7
20,6%
15
44,1%
0
0,0%
6
17,6%
1
2,9%
80,1 ± 12,8
64,2 ± 18,1
4
11,8%
30
88,2%
1,2 ± 0,8
18,9 ± 12,2

80,0
166,5
28,7

78,9
60,5

0,95
16

p
0,209

t

0,673

X²

0,597
0,875
0,449
0,902
1,000

m
m
m
X²
X²

0,916

X²

0,629

X²

0,000

t

0,000

K

0,820
0,360

m
m

Kappa uyum testi
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Tablo 3. Yandaş hastalıkların, kullanılan ilaçların ve warfarin kullanım

endikasyonlarının

TTR grupları ile ilişkisi
TTR Rosendaal ˂ 60
n
%
Komorbid Hastalık
DM
İKH
KKY
HT
HL
KBH
KOAH
Tiroid Hastalığı
BPH
İlaç Kullanımı
OAD
İnsülin
Anti HT
Anti Lipid
Anti Aritmik
Anti Agregan
PPI
SSRI
Tiroid İlacı
Diüretik
Warfarin Kullanım
AF
Metalik Kapak
DVT
Pulmoner Emboli
Warfarin Etkisini Azaltacak İlaç
Kullanımı
X²

TTR Rosendaal ˃ 60
n
%

p

15
46
45
31
11
6
9
6
4

22,7%
69,7%
68,2%
47,0%
16,7%
9,1%
13,6%
9,1%
6,1%

7
25
21
17
7
2
2
6
5

20,6%
73,5%
61,8%
50,0%
20,6%
5,9%
5,9%
17,6%
14,7%

0,807
0,689
0,521
0,774
0,629
0,575
0,240
0,212
0,152

X²

10
6
36
11
57
15
30
11
6
40

15,2%
9,1%
54,5%
16,7%
86,4%
22,7%
45,5%
16,7%
9,1%
60,6%

7
1
19
7
29
7
13
4
6
22

20,6%
2,9%
55,9%
20,6%
85,3%
20,6%
38,2%
11,8%
17,6%
64,7%

0,493
0,254
0,899
0,629
0,884
0,807
0,490
0,515
0,212
0,689

X²

43
20
3
0

65,2%
30,3%
4,5%
0,0%

27
5
1
1

79,4%
14,7%
2,9%
2,9%

29

43,9%

14

41,2%

0,791

X²

X²
X²
X²
X²
X²
X²
X²
X²

X²
X²
X²
X²
X²
X²
X²
X²
X²

Ki-kare test
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AMAÇ
Akromegali, vücutta birçok organı ve sistemi etkileyen ilerleyici somatik bozuklukların görüldüğü
bir endokrin hastalıktır. Artan GH ve insülin benzeri büyüme faktörü - 1 nedeniyle ortaya çıkan
kardiyovasküler sistem tutulumu, bu hastalarda en çok mortaliteyi arttıran tablodur. Yüksek GH
düzeyinin doğrudan ya da dolaylı olarak IGF-1 üzerinden oluşturduğu kardiyak hipertrofi ve
kardiyomiyopati, akromegali hastalarındaki en sık görülen kardiyak kaynaklı komplikasyonlardandır.
Visfatin obezite ve obezite ile ilişkili metabolik hastalıklardaki rolü tartışmalı adipositokinlerden
biridir. Birçok çalışmada obezite, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklarda visfatin seviyelerinin
arttığı, bazı çalışmalarda ise azaldığı rapor edilmiştir .Biz bu çalışmamızda akromegali hastalarındaki
visfatin düzeyinin tansiyon ve kardiyak fonksiyonlar ile bel çevresi kilo, kan şekeri IGF-1 düzeyi
CRP, ALT, insülin seviyesi üzerine ne derece etkisinin olduğunu inceledik.

GEREÇ YÖNTEM
Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Polikliniğinde Akromegali tanısıyla takipli 28
hasta onam formları imzalatılarak çalışmamıza dahil edildi. Kontrol grubu için ise hastanemize
başvuran kronik hastalık öyküsü olmayan 27 hasta onam formları imzalatılarak çalışmamıza dahil
edildi. Hasta ve kontrol gruplarının kardiyoloji ile görüşülerek ayrıntılı ekokardiografik bulguları ve
tansiyon holterlerine bakıldı. Kan örnekleri alındı. Hasta ve kontrol grubundan açlık kan şekeri insülin
crp alt kreatin ıgf-1 düzeylerinin yanında visfatin örneği çalışılmak üzere kan örnekleri alındı.

BULGULAR
Akromegali hastalarının kadın cinsiyet oranı, BMI ve bel çevresi ortalaması, açlık kan şekeri, IGF1 ortalaması, LVEDÇ ortalaması kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek, visfatin
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ortalaması kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düşük izlendi. Akromegali hasta grubunda
Visfatin ve IGF-1 arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı. Visfatin ve IGF-1
düzeylerinin hastalarının tansiyon arteriyel düzeyleri ile istatistiksel olarak anlamlı ilişkisi
saptanmadı. Visfatin düzeylerinin hastalarının biyokimyasal düzeyleri ile istatistiksel olarak anlamlı
ilişkisi saptanmadı. IGF-1 biyokimyasal değerlendirmelerden CRP düzeyi ile istatistiksel olarak
anlamlı ilişkili saptandı . Visfatin düzeyleri EKO değerlendirmesinde sol atrium ile pozitif yönde,
IGF-1, EF ile negatif yönde, ve LVESÇ düzeyi ile pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişkili
saptandı. Visfatin kategorizasyonu median değer 9 olarak tespit ettik altı ve üstü olarak kategorize
ettiğimizde kontrol grubunda daha fazla visfatin yüksekliği tespit ettik.

SONUÇ
Literatüre göre yapılmış sınırlı sayıda çalışmada serum visfatin düzeyi ile vasküler inflamasyon,
ateroskleroz, vasküler direnç artışı ile ilişkili olabileceği belirtilmiştir.Bizim çalışmamızda da
akromegalisi olan hastalarda visfatin düzeyi kontrol grubuna göre istatiksel anlamlı olmayacak
şekilde düşük saptanmıştır. Fakat akromegali hastalarında istatiksel anlamlı şekilde visfatin
düşüklüğü daha fazladır. Sonuç olarak

visfatin akromegali arasında literatürlere bakıldığında

tanımlanmış bir çalışma gözlenmedi. Akromegali ile kontrol grubu arasında visfatin düzeyi ile
anlamlı fark bulamadık. Akromegalinin prevalansı milyonda 40 ile 70 arasında değişmektedir. Bu
sebeple hastanemizde takipli 28 hasta çalışmaya dahil ettik. Biz kontrol grubu ile akromegalik
hastalarda visfatinin ortalaması açsından herhangi bir fark bulmadık fakat median değerine göre
kategorize ettiğimizde akromegalik hastalarda visfatini düşük hasta sayısı daha fazlaydı ve istatiksel
olarak anlamlıydı. Böyle az görülen vakalarda visfatin düzeyinin ön gördüğümüz değerler ile
değerlendirmek anlamlı değildir. Sık görülen hastalıklarda (diyabet,hepatosteatoz gibi ) visfatin
düzeyinin anlamını değerlendirmek için daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır. Böyle bir çalışmanın
tedavi naif hastalarda yapılması daha doğru olur.
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[SS-04]
3.Basamak Bir Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Hastanede Sağlık Çalışanları Arasında
Yapılan El Hijyeni Sonuçları: Ellerimiz Neler Söylüyor?
Aslıhan Akyıldız
GİRİŞ VE AMAÇ: El hijyeni, hastane kaynaklı enfeksiyonların önlenmesinde zincirin en önemli
halkalarındandır. El hijyeni uyumuna son derece hassasiyetle yaklaşılması en temel önceliktir. Bu
çalışma kurumumuzdaki çalışanların el hijyeni eğitim durumlarını, el hijyeni uygulama yöntemlerini,
el hijyeni uyumunu azaltan etmenleri ve eldiven kullanımının el hijyeni sağlamadaki yerini tespit
etmek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM: Çalışmaya Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından oluşturulan beş soruluk anketi online
olarak cevaplayan Haseki E.A.H. çalışanları dahil edilmiştir. Hastane bilgi sistemi üzerinden
doldurulan anket ile çalışanların el hijyeni alışkanlıkları tespit edilmiştir. İstatistiksel analiz için SPSS
15.0 for Windows programı kullanılmıştır. Bağımsız gruplarda oranlar Ki Kare Testi ile
karşılaştırılmıştır. İstatistiksel alfa anlamlılık seviyesi p<0,05 olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 431 hastane çalışanı dahil edildi. Bunların %64;5’ i kadın, %81;4‘ü
18-45 yaş aralığında, %42;5’ i 6-20 yıl çalışma yılına sahip, %54;1‘i yüksekokul/üniversite mezunu,
%33;4’ ü ebe/hemşire idi (Tablo 1). El hijyeni sağlamada %86;5 oranında el yıkama yöntemi
kullanıldığı tespit edildi. El yıkama/el antiseptiği ile ovmanın en çok (%87;7) “hasta çevresi ile temas
sonrası” tercih edildiği belirlendi. El hijyeni uyumunun azalmasına neden olarak çalışanlar en çok el
antiseptiği (%67;7) ve sabunun (%43;6) elleri tahriş etmesiyle iş yoğunluğunu (%41;7) gösterdi.
El hijyeni uyumunu azalttığı düşünülen durumlardan “sabunların elleri tahriş etmesi” ve “lavabo
sayısının yetersiz olmasına” verilen yanıt oranı kadın cinsiyet grubunda anlamlı daha olarak yüksek
saptandı (%48;9 vs. %34, p=0;003; %37;1 vs. %23;5, p=0;004) (Tablo 2). Çalışanların %88;4’ ü
“eldiven kullanımının el hijyeni sağlamada tek başına yeterli olduğu” sorusuna hayır yanıtını verdi.
Çalışma yıllarına göre el hijyeni sağlama durumları incelendiğinde 21 yıl ve üzeri çalışanlarda
‘’hastaya temas ettikten sonra’’, “kan ve vücut sıvılarına temas riski sonrası” ve “eldiven
kullanımından sonra” el hijyeni sağlama oranları 0-5 yıl ve 6-20 yıl arasında çalışan gruplardan
anlamlı olarak daha yüksekti (Tablo 3). Çalışanların anket sonucuna göre %95;1’i el hijyeni eğitimi
almıştı. El hijyeni sağlanan durum olarak el hijyeni eğitimi alanlarda ‘’aseptik işlemlerden sonra’’,
‘’kan ve vücut sıvılarına temas riski sonrası’’, ‘’eldiven giymeden önce’’, ‘’eldiven çıkardıktan
sonra’’ yanıt oranları el hijyeni almayan gruptakilerden anlamlı olarak daha fazlaydı (%58 vs. %33;3,
p=0;024; %71;7 vs. %42;9, p=0;005; %48;8 vs. %19, p=0;008; %75;1 vs. %38;1 p<0001) (Tablo 4).
Öğrenim durumu gruplarında el yıkama/ el antiseptiği ile ovma yapılan durumlardan “hastayla temas
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etmeden öncesi”, “aseptik işlemlerden önce” ve “kan ve vücut sıvılarına temas riski” yanıtlarında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. “hasta ile temas etmeden öncesi” yanıtı ilköğretim
grubunda en yüksek , lise grubunda en düşük ; “aseptik işlemlerden önce” ve “kan ve vücut sıvılarına
temas riski” sonrası yanıtları yüksek lisans/doktora grubunda en yüksek , lise grubunda en düşük
olarak belirlendi (Tablo 5).

Tablo 1. Ankete katılan sağlık çalışanlarının genel özellikleri
Sayı

Yüzde(%)

n=431
Cinsiyet
Erkek

153

35;5

Kadın

278

64;5

Yaş (18-45 yıl)

351

81;4

Çalışma Yılı

42;5

0-5 yıl

176

40;8

6-20

183

42;5

>21

72

16;7

İlköğretim

45

10;4

Lise

82

19

Yüksek Lisans/Doktora

71

16;5

Yüksekokul/Üniversite

233

54;1

Doktor

59

13;7

Ebe/Hemşire

144

33;4

Klinik Destek Personeli

9

2;1

Sağlık Teknisyeni/Teknikeri

31

7;2

Öğrenim Durumu

Meslek

Temizlik-hasta taşıma personeli 54

12;5

Diğer

134

31;1

410

95;1

El Hijyeni Eğitimi Alma
Evet
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Hayır

21

4;9

El hijyeni sağlamada hangi yöntemi
kullanıyorsunuz?

14%

86%

El yıkama

El antiseptiği ile ovma

Figür 1. Tercih edilen el hijyeni yöntemi oranları

El yıkama/el antiseptiği ile ovma yapılan durumlar
400
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temas Yemekte
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temas
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çıkarttıkt
işlemlerd giymede
n önce
ettikten n sonra
gelmez
temas etmeden
sonrası
an önce
an sonra
en önce n önce
sonra
riski
önce
sonrası

Sayı (n)

378

364

345

331

317

316

312

303

266

246

204

Yüzde(%)

87.7

84.5

80

76.8

73.5

73.3

72.4

70.3

61.7

57.1

47.3

Sayı (n)

Yüzde(%)

Figür 2. El hijyeni sağlanan durumların oranları
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Tablo 2. Cinsiyete göre el hijyeni uyumunu azalttığı düşünülen durumlar
Toplam

Cinsiyet

n=431
(%)
El antiseptiğinin elleri tahriş 292 (67;7)

Kadın

Erkek

n (%)

n (%)

195 (70;1)

97 (63;4)

0;152

p

etmesi
Sabunların elleri tahriş etmesi

188 (43;6)

136 (48;9)

52 (34)

0;003

İş yoğunluğu

180 (41;8)

60 (39;2)

120 (43;2)

0;426

103 (37;1)

36 (23;5)

0;004

96 (34;5)

41 (26;8)

0;099

46 (16;5)

22 (14;4)

0;555

27 (9;7)

19 (12;4)

0;384

Lavabo

sayısının

yetersiz 139 (32;2)

olması
Sabun/el antiseptiğinin kötü 137 (31;8)
kokulu olması
El antiseptiğine ulaşımın zor 68 (15;8)
olması
El hijyenine inanmama

46 (10;7)
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Tablo 3. Çalışma yıllarına göre el hijyeni sağlanma durumlarının karşılaştırılması
Çalışma Yılı
El yıkama /el antiseptiği ile 0 - 5 Yıl
ovma yapılan durumlar
n (%)

6 - 20 Yıl

≥21 Yıl

n (%)

n (%)

Çalışan sayısı

176 (40;8)

183 (42;5)

72 (16;7)

Hastaya temas etmeden önce

105 (59;7)

110 (60;1)

51 (70;8)

0;218

Hastaya temas ettikten sonra

135 (76;7)

132 (72;1)

64 (88;9)

0;017

Aseptik işlemlerden önce

102 (58)

95 (51;9)

49 (68;1)

0;061

Çevre ile temas sonrası

153 (86;9)

158 (86;3)

67 (93;1)

0;313

Kan ve vücut sıvılarına temas 129 (73;3)

117 (63,9)

57 (79;2)

0;030

P

riski sonrası
Eldiven giymeden önce

77 (43;8)

86 (47;0)

41 (56;9)

0;167

Eldiven çıkarttıktan sonra

137 (77;8)

121 (66;1)

58 (80;6)

0;013

İşe gelir gelmez

124 (70;5)

133 (72;7)

55 (76;4)

0;633

İşten ayrılmadan önce

142 (80;7)

142 (77;6)

61 (84;7)

0;424

Yemekten önce

144 (81;8)

156 (82;5)

64 (88;9)

0;35

Yemekten sonra

121 (68;8)

139 (76)

57 (79;2)

0;15
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Tablo 4. El hijyeni eğitimi göre el hijyeni sağlanma durumlarının karşılaştırılması
El hijyeni alma durumu
El yıkama /el antiseptiğiyle ovma Evet
yapılan durumlar

Hayır
p

n (%)

n(%)

Çalışan sayısı

410 (95;1)

21 (4;9)

Hastaya temas etmeden önce

257 (62;7)

9 (42;9)

0;068

Hastaya temas ettikten sonra

317 (77;3)

14 (66;7)

0;289

Aseptik işlemlerden önce

239 (58;3)

7 (33;3)

0;024

Çevre ile temas sonrası

361 (88)

17 (81)

0;31

9 (42;9)

0;005

Kan ve vücut sıvılarına temas riski 294 (71;7)
sonrası
Eldiven giymeden önce

200 (48;8)

4 (19)

0;008

Eldiven çıkarttıktan sonra

308 (75;1)

8 (38;1)

<0;001

İşe gelir gelmez

300 (73;2)

12 (57;1)

0;109

İşten ayrılmadan önce

328 (80)

17 (81)

1

Yemekten önce

347 (84;6)

17 (81)

0;551

Yemekten sonra

302 (73;7)

15 (71;4)

0;821
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Tablo 5. Öğrenim durumuna göre el hijyeni sağlanan durumların karşılaştırılması
Öğrenim durumu
El yıkama /el İlköğretim

Lise

Yüksek

Yüksek

antiseptiği

n (%)

Lisans/Dokto

Okul/Üniversit

ra

e

n (%)

n (%)

ovma

ile n(%)

yapılan

durumlar
Çalışan sayısı

p

45 (10;4)

82 (19)

71 (16;5)

233 (54;1)

temas 33 (73;3)

41 (50)

48 (67;6)

144 (61;8)

0;039

57 (69;5)

58 (81;7)

182 (78;1)

0;3

25 (55;6)

34 (41;5)

48 (67;6)

139 (59;7)

0;007

Çevre ile temas 38 (84;4)

72 (87;8)

61 (85;9)

207 (88;8)

0;817

45 (54;9)

59 (83;1)

166 (71;2)

0;002

27 (60)

37 (45;1)

36 (50;7)

104 (44;6)

0;255

37 (82;2)

52 (63;4)

53 (74;6)

174 (74;7)

0;101

32 (71;1)

62 (75;6)

48 (67;6)

170 (73)

0;726

İşten ayrılmadan 32 (71;1)

60 (73;2)

61 (85;9)

192 (82;4)

0;071

Hastaya

etmeden önce
Hastaya

temas 34 (75;6)

ettikten sonra
Aseptik
işlemlerden
önce
sonrası
Kan ve vücut 33 (73;3)
sıvılarına temas
riski sonrası
Eldiven
giymeden önce
Eldiven
çıkarttıktan
sonra
İşe gelir gelmez

önce
Yemekten önce

34 (75;6)

66 (80;5)

63 (88;7)

201 (86;3)

0;153

Yemekten sonra

33 (73;3)

59 (72)

50 (70;4)

175 (75;1)

0;860

TARTIŞMA VE SONUÇ: El hijyeni alışkanlıklarına yönelik yapılan anket çalışmasında el hijyeni
uyumunun en çok el antiseptiklerinin ve sabunun elleri tahriş etmesi, iş yoğunluğu ve lavabo sayısının
yetersiz görülmesi nedeniyle olumsuz etkilendiği saptanmıştır. Buna yönelik saha çalışmasının el
hijyeni uyumunu arttıracağı düşünülmektedir. Eğitim seviyesi arttıkça el hijyenine inancın azaldığı,
meslekte çalışma yılı arttıkça hasta ile temas öncesi el hijyeni uyumunun azaldığı tespit edilmiştir.
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Eğitim seviyesi yüksek olan gruplarda ise “aseptik işlemlerden önce” ve “kan ve vücut sıvılarıyla
temas riski sonrası” endikasyonlarında el hijyeni sağlama anlamlı olarak yüksek ve eğitim seviyesi
düşük olan gruplarda “hastayla temas öncesi” endikasyonunda el hijyeni sağlama yanıtlarının
anlamlı olarak yüksek oluşu ; eğitim seviyesi düşük olan grubun eğitime daha açık oluşuyla ve eğitim
seviyesi yüksek olan grubun “hastayla temas öncesi” ne göre “hastayla temas sonrasında” el hijyenini
daha öncelikli tutmasıyla ilişkilendirilmiştir.
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[SS-06]
Hepatit B ve Hepatit C ilişkili karaciğer sirozunun klinik ve biyokimyasal özelliklerinin
karşılaştırılması
Fatih Türker, Betül Çvuşoğlu Türker
Giriş ve Amaç:
Siroz, karaciğer parankiminin inflamasyon ve nekrozu sonucunda, rejenereatif nodül
oluşumu, yaygın fibrozis ve fibröz bantlar ile karakterize kronik ve ilerleyici bir hastalıktır.Siroz
toksik, enfeskiyöz, otoimmun, vasküler veya kalıtsal metabolik bir hastalığın sonucu olarak ortaya
çıkabilir.Hepatit B ve Hepatit C virüslerine bağlı gelişen kronik hepatit B ve C dünya genelinde halen
siroz etyolojisinde rol oynayan en önemli etkenlerdendir.
Gereç-Yöntem:
Çalışmamıza 2009-2020 yılları arasında Florance Nightingale Hastanesi gastroenteroloji ve iç
hastalıları polkliniğinde takip edilen Kronik Hepatit B ve Kronik Hepatit C sirozu tanılı toplam 181
hasta alındı. İki grubun klinik özellikleri ve biyokimyasal parametleri karşılaştırıldı. S.B.Ü Haseki
Eğitim ve Araştırma hastanesi etik kurulunda etik kurul onamı alındı. Hastanenin bilgisayar datası
kullanılarak hastaların biokimyasal tetkik sonuçlarına, epikrizlerine ve demografik özelliklerine
ulaşıldı. SPSS 21.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) kullanılarak bir istatistiksel analiz yapıldı.
Ortalamalar, standart sapmalar, aralıklar ve yüzdeler dahil olmak üzere temel tanımlayıcı istatistikler
ölçüldü.P < 0.05 istatiski olarak anlamlı kabul edildi.
Bulgular:
Etyolojiler değerlendirildiğinde toplam 64 hasta HCV ilişkili siroz ve 117 hasta HBV ilişkili sirozdu.
HCV sirozlu hastaların yaş ortalamaları, kadın cinsiyet oranı HBV siroz hastalarına göre istatistiksel
olarak anlamlı yüksekti.HCV siroz hastaların İnsülin açlık, HOMAIR düzeyleri istatistiksel olarak
anlamlı olarak yüksek saptandı.( .P < 0.05) Diğer biyokimyasal ve metabolik parametreler arası
anlamlı fark saptanmadı.(Tablo 1)
Sonuç:
Siroz gelişmiş ülkelerde morbidite ve mortalitenin önemli bir sebebidir. Avrupa’da
ölüm nedenleri arasında 4. sırada yer alır.Viral hepatitlere bağlı gelişen siroz halen dünyada öne gelen
mortalite ve morbidite nedenlerinden biridir.HCV ilişkili siroz hastalarının ileri yaş,kadın cinsiyette
daha yüksek oranda görülebileceği, açlık insülin ve HOMAIR düzeylerinin daha yüksek olabileceği
göz önünnde bulundurabilir.Diğer biyokimyasal parametrelerin benzer olduğu,bir farklılık
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olmadığını saptadık.Sonuç olaral HCV ilişkili siroz metabolik parametrelerle daha ilişkili
olabilir.Kesin veriler için daha detaylı ve kapsamlı araştırmalara ihtiyaç vardır.
Tablo 1
Hepatit B ve Hepatit C ilişkili karaciğer sirozunun klinik ve biyokimyasal özelliklerinin
karşılaştırılması

HCV sirozu

HBV sirozu

P

Yaş

54,7±7,3

51,3±8,1

0,001

BKI

28,0±5,1

27,3±4,0

0,359

Cinsiyet (K/E) 34/30

21/96

0,001

Trigliserit

87,6±49,9

86,0±46,0

0,538

MELD skoru

16,8±4,7

17,4±5,5

0,893

CHILD skoru 9,4±1,9

9,5±2,0

0,743

Hemoglobin

11,1±2,1

11,3±2,0

0,440

Platelet

85435,9±45429,7 77837,6±38139,7 0,301

INR

1,74±0,48

1,73±0,51

0,570

AST

81,4±58,7

90,8±77,7

0,426

ALT

48,5±36,2

59,0±63,6

0,436

Albumin

2,9±0,6

2,9±0,6

0,836

Total Bilirübin 4,4±3,6

5,1±5,5

0,734

Kreatinin

0,98±0,90

0,93±0,52

0,868

İnsülin açlık

31,2±30,6

15,8±10,0

0,001

HOMAIR

7,6±5,5

4,4±3,3

0,004

TSH

2,8±3,7

2,2±1,7

0,814
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[SS-07]
1911 Sağlık Çalışanında Çift Doz CoronaVac Aşı Etkinliğinin Gerçek Yaşam Verileriyle
Değerlendirilmesi

Serkan Sürme
Giriş ve Amaç: İnaktive edilmiş bir tam virüs aşısı olan CoronaVac (Sinovac Biotech), 54 ülke
tarafından onaylanmış ve bazı ülkelerde aşılamada kullanılmıştır (1). CoronaVac'ın Türkiye'de
yürütülen faz-3 klinik çalışmalarında semptomatik COVID-19'u önlemedeki etkinliği %83,5 olarak
tespit edilmiştir (2). Bununla birlikte, CoronaVac aşısının COVID-19' a karşı etkinliğini gösteren
sınırlı sayıda gerçek yaşam verisi bulunmaktadır. Çalışmamızda en az iki doz CoronoVac aşısı olmuş
sağlık çalışanlarında, aşının SARS-CoV-2 ile enfeksiyon gelişimine karşı koruyuculuğunun
araştırılması

amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Tek merkezli, retrospektif olarak yürütülen çalışmaya hastanemiz sağlık
çalışanları dahil edilmiştir. Geçirilmiş COVID-19 öyküsü olan sağlık çalışanları, tek doz aşı olanlar
veya aşısını geciktirip sonlanım değerlendirme döneminde aşı yaptıranlar çalışmadan dışlanmıştır. 14
Ocak-31 Mart tarihlerinde iki doz CoronaVac aşısını tamamlayanlar aşılı olarak değerlendirilip izlem
süresi ikinci dozdan 14 gün sonra başlayacak şekilde 90 günlük dönem olarak belirlenmiştir. SARSCoV-2 enfeksiyonu gelişim riski için Odd's oranı (OR) ve %95 Güven aralığı (%95 GA)
hesaplanarak, p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Çift doz aşılanmış ve
aşılanmamış grupların kümülatif insidansını değerlendirmek için Kaplan-Meier analizi yapıldı.
Bulgular: Çalışmaya 1911 sağlık çalışanı dahil edildi. Sağlık çalışanlarının ortanca yaşı 31 (IQR:2640) yıl, %38.6’sı (n=738) erkek, 1160'ı (%60.7) çift doz aşılıydı. Yaş, cinsiyet, sigara içiciliği, sağlık
çalışanının görev alanı (aktif COVID-19 hasta bakımı) COVID-19 gelişim riskiyle ilişkisiz bulundu.
Çift doz CoronaVac aşısı olan çalışanlarda aşısızlara göre COVID-19 gelişimi daha az görüldü (%4.1
ve %11.7, OR:0.325 GA:0.23-0.47 p<0.010) (Tablo). CoronaVac aşısının etkinliği %68 (GA: %5377) olarak tespit edildi. En az bir komorbidite varlığında COVID-19 gelişim sıklığı daha az olarak
bulundu (%16.9 ve %27.2, p=0.010). Komorbiditesi olan sağlık çalışanlarında çift doz aşılama oranı
%67 iken, komorbiditesi olmayanlarda %59 olarak bulundu (p=0.002). Bu nedenle komorbiditesi
olan çalışanlar dışlanarak yapılan alt grup analizinde ise aşı etkinliği %72 (GA: %56-82) olarak
bulundu. Ayrıca semptomatik COVID-19 gelişiminde CoronaVac etkinliği %72 (GA: %55-83)
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olarak tespit edildi. 90 günlük takip süresince aşılı sağlık çalışanlarında kümülatif insidansı %4.1
iken, aşısız sağlık çalışanlarında ise bu değer %11.7 idi (Şekil).
Tablo. Sağlık çalışanlarında COVID-19 gelişimi ile ilişkili faktörler
Toplam
(n=1911)
n
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş, ortanca (IQR)
Yaş
<30
30-39
40-49
>=50
Sigara
Hiç içmemiş
Aktif içici
Bırakmış
Görev alanı
Sağlık bakımı veren
Sağlık bakımı vermeyen
Komorbidite
Var
Yok
Diyabetes mellitus
Var
Yok
Hipertansiyon
Var
Yok
Konjestif kalp yetmezliği
Var
Yok
KOAH
Var
Yok
Kronik Hepatit B
Var
Yok
CoronaVac
Çift doz aşılı
Aşısız

%

738
38.6
1173
61.4
31 (26-40)

COVID-19 (+)
(n=136)
n

%

45
33.1
91
66.9
30 (26-40.75)

COVID-19 (-)
(n=1775)
n

OR

95 % GA

p

1.29

0.89-1.87

0.170*

%

693
39.0
1082
61.0
31 (26-40)

857
536
373
145

44.8
28.0
19.5
7.6

65
35
25
11

47.8
25.7
18.4
8.1

792
501
348
134

44.6
28.2
19.6
7.5

1
0.85
0.88
1

0.56-1.30
0.54-1.41
0,52-1.94

568
339
20

61.3
36.6
2.2

30
19
1

60
38
2

538
320
19

61.3
36.5
2.2

1
1.07
0.94
0,92

0.59-1.92
0.12-7.29
0,58-1,48

0.218¶
0.871*
0.458
0.585
0.999
0,954†
0.835
0.956
0,745*

794
443

64.2
35.8

50
30

62.5
37.5

744
413

64.3
35.7
0.55

0.34-0.87

0.010*

0.19

0.06-0.61

0.005*

0.58

0.33-1.02

0.058*

0.68

0.04-11.76

0.792*

0.66

0.09-4.92

0.682*

1.37

0.54-3.51

0.508*

0.325

0.23-0.47

<0.001*

505
1406

26.4
73.5

23
113

16.9
83.1

482
1293

27.2
72.8

190
1721

9.9
90.1

3
133

2.2
97.8

187
1588

10.5
89.5

308
1603

16.1
83.9

14
122

10.3
89.7

294
1481

16.6
83.4

9
1902

0.5
99.5

0
136

0
100

9
1766

0.5
99.5

21
1890

1.1
98.9

1
135

0.7
99.3

20
1755

1.1
98.9

53
1858

2.8
97.2

5
131

3.7
96.3

48
1727

2.7
97.3

1160
751

60.7
39.3

48
88

35.3
6.7

1112
663

62.6
37.4

*:Chi-Square test; †:Fishers exact test; ¶:Mann-Whitney U test
KOAH: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
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Şekil. Aşılı ve aşısız sağlık çalışanlarının COVID-19 için kümülatif insidans grafiği

Tartışma ve Sonuç:
Çalışmamızda CoronaVac' ın COVID-19 gelişimine karşı etkililiği değerlendirilmiş olup. Tanrıöver
ve arkadaşlarının çalışmasında (2), çift doz aşılamadan sonra medyan takip süresi 43 (36-48) gün iken
bizim çalışmamızda bu süre ikinci dozdan 90 gün sonrasıdır. Brezilya’da sağlık çalışanları arasında
yapılan faz-3 çalışmasında ise bu etkinlik oranı %50.7 idi (3). 70 yaşın üzerindeki bireyler arasında
yapılan başka bir çalışmada, CoranaVac' ın semptomatik COVID-19' a karşı düzeltilmiş aşı etkinliği,
ilk dozdan sonra %24.7 (%95 GA: 14.7-33.4) iken, bu etkinlik ikinci dozdan sonra %46.8 (%95 GA:
38.7-53.8) olarak bulunmuştur (4). Bir diğer çalışmada, 16 yaş ve üzeri 10,2 milyon katılımcı
çalışmaya dahil edilmiş ve CoronaVac' ın COVID-19 enfeksiyonuna karşı etkinliğinin %65.9 (%95
GA: 65.2-66.6) olduğu gösterilmiştir. Aynı çalışmada CoronaVac' ın hastaneye yatışları (%87.5 (%95
GA: 86.7-88.2)), yoğun bakım ünitesine kabulleri (%90.3 (%95 GA: 89.1-91.4)) ve COVID-19' a
bağlı ölümleri (%86.3 (%95 GA: 84.5-87.9)) azalttığı bildirilmiştir (5). Aşı etkinlik oranlarındaki
farklılığın, çalışmaların farklı periyotları ve takip süreleri ve/veya çalışmaya dahil edilen
popülasyonların heterojenliğinden kaynaklandığı düşünülebilir.
Sonuç olarak, çalışmamızda çift doz CoronaVac aşılaması sonrası aşı etkinliği %68 iken,
semptomatik hastalık için %72 olarak bulunmuştur. Ülkemizde yapılan faz-3 çalışması sonuçlarına
kıyasla, çalışmamızda saptanan CoronaVac'ın COVID-19' a karşı düşük etkinliği aşılama oranlarının
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arttırılmasının

yanında
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doz

aşı
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[SS-08]
Üreter Alt Uç Taşlarının Tedavisinde Alfa-1 Adrenerjik Reseptör Bloker Tedavisi
Erdal Alkan1, Ali Tekin2, Feridun Şengör3
1Memorial

Şişli Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul

2Acıbadem

Atakent Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul

3Kırklareli

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Bölümü, Kırklareli

1. GİRİŞ
Üriner sistem taşları çoğu zaman spontan pasaj ile elimine edilirken, sadece %20 olguda
girişimsel bir yöntem ile tedaviye gerek duyulur. Üreter 1/3 distal bölümü, bu kanalın en dar kısmını
oluşturduğu için taşın geçişinin zor olduğu yerdir. Dolayısıyla üriner sistem taşlarının girişimsel
tedaviye en sık gerek duyulan lokalizasyonlarından biridir.
Üreter alt uç taşı tedavisinde geçmişten günümüze çeşitli tedaviler uygulamıştır. Bu tedaviler
arasında açık operasyon, extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL), üreterorenoskopi (URS) ve
laparoskopik üreterolitotomi sayılabilir. Güncel olarak URS ve ESWL gibi daha az invaziv yöntemler
olguların büyük çoğunluğunda tercih edilen tedavilerdir. Açık operasyona nadiren gerek
duyulmaktadır. Bunun yanında, belirli bir süre için spontan pasaj beklentisi ile konservatif izlem de
zaman zaman denenmektedir. Günlük sıvı alımının artırılması konservatif tedavinin temelini
oluşturur. Bu yönetimin taş eliminasyonu açısından etkinliği tartışılmalıdır. Öte yandan, bu bekleme
sürecinde hidrasyona ek olarak ilaç tedavisi verilmesi cazip ancak yararı tartışmalı bir konudur.
Üreterin histolojisi, fizyolojisi ve farmakolojisi üzerine yapılan çalışmalarda bir hayli yol kat
edilmiştir. Özellikle in vitro ve in vivo reseptör çalışmalarında distal üreterde sempatik aktivitenin
var olduğu saptanmıştır. Hatta düz kas tonusunu azaltıcı etki gösteren sempatolitik ajanlarının üreter
alt uç taşlarının medikal tedavisinde yararlı olabileceğine dair ön bulgular mevcuttur. Biz bu
çalışmada, üreter alt uç taşlarının (4-15 mm arası taşlar) tedavisinde medikal tedavi olarak alfa
reseptör blokerlerinin etkinliğini araştırdık.

2. GEREÇ-YÖNTEM
Nisan 2002 ile Mart 2003 tarihleri arasında, kliniğimize başvuran ve 5-15 mm çapında üreter
alt uç taşı saptanan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Randomize prospektif olarak planlanan bu
çalışmada, bir alfa bloker ilaç olan terazosinin üreter alt uç taşlarının spontan pasajı üzerine etkisi
araştırıldı. Tüm hastalara rutin idrar tetkiki ve mikroskopi, idrar kültürü ve kan kreatinin incelemesi
yapıldı. Taş hastalığının tanısı için tüm hastalara üriner sistem USG ve IVU yapıldı. Çalışmadan
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dışlama kriterleri koroner arter hastalığı, kronik akciğer hastalığı veya nörolojik problem varlığı, tek
böbrekli olmak, üriner sistem enfeksiyonu, renal fonksiyon bozukluğu (kreatinin > 1,5 mg/dl) ve alt
üriner sistem yakınmaları, pozitif ürolojik cerrahi öyküsü, herhangi bir malignansi varlığı ya da
şüphesi, taş boyutunun < 5 mm veya > 15 mm olması idi.
Çalışmaya, 36’sı tedavi grubuna, 39’u da kontrol grubuna olmak üzere toplam 75 hasta dahil
edildi. Her iki gruptaki hastalara günlük 2-3 lt sıvı alması önerildi, çalışma sürecince üreteral kolik
ağrıları diklofenak sodyum (100 mg tb. veya 75 mg IM amp.) ile tedavi edildi. Çalışma sırasında
enfeksiyon, anüri veya tedaviye dirençli ağrısı olanlar çalışmadan çıkartıldı. Tedavi grubundaki
hastalara 3 hafta boyunca gece almak üzere günde bir adet 5 mg terazosin verildi. Her iki gruptaki
hastalara 3 haftanın sonunda direkt üriner sistem grafisi veya üriner USG yaptırılarak taşın düşüp
düşmediği izlendi.
Her iki gruptaki hastalara ağrıları olduğunda non-steroid anti-inflamatuar ilaç (naproksen
sodyum) veya antispazmodik (hyosyamin N-metil bromid) verildi. Hastalar analjezik ve
antispazmodik alma ihtiyaçları açısından da monitorize edildiler.
Bu çalışmada, terazosin tedavisinin yan etkileri de belirlenmiştir. Terazosin verilen 36
hastanın toplam %50’sinde hafif-orta derecede yan etki kaydedildi. Dokuz hastada (%25) hafif
derecede halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, yedi hastada(%19) hipotansiyon ve iki erkek hastada
retrograd ejakulasyon kaydedildi. Bu yan etkilerden dolayı tedaviyi bırakan hasta olmadı.
İstatiksel analizlerde 2 grup ortancaları için Mann-Whitney U testi ve 2 grup oranları içinde
ki-kare testi kullanıldı ve p değeri < 0.05 ise anlamlı kabul edildi.
3.BULGULAR
Çalışmaya alınan hastaların klinik ve demografik özellikleri tablo 1’de gösterilmiştir.
Çalışmanın genel değerlendirilmesi tablo 2’de görülmektedir. Buna göre kontrol grubundaki
hastalarda 39 hastadan 21’inde (%46) taş düşmüştür. Bununla beraber tedavi grubundaki hastalarda
36 hastadan 28’inde (%77) taş düşmüştür. Gruplar arasındaki fark istatiksel olarak anlamlıdır
(p=0.009).
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Tablo 1. Hasta gruplarının klinik ve demografik özellikleri
Grup
Yaş
Taş Boyutu
(mm)
Kontrol Grubu
(16-81)
(5-10)
(n=39)
ortalama
42
6.8
ortanca
40
6.0
minimum
16
5.0
maksimum
81
10.0
Standart sapma
16
1.9
Tedavi grubu
(24-73)
(5-15)
(n=36)
ortalama
44
7.3
ortanca
41
7.0
minimum
24
5.0
maksimum
73
15.0
Standart sapma
13
2.7
p değeri
0.359
0.787
Tablo 2. Tedavi ve kontrol grubunun genel değerlendirmesi
Grup
Düşme Oranları
Kontrol (n=39)
18 (%46)
Tedavi (n=36)
28 (%77)
p değeri
0.009
Çalışma kapsamındaki hastalar taş boyutuna göre 2 gruba ayrıldı.(5-7 mm arası olanlar ve 815 mm arası olanlar). Taşı 8 mm’den küçük olan gruptaki hastalardan kontrol grubunda taşın düşme
ihtimali %56 iken, tedavi grubunda bu oran %95’tir (p=0.005)(Tablo 3). 8-15 mm taşı olan
hastalardan kontrol grubunda taşın düşme ihtimali %29 iken tedavi grubunda %56’dır. Ancak, bu
fark istatiksel anlamlılık sınırına ulaşmıyordu (p=0.159)(Tablo 4).
Tablo 3. Taş boyutu <8 mm olan hastalarda sonuçlar
Grup
Düşme Oranları
Kontrol (n=25)
14(%56)
Tedavi (n=20)
19(%95)
p değeri
0.005
Tablo 4. Taş boyutu ≥8 mm olan hastalarda sonuçlar
Grup
Düşme Oranları
Kontrol (n=14)
4(%29)
Tedavi (n=16)
9(%56)
p değeri
0.159

93

Çalışma sonuçları, cinsiyete göre de değerlendirildi. Erkeklerde yapılan genel değerlendirme
elde edilen sonuçlar tablo 5’te gösterilmiştir. Erkeklerde <8 mm taşı olanlarda yapılan değerlendirme
sonucunda, kontrol grubundaki hastalarda taş düşme oranı %55 iken, tedavi grubunda %90 idi (Tablo
6). Ancak, bu fark istatiksel olarak anlamlılık sınırına ulaşmıyordu (p=0.149). 8-15 mm taşı olan
erkeklerde ise kontrol grubunda taşın düşme olasılığı %40, tedavi grubundaki hastalarda taşın düşme
olasılığı %46 çıkmıştır (Tablo 7). Bu fark da istatiksel olarak anlamlı değildir (p=1.000).
Tablo 5. Tedavi gruplarına göre erkeklerde taş düşürme oranları
Grup
Düşme Oranları
Kontrol (n=21)
10(%47)
Tedavi (n=22)
15(%68)
p değeri
0.223
Tablo 6. Erkek hastalarda <8 mm taşlar için düşme oranları
Grup
Düşme Oranları
Kontrol (n=11)
6 (%55)
Tedavi (n=11)
10 (%90)
p değeri
0.149
Tablo 7. Erkek hastalarda ≥8 mm taşlar için düşme oranları
Grup
Düşme Oranları
Kontrol (n=10)
4(%40)
Tedavi (n=11)
5(%46)
p değeri
1.000
Kadınlarda yapılan genel değerlendirme elde edilen sonuçlar tablo 8’te gösterilmiştir. Kontrol
grubundaki hastalarda taşın düşme ihtimali %44, tedavi grubundaki hastalarda ise %92 idi. Bu fark,
istatiksel olarak anlamlıdır (p=0.008). Kadınlarda taşı 8 mm’den küçük olan hastalarda, kontrol
grubunda taşın düşme olasılığı %57 iken tedavi grubundaki hastalarda %100’dür (Tablo 9). Bu fark
istatiksel olarak anlamlıdır (p=0.048). Kadınlarda 8-15 mm taşı olan hastalar için, kontrol grubunda
taşın düşme oranı %0 iken tedavi grubunda %80’dir (Tablo 10). Bu alt grup için sonuçlar arasındaki
fark istatiksel olarak anlamlı idi (p=0.048).
Tablo 8. Tedavi gruplarına göre kadınlarda taş düşürme oranları
Grup
Düşme Oranları
Kontrol (n=18)
8 (%44)
Tedavi (n=14)
13 (%92)
p değeri
0.008
Tablo 9. Kadın hastalarda <8 mm taşlar için düşme oranları
Grup
Düşme Oranları
Kontrol (n=14)
8(%57)
Tedavi (n=9)
13(%100)
p değeri
0.048
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Tablo 10 Kadın hastalarda ≥8 mm taşlar için düşme oranları
Grup
Düşme Oranları
Kontrol (n=4)
Tedavi (n=5)
4(%80)
P değeri
0.048
Sonuçlar yaşa göre <50 yaş ve ≥50 yaş olmak üzere karşılaştırıldığında; ≥50 yaş hastalarda
kontrol grubu için taşın düşme olasılığı %46, tedavi grubunda ise %66 olarak bulundu (Tablo 11).
<50 yaş hastalarda kontrol grubu için taş düşürme oranı %46 iken tedavi grubunda %85 idi (Tablo
12). İki tedavi grubu arasındaki fark <50 yaş hastalar için istatiksel olarak anlamlı (p=0.007)
bulunurken ≥50 yaş hastalar için anlamlı değildi (p=0.426). Erkeklerde, ≥50 yaş için kontrol
grubunda taş düşürme oranı %33, tedavi grubunda ise %54’tür. Hasta sayısı böyle bir karşılaştırma
için yeterli değildir ve istatiksel p değeri anlamlılık sınırına ulaşmamaktadır (p=0.620). ≥50 yaş
erkeklerdeki sonuçlar taş boyutuna göre değerlendirildiğinde, <8 mm taşlar için kontrol grubunda taş
düşürme oranı %50, tedavi grubunda %100 bulunmuştur (p=0.429). Taş boyutu 8-15 mm olanlarda
kontrol grubunda taşın düşme ihtimali %0, tedavi grubunda ise %28 (p=1.00) olup, bu fark istatiksel
olarak anlamlı değildir. ≥50 yaş kadın hastaların genel olarak değerlendirilmesinde, kontrol grubunda
taşın düşme ihtimali %60, tedavi grubunda ise %100’dür (p=0.444). <50 yaş kadınlarda ise kontrol
grubunda taş düşürme oranı %38, tedavi grubunda %90 idi ve bu fark istatiksel olarak anlamlı
bulunmadı (p=0.420).
Çalışma sonuçları, erkeklerde de yaş gruplarına göre değerlendirildi. Buna göre, <50 yaş ve
8-15 mm taşları olan erkekler için tedavi grubunda taş düşürme oranı %75, ≥50 yaş grubunda ise %28
idi (p=0.242). <8 mm taşlı hastalarda ise tedavi grubunda <50 yaş hastalarda taş düşürme oranı %85
iken, >50 yaş grubunda ise %100’dür (p=1.000). Ancak, bu belirgin fark, muhtemelen sayısal
yetersizlik nedeniyle istatiksel olarak anlam kazanmamıştır.
Tablo 11. ≥50 yaş hastalarda sonuçlar
Grup
Düşme Oranları
Kontrol (n=11)
5(%46)
Tedavi (n=15)
10(%66)
p değeri
0.426
Tablo 12. <50 yaş hastalarda sonuçlar
Grup
Düşme Oranları
Kontrol (n=28)
13(%46)
Tedavi (n=21)
18(%85)
p değeri
0.007
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Analjezik ihtiyacı açısından da hasta grupları karşılaştırıldı. Terazosin grubundaki toplam 36
hastanın sadece %10’unda (%28) analjezik veya antispazmodik ilaç kullanmak gerektiren ağrı veya
üretal kolik atağı oldu. Kontrol grubunda ise 39 hastadan 25’inde (%64) analjezik ve/veya düz kas
gevşetici ilaca ihtiyaç duyuldu (p<0.05).

4.TARTIŞMA
Alt üreter taşlarının tedavisinde, ESWL ve URS en sık tercih edilen yöntemlerdir. Eder ve
arkadaşları, yapmış oldukları bir çalışmanın sonuçlarına dayanarak tek ve <10 mm taşların
tedavisinde ESWL’yi, daha büyük ve/veya multiple taşların tedavisinde ise URS’yi önermişlerdir (12).

Fakat tüm bunlara rağmen, distal üreter taşlarının tedavisinde henüz ideal bir yöntem

belirlenmemiştir (3). Dolayısıyla, mevcut yöntemlere göre daha ucuz, daha güvenilir ve etkin
yöntemlerin tedavi seçeneklerinde yer alması gerektiği açıktır.
Fenilefrin, epinefrin ve norepinefrin gibi alfa ve beta adrenerjik reseptör agonistlerinin üretral
motilite üzerine olan etkileri insan ve hayvan üreter dokusunda in vitro (4-10) ve hayvan üreter in
vivo (11- 13) olarak daha önce gösterilmiştir (14). Yapılan bir hayvan çalışmasında üreter, üretra ve
mesanede alfa 1 adrenerjik reseptörler alfa 2’lerden daha çok olduğu gösterilmiştir (15). Alfa
reseptörlerin uyarılması üretral kontraksiyonun sıklığında ve intraluminal basınçta artışta yol açtığı
gösterilmiştir (14).
Alfa adrenerjik blokaj yapan ilaçlar hem adrenalinin hem de non- adrenalinin üretral
motiliteye olan etkisini azaltmaktadır. Dolayısıyla üretral kontraksiyonların sıklığı ve amplitüdünde
azalma olmaktadır (14). Bu amaçla alt üreter taşlarının tedavisine yönelik yaptığımız bu çalışmada,
alfa adrenerjik bloker (terazosin) vererek üreteral kontraksiyonların sayısını ve gücünü azaltıp taşın
düşmesine yardımcı olmayı amaçladık ve çalışmanın genel değerlendirilmesinde, kontrol grubundaki
hastalarda taş düşürme oranı %46 iken 5 mg/gün terazosin alan hastaların %77’inde 4 hafta içinde
başka hiçbir girişime gerek kalmaksızın taş eliminasyonu sağlamıştır.
Yaş ve cinsiyete göre yapılan çalışmalarda, üreter ve mesanedeki reseptörler araştırılmış ve
alfa 1, alfa 2, beta adrenerjik ve muskarinik reseptör yoğunluğunda değişiklikler olduğu
gösterilmiştir. Alfa 2 reseptör dansitesi her iki yaşta da kadınlarda daha yüksek bulunmuştur.
Çalışmamızda sonuçları cinsiyete göre de değerlendirdik. Buna göre kadınlarda kontrol grubunda taş
düşürme oranı %44 iken tedavi grubunda %92’dir. Erkeklerde ise kontrol grubunda taş düşme
ihtimali %47, tedavi grubunda ise %68’dir. Sonuçlar arasındaki fark kadınlarda istatiksel olarak
anlamlı iken (p=0.008) erkeklerde anlamlı çıkmamıştır (p=0.223). Bizim sonuçlarımız, literatürdeki
bilgileri destekler niteliktedir.
Beta adrenerjik reseptörler kadın mesane tabanında erkeklere göre sadece genç grupta yoğun
bulunmaktadır. Muskarinik reseptörler ise her iki cinste ve genç grupta, mesane tabanı ve üretraya
göre mesane tavanında daha yoğun yer almaktadır. Yaşlı grupta muskarinik reseptör dansitesi mesane
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tabanında artmaya başlayıp, mesane tavanındaki seviyelere ulaşır. Selektif adrenerjik agonistler ve
antagonistlerle yapılan inhibisyon deneylerinde alfa 2 adrenerjik reseptörlerin üreter ve üretradaki,
beta adrenerjik reseptörlerin mesane tavanı ve tabanındaki farmakolojik etkilerinin bütün cinsiyet ve
yaşlarda aynı olduğu görülmüştür

(16). Bu bilgi ışığında sonuçlarımızı yaş gruplarına göre

değerlendirdik. Buna göre, <50 yaş hastalardaki genel değerlendirme kontrol grubunda taş
eliminasyon oranı %46, tedavi grubunda ise %85 idi. Bu fark istatiksel olarak anlamlıdır (p=0.007).
≥50 yaş grubunda yapılan genel değerlendirmede, kontrol grubunda taşın düşme ihtimali %46 iken
tedavi grubunda da buna yakındır (%66).
Latifpour ve arkadaşlarının tavşanlarda H3-prozasin bağlanma özelliğine dayanan
çalışmalarda gösterdiği gibi mesane tabanındaki alfa-1 reseptör yoğunluğu mesane tavanından daha
fazla olup mesane boynundaki yoğunluğa yakındır. Bu araştırmacı grubu, reseptör dağılımının her iki
cinsiyet ve farklı yaş grupları için geçerli olduğunu da bildirmiştir. Bu bulgular, alfa-1 reseptör
modülasyonunun üreterin en dar olduğu üretero-vezikal bileşkede düz kas gevşemesi yaratabileceğini
ve burada takılan taşların spontan pasajına katkıda bulunabileceği beklentisini güçlendirmektedir
(16). Ancak, 30 yıldan daha fazla bir dönemden beri alt üreterde alfa reseptörlerin varlığı ve
yoğunluğu bilinmesine rağmen, bu konuda klinik olarak yeterince çalışma bulunmamaktadır (5).
İngilizce literatürde bizim ulaşabileceğimiz yegane çalışma alanı olan ve bildiri olarak sunulan bir
araştırmada Bereyni ve arkadaşları, boyutları 2-11 mm arasında değişen (ortalama boyutu 4.1 mm)
alt üreter taşları olan toplam 54 hastaya alfuzosin tedavisi uygulandı. Araştırmacılar, 51 tanesinde
tedavinin ilk 6 gün içinde taş eliminasyonunun sağlandığını rapor ettiler. İlginç olarak, tedaviden
sonraki birkaç gün içinde ağrıda ve analjezik ihtiyacında azalma rapor edildi. Hastalardan hiçbirinde
tedaviyi bıraktıracak ciddi yan etki belirtilmemiştir. Sonuç olarak, bu çalışmaya göre alfa reseptör
blokerlerinin distal üreter taşlarında spontan pasajı arttırma, ağrıda azalma ve iritatif semptomlarda
azalma gibi olumlu etkilerinin olduğu ifade edilmiştir (17). Ancak, bu çalışmanın önemli bir
handikapı prospektif ve kontrol grubu ile karşılaştırılmalı olamamasıdır. Ayrıca, hastaların sadece
15’inde taş boyutu 5 mm üzerindedir.
Bizim çalışmamızda terazosin uygulananlarda sadece %28 hastada analjezik gerektiren ağrı
ve renal kolik atağı olurken kontrol grubunda %64 hastada ağrı kesici ihtiyacı oldu. Bu sonuçlar
Bereyni ve arkadaşlarının bulgularını desteklemektedir ve alfa-1 reseptör blokajının üreteral koliği
de azaltabileceğini düşündürmektedir. Ancak, bu konuda daha keskin sonuçlara varabilmek için çok
merkezli başka çalışmalara gereksinim vardır.
Bu çalışmada, terazosin tedavisinin yan etkileri de belirlenmiştir. Terazosin verilen 36
hasatanın toplam %50’sinde hafif-orta derecede ve tedaviyi bırakmayı gerektirmeyen yan etki
kaydedildi. Dokuz hastada (%25) hafif derecede halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, yedi hastada (%19)
hipotansiyon ve iki erkek hastada retrograd ejakülasyon kaydedildi.
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3. SONUÇ
Alt üreter taşlarının tedavisinde çeşitli tedavi yöntemleri vardır. Fakat bu tedaviler invaziv
olduklarından dolayı, bu konuda daha az invaziv tedaviler araştırılmaktadır. Fakat ideal bir medikal
tedavi yoktur. Bu çalışmada alt üreter taşlarının medikal tedavisinde terazosinin etkinliğini araştırdık.
Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, üreter alt uç taşlarının tedavisinde alfa-1 reseptör blokajının rolü
olabileceğini göstermektedir. Özellikle, taş tanısı koyulduktan sonra girişimsel tedaviye kadar geçen
bekleme sürecinde bazı seçilmiş olgularda konservatif tedavinin bir parçası olabileceğini
düşünmekteyiz.
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Epilepsi Hastalarında Antiepileptik İlaç Kullanımının Kemik Metabolizması Üzerine
Etkilerinin Değerlendirilmesi
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Amaç: Çocukluk çağında sık rastlanan epileptik sendromların tedavisinde antiepileptik ilaçlar (AEİ)
önemli yer tutmaktadır. Ancak uzun süreli kullanımda çeşitli yan etkilere neden olabilmektedir. Bu
çalışmada antiepileptik ilaçların kemik metabolizmasına etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Ocak-Haziran 2009 Tarihleri arasında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çocuk Gelişim Nörolojisi polikliniğinde epilepsi tanısı ile izlenmekte olan 39 çocuk çalışmaya alındı.
8 hasta Karbamazepin, 7 hasta Okskarbazepin, 24 hasta Valproik Asit kullanırken, kemik ve mineral
metabolizmasını etkileyecek herhangi bir ilaç kullanımı olmayan, sağlıklı 20 kişi Kontrol grubu
olarak belirlendi. Çalışmaya katılan hastaların rutin takiplerinde çalışılmış olan kemik yapım ve
yıkımını gösteren biyokimyasal parametreleri (Ca, P, ALP, PTH, 25 OH vit-D3, idrar Ca/Creatinin
oranı) izlem dosyalarından incelendi. Kemik mineral yoğunluğu tespiti için DEXA metodu ile radius
distal ucundan ölçüm yapıldı. Hastalardan elde edilen veriler ile kontrol grubunun verileri
karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışma yaşları 1 ile 16 arasında (ortalama yaşları 7,99±4,20) olan 30’u (%50,8) erkek
olmak üzere toplam 59 çocuk üzerinde yapıldı. İlaç kullanma süreleri; Karbamazepin (KBZ) kullanan
olgularda ortalama 11,00±5,80 ay (6-22 ay), Okskarbazepin (OXC) kullanan olgularda 10,14±1,77
ay (7-12 ay), Valproik Asit (VPA) kullanan olgularda ise ortalama 11,25±3,98 ay (6-22 ay) idi.
Çalışmamızda kontrol grubu ile karşılaştırıldığında antiepileptik ilaç kullanan hastaların serum
kalsiyum düzeyleri düşük, fosfor düzeyleri etkilenmemiş, alkalen fosfataz ve parathormon düzeyleri
yükselmiş, 25 OH D3 düzeyleri ise düşmüş olarak bulundu. Kemik mineral yoğunluğu
değerlendirildiğinde ise KBZ alan çocukların 2’si, OXC alan çocukların 1’i ve VPA alan çocukların
4’ü olmak üzere toplamda 7 çocuk osteopeni sınırında, VPA alan çocukların 1’i ve OXC alan
çocukların 2’si olmak üzere toplam 3 çocuk ise osteoporoz sınırında saptandı.
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Sonuç: Gelişen bir organizma olan çocuklarda ilaç kullanımına bağlı kemik metabolizması
bozukluklarının saptanması büyük önem taşımaktadır. Kemik metabolizması bozukluğunun klinik
bulgular ortaya çıkmadan erken dönemde tespit edilmesi, gerekli önlemlerin alınması ve erken tedavi
açısından gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Antiepileptik ilaçlar, çocuk, kemik metabolizması, uzun süreli antiepileptik
tedavi
Giriş
Epilepsi çocukluk çağının en sık görülen nörolojik bozukluklarından birisi olup değişik nedenlerle
merkezi sinir sisteminde ortaya çıkan anormal elektriksel deşarjlar sonucu meydana gelen geçici
serebral fonksiyon bozukluğudur (1). Epilepsi tedavisinde hedef, büyüyen ve gelişen çocuğun
büyüme sürecine zarar vermeden nöbet sıklığını ve şiddetini azaltmak, mümkün ise tam nöbet
kontrolü sağlamak, tekrarlayan nöbetlerin oluşturacağı hasarları önlemek, hastanın günlük
aktivitelerini yapabilmesini sağlamak olmalıdır (2, 3). Tedavinin önemli bir kısmını ilaç tedavisi
oluşturur. Uzun süreli antiepileptik ilaç (AEİ) tedavisinin hipokalsemi, hipofosfatemi, serum alkalen
fosfataz (ALP) ve paratiroid hormon (PTH) seviyelerinde artış, aktif vitamin D seviyelerinde azalma,
rahitis, osteoporoz ve osteomalazi gibi kemik metabolizması bozukluklarına yol açtığı
belirtilmektedir (4, 5). Osteoporozun biyokimyasal ve radyolojik yöntemlerle ortaya koyulabilmesi
için kemik kitlesinin %30'nun kaybolması gerekirken, kemik kitlesinin %50 oranında
kaybolmasından sonra klinik bulgular ortaya çıkmaktadır (6). Kemik metabolizması bozukluğunun
klinik bulgular gelişmeden erken dönemde tespit edilmesi, gerekli önlemlerin alınması ve erken
tedavi açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada antiepileptik ilaçların kemik metabolizmasına
etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Gereç-Yöntem
Ocak-Haziran 2009 tarihleri arasında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesi Çocuk Gelişim
Nörolojisi polikliniğinde epilepsi tanısı ile izlenmekte olan hastalar retrospektif olarak incelendi.
Çalışmaya alınma kriterleri; 1-16 yaşlar arasında olmak, 6 ay ve daha uzun süredir antiepileptik ilaç
kullanıyor olması, birden fazla antiepileptik ilaç kullanımın olmaması, kalsiyum metabolizmasını
etkileyen başka ilaç almaması, belirgin hareket kısıtlılığının olmaması olarak belirlendi. Çalışmamıza
gelişim nöroloji polikliniğinden takipli ve antiepileptik monoterapisi almakta olan 39 hasta, kontrol
grubu olarak da kemik ve mineral metabolizmasını etkileyecek herhangi bir ilaç kullanımı olmayan,
sağlıklı 20 çocuk alındı.
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Çalışmaya katılan hastaların rutin takiplerinde çalışılmış olan kemik yapım ve yıkımını
gösteren biyokimyasal parametreleri (Ca, P, ALP, PTH, 25 OH vit-D3, idrar Ca/Creatinin oranı)
izlem dosyalarından incelenip formlara kaydedildi. Kemik mineral yoğunluğu tespiti için farklı
iskelet bölgelerinde non-invaziv olarak ses hızını (SOS) ölçen sunlight omnisense 7000P cihazı
kullanılarak kantitatif kemik sonometre sistemi ile radius distal ucundan ölçüm yapıldı. Elde edilen z
skorunun -1’in üzerinde olması normal, -1 ile -2 arasında olması osteopeni, -2’nin altında olması
osteoporoz lehine kabul edildi.
İstatistiksel analiz
Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için NCSS 2007&PASS 2008
Statistical Software (Utah, USA) programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı
istatistiksel metodların (Ortalama, Standart sapma) yanı sıra niceliksel verilerin karşılaştırılmasında
normal dağılım göstermeyen parametrelerin ikiden fazla grup arası karşılaştırmalarında Kruskal
Wallis testi kullanıldı. Normal dağılım gösteren parametrelerin iki grup arası karşılaştırmalarında
Student t test, normal dağılım göstermeyen parametrelerin iki grup arası karşılaştırmalarında Mann
Whitney U test kullanıldı. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ise Ki-Kare testi kullanıldı.
Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi.
Bulgular
Çalışma Ocak 2009-Haziran 2009 Tarihleri arasında yaşları 1 ile 16 arasında değişmekte olan, 29’u
(%49,2) kız ve 30’u (%50,8) erkek olmak toplam 59 çocuk üzerinde yapıldı. Çocukların ortalama
yaşları 7.99±4.20’di. 8 kişi Karbamazepin (KBZ), 7 kişi Okskarbazepin (OXC), 24 kişi Valproik Asit
(VPA) kullanırken, 20 kişi kontrol grubu olarak belirlendi. İlaç kullanma süreleri; Karbamazepin
kullanan olgularda ortalama 11,00± 5,80 ay (6-22 ay), Okskarbazepin kullanan olgularda 10,14 ±
1,77 ay (7-12 ay), Valproik Asit kullanan olgularda ise ortalama 11,25 ± 3,98 ay (6-22 ay) idi.
Çalışmamızda kontrol grubu ile karşılaştırıldığında yalnız VPA, yalnız KBZ veya genel olarak
antiepileptik ilaç kullanan olguların ortalama Ca değerleri kontrol grubundan istatistiksel olarak ileri
düzeyde anlamlı düşük saptandı (p<0,01). OXC kullanan hastaların ortalama Ca değerleri ise kontrol
grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük saptandı (p<0,05).
Hastalarımızın hiçbirinde hipofosfatemi gelişmedi ve ortalama P değerleri ile kontrol grubu
ortalama P değerleri arasında anlamlı fark yoktu (p>0,05).
Hastaların ALP değerleri kontrol grubuna göre anlamlı farkla yüksek saptandı (p<0,01). VPA
veya KBZ kullanan hastaların ALP değerleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek
saptanırken (p<0,01) OXC kullanan grubun ALP değerleri ile kontrol grubu arasında fark saptanmadı
(p>0,05).
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Tablo 1: Valproik Asit Kullanan Olgular ile Kontrol Grubunun Değerlendirilmesi
Valproik Asit (n=24)

Kontrol (n=20)

Ort±SD (Medyan)

Ort±SD (Medyan)

++

9,62±0,45

10,19±0,35

0,001

++

4,74±0,56

4,79±0,39

0,745

+

397,25±203,37 (345,5)

204,00±33,03 (197,5)

0,001

+

42,14±24,54 (36,5)

30,21±8,63 (28,5)

0,081

+

p

Ca (mg/dl)
P (mg/dl)

ALP (U/L)
PTH (pg/ml)
25 OH D vit (mmol/L)

15,03±8,15 (13,1)

30,54±5,66 (29,2)

0,001

+

İdrar Ca/Cr

0,023±0,01 (0,02)

0,072±0,05 (0,07)

0,001

+

-0,32±1,16
(-0,35)

-0,29±0,75
(-0,45)

0,850

Z skoru

Antiepileptik ilaç kullanan hastaların PTH değerleri kontrol grubuna göre anlamlı farkla yüksek
saptandı (p<0,05). VPA veya OXC kullanan hastaların PTH değerleri ile kontrol grubu arasında
farklılık saptanmazken (p>0,05) KBZ kullanan grubun PTH değerleri kontrol grubu PTH
değerlerinden anlamlı derecede yüksek olarak bulundu (p<0,01).

Tablo 2: Okskarbazepin Kullanan Olgular ile Kontrol Grubunun Değerlendirilmesi
Okskarbazepin (n=7)

Kontrol (n=20)

Ort±SD (Medyan)

Ort±SD (Medyan)

Ca (mg/dl)

9,78±0,46 (9,7)

10,19±0,35 (10,2)

0,043

P (mg/dl)

4,81±0,64 (4,9)

4,79±0,39 (4,75)

0,637

ALP (U/L)

278,71±148,77 (227)

204,00±33,03 (197,5)

0,347

PTH (pg/ml)

51,35±34,24 (43,2)

30,21±8,63 (28,5)

0,184

25 OH D vit (mmol/L)

15,93±6,79 (17,6)

30,54±5,66 (29,2)

0,001

İdrar Ca/Cr

0,040±0,03 (0,03)

0,072±0,05 (0,07)

0,166

Z skoru

-0,73±1,18
(-0,70)

-0,29±0,75
(-0,45)

0,402

p

Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında AEİ kullanan hastaların 25-OH-D3 düzeyleri anlamlı
derecede düşük olarak bulundu (p<0,01). Kullanılan ilaçlara göre değerlendirdiğimizde kontrol grubu
ile VPA, KBZ ve OXC kullanan hastaların 25-OH-D3 düzeyleri arasında anlamlı farklılık saptandı
(p<0,01).

Tablo 3: Karbamazepin Kullanan Olgular ile Kontrol Grubunun Değerlendirilmesi
Karbamazepin (n=8)

Kontrol (n=20)

p
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Ort±SD (Medyan)

Ort±SD (Medyan)

Ca (mg/dl)

9,72±0,35 (9,7)

10,19±0,35 (10,2)

0,006

P (mg/dl)

4,60±0,62 (4,85)

4,79±0,39 (4,75)

0,610

ALP (U/L)

470,50±201,13 (411)

204,00±33,03 (197,5)

0,001

PTH (pg/ml)

56,70±29,27 (41)

30,21±8,63 (28,5)

0,006

25 OH D vit (mmol/L)

18,46±14,81 (18,6)

30,54±5,66 (29,2)

0,005

İdrar Ca/Cr

0,036±0,05 (0,01)

0,072±0,05 (0,07)

0,035

Z skoru

-0,38±0,88
(-0,35)

-0,29±0,75
(-0,45)

0,939

Kemik mineral yoğunluğu değerlendirildiğinde ise KBZ alan çocukların 2’si, OXC alan
çocukların 1’i ve VPA alan çocukların 4’ü olmak üzere toplamda 7 çocuk osteopeni sınırında, VPA
alan çocukların 1’i ve OXC alan çocukların 2’si olmak üzere toplam 3 çocuk ise osteoporoz sınırında
saptandı. Çalışmamızda kontrol grubu ile ilaç kullanan hastaların kemik mineral yoğunluğu z-skoru
ortalamalarına bakıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05).

Tablo 4: İlaç Kullanan Olgular (VPA Kullanan+ KBZ Kullanan+ OXC Kullanan) ile Kontrol Grubunun
Değerlendirilmesi
İlaç (n=39)

Kontrol (n=20)

Ort±SD (Medyan)

Ort±SD (Medyan)

++

9,67±0,43

10,19±0,35

0,001

++

4,73±0,58

4,79±0,39

0,645

+

391,00±199,14 (337)

204,00±33,03 (197,5)

0,001

+

46,78±27,30 (37,2)

30,21±8,63 (28,5)

0,015

+

25 OH D vit (mmol/L)

15,90±9,47 (14,4)

30,54±5,66 (29,2)

0,001

+

İdrar Ca/Cr

0,028±0,03 (0,02)

0,072±0,05 (0,07)

0,001

+

-0,41±1,09 (-0,40)

p

Ca (mg/dl)
P (mg/dl)

ALP (U/L)
PTH (pg/ml)

-0,29±0,75

Z skoru

0,892
(-0,45)

Tartışma
Antiepileptik ilaç kullanımının kemik metabolizması üzerine etkilerini değerlendirmek amacıyla
yaptığımız çalışmada antiepileptiklerin kemik metabolizmasını etkileyebileceği görüldü ve şu
sonuçlar elde edildi;
Çalışmamızda kontrol grubu ile karşılaştırıldığında antiepileptik ilaç kullanan hastaların
serum kalsiyum düzeyleri düşük, fosfor düzeyleri etkilenmemiş, alkalen fosfataz ve parathormon
düzeyleri yükselmiş, 25 OH D3 düzeyleri ise düşmüş olarak bulundu. Kemik mineral yoğunluğu
değerlendirildiğinde ise KBZ alan çocukların 2’si, OXC alan çocukların 1’i ve VPA alan çocukların
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4’ü olmak üzere toplamda 7 çocuk osteopeni sınırında, VPA alan çocukların 1’i ve OXC alan
çocukların 2’si olmak üzere toplam 3 çocuk ise osteoporoz sınırında saptandı.
Antikonvülzan ilaç kullanımına bağlı kemik hastalıklarının nedenlerine ilişkin birçok teori
öne sürülmesine rağmen mekanizması kesin olarak bilinmemektedir. Hepatik sitokrom P450 enzim
sistemi indüksiyonu sonucu meydana gelen D vitamini katabolizması artışı bildirilen başlıca
mekanizmadır. Ancak sitokrom P450 enzim sistemi inhibisyonu yapan valproik asit gibi diğer ilaçları
alan hastalardaki bulguları açıklamamaktadır (7). AEİ ile ilişkili diğer kemik metabolizma defekti
gelişim mekanizmaları; bağırsaklardan kalsiyum emiliminin azalması, PTH ile ilişkili kalsiyum
mobilizasyonunun bozulması, osteokalsinin inhibisyonu ve kalsiyum ve fosforun idrar ile kaybı,
hiperparatiroidizm, kemik formasyonunun bozulması, kalsitonin eksikliği olarak belirtilmektedir (7,
8). Farhat G ve arkadaşlarının 2002 yılında yaptıkları çalışmada antiepileptik tedavi alan hastalarda
hareket kısıtlılığının da olması durumunda %20-65 oranında rahitis ya da osteomalazi geliştiği
bildirilmiştir (5).
Kronik olarak difenilhidantoin, fenobarbital ve karbamazepin gibi antikonvulsanların tek tek
veya kombine kullanımları, kalsiyum ve vitamin D metobolizmasında değişiklikler oluşturur.
Sitokrom P450 enzim aktivitesini indükleyen bu grup antikonvulsanlar 1,25 (OH)2 vit D ve 25 (OH)
D katabolizmasını hızlandırarak biyolojik olarak inaktif metabolitlere dönüşümü arttırırlar. Sonuçta
bağırsaktan kalsiyum emilimi azalır, serum fosfor düzeyi düşer ve sekonder hiperparatiroidi gelişir.
Sitokrom P450 indüksiyonu yapmayan valproik asid ise nadiren osteoporoz yapar (7). Gabapentin,
lamotrigine, topiramat ve vigabatrin gibi yeni antikonvulzanlarda ise erişkinlerde osteoporoz rapor
edilmemiştir (9).
AEİ kullanımına sekonder gelişen kemik metabolizma bozukluğunun erken dönemde
belirlenmesinde biyokimyasal testlerin rolü sınırlıdır. Esmen ve arkadaşları (10) 2004 yılında
yaptıkları araştırmalarında sekonder rahitisin belirlenmesinde biyokimyasal testlere kıyasla kemik
mineral yoğunluğu (KMY) ölçümünün daha anlamlı olduğu sonucuna ulaşmışlardır
KMY z-skorunun -2’nin altında olması osteoporoz, -1 ile -2 arasında olması ise osteopeni, 1’in üzerinde olması normal olarak kabul edilmektedir (11).
Sheth ve arkadaşları tarafından yapılan ve 26 idiopatik epilepsi tanılı çocukta kullanılan
antiepileptik ilaçların KMY üzerine etkilerinin araştırıldığı çalışmada VPA kullanımının distal
radiusta %10-12, lomber vertebralarda ise %14 oranında KMY’da azalmaya neden olduğu sonucuna
varılmıştır (12). KBZ alan grupta ise KMY’da azalma saptanmamıştır. Erişkinlerde yapılan bir
çalışmaya göre AEİ’lar KMY’da yıllık %1,2 kayba neden olmaktadır (13). Kafalı ve arkadaşları 6
aydan daha uzun süredir KBZ veya VPA monoterapisi alan 19 çocukta yaptıkları çalışmada VPA
kullanan kız hastalardaki KMY’da %8 azalma saptamışlardır. KBZ alan hastaların KMY’da ise %4,5
azalma bulunmuştur, ancak istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (14).
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Sonuç
Epilepsi tedavisinde sadece antiepileptik ilacın etkinliğinin değerlendirilmesi yeterli değildir.
Özellikle gelişen bir organizma olan çocuklarda ilaç kullanımına bağlı kemik metabolizması
bozukluklarının saptanması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenledir ki kemik metabolizması
bozukluğunun klinik bulgular ortaya çıkmadan erken dönemde tespit edilmesi, gerekli önlemlerin
alınması ve erken tedavi açısından gereklidir. Çalışmamızda saptadığımız değerler bu konunun
önemini göstermektedir.
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[SS-11]
HBeAg negatif kronik hepatit B'li hastalarda lamivudin etkinliğinin değerlendirilmesi

Abdurrahman Kaya
İstanbul eğitim araştırma hastanesi, Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji,İstanbul
Giriş:
Hepatit B virüs (HBV) enfeksiyonu önemli bir sağlık sorunu olup, tüm dünyada morbidite ve
mortalitenin başlıca nedenlerinden biridir. Bu virüsün neden olduğu enfeksiyonun kronikleşmesi
karaciğerde siroz ve kansere yol açabilmektedir (1). Kronik hepatit B tedavisinde kullanılan
antiviraller olmasına rağmen, günümüzde göçmen sorunu, sigorta problemleri, böbrek yetmezliği,
yan etki ve biyopsinin tedavi kriterlerini karşılayamaması gibi durumlarla bir kısım hasta genetik
bariyeri yüksek tedavilere ulaşamamaktadır. Bu çalışmada ucuz ve yan etkisi düşük olan lamivudinin
etkinliğini göstermeyi amaçladık.
Gereç-Yöntem:
Retrospektif olarak daha önce lamivudin tedavisi almış HBeAg negatif 158 hasta değerlendirildi. Koenfeksiyonu olanlar çalışmaya dahil edilmedi. Klinik ve virolojik direnç gelişen ve gelişmeyen
hastalar karşılaştırıldı. Direnç gelişiminde etkili olabilecek faktörler değerlendirildi. Çalışma
retrospektif olarak dizayn edildi. Takiplerinde HBV-DNA 1 log artış virolojik direnç olarak
değerlendirildi.
Bulgular:
Toplam 158 hastanın 90'ı erkek ve 68'i kadındı. Tüm hastaların %38,6'sında (61 hasta) direnç
saptandı. Direnç gelişimi açısından cinsiyet farkı istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı, kadınların
%41,2'sinde erkeklerin ise%36,7'sinde direnç gelişti. Çalışmamızda lamivudin direnci tedavinin
ortalama 52. ayında (minimum 8. -maksimum 139. ay) saptandı. Hastalar arasında yaş, fibrozis ve
başlangıçtaki ALT yüksekliği yönünden fark saptanmadı. Lamivudin direnci gelişiminde, HBV-DNA
düzeyi ve HAI skoru istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Yıllara göre direnç oranları Tablo 1
gösterilmiştir.
Tartışma:
Günümüzde kronik hepatit B tedavisinde kullanılan ilaçlar immün modülatörler (pegile interferon)
ve antiviral ilaçlardır. Antiviral ilaçlar, nükleozid ve nükleotid analoglarından oluşurlar. Bunlar
lamivudin [LAM], entekavir [ETV], tenofovir disoproksil [TDF] ve tenofovir alafenamid [TAF] tüm
dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır (2). Günümüzde yüksek direnç bariyerli antivirallerin
kullanılmaya başlanmasıyla, tedavi önerisinde daha geri plana düşmekle beraber LAM halen birçok
hasta tarafından kullanılmaktadır. Özellikle geçmiş yıllarda başlanan ve HBV DNA negatif seyreden
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hastaların bir kısmı LAM tedavisine devam etmektedir. Kronik hepatitlerde tedavi kararı, hangi
tedavinin uygulanacağı ve tedavi sonrası izlem önem taşır. Hepatit B virüsünde görülen mutasyonlar
hem tedavi kararını etkiler hem de tedaviye yanıtı değiştirir (3). Lamivudin tedavisindeki en büyük
sıkıntı ise; yanıt kaybı ve histolojik progresyon ile sonuçlanan direnç gelişimidir. Lamivudinin
kullanıma girmesi ile direnç mutasyonları bildirilmeye başlanmış ve yıllar içinde direnç sıklığında
artış gözlenmiştir. Lamivudin ile tedavide birinci yıldan sonra direnç gelişme oranları %20-25
arasında değişirken bu oran 5 yıl sonra %80 oranına ulaşır (4,5). Bizim çalışmamızda LAM direnci
1. yılda %3 bulunmuş bu oran yıllar içinde artmıştır. Bu yüzden LAM kullanan hastaların yakın takibi
gereklidir
Sonuç: Lamivudin daha önce birçok çalışmayla da gösterildiği gibi direnç gelişme olasılığı yüksek
olan bir antiviraldir. Çalışmamızda lamivudin direnci %38,6 bulunmuştur. Buna rağmen HBV
DNA’sı düşük uygun hastalarda halen tedavi seçeneklerinden biri olmaya devam etmektedir.

Kaynaklar:
1. McMahon BJ. Natural history of chronic hepatitis B. Clinics in liver disease.
2010;14(3):381–96.
2. Lok AS, McMahon BJ, Brown RS Jr, et al. Antiviral therapy for chronic hepatitis B viral
infection in adults: A systematic review and meta-analysis. Hepatology 2016; 63:284.
3. Usluer G. Kronik Hepatit B ve C’de tanı ve tedavi yaklaşımları. ANKEM Derg 2006; 20:3743
4. Beşışık F. Kronik B hepatiti tedavisinde nukleozid analogları. Tabak F, Balık D, Tekeli E
(Ed). Viral Hepatitle Savaşım Derneği. 3. Baskı. Istanbul, 2007:196-205. 5.
5. Leblebicioğlu H. Hepatit B virüsde antiviral direnç sorunu. ANKEM Derg 2008; 22:48-52.
Tablo 1. Yıllara göre Lamivudin direnç oranları
Tedavi yılı

Hasta sayısı

1.yıl

6

%3

2.yıl

11

%6

3yıl

21

%13

4 yıl

30

%19

5 yıl

61

%38
109

[SS-12]
COVID-19 Tanısıyla Hastaneye Yatırılan Komorbiditesi Olmayan Hastalarda CoronaVac
Aşısının Prognoz Üzerine Etkisi
Yusuf Emre Özdemir
Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hatsanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
Giriş: Dünya Sağlık Örgütü tarafından SARS-CoV-2’ye karşı onaylanan 8. aşı olan CoronaVac
(Sinovac Biotech), ülkemizde onaylanan ilk aşıdır ve 14 Ocak 2021 tarihinde uygulanmaya
başlanmıştır (1). Farklı popülasyonların dahil edildiği faz 3 çalışmaları ve gerçek yaşam verilerinde
ise CoronaVac’ın semptomatik COVID-19’a karşı etkinliği %50 ile %83 arasında farklı oranlarda
bulunmuştur (2-5). Çalışmamızda, komorbiditesi olmayan ve COVID-19 nedeniyle hastaneye
yatırılan hastalarda 2 doz CoronaVac aşısının; hastalık şiddeti, yoğun bakım ihtiyacı ve ölüm üzerine
etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Tek merkezli, retrospektif olarak yürütülen çalışmaya hastanemizde 01.08.2021 ile
10.10.2021 tarihleri arasında yatan SARS-CoV-2 gerçek zamanlı ters transkriptaz-polimeraz zincir
reaksiyonu (RT-PCR) testi pozitif, komorbiditesi bulunmayan hastalar dahil edildi. Tek doz
CoronaVac aşısı olan hastalar; herhangi bir doz Pfizer-BioNTech aşısı olan hastalar; rapel doz
CoronaVac aşısı olan hastalar; aşılama periyodu sırasında ve 2.doz aşılamadan sonraki 14 gün içinde
SARS-CoV-2 RT-PCR pozitifliği saptanan hastalar ve COVID-19 geçirme öyküsü olan hastalar
çalışmadan dışlandı. 2 doz CoronaVac aşısı olan kişiler “aşılı” olarak tanımlandı. Çalışma
popülasyonu <65 yaş ve ≥65 yaş olarak iki ayrı grupta değerlendirildi. SARS-CoV-2 enfeksiyonu
gelişim riski için Odd's oranı (OR) ve %95 Güven aralığı (%95 GA) hesaplanarak, p<0.05 değeri
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Çift doz aşılanmış ve aşılanmamış grupların sağkalım
durumlarını değerlendirmek için Kaplan-Meier analizi uygulandı.
Bulgular: Çalışmaya 524 hasta dahil edildi. Hastaların %58.6’sı (n=308) erkek, %41.4’ü (n=218)
kadındı. Ortalama yaş 51.5±16.6 idi. Hastaların %75.5’i (n=397) aşısız, %24.5’i (n=129) CoronaVac
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aşılıydı. Aşılı hastaların yaş ortalaması, aşısız hastalardan yüksekti (68±14 vs. 46±14, p<0.001).
Hastaların 247’sinde (%47.1) ağır olmayan, 205’inde (%39.2) ağır, 72’sinde (%13.7) kritik şiddette
hastalık mevcuttu. Hastaların ortalama yatış süresi 10.8±9.6 gündü. Takiplerinde 64 hasta (%12.2)
yoğun bakım ünitesine yatırıldı ve 59 hastada (%11.2) invazif mekanik ventilasyon ihtiyacı gelişti.
41 hastada (%7.8’inde) ise ölüm saptandı. 414 (%79.0) hasta <65 yaşındaydı. Bu hastaların %88.2’si
(n=358) aşısız, %11.8’i (n=48) aşılıydı. Bu grupta aşılı hastaların yaş ortalaması, aşısız hastalardan
yüksek (53±9 vs. 43±10, p<0.001), cinsiyet dağılımı benzerdi (%58,7 vs. %58.3, p=0.97). Aşılı
hastalarda yoğun bakım ünitesi yatış (%0 vs. %8.1, p<0.05) ve mekanik ventilasyon ihtiyacı (%0 vs.
%7.8, p<0.05) anlamlı şekilde daha düşüktü. Ölüm, sadece aşısız hastalarda görülmekle birlikte, her
iki grup arasında ölüm açısından istatistiksel fark saptanmadı (%0 vs. %3.6, p=0.18) (Tablo 1). 110
(%21.0) hasta 65 yaş ve üzerindeydi. Bu hastaların %67.5’i (n=81) aşılı, %32.5’i (n=39) aşısızdı. Bu
grupta aşılı-aşısız hastaların yaş (76.8±7.6 vs. 75.3±8.3, p=0.26) ve cinsiyet (%58 vs.%59, p=0.92)
dağılımları benzerdi. Aşılı hastalarda yoğun bakım ünitesi yatışı (%22.2 vs. %43.6, p<0.05,
OR=0.37), mekanik ventilasyon ihtiyacı (%19.8 vs. %38.5, p<0.05, OR=0.39) ve ölüm (%17.3 vs.
%35.9, p<0.05, OR=0.37) anlamlı şekilde daha düşüktü (Tablo 2). Hastaların yaş dağılımı ve
aşılanma durumlarına göre sağkalım oranları Şekil 1’de gösterildi.
Tartışma: Bu çalışmada, komorbiditesi olmayıp COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan
CoronaVac aşılı ve aşısız hastaların demografik özelliklerini, biyokimyasal parametrelerini ve klinik
sonuçlarını sunduk. Erişkin (<65 yaş) aşılı hastalarda yoğun bakım ihtiyacı ve ölüm tespit edilmedi.
Ancak aşısız erişkin hastalarda yaklaşık %8 oranında yoğun bakım ihtiyacı, %4 oranında ölüm
saptandı. 65 yaş ve üzeri hastalarda ise aşılı ve aşısız grupta ciddi oranlarda ölümler saptandı. Bununla
beraber CoronaVac aşılı grupta yoğun bakım ihtiyacı %50, ölüm ise %52.7 oranında daha düşüktü.
COVID-19 aşılarının, hastane yatışlarını ve COVID-19 ilişkili ölümleri azalttığını gösteren farklı
toplum bazlı epidemiyolojik çalışmalar yapılmıştır (6-8). Bununla beraber, sadece komorbiditesi
olmayan hastaların demografik ve klinik özellikleri de dikkate alınarak değerlendirildiği çalışmalar
kısıtlıdır. Sezen ve arkadaşları’nın çalışmasında ileri yaş grubunda, yüksek Charlson komorbidite
index skoru olanlarda ve tam doz aşılaması olmayan hastalarda ölüm daha sık saptanmıştır (9). Başka
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bir çalışmada ise aşılamanın yoğun bakım ihtiyacı (p=0.063, OR=0.476) ve ölümü (p=0.034,
OR=0.378). anlamlı oranda azalttığı bildirilmiştir (10).
Yaşlı populasyonda; immune yaşlanma, genel kırılganlık, zihinsel ve psikososyal sağlık sorunları,
altta yatan hastalıklar ve beslenme bozuklukları aşı etkinliğini azaltan önemli sorunlardır (11). PfizerBioNTech ve Oxford-AstraZeneca aşılarının aksine, yaşlı populasyonda CoronaVac aşısının
etkinliğine yönelik az sayıda çalışma vardır. Yaklaşık 2.830.000 ileri yaş grubu kişinin (≥ 60)
değerlendirildiği ESPERANZA kohortunda; CoronaVac aşısının, Pfizer-BioNTech ve OxfordAstraZeneca aşılarına göre daha az etkili olduğu gösterilmiştir. CoronaVac’ın hastane yatışını %47.3,
ölümü %72.1 oranında düşürdüğü tespit edilmiştir (12). Ranzani ve arkadaşları’nın çalışmasında ise
CoronaVac’ın semptomatik COVID-19’u %46.8, COVID-19 ilişkili hastane yatışını %55.5, COVID19 ilişkili ölümü %61.2 oranında azalttığı belirtilmiştir (13). Bizim çalışmamızda önceki çalışmalarla
uyumlu bulgular saptandı ve CoronaVac aşısının ek hastalığı olmayan yaşlı hastalarda da yoğun
bakım ihtiyacı ve ölümü yaklaşık %50 oranında azalttığını bulduk.
Sonuç: CoronaVac aşısı, hastaneye yatırılan komorbiditesi olmayan erişkin (<65 yaş) ve ileri yaşlı
(≥65 yaş) COVID-19 hastalarında yoğun bakım ihtiyacı ve mortaliteyi önemli oranda azaltmaktadır.
Bununla beraber ileri yaş grubu aşılı hastalarda komorbidite bulunmasa dahi ölüm görülebilmektedir.
Bu nedenle özellikle ileri yaş grubundaki hastaların korunma önlemlerine daha fazla dikkat etmeleri
ve rapel dozlarını zamanında yaptırmaları gerekmektedir.
Kaynaklar:
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August 2022.
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Tablo 1. 65 yaşından küçük olan COVID-19 hastalarının demografik özelliklleri,
biyokimyasal parametreleri ve klinik sonuçları
<65 yaş-Aşılı,
n (%)
48

p

524

<65 yaş-Aşısız,
n (%)
358

Erkek Cinsiyet

308 (58,6)

210 (58,7)

28 (58,3)

0,97

Yaş (Ort±ss)

51,5±16,6

43,7±10,6

53,4±9,5

<0,01

Hafif-Orta

247 (47,1)

171 (47,7)

32 (66,7)

<0,05

Ağır

205 (39,2)

152 (42,5)

15 (31,2)

0,13

Kritik

72 (13,7)

35 (9,8)

1 (2,1)

0,11

Wbc (103/ul) (Ort±ss)

8,32±7,13

8,26±6,49

8,05±5,98

0,34

Ferritin (μg/l) (Ort±ss)

708±903

774±995

462±375

<0,05

CRP (mg/l) (Ort±ss)

83,8±68,9

75,7±66,0

92,1±62,3

<0,05

0,4±1,6

0,3±1,2

0,2±0,2

0,25

0,84±0,65

0,74±0,54

0,71±0,33

0,68

ALT (IU/l) (Ort±ss)

39±39

42±40

42±57

0,19

AST (IU/l) (Ort±ss)

42±35

45±39

34±26

<0,01

D-dimer
(μg
FEU/ml)
(Ort±ss)
Hastane
yatış
süresi
(Ort±ss)
Yoğun bakım yatışı

0,71±1,25

0,66±1,17

0,55±0,68

0,26

10,8±9,6

10,3±9,4

8,3±3,4

0,55

64 (12,2)

29 (8,1)

0 (0)

<0,05

İnvazif
mekanik
ventilasyon ihtiyacı
Ölüm

59 (11,2)

28 (7,8)

0 (0)

<0,05

41 (7,8)

13 (3,6)

0 (0)

0,18

Toplam n (%)
Hasta Sayısı

Hastalık

Şiddeti

Prokalsitonin
(ng/ml)
(Ort±ss)
Kreatinin (mg/dl) (Ort±ss)
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Tablo 2. 65 yaş ve üzerinde olan COVID-19 hastalarının demografik özelliklleri,
biyokimyasal parametreleri ve klinik sonuçları
≥65 yaş-Aşılı,
n (%)
81

p

524

≥65 yaş-Aşısız,
n (%)
39

Erkek Cinsiyet

308 (58,6)

23 (59,0)

47 (58,0)

0,92

Yaş (Ort±ss)

51,5±16,6

75,3±8,3

76,8±7,6

0,27

Hafif-Orta

247 (47,1)

10 (25,6)

34 (41,9)

0,08

Ağır

205 (39,2)

11 (28,2)

28 (34,6)

0,48

Kritik

72 (13,7)

18 (46,2)

19 (23,5)

<0,05

Wbc (103/ul) (Ort±ss)

8,32±7,13

8,49±6,73

8,40±6,34

0,41

Ferritin (μg/l) (Ort±ss)

708±903

897±1073

471±420

<0,05

CRP (mg/l) (Ort±ss)

83,8±68,9

98,9±79,1

107,8±75,3

0,37

0,4±1,6

0,6±1,5

0,9±2,8

0,45

0,84±0,65

1,24±1,01

1,23±0,92

0,59

ALT (IU/l) (Ort±ss)

39±39

36±32

24±15

0,11

AST (IU/l) (Ort±ss)

42±35

42±24

32±15

<0,05

D-dimer
(μg
FEU/ml)
(Ort±ss)
Hastane
yatış
süresi
(Ort±ss)
Yoğun bakım yatışı

0,71±1,25

1,22±1,48

1,10±1,83

0,95

10,8±9,6

15,8±10,1

12,1±11,6

0,06

64 (12,2)

17 (43,6)

18 (22,2)

<0,05

İnvazif
mekanik
ventilasyon ihtiyacı
Ölüm

59 (11,2)

15 (38,4)

16 (19,8)

<0,05

41 (7,8)

14 (35,9)

14 (17,3)

<0,05

Toplam n (%)
Hasta Sayısı

Hastalık

Şiddeti

Prokalsitonin
(ng/ml)
(Ort±ss)
Kreatinin (mg/dl) (Ort±ss)
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Şekil 1. Hastaların yaş ve aşılama durumlarına göre beklenen yaşam süreleri
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[SS-14]
İdrar yolu örneklerinden izole edilen Escherichia coli suşlarında antibiyotik duyarlılıklarının
incelenmesi ve GSBL risk faktörlerinin araştırılması
Betül Çopur
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Giriş
Üriner sistem infeksiyonlarında (ÜSİ) en sık saptanan patojen bakteri Escherichia coli’ dir (1). E. coli
suşlarında artan antibiyotik direnci bu etkenle oluşan infeksiyonaların tedavisinde sorun oluşturmaya
devam etmektedir (2-5). Üriner sistem infeskiyonlarında ampirik tedavi seçeneklerinin saptanması
için bakterilerdeki genişletilmiş spektrumlu Beta-laktamaz (GSBL) oluşumu risk faktörlerinin
bilinmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada E.coli suşlarında GSBL pozitifliği risk faktörlerinin ve
antibiyotik duyarlılıklarının araştırılması amaçlanmıştır.
Materyal ve method
1 Mart-31 Mayıs 2022 arasında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarına kabul edilmiş idrar yolu örneklerinden izole edilen E. coli
suşları çalışmaya alındı. İdrar kültüründe E. coli üreyen hastaların demografik ve klinik özellikleri
hasta dosyalarından elde edildi. E. coli bakterisinin tanımlanmasında ve antibiyotik duyarlılığının
belirlenmesinde konvansiyonel yöntemler ve otomatize tanımlama sistemi (Vitek 2, bioMerieux,
Fransa) kullanıldı. ÜSİ’ları sınıflamasında Amerika İnfeksiyon Hastalıkları ve Avrupa üroloji derneği
klavuzlarına göre yapıldı (6,7). Buna göre komorbiditesi olanlar veya hamileler dışında alt/üst üriner
sistemde fonksiyonel veya anatomoik bozukluk olmayanlardaki ÜSİ’ları basit (komplike olmayan)
ÜSİ; bu tanıma uymayan diğer tüm ÜSİ’ları ise komplike ÜSİ olarak tanımlandı. Yılda en az üç kez
veya son altı ayda iki kez basit/komplike ÜSİ geçirme öyküsü olanlar tekrarlayan ÜSİ olarak kabul
edildi. Tekrarlayan infeksiyonlarda ilk atak çalışmaya dahil edildi. Kateterle ilişkili ÜSİ infeksiyonu
ise üriner kateter takıldıktan en az 48 saat sonrasında gelişen infeksiyonlar olarak tanımlandı. İdrar
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yolu infeksiyonu semptomları olmayan kadınlarda en az arka arkaya iki, erkeklerde ise tek bir orta
akım idrar numunesinde 105cfu/ml (üriner kateter olması durumunda 102 cfu/ml) bakteri üremesi
asemptomatik bakteriüri olarak değerlendirildi.
Bulgular
İdrar kültüründe E. coli üreyen 182 hastanın ortanca yaşı 62 (20-93) yıl, 135 (%74)’ i kadın, 47
(%26)’sı erkekti. E. coli suşlarında GSBL görülme oranı %34 (n=61/182) idi (Fig 1).
GSBL oluşturan E.coli grubunda erkek cinsiyet (%29.5 ve %24.0) ve kronik hastalık (%68.9 ve
%54.5) oranları daha fazla görülmekle birlikte bu fark anlamlı değildi. Malignite (%16.4 ve %5.8,
p=0,022), üriner sistemde yabancı cisim (%24.6 ve %11.6, p=0.023), son üç ayda antibiyotik
kullanımı (%77.0 ve %23.1, p<0.001), kateter ilişkili (%14.8 ve %5.0 p= 0.023) ve tekrarlayan üriner
sistem infeksiyonu öyküsü (%8.2 ve %1.7, p=0.043) oranı GSBL yapan E. coli suşlarında GSBL
yapmayanlara göre anlamlı olarak yüksekti (Tablo 1).

GSBL

34%
Pozitif
Negatif

66%

Figür 1: E.coli suşlarındaki GSBL dağılımı
Tablo 1. İdrar kültürlerinden izole edilen E.coli suşlarında GSBL oluşturma risk faktörler
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Sayı
Yaş Median (Min-Maks)
Cinsiyet
Kadın
Erkek
İdrar Kültürü İstenen Birim
Poliklinik
Servis
Acil servis
Yoğun Bakım Ünitesi
Hasta Durumu
Ayakta takip edilen
Yatan
Kronik Hastalık varlığı
Hipertansiyon
Diyabetes mellitus
Kronik iskemik kalp hastalığı
Kronik obstrüktif akciğer
hastalığı
Nörolojik hastalık
Kronik böbrek yetmezliği
Malignite
Üriner sistemde bozukluk
Renal kalkül
Benign prostat hiperplazisi
Üriner sistem malignitesi
İnkontinans
Gebelik
Cerrahi işlem öyküsü
Üriner sistemde yabancı
cisim
Üriner sonda
Nefrostomi/sistostomi
Üriner stent
Klinik Tanı
Basit ÜSİ
Komplike ÜSİ
Kateterle ilişkili ÜSİ
Tekrarlayan ÜSİ
Asemptomatik Bakteriüri
Son üç ayda antibiyotik
kullanımı

Toplam
n (%)
182 (100)
62 (20-93)

GSBL Pozitif
n (%)
61(34)
62 (22-93)

GSBL Negatif
n (%)
121(66)
61 (20-91)

135 (74.1)
47 (25.8)

43 (70.5)
18 (29.5)

92 (76.0)
29 (24.0)

0.420

129 (70.8)
35 (19.2)
10 (5.4)
8 (4.3)

42 (68.9)
16 (26.2)
2 (3.3)
1 (1.6)

87 (71.9)
19 (15.7)
8 (6.6)
7 (5.8)

0.216

158 (86.8)
24 (13.1)
108 (59.3)
68 (37.3)
49 (26.9)
34 (18.6)
3 (1.6)

51 (83.6)
10 (16.4)
42 (68.9)
28 (45.9)
18 (29.5)
10 (16.4)

107 (88.4)
14 (11.6)
66 (54.5)
40 (33.1)
31 (25.6)
24 (19.8)

1(1.6)

2 (1.7)

1.000

16 (9)
14 (8)
17 (9.3)
44 (24.1)
21(11.6)
10 (5.4)
13 (7.1)
15 (8.2)
11 (6.0)
10 (5.4)
29 (15.9)

6 (9.8)
3 (4.9)
10 (16.4)
16 (26.2)
8 (13.1)
1 (1.6)
7 (11.5)
6 (9.8)
1 (1.6)
6 (9.8)

10 (8.3)
11 (9.1)
7 (5.8)
28 (23.1)
13 (10.7)
9 (7.4)
6 (5.0)
9 (7.4)
10 (8.3)
4 (3.3)

0.724
0.390
0.020
0.646
0.636
0.168
0.131
0.579
0.102
0.087

15 (24.6)

14 (11.6)

0.023

24 (13.1)
4 (2.1)
3 (1.6)

12 (19.7)
2 (3.3)
2 (3.3)

12 (9.9)
2 (1.7)
1 (0.8)

0.066
0.603
0.260

94 (51.6)
42 (23.0)
15 (8.2)
7 (3.8)
46 (25.2)
75 (41.2)

31 (50.8)
18 (29.5)
9 (14.8)
5 (8.2)
12 (19.7)

63 (52.1)
24 (19.8)
6 (5.0)
2 (1.7)
34 (28.1)

0.874
0.144
0.023
0.043
0.217

47 (77)

28 (23.1)

<0.001

p
0.094

0.364
0.064
0.091
0.577
0.574

ÜSİ: Üriner sistem infeksiyonu

Çoklu regresyon analizinde son üç ayda antibiyotik kullanmış olmak GSBL oluşturan E.coli için
bağımsız risk faktörü olarak saptandı (OR: 10.077, %95 GA: 4.701-21.600, p<0.001) (Tablo 2).
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Tablo 2. Çok değişkenli regresyon analizinde GSBL oluşumu için bağımsız risk faktörleri
p

OR

%95 GA

Malignite

0.483

1.545

0.458

5.213

Üriner sistemde yabancı cisim

0.806

1.181

0.313

4.450

Kateterle ilişkili üriner sistem infeksiyonu

0.572

1.638

0.296

9.081

Tekrarlayan üriner sistem infeksiyonu

0.050

6.798

1.002

46.146

Son üç ayda antibiyotik kullanma öyküsü

<0.001

10.077

4.701

21.600

Hosmer and Lemeshow Test p=0.327 Cox & Snell R Square: 0.263
ÜSİ: Üriner sistem infeksiyonu

E.coli suşlarının %100’ü kolistine (n=92), %100’ü seftazidim-avibaktama (n=137), %99.9’u
ertapeneme, %91’i amikasine, %83’ü gentamisine, %69’u trimetoprim/sulfometoksazole, %68’i
piperasilin-tazobaktama, %67’si seftriaksona, %66’sı nitrofurantoine (n=171), %65‘i amoksisilinklavulanik aside, %58’i siprofloksasine, %55’i sefuroksim-aksetile duyarlıydı (Figür 2).
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Figür 2: İdrar kültürlerinden izole edilen E.coli suşlarındaki antibiyotiklere direnç oranları
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Tartışma ve Sonuç
Bu çalışmada idrar kültüründe E.coli üreyen hastalar incelenmiş buna göre son üç ayda antibiyotik
kullanımının GSBL oluşturan E.coli görülme riskini 10 kat arttırdığı gösterilmiştir (OR: 10.077,
%95 GA: 4.701-21.600, p<0.001). Çalışmalarda hastanede yatış, antibiyotik kullanım öyküsü, 65 yaş
üzerinde olmak, erkek cinsiyet, kronik hastalık öyküsü ve GSBL oluşturan bakteri insidansının
yüksek olduğu bölgelere ziyaret GSBL oluşturan E. coli infeksiyonları için risk faktörü olarak
bildirilmiştir (8-13).
GSBL oluşturan E.coli’nin etken olduğu ÜSİ risk faktörlerinin araştırıldığı bir çalışmada E.coli
suşlarının %98’i amikasine duyarlı bulunurken hastane kökenli ÜSİ (OR: 3.86, % 95GA: 1.26-11.8,
p = 0.017), son bir yılda ÜSİ (OR: 3.26, %95 GA:1.32-8.05, p = 0.010) ve serobrovasküler hastalık
öyküsü (OR: 3.24; %95 GA: 1.45-7.25; p = 0.004) GSBL oluşumu için bağımsız risk faktörleri olarak
bildirilmiştir (14). Benzer başka bir çalışmada ise hastanede yatışı (OR: 1.9), renal hastalık (OR:2.2),
malignite (OR:1.5), cerrahi operasyon (OR:2) ve antibiyotik kullanım öyküsü (OR: 1.4) GSBL
oluşturan E. coli’ nin etken olduğu toplum kökenli ÜSİ için risk faktörü olarak gösterilmiştir (15). Bu
çalışmada ise malignite öyküsü (%16.4 ve %5.8, p=0,022), üriner sistemde yabancı cisim varlığı
(%24.6 ve %11.6, p=0.023), tekrarlayan ÜSİ (%8.2 ve %1.7, p=0.043), kateterle ilişkili ÜSİ (%14.8
ve %5.0 p= 0.023) oranları GSBL oluşturan E.coli grubunda anlamlı olarak fazla olduğu tespit edilip
bu anlamlılık çoklu regresyon analizinde saptanmazken, son üç ayda antibiyoik kullanımının (OR:
10.077, %95 GA: 4.701-21.600, p<0.001) E. coli suşlarında GSBL oluşumu için bağımsız bir risk
faktörü olduğu gösterildi (Tablo 2).
İdrar kültüründe üreyen E. coli suşlarının %34 (61/182)’ünün GSBL oluşturduğu görüldü (Figür 1).
E. coli suşlarının amikasine duyarlı olanları (%91) pratikte en çok kullanılan seftriaksona (%67) ve
siproloksasine (%58) duyarlı olanlardan fazlaydı. 75 üropatojen E.coli ile yapılan bir çalışmada
GSBL oluşturanların oranı çalışmamız sonuçlarıyla benzer bir şekilde %33.3 (n=25) idi. Aynı
çalışmada E. coli suşlarının %76’sının amikasine, %58’inin siprofloksasine duyarlı %100
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(n=75)’ünün ise seftriaksona dirençli olduğu bildirilmiştir (16). Avrupa antimikrobiyal direnç 2020
yılı sürveyans verilerine göre E. coli suşlarının %28.3’ü florokinolonlara, %14.9’u üçüncü kuşak
sefalosporinlere, %10.9’u aminoglikozide, %0.2’si de karbapenem grubu antibiyotiklere dirençliydi
(17). Amikasin özellikle GSBL oluşturan E.coli infeskiyonlarının tedavisinde iyi bir alternatif olarak
gösterilmiştir (8). Bu çalışmada üriner sistemden elde edilen E.coli suşlarında karbapenem direnci
görülme oranı %0.02 iken bu oranın amikasin için %9 olduğu tespit edilmiştir.
Malignite, üriner sistemde yabancı cisim varlığı, tekrarlayan üriner sistem infeksiyonu ve son üç ayda
antibiyotik kullanımı olan hastaların idrar kültürlerinde izole edilen E. coli suşlarında GSBL
oluşturma riskinin arttığı unutulmamalıdır. Son üç ayda antibiyotik kullanımın GSBL için bağımsız
risk faktörü saptanması dirençli bakterilerin önlenmesinde akılcı antibiyotik kullanımının önemini bir
kez daha hatırlatmaktadır. Çalışmamız sonucunda üriner sistem infeksiyonu düşünülen ve GSBL risk
faktörü taşıyan hastaların ampirik tedavisinde amikasinin karbapenem kullanımından önce iyi bir
tedavi seçeneği olabileceği düşünülmüştür.
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[SS-17]
Covid-19 pnömonisi nedeniyle yatırılan hastalarda anti-enflamatuvar/anti-sitokin tedavi
pratiğinin (pulse steroid, anakinra, tosilizumab) değerlendirilmesi
Özge Yasun, Hayriye Esra Ataoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
Amaç: Ağır hastalık grubundaki Covid-19 hastalarında kullanılan anti-enflamatuvar ve anti-sitokin
tedavi pratiğinin değerlendirilmesini ve bu tedavilerin hastane yatış süresi, yoğun bakıma gidiş ve
mortalite üstüne etkilerini karşılaştırarak elde ettiğimiz veriler ışığında efektif tedavi uygulamasının
belirlenmesine katkıda bulunmayı hedefledik.
Gereç-Yöntem: Bu çalışma Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi Dahiliye
servisinde 2020-2021 yıllarında yatırılarak tedavi edilmiş 900 hasta tarandıktan sonra içerisinden
oksijen ihtiyacı gelişmemiş, anti-enflamatuvar veya anti-sitokin tedavi almamış hastalar çıkarılarak;
ağır hasta grubunda bulunan 302 hasta ile yapılmıştır. Hastaların başvuru anı klinik, radyolojik,
laboratuvar bulguları, tedavilerinde kullanılan ajan çeşitleri (250mg metilprednizolon “pulse steroid”,
anakinra, tosilizumab), yatış süreleri, hastaneden çıkış şekilleri kaydedilmiş ve birbirleri arasındaki
ilişki incelenmiştir. Hastalar sağ taburcu olanlar ile hastane içinde vefat edenler ve sağ olarak
servisten taburcu edilenler, yoğun bakıma sevk edilenler ve vefat edenler olarak iki ve üç ayrı grup
şeklinde analiz edilmiştir.
Bulgular: Hastaların 177’si (%58,6) erkektir. Ortalama yaşları (yıl) 59,34±14,6’dır. Hastaların 87’si
hastane yatışları sırasında ölmüştür. Hastalarda en fazla görülen komorbid hastalık hipertansiyondur
(%48,7). Hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık, kronik böbrek yetmezliği, solid organ tümör
öyküsü ve nörolojik hastalığı bulunan hastalarda ölüm oranı anlamlı olarak daha yüksek saptanmıştır
(sırasıyla; p=0,014, p<0,001, p=0,001, p=0,017, p=0,031). Hastaların 250’sinin (%83) tedavisinde
yalnızca pulse steroid, 33’ünde (%11) anakinra ve 19’unda(%6) ise tosilizumab kullanılmıştır. 18’i
anakinra 3’ü tosilizumab grubunda olmak üzere toplam 21 (%7) hastada pulse sonrası anti-sitokin
tedavi ihtiyacı gelişmiştir. Ajan gruplarının mortaliteleri karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir
fark görülmemiştir. Yoğun bakıma giden ve ölen hastaların tedavi süresinin sağ taburcu olan hastalara
göre anlamlı olarak daha kısa olduğu saptanmıştır (p=0,036). Servisten sağ taburcu olanlar, ybü
(yoğun bakım ünitesi)’den sağ taburcu olanlar ve vefat edenlerin sırasıyla ortalama hastane yatış
süresi 13,6±7,5, 26,3±17,8, 20,9±16,4’tür. Tüm hastaların hastane yatış süresi uzunluğu ile
mortalitesi arasında anlamlı ilişki vardır (p<0,001). Pulse steroid, anakinra ve tosilizumab ajanlarının
sağ grupta ortalama tedavi başlanma günü sırasıyla 3,79±3,02, 6,29±4,09, 4,3±2,39’dur. Sağ olarak
taburcu olanlar arasında tosilizumab grubunda olanların tedavilerine başlanma zamanının vefat
edenlere göre anlamlı ölçüde daha erken olduğu saptanmıştır (p=0,011).
Sonuç: Covid-19 pnömonisinin ağır hasta grubunun tedavisinde kullanılan birçok ajan olmakla
birlikte hala kesin ve net olarak belirlenmiş bir tedavi algoritması yoktur. Anti-enflamatuvar ve antisitokin tedavilerin prognoz ya da mortalite üzerindeki etkilerinin standart tedavilerle veya plasebo
grupları ile karşılaştırılmasının yanı sıra birbirleri arasında etkinliklerinin karşılaştırılması da oldukça
önemlidir. Çalışmamızda 250 mg pulse steroid, anakinra ve tosilizumab tedavilerinin prognoz ve
mortalite üzerindeki etkileri arasında fark var mı görmek istedik ve sonucunda aralarında bir fark
olmadığını gösterdik.
Anahtar Kelimeler: Anakinra, Covid-19, mortalite, pulse steroid, tosilizumab
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Grafik 1: Ajan türleri ile mortalite ilişkisi
Üç ajan grubunun mortalite üstüne etkileri karşılaştırıldığında birbirlerine üstünlükleri
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[SS-19]
Pandemi Sürecinde Çocuk Yoğun Bakim Ünitesinde Takip Edilen Nörolojik Hastaların
Retrospektif Değerlendirmesi
Dr Yaşar Yusuf Can1, Dr Fatih Varol1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul, Türkiye

Giriş ve Amaç
Dünya Sağlık Örgütü (WHO),11 Mart 2020'de 118.000'den fazla vaka tespit edildikten sonra sonra
COVID-19'u (CoronaVirus Disease-2019) pandemi olarak ilan etti (1). COVİD-19 ile ilgili ilk
verilerde çocuklarda hafif klinik seyir görüldüğü düşünülürken ilerleyen zamanlarda elde edilen
verilerle çocuklarda çoklu organ yetmezliğine kadar ilerleyebilen ağır klinik tabloların
gelişebileceği bildirilmiştir (2). Bunun yanında çocuklarda COVID-19 enfeksiyonu sonrasında,
multisistem inflamatuvar sendrom (MİS-C) olarak adlandırılan ve Kawasaki Hastalığına benzer
klinik bulguları olan hastalığın gelişebileceği ve çeşitli organ sistemlerini etkileyebileceği
bildirilmiştir. (3). Ayrıca nörolojik kronik hastalığı bulunan çocuklarda pandemi nedeniyle sağlık
hizmetlerine erişimin göreceli olarak kısıtlanmasının hastalık seyrine olumsuz etki edebileceğine
dair görüş bildiren çalışmalar mevcuttur (4).
COVID-19'a bağlı ateş, öksürük, ishal ve miyalji gibi semptomlar tipik klinik bulguları
oluştururken, baş ağrısı, anosmi/hiposmi, nöbet, serebrovasküler hastalıklar, periferik sinir sistemi
tutulumu gibi nörolojik tutuluma işaret edebilecek klinik bulguların da gözlenebileceği
bilinmektedir(5). Yapılan çalışmalarda COVID-19’a bağlı nörolojik tutulumun, virüs tarafından
santral sinir sisteminin direk invazyonu sonucu olabileceği gibi, ağır sistemik tutulum sonrası veya
otoimmün mekanizmalarla oluşabileceği gözlenmiştir (6). Bu çalışmalarda pediatrik hastalarda akut
enfeksiyon sırasında gözlenen nörolojik tutulum yetişkin hastalarla kıyaslandığında daha düşük
gözlenmekle birlikte çocuk hastalarda COVID-19’un uzun dönem nörolojik etkileri halen tam
olarak bilinmemektedir (7).
Çalışmamızda 3. basamak çocuk yoğun bakım ünitemizde pandemi sürecinde nörolojik hastalık
tanısıyla takip ettiğimiz takip ettiğimiz hastalarımızın verilerinin geriye yönelik değerlendirilmesini
ve bu hastaların COVID-19 ile olan ilişkisini araştırmayı amaçladık.
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Gereç-Yöntem
Çalışmamıza Ocak 2020 ile Ocak 2021 tarihleri arasında nörolojik hastalık tanısı ile kliniğimizde
takip edilen 77 hasta dahil edilmiştir.

Bulgular
Çalışmamızda hastalarımızın 42’si (%54,5) erkek 35’i (%45,5) kız idi. Hastalarımızın ortalama
yaşı 70,81 ay, ortalama yatış süreleri 6,42 gün olarak saptandı. Nörolojik hastalık nedeniyle izlenen
hastalar içinde epilepsi 52 hasta (%68,8) ile en sık tanı olup, ardından sırasıyla 9 hasta febril
konvulziyon (%11,6), 9 hasta menenjit/ensefalit (%11,6), Guillain Barre Sendromu (%7,7), 2 hasta
akut dissemine ensefalomyelit (%2,6), 2 hasta otoimmün ensefalit (%2,6) tanılarıyla izlendi.
Hastalarımızın 24’ünün (%31,2) yatışı sırasında mekanik ventilatör ihtiyacı gelişti. Hastaların
46’sında (%59,7) kronik hastalık gözlenmezken, geri kalanında en az bir sistemi etkileyen kronik
hastalık saptandı. Nörolojik nedenli takip ettiğimiz hastalarımızın 4’ünde COVİD-19 PCR pozitif
saptanmış olup hiçbir hastamızda ölüm gerçekleşmedi.

Sonuç
COVID-19 hastalığında ön planda solunum sistemi etkilenirken, tüm sistemleri etkileyebildiği
gözlenmiştir. Nörolojik bulgular daha nadir gözlenmekle birlikte kötü klinik seyir ile
ilişkilendirilmiş olup şiddetli COVID-19 vakalarında nörolojik tutulumun daha sık gözlendiği
belirtilmiştir(6). Bu komplikasyonların direkt virüsün sitopatik etkisiyle mi yoksa meydana gelen
inflamatuvar yanıtla mı ilişkili olduğu halen araştırılmaktadır (6).
Pandemi sürecinde nörolojik nedenle takip ettiğimiz hastaların içerisinde COVID-19 ile ilişkili olan
hasta sayısı düşük olarak saptanmıştır. Ünitemiz pandemi döneminde hizmet vermeye
başladığından, nörolojik hastalık nedeniyle takip ettiğimiz hastalarımızın verilerinin, literatürdeki
pandemi öncesi veriler ile karşılaştırılmasının COVID-19’un çocuklardaki nörolojik hastalıklar
üzerine direk ve dolaylı etkisinin aydınlatılmasına yönelik literatüre katkı sağlayacağını
düşünmekteyiz. Ayrıca COVID-19 enfeksiyonu sonrası iyileşen hasta popülasyonu arttıkça
hastalığın uzun dönem nörolojik etkilerini gösteren geniş vaka sayılı daha fazla çalışmaya ihtiyaç
bulunmaktadır.
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[SS-21]
Delici Kesici Aletle Yaralanan 233 Sağlık Çalışanının İrdelenmesi: 2 Yıllık Kesitsel Analitik
Çalışma
Aslıhan Akyıldız1, Serkan Sürme2, Sümeyye Üstün Al1, Müge Topal1, Akgül Erdoğan1, Filiz
Pehlivanoğlu2, Gönül Şengöz2
1 Enfeksiyon Kontrol Komitesi, SBÜ Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, SBÜ Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
Giriş ve Amaç: Sağlık çalışanları, hizmet sunumu sırasında kontamine vücut sıvılarıyla bulaşan
enfeksiyonların yanı sıra kesici alet yaralanmalarına maruz kalmaktadır. Mesleki maruziyetin
önlenmesi ve yönetimi konusunda yetersiz bilgi yaralanma riskini artırmaktadır. Maruziyet sonucu
infeksiyona yol açan etkenler arasında hepatit B, hepatit C ve insan immün yetmezlik (HIV) virüsleri
ilk üç sırada yer almaktadır. Sağlık çalışanlarında işe ilk girişten itibaren mesleki maruziyet ve
alınması gereken önlemler hakkında eğitimler düzenli yapılmasına rağmen delici/kesici alet
yaralanmaları hala önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada, penetran yaralanma ile
başvuran sağlık çalışanlarının demografik, epidemiyolojik, serolojik ve rutin izlem sonuçlarının
araştırılması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot: Retrospektif ve tek merkezli olarak yürütülen kesitsel çalışmaya, 1 Ocak 2020
ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında delici kesici alet yaralanması sonrası “Hastane Enfeksiyonları
Kontrol Komitesi’ne” kabul edilen sağlık çalışanlarının kayıtları geriye dönük olarak gözden
geçirilmiş ve veriler analiz edilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen yaralanmaya maruz kalmış 232 sağlık çalışanının 155’i (%66.8)
kadın, yaş ortalaması 29.5 ±7.7 yıldı. Delici/kesici alet yaralanmalarında hemşireler (n=148, %63.8),
temizlik personelleri (n=37, %15.9) ve hekimler (n=15, %6.5) en büyük grubu oluşturmaktaydı.
Hemşireler (OR=5.97, GA=4.51-7.90, p<0.001), temizlik personeli (OR=1.64, GA=1.13-2.37,
p=0.009), tıbbi atık personeli (OR=10.79, GA=2.88-40.46, p<0.001) ve tıbbi tekniker/teknisyenlerde
(OR=1.92, GA=1.03-3.57, p=0.039) kesici alet yaralanması riskinin diğer sağlık çalışanlarına göre 2
ila 11 kat kadar arttığı saptandı. Penetran yaralanmaların mesleğe göre dağılımı ve yaralanma için
tahmini rölatif risk oranları %95 güven aralığıyla birlikte Tabloda verilmiştir. Tüm yaralanmalar
değerlendirildiğinde; el, en sık yaralanan bölgeydi (n=230, %99.1). Enjektör yaralanmaları ise
olguların %82.8'ini (n=192) oluşturuyordu. Altı sağlık çalışanı ilaç ampul kırılması esnasında
yaralanmıştı. Yaralanmaya neden olan materyal, olguların %89.6’sında (n=208) kontamine iken, 14
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olguda (%6.03) temas edilen materyal kontamine değildi. On bir olguda ise materyalin kontamine
olup olmadığı bilinmiyordu. İki yıllık çalışma süresince yaralanmayla ilişkili kan yoluyla bulaşan
enfeksiyon olgusu kaydedilmemiştir.
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda kesici-delici alet yaralanmalarının %82.8’sini enjektör uçları
oluşturmaktadır. Aiken ve arkadaşları ’nın (Aiken ve Klocinski;1997) çalışmasında ise kesici ve
delici alet yaralanmasının %36.9’unun ilaç hazırlığı, injeksiyon yapımı, kan alımı sırasında enjektör
ucundan gerçekleştiği saptanmıştır. Çalışmamızda kesici-delici alet yaralanmaların %89.6’sı
kontamine aletle meydana gelmiştir. Karabay ve arkadaşları’nın (Karabay ve ark;2014) yaptıkları
çalışmada ise kesici-delici alet yaralanmasına sebep olan aletlerin %85’inin kontamine olduğunu
belirlemişlerdir. Çalışmamızda, hemşireler, tıbbi tekniker/teknisyenler ve temizlik personellerinin
penetran yaralanmaların yaklaşık %85’ini oluşturduğu tespit edilmiştir. Kaya ve arkadaşları ’nın
(Kaya ve ark; 2012) çalışmasında kesici-delici alet yaralanmalarını; %48’i hemşire, %22’si hizmetli,
%14.5’i teknisyen, %8.5’i sağlık memuru, %7’si doktorlar oluşturmaktadır. Özdemir ve arkadaşları
’nın (Özdemir ve Şengöz; 2013) çalışmasında ise %57.5 ile hemşireler en sık kesici delici alet
yaralanmasına maruz kalan meslek grubunu oluşturmaktadır. Merkezimizde, hekimlerde görülen
düşük oran yaralanma sonrası bildirim gerekmesine rağmen çeşitli gerekçelerle bildirimde
bulunmamalarından kaynaklanabileceği düşünülebilir. Mevcut hemşire başına düşen hasta sayısının
görece yüksek olması, temizlik personellerinin hastane temizliğinin yanı sıra tıbbi atıkların
bertarafında görev alınması mesleki yaralanmalarda artmış riskle sonuçlanmaktadır. Bu sonuç, yeterli
sayıda sağlık çalışanının görevlendirilmesi, riskli gruplara aşılama programlarında öncelik
sağlanması ve düzenli uygulamalı eğitim verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
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Tablo. Penetran yaralanmaların mesleğe göre dağılımı ve yaralanma için tahmini rölatif risk
oranları
Toplam

Yaralanan

Yaralanmaya

(n=3312)

(n=232)

n
(n=3080)

Hekim (n=672)

n

%

n

%

OR

GA

p

15

6.5

657

21.3

0.25

0.15-0.43

<0.00
1

Hemşire (n=850)

148

63.8

702

22.8

5.97

4.51-7.90

<0.00
1

Temizlik personeli (n=357)

37

15.9

320

10.4

1.64

1.13-2.37

0.009

Tıbbi atık personeli (n=9)

4

1.7

5

1.5

10.79

2.88-40.46

<0.00
1

Hasta karşılama (n=440)

4

1.7

436

14.2

0.11

0.04-0.29

<0.00
1

Tıbbi tekniker / teknisyen

12

5.2

85

2.8

1.92

1.03-3.57

0.039

Yemekhane personeli (n=64)

0

0

64

2.1

0.10

0.01-1.63

0.106

Güvenlik (n=150)

1

0.4

149

4.8

0.09

0.01-0.61

0.014

İdari personel (n=180)

0

0

180

5.8

0.03

0.002-0.56

0.018

Tıbbi sekreter (n=323)

1

0.4

322

10.5

0.04

0.01-0.26

0.001

Laboratuvar çalışanı (n=170)

10

4.3

160

5.2

0.82

0.43-1.58

0.557

(n=97)

133

Referanslar:
1. Aiken LH, Sloane DM, Klocinski JL. Hospital nurses’ occupational exposure to blood:
prospective, retrospective, and institutional reports. Am J Public Health, 1997; 87(1): 103-7.
2. Karabay O, Kaya G, Öğütlü A. Eğitimin kesici-delici alet yaralanmaları bildirimine etkisi.
Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials, 2014; 3: 21.
3. Kaya Ş, Baysal B, Eşkazan AE, Çolak H. Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi sağlık
çalışanlarında kesici-delici alet yaralanmalarının değerlendirilmesi. Viral Hepatit Dergisi,
2012; 18(3): 107-10.
4. Özdemir EG, Şengöz G. 500 yataklı eğitim ve araştırma hastanesinde kesici-delci alet
yaralanmaları tutum ve bilgi düzeyi ölçüm anketi sonuçları. Haseki Tıp Bülteni,2013; 51(1):
11-4.

Anahtar Kelimeler: sağlık personeli, kesici-delici alet yaralanmaları.

134

[SS-23]

COVID-19 pandemisinde Staphylococcus aureus bakteriyemisi olan hastalarda ölümün
öngördürücüleri
Gülşah Tunçer1, Ceyda Geyiktepe Güçlü1, Osman Faruk Bayramlar2
1Sağlık

Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Bakırköy

İlçe Sağlık Müdürlüğü, İstanbul

Giriş: COVID-19'un ciddi komplikasyonları arasında akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS),
kardiyovasküler komplikasyonlar, tromboembolik olaylar, septik şok ve çoklu organ yetmezliği yer
alır. Bununla birlikte zaman içerisinde bakteriyel infeksiyonlar ve özellikle bakteriyemiden
kaynaklanan komplikasyonlar tespit edilmeye başlanmıştır. Staphylococcus aureus, bakteriyemi ve
endokardit gibi ölümcül infeksiyonlara neden olan hastane kaynaklı infeksiyonlarda önde gelen bir
patojendir. Geçmişteki viral pandemilerde, sekonder bakteriyel infeksiyonların başlıca nedeni olmuş
ve ölüm oranlarını önemli ölçüde artırmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir çalışmada
SARS-CoV-2 PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) pozitif hastalarda bakteriyemi oranı %1.6-3.8
olarak tanımlanmıştır ve %13.3’ ünü S. aureus oluşturmuştur. Özellikle influenza infeksiyonuna
sekonder S. aureus infeksiyonları hastalarda önemli bir mortalite ve morbiditeye yol açmaktadır.
SARS-CoV-2 ile infekte hastalardaysa ikincil S. aureus bakteriyemisinin mortalite üzerindeki etkisi
bilinmemektedir. Bu nedenle hastanemizde yatarak takip edilen COVID-19 tanılı hastalarda sekonder
S. aureus bakteriyemisinin sıklığının saptanması, hastaların klinik özelliklerinin değerlendirilmesi,
mortalite oranlarının ve mortalite risk faktörlerinin saptanması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Mart 2020 ve Şubat 2022 arasında hastanemizde S. aureus bakteriyemisi
nedeniyle takip edilen hastalar retrospektif olarak bakteriyemi öncesi COVID-19 geçirme durumuna
göre iki gruba ayrıldı.

Bu iki grubun klinik özellikleri, mortalite risk faktörleri ve oranları

değerlendirildi. COVID-19 geçirmiş hastalarda S. aureus bakteriyemisi sıklığı saptandı. Hastalara ait
demografik, klinik, laboratuvar verileri hasta dosyaları ve hastane sisteminden elde edildi. Birincil
sonlanım noktası, COVID-19 ve S. aureus bakteriyemisi olan hastaların 14 günlük ve 28 günlük
hastane ölüm oranlarını tanımlamaktı. İkincil sonlanım noktası ise bu hastalarda 14 günlük ve 28
günlük hastane mortalitesinin öngörücülerini belirlemekti.
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Bulgular: Çalışmaya 98 hasta dahil edildi. Hastaların %56.1’ i erkek, ortanca yaş 67 (51-76) idi. En
sık eşlik eden yandaş hastalıklar sırasıyla hipertansiyon, diyabetes mellitus ve koroner arter
hastalığıydı. Doksan sekiz hastanın 44 (%44.9)’ ü COVID-19 geçirmişti, 40 (%41.2) hastada
bakteriyemi COVID-19 geçirdikten sonra gelişmişti. COVID-19 sonrası bakteriyemi gelişen 16
(%51.6) hasta ilk 14 günde (p=0.16), 23 (%56.1) hasta ilk 28 günde ölmüştü (p=0.01). COVID-19
geçirenlerin %39.7’ sinde akciğer tutulumu vardı; akciğer tutulumu 14 ve 28 günlük mortalite
üzerinde etkili bulundu (p=0.004, p=0.001). Empirik tedavi başlanan 91 hastanın 70 (%76.9)’inde
başlanan tedavi uygundu, 26 (%27.1) hastada eskalasyon yapılmıştı. Tedavi değişikliği yapılana
kadar geçen sürenin 28 günlük mortalite üzerine etkisi istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.017).
Takiplerinde yoğun bakım ihtiyacı gelişen 25 (%25.5) hastanın 19 (%45.2)’ u 28 gün içerisinde
ölmüştü (p=0.001). Saptanabilen en sık odaklar kateter (%45.3) ve akciğerdi (%28.3). Hastalarda
Metisiline dirençli S. aureus sıklığı %41.8 idi. Etkin antibiyotik kullanım süresi ve hastanede yatış
süresinin hem 14 günlük hem de 28 günlük mortaliteyi etkilediği görüldü (p=0.001, p=0.001).
COVID-19 tanısından bakteriyemi saptanana dek geçen ortanca süre 10.5 (1.5- 18) gündü. Yapılan
multivaryant lojistik regresyon analizinde 14 ve 28 günlük mortalite için bağımsız risk faktörleri
Pitt bakteriyemi skoru ve COVID-19 akciğer tutulumunun şiddeti (orta-ağır tutulum) olarak
bulundu.

İrdeleme: Solunum yolu viral etkenlerinin çeşitli immün mekanizmalarla sekonder bakteriyel
infeksiyonlara yatkınlık oluşturduğu, COVID-19 tanısına sahip hastaların mortalitelerini etkileyen
risk faktörleri arasında gelişen sekonder infeksiyonlara bağlı ölüm ve ventilatörle ilişkili pnömoni
geliştiği bildirilmiştir. Koinfeksiyonlar uzun süreli hastane yatışlarına neden olmuş, hasta prognozunu
ve tedavi sürecini etkilemiştir.
Ağır ve kritik COVİD-19 hastalarında ortaya çıkan sekonder infeksiyonlarda konakla patojen
arasındaki ilişki önemlidir. Virusun virulans faktörleri, immün cevaptaki düzensizlik ve viral
pnömoni sırasında mikrobiyotadaki bozulma sekonder infeksiyonların gelişiminde etkilidir.
Mikrobiyomdaki değişim ve bakteriyel virulans faktörleri SARS-CoV-2’ye immün cevabı
136

değiştirmekte, virus titresinde artışa sebep olmakta; ağır ve kritik hastalarda mortalite artışına sebep
olabilmektedir. Bununla birlikte, COVID-19 kritik hastalarda yoğun bakımda invazif girişimlerin
(intübasyon, kateterizasyon gibi) sekonder bakteriyel infeksiyon gelişimi için risk faktörü
oluşturduğu aşikardır. COVID-19 hastaları için kullanılan immünosupresif ajanların da risk faktörü
olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: COVID-19, Staphylococcus aureus, bakteriyemi, sekonder infeksiyon, mortalite
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14 günlük
Toplam

Parametreler
Cinsiyet, n
(%)

Erkek
Kadın

Sağkalım

16 (51.6)

39 (58.2)

43 (43.9)

15 (48.4)

44 (44.9)

14 (51.4)

Yaşlı

54 (55.1)

17 (48.6)

37 (55.2)

Yok

12 (12.2)

3 (9.7)

9 (13.4)

Erişkin

Yaş, n (%)
Komorbidite,

55 (56.1)

Ölüm

28 (41.8)

(44.8)

Var

86 (87.8)

28 (90.3)

58 (86.6)

Santral
kateter
varlığı, n (%)
Mekanik
ventilasyon,
n (%)
COVID-19
geçirme, n
(%)
COVID-19
sonrası
bakteriyemi,
n (%)

Yok

49 (50)

17 (54.8)

32 (47.8)

COVID-19
BT tutulumu,
n (%)
Empirik
tedavi
uygunluğu, n
(%)
Eskalasyon, n

Var

49 (50)

14 (45.2)

35 (52.2)

Yok

83 (84.7)

24 (77.4)

59 (88.1)

Var

15 (15.3)

7 (22.6)

8 (11.9)

Yok

54 (55.1)

14 (45.2)

40 (59.7)

Var

44 (44.9)

17 (54.8)

27 (40.3)

Yok

57 (58.8)

15 (48.4)

42 (63.6)

40 (41.2)

16 (51.6)

24 (36.4)

Yok

59 (60.2)

14 (45.2)

45 (67.2)

Hafif

13 (13.3)

3 (9.7)

10 (14.9)

Orta

16 (16.2)

6 (19.4)

10 (14.9)

Ağır

10 (10.2)

8 (25.8)

2 (3)

21 (23.1)

9 (32.1)

12 (19)

Var

70 (76.9)

19 (67.9)

51 (81)

Yok

70 (72.9)

21 (67.7)

49 (75.4)

Var

26 (27.1)

10 (32.2)

16 (34.6)

Deeskalasyon
, n (%)

Yok

72 (75.8)

26 (86.7)

46 (70.8)

Var

23 (24.2)

4 (13.3)

19 (29.2)

YBÜ yatışı, n

Yok

73 (74.5)

19 (61.3)

54 (80.6)

(%)

Var

25 (25.5)

12 (38.7)

13 (19.4)

Odağın
saptanması, n
(%)

Yok

44 (44.9)

11 (35.5)

33 (49.3)

n (%)

0.97

0.6

0.52

0.17

0.18

0.16

0.004

Sağkalım

22 (52.4)

33 (58.9)

20 (47.6)

23 (41.1)

15 (35.7)

29 (51.8)

27 (64.3)

27 (48.2)

3 (7.1)

9 (16.1)

39 (92.9)

47 (83.9)

21 (50)

28 (50)

21 (50)

28 (50)

32 (76.2)

51 (91.1)

10 (23.8)

5 (8.9)

19 (45.2)

35 (62.5)

23 (54.8)

21 (37.5)

18 (43.9)

39 (69.6)

23 (56.1)

17 (30.4)

18 (42.9)

41 (73.2)

4 (9.5)

9 (16.1)

11 (26.2)

5 (8.9)

9 (21.4)

1 (1.8)

0.17

13 (34.2)

8 (15.1)

25 (65.8)

45 (84.9)

0.43

27 (64.3)

43 (79.6)

15 (35.7)

11 (20.4)

0.09

35 (85.4)

37 (68.5)

6 (14.6)

17 (31.5)

0.04

23 (54.8)

50 (89.3)

19 (45.2)

6 (10.7)

0.2

18 (42.9)

26 (46.4)

24 (57.1)

30 (53.6)

14 (58.3)

1 (3.4)

5 (20.8)

19 (65.5)

3 (12.5)

2 (6.9)

Var

54 (55.1)

20 (64.5)

34 (50.7)

Akciğer

15 (28.3)

11 (55)

4 (12.1)

Kateter

24 (45.3)

4 (20)

20 (60.6)

Endokardit

5 (9.4)

3 (15)

2 (6.1)

Diğer

9 (17)

2 (10)

7 (21.2)

2 (8.3)

7 (24.1)

28 (28.6)

8 (25.8)

20 (29.9)

10 (23.8)

18 (32.1)

Toplum

Bakteriyemi,

0.54

Ölüm

p
değeri
0.52

0.11

0.18

1

0.04

0.9

0.01

0.001

Yok

(%)

Odak, n (%)

p değeri

30

n (%)

Var

28 günlük

kaynaklı
Sağlık
bakımıyla

0.002

0.68
70 (71.4)

23 (74.2)

47 (70.1)

57 (58.2)

15 (48.4)

42 (62.7)

0.03

0.09

0.06

0.001

0.73

0.001

0.37
32 (72.6)

38 (67.9)

20 (47.6)

37 (66.1)

ilişkili
MSSA

0.18

0.07
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Etken, n (%)

MRSA

41 (41.8)

16 (51.6)

25 (37.3)

Tedavi
yanıtsızlığı, n
(%)
Diyabetes
mellitus, n
(%)
Hipertansiyo

Yok

76 (77.6)

13 (41.9)

63 (94)

Var

22 (22.4)

18 (58.1)

4 (6)

Yok

55 (56.1)

16 (51.6)

29 (58.2)

Var

43 (43.9)

15 (48.4)

28 (41.8)

Yok

41 (41.8)

12 (38.7)

29 (43.3)

Var

57 (58.2)

19 (61.3)

38 (56.7)

Yok
Ciddi kronik
böbrek
Var
yetmezliği, n
(%)
Yok
Koroner arter
hastalığı, n
Var
(%)
Yaş, yıl ortanca (IQR)

67 (68.4)

21 (67.7)

46 (68.7)

n, n (%)

0.001

0.67

0.54

22 (52.4)

19 (33.9)

21 (50)

55 (98.2)

21 (50)

1 (1.8)

21 (50)

34 (60.7)

21 (50)

22 (39.3)

15 (35.7)

26 (46.4)

27 (64.3)

30 (53.6)

30 (71.4)

37 (66.1)

12 (28.6)

19 (33.9)

26 (61.9)

37 (66.1)

16 (38.1)

19 (33.9)

68 (59-77)

63 (48-76)

37.4 (36.8-

37.5 (36.8-

37.5)

38.1)

0.93
31 (31.6)

10 (32.3)

21 (31.3)

63 (64.3)

18 (58.1)

45 (67.2)
0.38

0.001
0.29

0.29

0.57

0.67

35 (35.7)

13 (41.9)

22 (32.8)

67 (51-76)

65 (55-72)

67 (49-79)

0.74

37 (37-37.5)

37.4 (36.8-38)

0.001

110 (100-120)

0.002

100 (90-115)

110 (110-120)

0.001

0.18

Vücut sıcaklığı (°C),
ortanca (IQR)

37.2 (36.8-

Tansiyon (mmHg), ortanca

110 (100-

100 (85-

120)

115)

20 (20-24)

24 (20-30)

20 (18-24)

0.002

24 (20-30)

20 (18-23)

0.002

10 (1.5-13)

14.5 (1.5-27)

0.216

10 (1-18)

14 (2-29)

0.32

2 (2-4)

2 (2-2)

2 (2-4)

0.11

2 (2-2)

2 (2-4)

0.016

11.5 (4-20)

10 (3-18)

14 (6-20)

0.12

10 (3-19)

13.5 (7-20)

0.22

6 (3-15)

6 (3-11)

6 (4-16)

0.41

5.5 (3-10)

6 (4-16)

0.16

11 (7-19)

4.5 (1-7)

14 (10-21)

0.001

6 (2-11)

14 (10-23)

0.001

4 (2-6)

4 (2-5)

4 (2-6)

0.43

4 (3-5)

4 (2-6)

0.89

0 (0-1)

1 (0-1)

0

0.19

0 (0-1)

0

0.08

0 (0-2)

2 (0-8)

0 (0-1)

0.001

2 (0-6)

0 (0-1)

0.001

101 (47-

114 (53-

193)

225)

86 (41-181)

0.29

112 (53-225)

86 (40-176)

0.19

(IQR)

38)

0.001

Dakika solunum sayısı,
ortanca (IQR)
COVID-19 tanısından
bakteriyemi saptanana

10.5 (1.5-

kadar geçen süre, gün,

19)

ortanca (IQR)
Üreyen kan kültürü şişesi
sayısı, ortanca (IQR)
Kan kültürü alındıktan
üreme olan saate kadar
geçen süre, ortanca (IQR)
Empirik antibiyotik
başlanmasına kadar geçen
süre, saat, ortanca (IQR)
Etkin antibiyotik kullanım
süresi, gün, ortanca (IQR)
Charlson komorbidite
indeksi, ortanca (IQR)
Glascow koma skoru,
ortanca (IQR)
Pitt bakteriyemi skoru,
ortanca (IQR)
C-reaktif protein (mg/lt),
ortanca (IQR)
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Prokalsitonin (ng/ml),
ortanca (IQR)

1.7 (0.3-7.3)

1.9 (0.3-5.5)

1.2 (0.3-8)

0.82

1.4 (0.2-3.9)

1.7 (0.3-9)

0.35
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[SS-26]
Demir Eksikliği Parametreleri İle TSH, serbest T4, T3/T4 Arasındaki İlişki

Damla Gül Çetin, Mehmet Çetin
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Amaç: Yetişkinlerde, aneminin en sık görülen nedeni demir eksikliğidir. Temel olarak, demir,
oksijenin taşınması ve depolanması ile birlikte büyüme-gelişme, bağışıklık, kas-kemik gücü ve sinir
sistemi ile ilgili diğer birçok metabolik fonksiyon için gereklidir. Bu nedenle demir eksikliğinde,
birçok sistem etkilenebilir ve demir eksikliği anemisine (DEA) sahip bireyler geniş yelpazede
semptomlara sahip olabilirler. Bununla birlikte, daha önce yapılan çalışmalarda ayrıca, demir
eksikliğinin tiroid hormon metabolizmasını bozabileceği öne sürülmüş olup, yapılan çalışmaların
büyük çoğunluğu pediatrik yaş grubu ve gebe kadınları kapsamaktadır. Biz, bu çalışmamızda, İç
Hastalıkları servisine herhangi bir sebeple interne edilmiş olan DEA tanılı hastaların demir eksikliği
parametreleri ile tiroid fonksiyon testleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktayız.
Gereç-Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, Ocak 2022 ve Haziran 2022 tarihleri arasında hastanemiz
İç Hastalıkları servisinde demir eksikliği anemisi tanısıyla interne edilen 38 hasta yer aldı.
Çalışmamıza 18 yaşından büyük, demir eksikliği anemisi olan hastalar dahil edildi. Malignite,
sistemik enfeksiyon, sepsis, solunum yetmezliği gibi ciddi hastalıklar nedeniyle interne edilmiş olan,
tiroid fonksiyonlarını etkileyen ilaç kullanan (levotiron, amiodaron, metimazol) ve tiroid bezine
spesifik hastalıkları olan (Hashimoto, Graves, subakut tiroidit) katılımcılar çalışma dışında bırakıldı.
Hastaların demografik verileri(yaş, cinsiyet) yanısıra takipleri sırasında istenen rutin tetkikler
arasında bulunan Hbg, Hct, Mcv, Ferritin, TSH, sT3, sT4, sT3/sT4 değerleri kayıt altına alındı.
İstatistiksel analiz için SPSS 15.0 for Windows programı kullanıldı. İstatistiksel alfa anlamlılık
seviyesi p˂0,05 olarak kabul edildi.
Bulgular: Çalışmamıza dahil edilen hastaların yaş ortalaması 60,1±21,5 idi. 12 (32,4) kişi erkek ve
25 (67,6) kişi kadın idi. Hastaların laboratuvar verileri Tablo 1’de özetlendi. Yapılan analizlerde
Ferritin düzeyi ile sT3 ve sT3/sT4 değerleri arasında negatif yönde orta düzeyde istatistiksel olarak
anlamlı ilişkili saptandı (p=0,016 p=0,039). Ferritin düzeyi ile sT4, TSH düzeyi arasında anlamlı
ilişki saptanmadı (0,765, 0,934).
Sonuç: Tiroid hormonlarının hem sentezi hem de metabolizması için birçok eser element görev
almaktadır. Bunların başında, iyot ve selenyum direkt olarak tiroid hormon organifikasyonunda yer
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alırken, demir, çinko ve bakırın tiroiddeki rolleri daha az tanımlanmıştır. Literatürde, hem
hayvanlarda hem insanlarda yapılan çalışmalarda, demir eksikliğinin düşük sT3 seviyeleri ile
ilişkilendirildiğini görmekteyiz. Bunun aksine, bizim çalışmamızda düşük ferritin düzeyi ile sT3, sT4
ve TSH seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. Öte yandan, demir; iyot ve selenyum
gibi tiroid hormon metabolizmasında yer alan enzimlerde meydana gelen spesifik değişikliklerle
ilişkilendirilememiştir. Ayrıca, demir eksikliğinin tiroid hormonlarında yaptığı düşünülen
patolojinin, demir eksikliğinin direkt mi yoksa demir eksikliğine sebebiyet veren sekonder sağlıksız
durumun indirekt bir sonucu mu olduğu net olarak belirlenememektedir. Bu doğrultuda, demir
eksikliği ve tiroid fonksiyon testleri arasındaki ilişki hakkında daha güvenilir kanıtlar vermek adına
geniş

çaplı,

uzun

süreli,

çok

merkezli

çalışmalara

ihtiyaç

olduğunu

düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Anemi, Ferritin, sT3, sT4, TSH

Tablo 1
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[SS-28]
ANTERİOR SERVİKAL OSTEOFİTLERİN NEDEN OLDUĞU DİSFAJİ: NADİR
GÖRÜLEN BİR KLİNİK ANTİTE
Tuna Demirbaş

Amaç:
Disfaji ya da yutma güçlüğü insidansı yaş ile artan rahatsız edici bir semptomdur. Anterior
servikal osteofitler çok nadiren disfajiye neden olabilmektedir. Baryumlu özofagus pasaj grafisi
servikal osteofitlerin neden olduğu darlığı göstermede en iyi görüntüleme yöntemidir.
Bu çalışmada disfajinin ayırıcı tanısında anterior servikal osteofitlerin de göz önünde
bulundurulması gerektiğinin altını çizmek amaçlanmıştır.
Yöntem-Gereçler:
Ocak 2019 ve Aralık 2019 tarihleri arasında kliniğimize yutma güçlüğü şikayeti ile başvuran
olgularda disfaji etiyolojisi araştırılması amacıyla gerçekleştirilen baryumlu özofagus pasaj grafileri
lateral radyogramlarda darlığa neden olan anterior servikal osteofitler açısından retrospektif olarak
tekrar değerlendirilmiştir.
Bulgular:
Disfaji şikayeti bulunan ve yaşları 37 ile 80 arasında değişen (ortalama yaş: 58,5 ±13,5 yıl)
toplam 16 olguda anterior servikal osteofitler altta yatan patoloji olarak tespit edilmiştir. Olguların
6’sı kadın ve 10’u erkek olup kadın-erkek oranı 1:2 olarak saptanmıştır. Anterior servikal osteofit
oluşumuna en sık servikal spondilozun (n: 11, %68,75) neden olduğu tespit edilmiştir (Resim 1). 4
olguda (%25) diffüz idiopatik skeletal hiperostozis (DISH) (Resim 2) ve 1 olguda (%6,25) ankilozan
spondilit anterior servikal osteofit oluşumuna neden olmuştur. En sık C5-C6 seviyesindeki (%37,5)
anterior servikal osteofitlerin semptomlara neden olduğu saptanmıştır (Resim 3). Disfajiye neden olan
diğer osteofitler sırasıyla C4-C5 (%31,25), C3-C4 (% 25) ve C6-C7 (% 6,25) düzeylerinde
saptanmıştır. Osteofit boyutu ve disfaji şiddeti arasında bir korelasyon saptanmamıştır. Fakat disfaji
şiddetinin yaş ile arttığı gözlenmiştir.
Tartışma ve Sonuç:
Disfaji tedavi edilmediği takdirde istenmeyen kilo kaybına, malnütrisyona, dispneye ve
aspirasyon pnömonisine neden olabilen ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir semptomdur (1).
Anterior servikal osteofitler, genellikle asemptomatik olmakla beraber, çok nadiren disfajiye neden
olabilmektedirler (1- 4). Servikal vertebraların anterior kenarı hipofarenks ve özofagus ile yakın
ilişkide olduğu için özellikle C3-C6 düzeylerinden kaynaklanan osteofitler özofagusta mekanik
basıya neden olabilmektedir. Ayrıca özofagus çevresinde gelişen inflamatuar reaksiyonlar da
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lümendeki obstrüksiyona katkıda bulunmaktadır (3, 5, 6). Literatürde, bu çalışmada saptandığı gibi,
anterior servikal osteofitlerin erkeklerde daha sık disfajiye neden olduğu bildirilmiştir (5).
Sonuç olarak, disfaji ayırıcı tanısında bu nadir görülen klinik antite de göz önünde
bulundurulmalıdır. Baryumlu özofagus pasaj grafileri özofagusta obstrüksiyona neden olan anterior
servikal osteofitlerin gösterilmesinde tercih edilmesi gereken görüntüleme yöntemidir.
Anahtar Kelimeler: Baryum, Disfaji, Osteofit, Servikal
Referanslar:
1. Lecerf P, Malard O. How to diagnose and treat symptomatic anterior cervical osteophytes? Eur
Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis 2010;127(3):111–116
2. Seidler TO, Pèrez Alvarez JC, Wonneberger K, Hacki T. Dysphagia caused by ventral osteophytes
of the cervical spine: clinical and radiographic findings. Eur Arch Otorhinolaryngol
2009;266(2):285–291
3. Granville LJ, Musson N, Altman R, Silverman M. Anterior cervical osteophytes as a cause of
pharyngeal stage dysphagia. J Am Geriatr Soc 1998;46(8):1003–1007

4. Maiuri F, Stella L, Sardo L, Buonamassa S: Dysphagia and dyspnea due to an anterior cervical
osteophyte. Arch Orthop Trauma Surg 2002;122:245–7

5. Verlaan JJ, Boswijk PF, de Ru JA, Dhert WJ, Oner FC. Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis of
the cervical spine: an underestimated cause of dysphagia and airway obstruction. Spine J
2011;11(11):1058–1067
6. Curtis JR, Lander PH, Moreland LW. Swallowing difficulties from “DISH-phagia.”. J Rheumatol
2004;31(12):2526–2527
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Resim 1: Servikal spondilozun neden olduğu orta derecede disfaji şikayeti olan 47 yaşındaki kadın
olgu. Anterior servikal osteofitin C6-C7 düzeyinde neden olduğu mekanik kompresyonun yanı sıra
osteofitin tetiklediği özofagus çevresindeki inflamatuar reaksiyonların ve/veya musküler spazmların
disfajiye katkıda bulunduğu düşünülmektedir.

Resim 2: Diffüz idiopatik skeletal hiperostozis (DISH) tanısıyla takip edilen ve ağır disfaji şikayeti
olan 73 yaşındaki kadın olguda özofagusa posteriordan bası yapan büyük anterior servikal osteofiti
gösteren lateral projeksiyonda baryumlu özofagus pasaj grafisi.
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Resim 3: Disfaji şikayeti ile başvuran 41 yaşındaki erkek olguda C5-C6 seviyesindeki anterior
servikal osteofitin özofagus lümeninde neden olduğu darlığı gösteren lateral projeksiyonda
baryumlu özofagus pasaj grafisi.
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[SS-29]
MİDE KANSERLERİNİN YERLEŞİM YERİNE GÖRE PREDİKTİF ANALİZİ
Alp Ömer Cantürk, Şeref Erdoğan, Hasan Yılmaz, Kaan Hüsemoğlu, Ömer Faruk Kandaz, Doğan
Yıldırım, Fazilet Erözgen, Muzaffer Akıncı

Amaç
Mide kanserleri dünya çapında en yaygın kanserlerden biridir. Mide kanseri insidansı coğrafi bölgeye
göre değişiklik göstermektedir(1).Kanserlerin %70’inden fazlası sınırlı kaynaklara sahip ülkelerde
meydana gelmektedir. H.pylori ve tedavisinin bulunmasının ardından mide kanserlerinin insidansı
global olarak düşüş gösterse de mide kardiya kanserlerinin insidansı yıllar içerisinde diğer
bölgelerdeki kanserlere göre artış göstermiştir(2). Mide kanseleri midenin farklı lokalizasyonlarında
yerleim gösterebilir ve yerleşim yerine göre hastalığın seyri değişkenlik gösterebilir. Lauren
sınıflamasına göre intestinal tip mide kanserleri erkek ve ileri yaş hastalarda sık görülürken, diffüz
tip mide kanserleri her iki cinsiyette eşit ve daha genç yaş grubunda görülmektedir, ayrıca daha kötü
prognozludur(3). Bu çalışmadaki amacımız kendi serimizdeki mide kanserlerinin prediktif analizini
yaparak klinik, patolojik ve prognostik açısından farklılıkları değelendirmektir.
Yöntem
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde Ağustos 2019-Ağustos 2022
tarihleri arasında mide kanseri nedeniyle opere edilen 85 olgu değerlendirmeye alındı. Olgular
kardiya(Grup 1), korpus(Grup 2), antrum(Grup 3) ve pilor(Grup 4) tümörü olacak şekilde
gruplandırıldı. Fundus tümörleri kardiya grubuna dahil edildi. Olgular demografik özellikleri,
ameliyat ve yatış süreleri cerrahi ve patolojik verileri açısından karşılaştırıldı.
Bulgular
Toplamda 57 erkek, 28 kadın hasta opere edildi. Hastaların yaş ortalaması 63,7±11,7 (28-91) olarak
saptandı. 41 subtotal, 38 total, 2 near total, 2 proksimal gastrektomive 2 wedge rezeksiyon cerrahisi
uygulandı. Kanserler 21 kardiya, 2 fundus, 22 korpus, 30 antrum, 10 pilor yerleşimliydi. Nihai
patolojiler incelendiğinde 60 adenokarsinom, 9 poorly koheziv karsinom, 6 gastrointestinal stromal
tümör, 5 nöroendokrin tümör, 2 mikst tip karsinom, 1 kolon adenokarsinom metastazı, 1 kronik
inflamasyon ve 1 neoadjuvan sonrası rezidü tümör saptanmayan hasta mevcuttu. Operasyon süresi
ortalama 244,8±69,7 (117-540) dakika olarak saptandı. Gruplar arasında süre açısından istatistiksel
fark saptanmadı(p: 0,926). Hastaların yatış günü ortalama 11,1±7,6 (5-53) gün olarak saptandı.
Gruplar arasında yatış günü açısından istatistiksel fark saptanmadı(p: 0,271). Operasyon
materyallerinde çıkarılan lenf nodu sayısı ortalama 22,6±15,7 (0-86) olarak saptandı. Gruplar arası
lenf nodu sayısında istatistiksel fark saptanmadı(0,516).
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Sonuç
Kliniğimizdeki 3 yıllık vaka serilerinin incelenmesi sonucu yapılan prediktif analizde kanserler
yerleşim yerine göre gruplandırılarak incelendi. Gruplar arasında demografik özellikler, ameliyat ve
yatış süreleri ve patolojik lenf nodu eksizyonu açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Bu da
göstermektedir ki kanserlerin yerleşim yerinden bağımsız olarak kliniğimizde cerrahi prosedürler
rutin ve standart bir şekilde yapılmaktadır. Bu yazı ile mide kanserlerinin yerleşim yerine göre
analizini sunarak literatüre katkı sağlamayı amaçladık.
Anahtar Kelimelerler
mide kanseri, prediktif analiz, nöroendokrin tümör, gastrointestinal stormal tümör, adenokanser,
poorly koheziv karsinom
Kaynakça
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[SS-30]
KARDİYAK MRG İLE MYOKARDİYAL FİBROZİSİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tuba Selçuk Can, Barış Güven, Sevim Özdemir, Rüştü Türkay

Amaç:
Myokardiyal fibrozis myokardiyum içinde ekstraselüler matriksin birikmesi ile karakterizedir.
Normal

myokardiyumda

ekstraselüler

matriks

myositler

arasındaki

sıkı

bağlantıların

organizasyonunda, kontraktil gücün ve elektrik sinyallerinin iletilmesinde temel rol oynar. Fibrozis
ekstraselüler boşluğun artmasına neden olarak hem kas dokusunun yapısal bütünlüğünü hem de
myokardiyumun elektriksel iletkenlik özelliklerini etkiler. Myokardiyal fibrozis kalp yetmezliğinin
hem bir nedeni hem de sonucudur. Suyun T1 değeri Gadolinyum varlığında saf suya göre daha
düşüktür. Hastaya ekstraselüler kontrast madde enjekte edildiğinde Gadolinyum ekstraselüler boşluğa
yayılır ancak dokulara penetre etmez. Nekroz ve fibrozis alanları sağlıklı myokardiyuma göre daha
fazla su içeriğine sahip olduğundan ve bu alana kontrast geçişinin ve kontrasttan yıkanmasının görece
daha yavaş olması nedeniyle kontrast sonrası T1 görüntülerde skar ve nekroz alanları daha parlak
alanlar şeklinde görülür.
Çalışmamızda Radyoloji Kliniğimizde farklı endikasyonlarla çekilmiş olan kontrastlı kardiyak MRG
tetkiklerinde saptanan skar dokularının özelliklerini paylaşmayı amaçladık.
Gereç-Yöntem
Mart 2021-Temmuz 2022 tarihleri arasında farklı ön tanılarla çekilmiş olan 121 kardiyak MRG tetkiki
arasından skar dokusunun saptanması için kontrastlı olarak çekilen 98 kardiyak MRG çalışmaya dahil
edildi. Tüm MRG tetkikleri 1.5-Tesla MRG cihazı (Achieva, Philips Medical Systems, Best, The
Netherlands) ile yapıldı. Morfolojik ve fonksiyonel değerlendirme için 2-oda, 4-oda ve kısa aks cine
SSFP sekanslar kullanıldı. Fibrozis varlığının değerlendirilmesi için intravenöz Gadolinium
enjeksiyonu sonrasında myokardın baskılandığı kısa aks ve 4-oda PSIR sekanslar kullanıldı.
Bulgular
Çalışmaya dahil edilen hastaların 47’sinde hipertrofik kardiyomiyopati (HKMP), 6’sında dilate
kardiyomyopati (DKMP), 7’sinde aritmojenik sağ ventrikül displazisi (ARVD), 13’ünde myokardit
öyküsü, 7’sinde sol dal bloğu (LBBB), 18’inde sarkoidoz ön tanıları mevcuttu. Bu hastalardan HKMP
hastalarının 28’inde, DKMP’li hastaların 2’sinde, myokardit hastalarının 6’sında, sarkoidoz
hastalarının 9’unda, LBBB’lu hastaların ise 3’ünde myokardiyumda farklı paternlerde skar ile
uyumlu kontrast tutulumları görüldü. Skar dokusu saptanan 47 hastanın 28’inde ejeksiyon fraksiyonu
%40’ın altında 19’unda ise %40-50 arasında idi.
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Tartışma
Replasman myokard fibrozisi akut myokard enfarktının sonucu olarak myosit nekrozunu takiben
myokardiyumda makroskobik fibrozis görülmesidir. Myosit ölümü kardiyak fibroblastları aktive
ederek bir inflamatuar yanıt oluşturur. Noniskemik durumlarda tekrarlayan toksik maruziyetler
hücresel apoptozise ve inflamatuar cevaba dolayısıyla kollajenöz skar oluşumuna neden olabilir.
Benzer süreçler hipertrofik kardiyomyopati, ve amiloidoz gibi infiltratif interstisyel hastalıklarda da
görülebilir. Fibrotik büyümede artış ventrikülde sertleşmeye ve dolayısıyla diyastolik ve takiben
sistolik disfonksiyona neden olur. Fibrozis ayrıca myokardın elektriksel ileti özelliklerini de bozarak
aritmi ve dissenkron harekete yolaçar.
Ekstraselüler matriksteki fibrotik değişiklikler myokard hasarından hemen sonra meydana gelen
iyileşme sürecinin bir parçasıdır. Ancak myokarddaki bu fibrotik sürecin uzaması miyokardda
sertleşmeye ve dolayısıyla sistolik ve diyastolik disfonksiyona, aritmogenezise neden olabilir.
Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) myokardiyal dokuda gadolinyumlu kontrast
maddenin birikmesi sayesinde myokardiyal fibrozisin doğru ve kolay bir şekilde saptanmasına ayrıca
yaygınlığının da değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Yaklaşık 8. Dakikadan sonra alınan geç
kontrastlı görüntüler geleneksel anlamda iskemik kalp hastalıklarının değerlendirilmesinde
kullanılıyor olsa da noniskemik kardiyomyopatilerde de kullanımı giderek artmaktadır. Geç kontrastlı
görüntüler fonksiyon kaybının kantifikasyonundan, iskemik ve noniskemik sebeplerin birbirinden
ayrılması ve noniskemik durumlarda farklı kontrastlanma paternleri sayesinde ayırıcı tanının
daraltılmasına ve hatta endomyokardiyal biyopsiye kılavuzluk etmek gibi amaçlara kadar geniş bir
kullanım alanına sahiptir. İskemil kardiyomyopatilerde kontrast tutulumu daha çok vasküler dağılıma
uygun şekilde subendokardiyal ya da transmural şekildedir. Eğer subendokardiyal kontrastlanma
vasküler bir sulama alanına uymuyorsa amiloidoz gibi diğer sebepler ayırıcı tanıda düşünülmelidir.
Subepikardiyal bir kontrastlanma ise yüksek olasılıkla myokarditi düşündürmektedir. Myokardit ve
infiltratif kardiyomyopatiler midinterventriküler septumda geç kontrastlanmaya neden olsalar da
kontrastlanma sadece bu alanda sınırlı kalmaz ve myokardiyumun diğer alanlarında daha belirgin
şekilde görülür. Geç kontrastlanma midinterventriküler septumdaki mesokardiyuma sınırlı olduğunda
ise hipertrofik ve dilate kardiyomyopatiler akla gelmelidir. Amiloidoz ve myokardit dışında yamasal
tarzda kontrast tutulumuna neden olan bir diğer sebep de sarkoidozdur.
Sonuç:
İskemik kardiyomyopatiyi klinik olarak ayırmak daha kolay olsa da noniskemik kardiyomyopatilerde
başlangıç semptomları oldukça silik olup birbirleriyle karışabilmektedir. Geç kontrastlı MR
görüntülemenin tanı, karakterizasyon ve ayırıcı tanıdaki değeri giderek artmaktadır. Myokardiyal
fibrozisin saptanması risk sınıflamasına, tedaviyi yönlendirmeye yardımcı olur ayrıca fibrozisi
başlatan ve ilerleten mekanizmanın anlaşılmasına katkı sağlayarak yeni antifibrotik tedavilerin
şekillendirilmesine olanak sağlar.
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Kliniğimizdeki kardiyak MRG deneyimimizde de farklı etiolojiler neticesinde myokardiyumda farklı
paternlerdeki kontrast tutulumu gösteren skar dokularını ve bunların yaygınlığı ile yapılan
fonksiyonel ölçümler sayesinde diyastolik ve sistolik disfoksiyonları gösterdik.
Anahtar kelimeler: kardiyak MRG, myokadiyal fibrozis, skar

Şekil a: Myokardit sekeli olarak subepikardiyal kontrast tutulumu, b: İnferior MI hastasındakalp
inferior duvarında apikal ve mid seviyede subendokardiyal bazal seviyede ise transmural kontrast
tutulumu, c,d: Hipertrofik kardiyomyopatili hastada papiller kaslarda (c) ve midinterventriküler
septumda (d) fibrozis ile uyumlu kontrast tutulumları, e: Fabry hastalığında mid anterolateral duvarda
midmyokadiyal kontrast tutulumu.
Referanslar:
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[SS-31]
İmmunoterapi ve Hedefe Yönelik Tedavi Çağında Opere Lokal İleri Deri Malign Melanom
Hastalarında Adjuvan Tedavilerin Sağkalıma Katkısı: Toplum Tabanlı Çalışma (SEER
Analizi)
Emre Yekedüz
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji
Bölümü, Ankara

Giriş
İmmün denetim noktası inhibitörlerinin ve BRAF mutant hastalarda BRAF+MEK inhibitörlerinin
kullanımı ile metastatik deri malign melanom hastalarında sağkalımda önemli ilerlemeler
kaydedilmiştir.[1] Tümörün tamamen eksize edildiği yüksek riskli hastalarda nüks riski nedeni ile
adjuvan dönemde uzun süre interferon kullanılsa da sonuçlar yüz güldürücü değildi.[2] İmmün
denetim noktası inhibitörleri ve BRAF+MEK inhibitörlerinin metastatik malign melanom
hastalarındaki başarısından sonra, 2015 yılında ipilimumab lokal ileri opere deri malign melanom
hastalarında adjuvan dönemde kullanım için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından
onaylanmıştır. Ardından 2017 yılında nivolumab, 2018 yılında dabrafenib+trametinib ve 2019 yılında
pembrolizumab bu alanda FDA onayı almışlardır.[3] Bu çalışmada immunoterapi ve hedefe yönelik
tedavilerin adjuvan deri malign melanomu tedavisinde kullanıldığı ilk dönem olan 2015 yılı öncesi
ve sonrası sağkalımdaki değişimin toplum tabanlı kanser veri tabanı olan "Surveillance,
Epidemiology, and End Results (SEER)" verileri ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem
Araştırma için SEER veri tabanı incelendi ve 2010 yılı ve sonrasında opere edilmiş ve hastalık nüksü
için yüksek riskli olan evre IIIB-IIIC deri malign melanom hastaları araştırmaya dahil edildi. Hastalar,
2010-2014 ve 2015-2019 yıllarında tanı alanlar olarak 2 gruba ayrıldı. SEER veri tabanından elde
edilen demografik (yaş, cinsiyet, ırk) ve klinikopatolojik (çıkarılan lenf nodu sayısı, adjuvan
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radyoterapi alma durumu, ülserasyon varlığı, T evresi) veriler analiz edildi. Araştırmanın birincil
sonlanım noktası genel sağkalımdı. Tanımlayıcı istatiksel analizlerde, sürekli değişkenler için ortanca
(çeyrekler arası aralık) veya ortalama (standart sapma), kategorik değişkenler için yüzdeler kullanıldı.
Sağkalım eğrileri Kaplan-Meier ile değerlendirildi ve eğriler log-rank testi ile karşılaştırıldı. Tek
değişkenli analizde anlamlı olan değişkenler ile oluşturulan modeller Cox çok değişkenli regresyon
analiziyle değerlendirildi. Tüm istatistiksel analizler için anlamlılık düzeyi olarak p değeri 0,05
altında olması istatistiksel anlamlı olarak kabul edildi. İstatistiksel analizler SPSS versiyon 20’de
yapıldı.

Bulgular
Araştırmaya toplamda 1079 hasta dahil edildi. Hastaların çoğunluğu erkek (%69,2) hastalardı. 65 yaş
ve üstü hasta oranı %44,2 idi. Hastaların %14,3’ü cerrahi sonrası adjuvan radyoterapi almıştı.
Ülserasyon olan hastaların oranı %58,6 iken T3-4 tümörü olan hasta oranı %66,4 idi. 2015-2019
yıllarında tedavi edilen (n=345) hastalarda ortanca sağkalıma ulaşılamazken, 2010-2014 yıllarında
tedavi edilen hastalarda (n=734) ortanca sağkalım 50 ay (%95 Güven Aralığı (GA):40,0-59,9) olarak
hesaplandı. Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (log rank p=0,001). Yapılan tek
değişkenli analizde kadınlarda erkeklere göre (87 aya karşılık 49 ay, p=0,002), 65 yaş altı hastalarda
65 yaş ve üzeri hastalara göre (65 yaş altı hastalarda ortanca sağkalıma ulaşılamazken 65 yaş ve üzeri
hastalarda 33 ay, p<0,001), 4 ve üzeri lenf nodu çıkarılan hastalarda daha az lenf nodu çıkarılanlara
göre (62 aya karşılık 35 ay, p=0,047), adjuvan radyoterapi alan hastalarda almayan hastalara göre (66
aya karşılık 23 ay, p<0,001), ülserasyon olmayan hastalarda ülserasyon olanlara göre (87 aya karşılık
48 ay, p=0,003) ve T1-2 evre hastalarda T3-4 hastalara göre (82 aya karşılık 48 ay, p=0,009) genel
sağkalım istatistiksel anlamlı olarak daha uzundu. Çok değişkenli sağkalım analizinde (cinsiyet, yaş,
çıkarılan lenf nodu sayısı, radyoterapi varlığı, ülserasyon durumu, T evresini içeren model ile) 20152019 yıllarında tanı alan hastalarda 2010-2014 yıllarında tanı alan hastalara göre ölüm riski daha
düşüktü (Hazard Oranı (HR):0,63 (%95 GA:0,49-0,82), p<0,001).
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Sonuç ve Tartışma
Toplum tabanlı verilere göre, 2015 yılında ilk adjuvan immünoterapinin ve sonrasında BRAF mutant
hastalarda hedefe yönelik tedavilerin FDA tarafından onaylanması ile bu hasta grubunda genel
sağkalımda iyileşme olduğu gözlenmiştir. Araştırmamız bu anlamda literatürdeki ile verilerden birini
sunmaktadır. Bu doğrudan olmayan karşılaştırma sonuçlarına göre immün denetim noktası
inhibitörleri ve BRAF+MEK inhibitörlerinin adjuvan malign melanom hasta grubunda kullanılması
daha önce adjuvan malign melanom tedavisinde kullanılan interferona göre genel sağkalım avantajı
sağlamış olarak görünmektedir. Opere olduktan sonra yüksek riskli hasta gruplarında BRAF
mutasyonu varsa BRAF+MEK inhibitörlerinin kullanımı, BRAF mutasyonu olmayan hastalarda da
immün denetim noktası inhibitörleri kullanımı günümüzde rutin pratikte yerini almıştır.
Araştırmamız toplum tabanlı ve geniş hasta grubunda yapılmış olsa da hastaların hangi tedavileri
aldığının SEER veri tabanında tedavi detaylarının kayıtlı olmaması nedeni ile değerlendirilememesi
araştırmanın en önemli kısıtlılığıdır. Ancak yine de binden fazla hasta ile yapılan ve toplum tabanlı
bir analiz olması nedeni ile gerçek yaşam verilerini sunuyor olması araştırmanın değerini
arttırmaktadır. Sonuç olarak immün denetim noktası inhibitörleri ve hedefe yönelik tedavi ajanlarının
adjuvan malign melanom hastalarında kullanıma girmesi bu hasta grubunda genel sağkalımı
uzatmıştır.

Kaynaklar:
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2. Ives NJ, Suciu S, Eggermont AMM, Kirkwood J, Lorigan P, Markovic SN, Garbe C, Wheatley K,
International Melanoma Meta-Analysis Collaborative G (2017) Adjuvant interferon-alpha for the
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[SS-33]

COVID-19 GEÇİRMİŞ VE GEÇİRMEMİŞ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ COVID-19 RİSK
ETMENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sümeyye Üstün Al1, İlknur Dolu2
1Sağlık

Bilimleri Üniversitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, İstanbul

2Bartın

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Bartın

Amaç:
SARS-CoV-2’nin neden olduğu yeni koronavirüsü hastalığı (COVID-19) salgını hızla tüm dünyaya
yayılarak küresel olarak bir halk sağlığı krizine neden olmuştur(Wu ve McGooan; 2020) ve Dünya
Sağlık Örgütü 11 Mart 2020’de bu salgını bir pandemi olarak ilan etmiştir (Er Zowalaty ve Jarhult;
2020). Sağlık çalışanları, özellikle hemşire/ebe ve hekimler COVID-19 pandemisi ile mücadelede ön
safta görev almaktadır. Bu durum, sağlık çalışanlarının COVID-19 hastalığına yakalanma açısından
en yüksek risk grubu içinde olmasına neden olur (Ali ve ark;2020). Bu nedenle, enfekte olmalarını
önlemek, yüksek bir mücadele gücü ve moral sağlamak için büyük bir zorunluluktur. Enfeksiyonun
sağlık çalışanlarına yayılmasını kontrol etmek için, önce enfeksiyon risk faktörlerinin belirlenmesi
ve daha sonra bu riskleri azaltmak için uygun önlemler alınması oldukça önemlidir ve daha sonra
ortaya çıkabilecek pandemiler için de önemli kanıt oluşturacaktır. Bu bağlamda bu çalışmada,
COVID-19 geçiren ve geçirmeyen sağlık çalışanlarında risk etmenleri olarak COVID-19 korkusu,
virüs epidemiyolojisine bağlı stres, kaygı, iş yükü ve hijyen kurallarına uyum değişkenleri gibi olası
risk faktörlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem:
Araştırma tanımlayıcı, nedensel karşılaştırmalı tipte, Mayıs 2021-Ağustos 2021 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiştir. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan, doğrudan hasta
bakımı veya muayenesi yapma veya hastaların doku-örnekleriyle temas eden birimlerde çalışan
hemşire ebe/ve doktorlar arasından COVID-19 pozitifliği PCR testi ile saptanan 144 hemşire/ebe ve
doktor, karşılaştırma grubu olarak ise tanı almaya 137 hemşire/ebe ve doktor çalışmaya dahil
edilmiştir. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu, COVID-19
Korkusu Ölçeği, Sağlık Çalışanları İçin Virüs Epidemisine Bağlı Stres ve Kaygı Ölçeği ve Aşırı İş
Yükü Ölçeği kullanılmıştır.
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Bulgular:
Katılımcıların COVID-19 tanısı alma durumları üzerine etkili faktörler incelendiğinde, kişilerin
koruyucu ekipman kullanımı puanındaki 1 birimlik artışın COVID-19 ile enfekte olma riskini 1,534
kat arttırdığı görülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre doktor olma durumu hemşire/ebe olmaya göre
COVID-19 tanısı alma riskini 0,319 kat azaltırken, alkol kullanma durumu kullanmamaya kıyasla
tanı alma riskini 0,370 kat azaltmakta, sürekli ilaç kullanımı ise 2,244 kat arttırmaktadır. Meslekte 04 yıl arası çalışıyor olma durumunun, diğer çalışma sürelerine göre COVID-19 pozitif olma riskini
2,439 kat arttırdığı görülmüştür. Vaka grubunda bulunan çalışanların aşı olma oranlarının
karşılaştırma grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu görülmüştür. Çalışma
başlangıcında vaka ve karşılaştırma grubunda olan çalışanların COVID-19 Korkusu Ölçeği, Aşırı İş
Yükü Ölçeği, Sağlık Çalışanları İçin Virüs Epidemisine Bağlı Stres Kaygı Ölçeği puanlarında
istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır.
Tablo 1.Katılımcıların COVID-19 Olma Durumları Üzerine Çalışma Kapsamında İncelenen
Değişkenlerin Etkisi

Sonuç:
Bulgular doğrultusunda, hastalığa yakalanma oranları oldukça yüksek olan hemşirelerin olası risk
faktörlerini azaltmak ve çalışma şartlarını iyileştirmek için kurum bazında düzenlemeler yapılması
önerilir. Meslekte çalışma yılı az olanlarda pozitif olma oranı yüksek görüldüğünden, bu gruba
enfeksiyon kontrol önlemleriyle ilgili hatırlatıcı eğitimlerin sık sık yapılması yararlı olabilir. Kişisel
koruyucu ekipman kullanımının pozitif olma oranını arttırması ekipmanların hatalı kullanımı
olasılığını akla getirmiş olup, kişisel koruyucu ekipmanların doğru kullanımı ile ilgili bilgilendirme
ve farkındalık çalışmalarına ağırlık verilmesi yerinde olabilir.
1. Wu, Z., & McGoogan, J. M. (2020). Characteristics of and important lessons from the coronavirus
disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases from the Chinese
Center for Disease Control and Prevention. JAMA, 323(13), 1239-1242.
2. El Zowalaty ME, Jarhult JD. From SARS to COVID-19: A previously unknown SARS- related
coronavirus (SARS-CoV-2) of pandemic potential infecting humans - Call for a One Health
approach. One Health. 2020;9:100124.
3. Ali, S., Noreen, S., Farooq, I., Bugshan, A., & Vohra, F. (2020). Risk assessment of healthcare
workers at the frontline against COVID-19. Pakistan journal of medical sciences, 36(COVID19-S4),
99.
Anahtar kelimeler: Sağlık Çalışanları, COVID-19 Risk Faktörleri, COVID-19 Korkusu, İş Yükü.
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[SS-34]
Hastaneye yatan Covid-19 hastalarında d-dimer ve fibrinojen değerlerindeki değişimlerin postcovid takiplerdeki mortaliteyle ilişkisi
Emre Hoca
S.B.Ü. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Amaç: Coronavirüsler (CoV), soğuk algınlığı gibi hafif enfeksiyonlardan Orta Doğu Solunum
Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi durumlara kadar
farklı hastalıklara neden olabilen geniş bir virüs ailesidir. Şiddetli hastalığın patogenezinde
sitokinlerin neden olduğu yoğun immün yanıtın rol oynadığı düşünülmektedir. Daha çok pulmoner
komplikasyonlara odaklanılmış olmasına rağmen; önemli kardiyak, vasküler ve nörolojik
komplikasyonlar da hastalığa bağlı morbidite/mortaliteye neden olabilmektedir. Akut
kardiyovasküler hastalıklar ve venöz tromboembolizm, ağır seyirli hastalarda hastaneye yatış
sırasında en sık görülen komplikasyonlardır ve bularıu akut böbrek hasarı, koagülopati ve şok
izlemektedir. Çalışmamızda mortaliteyi etkileyen bağımsız risk faktörlerinden d-dimer ve fibrinojen
yatış esnasındaki değerlerinin, takiplerdeki mortaliteyle illişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Çalışmamız Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Pandemi Dahiliye
servisinde yatarak tedavi gören Covid PCR pozitif hastalar arasından, yatış sırasında ve taburculuk
öncesi d-dimer ve fibrinojen düzeyleri bakılan hastaların verileri kullanılarak yürütülmüştür.
Hastaların yatış tarihlerinden itibaren 3-6 aylık sürelerdeki mortalite verileri hastane bilgi işletim
sistemi, Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS) ve erişim izni olan hastaların E-Nabız verileri incelenerek
tespit edilmiştir. Hastaların yatış esnasındaki takiplerindeki d-dimer ve fibrinojen değerlerinin oransal
değişimi şu formül kullanılarak hesaplanmıştır: Delta değeri = 100 × (Güncel değer – Önceki değer)
/ Önceki değer.
Bulgular: Yatış süresince d-dimer değerlerindeki artışın, 3 ve 6 aylık takiplerdeki mortaliteyle
istatistiksel olarak anlamlı ölçüde ilişkili olduğu görülmüştür (sırasıyla p: 0.003 ve p <0.001). Yine
yatış sürecindeki fibrinojen değerlerindeki artışın da 3 ve 6 aylık takiplerdeki mortaliteyle istatistiksel
olarak annlamlı derecede ilişkili olduğu görülmüştür (sırasıyla p: 0.004 ve p: 0.005). PT ve aPTT
değerlerindeki değişimlerin ise takiplerdeki mortaliteyle istatistiksel anlamlı bir ilişkisinin olmadığı
görülmüştür.
Sonuç: Hastaneye yatış gerektiren Covid-19 enfeksiyonu olan hastalarda, takiplerdeki d-dimer ve
fibrinojen düzeylerindeki değişimlerin değerlendirilmesi, enfeksiyon sonrası takiplerdeki mortalite
açısından öngördürücü olabilir. Bu şekilde gereken hastaların gelişebilecek morbidite/mortalitenin
önüne geçebilmek amacıyla diğer hastalara göre daha daha sık takibi planlanabilir.
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[SS-35]
Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığında beslenme, inflamasyon ve kolşisin direnci arasındaki ilişki
Tülay Omma
Giriş
Ailesel Akdeniz Ateşi (Familial Mediterranean Disease-FMF), karın, akciğer ve eklemlerde şiddetli
ağrı, tekrarlayan ateş ve serozal inflamasyona neden olan otoinflamatuar genetik bir hastalıktır. İlk
atak genellikle çocukluk çağında ortaya çıkar ve genellikle 20 yaşından önce başlar. 4 saate kadar ve
6 saatten 4 güne kadar sürer [1]. FMF genellikle Akdeniz ve Ortadoğu kökenli kişilerde görülse de
Türkiye'de yapılan bir çalışmada FMF prevalansının 1000'de 1 civarında olduğu görülmüştür. FMF
otozomal resesif geçişli bir hastalık olup sorumlu gen MEFV genidir. kromozom 16 (16 p13.3). FMF,
şiddetli göğüs, karın veya eklem ağrısına neden olan tekrarlayan ateş ve serozit atakları olarak ortaya
çıkar. Ataklar kendiliğinden düzelme eğiliminde olsa da tedavinin amacı atakları önlemek, ataklar
arasındaki inflamasyonu normale döndürmek ve amiloidoz gelişimini engellemektir [1].
FMF

için

altın

standart

tedavi

olan

kolşisin,

sitokinlerin

salınımını

ve

mikrotübül

depolimerizasyonunu bloke eder, inflamasyonu ve amiloidoz gelişimini baskılar [2]. Ancak, tüm
FMF vakalarının yaklaşık %30-40'ı kolşisin tedavisine kısmen yanıt verir ve bunların %5'i kolşisine
dirençli olarak kabul edilir [3]. Literatürde 'kolşisin direnci'nin kesin bir tanımı bulunmamakla birlikte
en yaygın kabul gören tanım, >4/6 ay atak veya >6 atak/yıl bulunmasıdır.
FMF, kronik düşük dereceli inflamasyon ile ilişkilidir ve diyet bileşenlerinin kronik inflamasyonu
etkilediği bilinmektedir. Diyet Enflamatuar İndeksi (DII®), diyetin bir kişinin inflamasyon durumu
üzerindeki potansiyel etkisini ölçmek için geliştirilmiş literatüre dayalı bir diyet puanıdır. Yüksek DII
skoru, pro-inflamatuar özellik ile ilişkilidir, düşük DII skoru, anti-inflamatuar özellik ile ilişkilidir
[4]. Literatürde yüksek DII skorlarının obezite, kardiyovasküler hastalıklar, romatoid artrit, kanser
vb. hastalıklarla ilişkili olduğu bulunmuştur [5-7].
Şiddetli stres, soğuk algınlığı, ağır egzersiz, yakın zamanda geçirilen enfeksiyon, ameliyat gibi
faktörler atakların oluşumu ile ilişkilendirilmiştir. Son yıllarda multifaktöriyel otoimmün
hastalıkların patogenezinde diyetin önemli bir rol oynadığı öne sürülmüştür [8,9]. Ayrıca, son
zamanlarda FMF hastalarında fonksiyonel gastrointestinal bozuklukların sıklığının arttığı
gösterilmiştir [9]. Ancak literatürde FMF hastalarında beslenme alışkanlıklarının semptomlara ve
tedavi sonuçlarına etkisini belirleyen çalışmalar yetersizdir. Bu nedenle FMF hastaları ile sağlıklı
kontrollerin beslenme durumlarını karşılaştırarak beslenme, inflamasyon ve kolşisin direnci
arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

Materyal ve Metod
Çalışma popülasyonu
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Çalışmamız Tel-Hashomer kriterlerine göre tanı almış 59 erişkin FMF hastası ve 67 sağlıklı bireyi
içeren kesitsel bir çalışmadır. Herhangi bir kronik hastalığı veya kolşisin dışında kronik ilaç öyküsü
olanlar çalışma dışı bırakıldı.
Katılımcıların demografik özellikleri, vücut kitle indeksi [VKİ], FMF hastalarında ilk semptom yaşı,
tanı yaşı, FMF klinik özellikleri, tedavi içeriği, ailede FMF öyküsü, komorbiditeler, atak sıklığı,
sedimantasyon ve CRP sonuçları kaydedildi. Standart yöntemlerle boy, kilo, bel çevreleri ölçüldü.
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulu’ndan onay alınan çalışmamız Helsinki
Deklarasyonu ile uyumluydu ve katılımcılardan yazılı bilgilendirilmiş onam alındı.
FMF hastalarında atak tanımı ve kolşisin direnci
FMF atağını tanımlayan kriterler: 6-72 saat süren ateş (≥ 38°C), serozit/artrit, deri döküntüsü ve
yüksek CRP (> 5 mg/L) ve/veya sedimentasyon (> 20 mm/saat). Kolşisin direnci, 2 mg veya daha
fazla kolşisin tedavisine rağmen son altı ayda dörtten fazla tipik FMF epizodu olarak tanımlandı [10].
Diyet değerlendirmesi
Katılımcılardan üç gün boyunca tükettikleri gıdaların miktar ve içeriklerinin kaydını tutmaları istendi.
Günler, normal beslenme alışkanlıklarına ait iki hafta içi ve bir hafta sonu gününü içermekteydi.. Üç
günlük, 24 saatlik diyet kayıtları aynı diyetisyen tarafından lisanslı besin veri tabanı programına
(BeBiS yazılım programı) kaydedilerek, katılımcıların ortalama makro ve mikro besin içeriği
miktarları belirlendi [11].
DII Hesaplanması
DII, 45 besin ve gıda bileşeninden hesaplanan literatüre dayalı bir diyet indeksidir. DII
hesaplamasında; Z-skor değerleri [(bireyin günlük besin tüketimi/besin-standart global tüketim
miktarı)/besin standart sapma değeri] her bireyin günlük besin/besin alımından hesaplandı ve yüzde
puanlarına dönüştürüldü. Simetrik bir dağılım elde etmek için, her bir yüzdelik ikiye katlandı ve
ardından "1" çıkarıldı. Her bir besin/besin için belirlenen merkezi yüzde değerleri, “bireysel tam
inflamatuar etki puanı” [4] ile çarpılmıştır. 45 olası gıda/besin maddesinden 33'ü, katılımcıların gıda
tüketim kayıtlarından DII'yi hesaplamak için kullanıldı [enerji (kcal), protein (g), toplam yağ (g),
doymuş yağ (g), tekli doymamış yağ asitleri) ( g), çoklu doymamış yağ asitleri (g), n-3 yağ asidi (g),
n-6 yağ asidi (g), kolesterol (mg), karbonhidrat (g), lif (g), kafein (mg), a vitamini (re), beta karoten
(µg), d vitamini (µg), e vitamini (mg), tiamin (mg), riboflavin (mg), niasin (mg), vitamin b6 (mg),
folik asit (µg), vitamin b12 (µg), c vitamini (mg), demir (mg), magnezyum (mg), çinko (mg),
selenyum (µg), yeşil/siyah çay (g), soğan (g), sarımsak (g), biber (g), kekik (mg), zencefil (g)].
İstatistiksel Analiz
Tüm istatistiksel analizler SPSS yazılımı (versiyon 18; IBM Corp., Armonk, NY, ABD) kullanılarak
yapıldı. Grupların dağılımının homojenliği tespiti için Kolmogorov-Smirnov testi kullanıldı. Normal
dağılım göstermeyen sürekli değişkenler median ve IQR olarak sunuldu. Kategorik değişkenler χ2
testleri kullanılarak analiz edildi ve sayı olarak sunuldu. Gruplar, normal dağılım göstermeyen sürekli
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değişkenler için Mann-Whitney U testi kullanılarak karşılaştırıldı. Değişkenler arasındaki
korelasyonlar Spearman's rank korelasyon katsayıları kullanılarak analiz edildi. P<0,05 anlamlı kabul
edildi.
Bulgular
FMF hastaları ve kontrol grubu, yaş (34(24-43) ile 35(31-44), p= 0,087) ve cinsiyet dağılımı (37
kadın, 22 erkek ve 52 kadın, 15 erkek, p=0.067) açısından benzerdi. Bel çevresi, kalça çevresi ve DII
açısından gruplar arasında fark yoktu. Tüm katılımcıların demografik özellikleri ve istatistiksel olarak
farklı besin içerikleri Tablo 1'de sunulmuştur. Bunların dışında tüm besin içerikleri (karbonhidrat,
protein, yağ miktarları, vitaminler, mineraller, yağ asitleri, amino asitler) açısından iki grup arasında
fark bulunmamıştır).
FMF hastaları arasında dirençli olan ve olmayan gruplara göre yapılan diyet karşılaştırmasında sadece
diyet laktoz açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (Tablo 2).
Her iki grupta DII ile demografik özellikler, ayrıca FMF grubunda akut faz reaktanları ve kolşisin
dozu arasında ilişki bulunmadı (Tablo 3).
Tartışma
Bildiğimiz kadarıyla çalışmamız bugüne kadar FMF hastalarında beslenme durumunu inceleyen ilk
çalışmadır. Çalışmamızda FMF hastaları ile sağlıklı kontroller arasında DII skorları açısından fark
yoktu. FMF hastalarının diyetindeki biotin miktarı kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük
bulundu. Ancak dirençli ve dirençli olmayan FMF hastaları arasında fark bulunmadı. Yağ miktarı
kontrol grubuna benzer olmasına rağmen hasta grubunda yağ yüzdesi daha düşük bulundu. Ancak
diyet protein ve karbonhidrat içeriği açısından gruplar benzerdi ancak hasta grubunda karbonhidrat
yüzdesi daha yüksek bulundu. Ayrıca FMF grubunda karbonhidrat, yağ ve protein açısından dirençli
ve dirençli olmayan alt gruplar arasında fark yoktu. FMF hastalarının diyetlerindeki tekli doymamış
yağ asitleri miktarı daha düşük iken, doymuş ve çoklu doymamış yağ asitleri açısından gruplar
arasında fark yoktu. Gruplar omega 3 açısından benzerdi ancak omega 6 FMF grubunda istatistiksel
olarak daha yüksekti. Hasta grubunun diyet laktoz içeriği ve retinol içeriği sağlıklı gruba göre daha
düşük bulundu. Buna karşılık, FMF hasta grubunun tuz alımı kontrol grubuna göre anlamlı derecede
yüksekti. Diyetteki iyot içeriği, FMF hasta grubu lehine anlamlı olarak daha yüksekti.
FMF, hem sitoplazmada hem de çekirdekte çeşitli izoformlarda bulunan 781 amino asitlik bir protein
olan pirini kodlayan (MEFV) geninin işlev kazanımı mutasyonundan kaynaklanır [12]. Pirinin
çekirdekteki tam işlevi büyük ölçüde bilinmemektedir. Aktivasyon üzerine, pirin diğer hücresel
proteinlerle oligomerleşir ve proinflamatuar IL-1β ve IL-18'in inaktif öncülerinden salınmasına
aracılık eden kaspaz-1'i aktive eden 'pirin inflamatuar' adı verilen bir makromoleküler kompleks
oluşturur. Hücreler, piroptoz adı verilen inflamatuar bir ölüme uğrar. IL-1β, tüm IL-1 yolunda yer
alan genlerin ekspresyonunu uyarır ve bir inflamatuar patlamaya katkıda bulunur. Pirin ekspresyonu
çeşitli sitokinler tarafından düzenlenebilir: interferon (IFN)-y, Tümör Nekroz Faktörü (TNF)-a, IL-4
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ve IL-10 ve Lipopolisakkaritler (LPS) gibi. Pirin, esas olarak, granülositler, sitokinle aktive olan
monositler, dendritik hücreler ve sinovyal ve serozal fibroblastlarda eksprese edilir. Pirinin aşırı
aktivasyonu ve bunun sonucunda oluşan inflamasyon, FMF'ye özgü ateşli inflamatuar atakları tetikler
[13].
Diyet, kronik inflamasyonun düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Literatürde meyve ve sebze
tüketimi ile CRP, IL-6 ve TNF-α gibi inflamatuar belirteçler arasında ters bir ilişki olduğunu
gösterilmiştir [14]. DII, insanların diyetlerinin iltihaplanma potansiyelini değerlendirmek için
geliştirildi. Çalışmamızda FMF ve sağlıklı kontrol gruplarının DII skorları benzerdi. Çalışmamızda
kolşisin direnci olan hasta sayısı yüksek olmasına rağmen FMF hasta grubunda sedimantasyon ile
CRP ve DII arasında ilişki saptanmadı. Bu sonuç hasta sayımızın az olmasına veya etyopatogenezde
genetik özelliklerin baskın olmasına bağlı olabilir.
Biotin, beş karboksilaz için temel bir koenzim görevi gören bir B kompleksi vitaminidir. Bu enzimler
çeşitli hücresel metabolik süreçleri etkiler[15]. Çalışmamızda FMF hastalarının diyetlerindeki biotin
miktarı kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Ancak dirençli ve dirençli
olmayan FMF hastaları arasında fark bulunmadı. Biyotinin immünolojik ve inflamatuar fonksiyonları
düzenlediği mekanizmalar henüz aydınlatılamamıştır. FMF ile ilişkili olabilecek mekanizmalardan
biri de biotin düzeylerinin NF-kappa B gibi transkripsiyonel faktörler üzerindeki etkisi olabilir.
Literatürde NF-KB'nin nükleer ve transkripsiyonel aktivitesinin biotin eksikliği olanlarda anlamlı
olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur [16]. Kanıtlar, biyotin eksikliğinde interlökin-1-beta (IL-1beta) ve proinflamatuar sitokinler TNF-alfa'nın arttığını göstermektedir. Kuroishi ve arkadaşlarının
çalışmasında, biyotin eksikliği olan makrofajlarda TNF-a üretimi, biyotin yeterli makrofajlardan
önemli ölçüde daha yüksekti ve in vivo ve in vitro biyotin takviyesi ile down regüle edildi [17].
Wiedmann ve arkadaşları, 3 hafta boyunca biotin takviyesinden önce veya sonra sağlıklı
yetişkinlerden izole edilen konkanavalin A (Con A) ile uyarılmış PBMC'de gen ekspresyon
profillerini analiz ederken, interlökin (IL)-1β, interferon (IFN)-y ve Ig µ zinciri, biotin takviyesinden
sonra up regüle edildi [18]. Bunlar çelişkili görünse de deney koşulları farklıydı. Ayrıca biotin
takviyesinin IFN-y'yi up regüle etmesi de mantıklıdır. Biyotin eksikliği ile ilişkili çoklu karboksilaz
eksikliği olan hastalarda B hücresi ve T hücresi bağışıklığında kusurlar görülmüştür. Biotin, natural
killer (NK) lenfositlerin işlevinde ve sitotoksik T lenfositlerin oluşumunda anahtar rol oynar.
Bağışıklık hücrelerinin olgunlaşmasında ve yanıt vermesinde rol oynar.
Mevcut kanıtlar, biyotinin kromatin yapısında ve gen ifadesinde hayati bir role sahip olduğunu
göstermektedir. Şimdiye kadar yaklaşık 2000 biyotine bağımlı gen tanımlanmıştır. Biyotin, histonlara
bağlıdır ve bu histon biyotinilasyonu, genlerin transkripsiyonel baskılanmasında çalışır ve böylece
genom stabilitesini korur [15]. Tüm bu sonuçlara dayanarak, FMF hastalarında inflamasyonu
azaltmak için biotin takviyesinin klinik iyileşmeye katkıda bulunabileceğini varsaydık.
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Son çalışmalar, beslenme/metabolik düzenleme ile immünolojik/inflamatuar fonksiyonlar arasındaki
ilişkiyi göstermede ilerlemeler sağlamıştır [19]. 1961'de Mellinkoff ve ark. az yağlı bir diyetin FMF
hastalarında ateş ataklarının insidansını azalttığını öne sürdü ve diyet dengesizlikleri ile alevlenmeler
arasında yakın bir ilişki keşfetti [20]. Bir yıl sonra yapılan bir çalışmada, Sohar ve ark. az yağlı diyetin
daha önce kolşisin almamış FMF hastalarında atak sıklığı üzerinde hiçbir etkisi olmadığı sonucuna
varıldı [21]. Sonraki yıllarda diyetin FMF üzerindeki yararlı etkisini açıklığa kavuşturmak için başka
hiçbir çalışma yapılmamıştır ve diyetin FMF'deki rolü hafife alınmıştır. Gıdaların glisemik indeksi
(GI) ve glisemik yükü (GL) ile ilgili olarak karbonhidratların inflamatuar etkilerinin olduğu kabul
edilse de bu konu literatürde halen tartışmalıdır. Hu et al. diyet GI ve oksidatif stres arasında pozitif
bir ilişki olduğunu gösterdi ve başka bir çalışma, yüksek GI karbonhidratların NF-κB aktivasyonunu
arttırdığını gösterdi [22,23]. Hem çözünür hem de çözünmez lifin nispeten yüksek tüketiminin, IL-6
ve TNF-a ile ters orantılı olduğu, ancak CRP seviyeleri ile ilişkili olmadığı da bildirilmiştir.
Muhtemelen, inflamatuar yanıt karbonhidratın tipine bağlı olarak farklılık gösterebilir [24].
Çalışmamızda FMF hastalarının diyetlerindeki yağ miktarı kontrol grubu ile benzer olmasına rağmen
yağ oranları daha düşük bulunmuştur. Gruplar arasında diyet protein ve karbonhidrat miktarı benzer
olmasına rağmen, hasta grubunda karbonhidrat yüzdesi daha yüksek bulundu. Ayrıca FMF grubunda
karbonhidrat, yağ ve protein açısından dirençli ve dirençli olmayan alt gruplar arasında fark
bulunmadı. Ancak çalışmamızda karbonhidratların glisemik indeksi ve glisemik yükü
hesaplanmadığı için şimdilik bu konuda bir sonuca varmak mümkün değildir ve bu konuda yapılacak
ileri çalışmalar faydalı olacaktır.
Tekli doymamış yağ asitleri (MUFA) ve orta derecede doymuş (SFA) ve çoklu doymamış yağ asitleri
(PUFA), anti-inflamatuar aktiviteye sahiptir ve immün aracılı inflamatuar yanıt üzerinde koruyucu
etkilere sahiptir [25]. Çalışmamızda FMF hastalarının diyetlerinde bu mekanizma ile ilişkili
olabilecek tekli doymamış yağ asitleri miktarı daha düşük bulunurken, doymuş ve çoklu doymamış
yağ asitleri açısından gruplar arasında fark yoktu.
Çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA'lar), omega-3 ve omega-6 yağ asitlerini içerir. Birçok bitkisel
yağ, özellikle linoleik asit (LA) olmak üzere omega-6 yağları açısından zengindir [26]. Çalışmamızda
gruplar omega 3 açısından benzer olmasına rağmen, FMF grubunda omega 6 istatistiksel olarak daha
yüksek bulundu. Bu, diyete omega 3 eklenmesinin iltihabı azaltmada faydalı olabileceğini
düşündürmektedir.
Süt, hem mikroflorayı modüle eden hem de organizmadaki bağışıklık ve inflamatuar süreçleri
etkileyen prebiyotiklere ve probiyotiklere katkıda bulunan doğal bir besindir. Süt ürünlerinin
inflamatuar süreçler üzerindeki etkisiyle ilgili çalışmalar çelişkili sonuçlar sunmaktadır. Süt
ürünlerinin faydalı, etkisiz ve zararlı olduğu bildirilmiştir [27].
Çeşitli hasta gruplarını değerlendiren bir çalışmada, süt alerjisi olan olgularda süt ürünlerinin
proinflamatuar aktivitesi belirlenmiştir [27]. Bununla birlikte, sekiz randomize kontrollü beslenme
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müdahale çalışmasını değerlendiren yeni bir sistematik derleme, süt tüketiminin aşırı kilolu ve obez
deneklerde inflamasyonun biyobelirteçleri üzerinde olumsuz etkileri olmadığı sonucuna varmıştır
[28]. Sütün bakterilerle fermentasyonundan elde edilen ürünler, özellikle biyoaktif peptitler ve hem
bağırsak mikrobiyotası hem de bağışıklık hücreleri ile etkileşime giren glikanlar, süt ürünlerinin antiinflamatuar aktivitesine katkıda bulunabilir [29]. Çalışmamızda FMF grubunun diyetindeki laktoz
miktarı kontrol grubuna göre daha düşük bulunmuştur. Bunun nedeni, laktoz eksikliğinin
inflamasyona katkısı ya da Türk toplumunda laktoz intoleransının yüksek prevalansı ve hastaların
karın rahatsızlığından kaçınmak için süt alımını azaltması olabilir.
Diyetteki A vitamini, önceden oluşturulmuş retinoidlerden retinol olarak veya enterosit içinde
retinole dönüştürülen pro-vitamin A karotenoidleri olarak emilir. A vitamini, üreme, embriyolojik
gelişim, hücresel farklılaşma, büyüme ve görme gibi birçok önemli biyolojik fonksiyonun yanı sıra
bağışıklığın çok önemli bir bileşenidir. A vitamini, mukozal bariyerleri yenileyerek ve nötrofillerin,
makrofajların ve NK hücrelerinin işlevini artırarak doğuştan gelen bağışıklık fonksiyonunu destekler
ve eksikliği hem doğuştan gelen hem de adaptif bağışıklık fonksiyonlarını bozabilir [30].
Çalışmamızda FMF hastalarının diyet retinol düzeyleri sağlıklı gruba göre daha düşük bulundu. Bu
hastalarda A vitamini takviyesinin hastalık aktivitesine katkısını araştıran çalışmalara ihtiyaç vardır.
Tuz, adaptif ve doğuştan gelen bağışıklık hücrelerini proinflamatuar bir fenotipe doğru polarize eder.
Fazla sodyum tarafından aktive edilen dendritik hücreler, artan IL-1β üretir ve T hücre sitokinleri IL17A ve IFN-y'nin üretimini destekler [31]. Makrofajlar proinflamatuar M1 ve antiinflamatuar M2
fenotiplerine ayrılabilir. NaCl, M2 makrofajlarının aktivasyonunu köreltir [32]. Tuz, TH17 gibi
proinflamatuar hücrelerin indüklenmesini uyarır ve M1 makrofajlarının ve düzenleyici T hücrelerinin
ve M2 makrofajların onarıcı etkilerini kısıtlar. Bir TH17 yanıtının oluşumu için de kritik olan
inflamatuar yanıt, yüksek tuzlu bir ortama maruz kaldıktan sonra yaygın inflamatuar yanıtları
indükleyebilir. Çalışmalar, aşırı diyet tuzu alımının, bağışıklık sistemini baskılayan ve inflamatuar
etkiler arasındaki dengeyi bozduğunu, otoimmün hastalıkların, arteriyel hipertansiyonun ve belki de
ilişkileri gelecekte ortaya çıkacak diğer hastalıkların gelişimi için çevresel bir risk faktörünü temsil
ettiğini göstermektedir [33]. Çalışmamızda şaşırtıcı bir şekilde FMF hasta grubunun diyetindeki tuz
alımı kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti. Gelecekte belki de
girişimsel çalışmalar tuzun bu hastalarda inflamasyonun artmasına katkıda bulunabilecek bir faktör
olduğunu gösterecektir.
Çalışmamızda FMF hastalarının diyet iyot içeriği sağlıklı gruba göre daha yüksekti ve gruplar
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. Ayrıca direnci olan ve olmayan hasta grubu arasında
iyot açısından fark yoktu. Ancak çalışmamızda tiroid fonksiyon testleri kaydedilmediği için mevcut
iyot düzeyinin TFT üzerine etkisi incelenemedi.
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Çalışmamızın kısıtlılıkları; nispeten küçük örneklem büyüklüğü, serumda retinol, biotin, yağ asitleri
gibi faktörlerin kontrol edilmemesi, laktoz intoleransının sorgulanmaması, tiroid fonksiyon test
sonuçlarının kaydedilmemesi ve gıda türlerinin belirtilmemesidir. Çalışmamızın gücü, FMF
hastalarında beslenme alanında yapılan güncel çalışma olması, diyetin tüm bileşenlerinin incelenmesi
ve kolşisin direnci olan hasta sayısının yüksek olmasıdır.
Sonuç
Sonuç olarak, FMF hastalığı genetik arka planın yanı sıra çevresel faktörlerden de etkilenebilir.
Beslenme bu konuda yeni ve ilginç bir konudur. Çalışmamızda FMF hastalarının diyetlerinin kontrol
grubuna göre omega 6, karbonhidrat yüzdesi ve tuz içeriği daha yüksek, laktoz, yağ yüzdesi, tekli
doymamış yağ asitleri, retinol ve biotin açısından daha düşük olduğu bulundu. Mevcut verilerimiz,
FMF hastalarında iltihaplanma ve hastalık aktivitesine kısmen katkıda bulunabileceğini ve
gelecekteki

büyük

ölçekli

beslenme

müdahale

çalışmalarının

bu

konuyu

daha

fazla

aydınlatabileceğini düşündürmektedir.
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FMF (n=59)

Kontrol (n=67)

p*

Cinsiyet

37K, 22E

52K, 15E

0.067

Yaş,yıl

34(24-43)

35(31-44)

0,087

VKİ, kg/m2

24.33(20.38-29.08)

25.27(22.67-29.47)

0.28

BÇ, cm

78(84-97.5)

89(80-99)

0,676

DII Skor

0,06442(-0,57932-0,61408)

0,07386(-0,73262-0,71378)

0.997

Karbonhidrat, %

51(45-54)

45(40-48)

<0.001

Karbonhidrat, gr

241.3(167.9-269.2)

189.8(149.4-233.8)

0,051

Laktoz, gr

4.6(1.9-8.4)

6.4(3.3-9.9)

0.05

Yağ, %

36(31-40)

39(36-43)

<0.001

Yağ, gr

68.6(54.4-89.4)-

76.3(66.1-92)

0,072

Kolesterol,mg

209.4(122.2-313.2)

297.1(204.1-424.9)

0.005

Omega6g

19.9(16-27)

17.9(9.5-25.3)

0.04

Omega6/Omega 3

15.11(11.58-20.18)

14.90(10.49-19.80)

0.599

Retinol, μgr

265(190-385)

368.8(255.4-515.3)

0.03

Biyotin, μgr

31.6(25-44)

41.2(31.9-48.2)

0.014

Sodyum,mg

4008.9 (3218.5-5043.4)

3356(2687.1-4132)

0.02

Klor, mg

6160.7(4976.7-7632.2)

4802.3(4015.5-6163.1)

0.001

Tuz, gr

9.7(7.7-12.1)

7.5(6.3-9.6)

0.001

İyot,μgr

161.7(123.9-220.7)

132.2(103.9-176.5)

0.013

Tablo
1. Tüm

katılımcıların demografik özellikleri ve istatistiksel olarak farklı besin içerikleri
p* <0.05 anlamlı kabul edildi, Mann-Whitney U test kullanıldı

Tablo 2. Dirençli ve dirençli olmayan FMF hastalarının diyet karşılaştırması
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Direnç positif

Direnç negatif

p*

Cinsiyet

11K,11E

26K,11E

0.12

Yaş,yıl

39,00(26.7-47.3)

29 (24-37)

0.95

VKİ, kg/m2

24.05(21.22-29.50)

26,23(20,18-28,97)

0.86

BÇ,cm

83(77.25-87)

92(78-100)

0.34

ESR, mm/h

17(7.75-37.5)

10(5.5-12.5)

0.047

CRP, mg/L

4(1-37.25)

5(1-11.5)

0.886

Table
DII Skor

0,18205(-0,598670,80775

0,06442(-0,532070,58737)

3.
Diyet

0.88

inflamatuar
indeksi ile

Kolşisin doz, mg

2(1.38-2)

1.5(1-1.5)

korelasyon

0.063

sonuçları
Laktoz, gr

5.25(2.95-15.06)

3.02(0.89-7.24)

0.017

FMF
DII Skor

Kontrol
DII Skor

r

p

r

p

Yaş,yr

-0,099

0,465

-0,212

0,143

VKİ, kg/m2

-0,131

0,550

-0,035

0,812

BÇ,cm

0,122

0,652

-0,153

0,316

ESR, mm/h

0,199

0,137

_

_
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CRP, mg/L

0,088

0,515

_

_

Kolşisin doz,mg

0,036

0,793

_

_

*Korelasyon için p ≤ 0.05 anlamlı kabul edildi
r
Korelasyon katsayısı
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[SS-36]
AKUT APANDİSİT TANISINDA MPV, RDW GÖZDEN KAÇAN BİYOMARKER
OLABİLİR Mİ?

Alp Ömer Cantürk, Adil Koyuncu

Amaç
Akut apandisit, akut batının en sık görülen sebeplerinden biridir(1). Gelişen tıbbi teknoloji ile
birlikte günümüzde akut apandisit tanısının konulması kolaylaşsa da bazı durumlarda hala akut
apandisit tanısında laboratuvar değerleri ve görüntüleme yöntemleri yetersiz kalabilmektedir, bunun
yanında görünütleme yöntemlerinin maliyeti görece daha yüksektir(2).Tam ve kesin bir tanı için
anamnez, fizik muayene, laboratuvar testleri ve radyolojik görüntülemeler birlikte analiz
edilmelidir(3). Hastaların laboratuvar değerleri incelenirken tam kan sayımı değeri neredeyse tüm
hastalarda değerlendirilmektedir. Platelet sayımı ise tam kan sayımı esnasında rutin olarak analiz
edilmektedir. MPV(Ortalama Trombosit Hacmi), platelet fonksiyon ve aktivasyonunu
göstermektedir(4,5). İnflamatuar hastalıklarda MPV’nin azaldığına dair literatürde çalışmalar
mevcuttur(6,7). İnflamasyondaki hücresel hasar sonucunda kırmızı kan hücrelerinin maturayonu
bozularak RDW(Kırmızı Kan Hücreleri Dağılım Genişliği) artış gösterir(8,9). Bu çalışmadaki
amacımız MPV ve RDW’nin akut apandisitte tanısal biyomarker olarak kullanılıp
kullanılamayacağının araştırılmasıdır.
Yöntem
Ağustos 2021- Ağustos 2022 arasında Haseki Genel Cerrahi Kliniği acil cerrahi servisindeki akut
apandisit tanısı ile opere edilmiş bir yıllık vaka evreninden gyapılan güç analizi sonucunda %90-95
güven seviyesine göre randomize 156 hastaların verileri retrospektif olarak veri bankasından temin
edildi ve incelendi. Eşit sayıda sağlıklı kontrol grubu randomize olarak oluşturuldu ve aynı veriler
bu grup için de incelendi. Gruplar apandisit tanısında biyomarker olabileceği öngörülen
MPV(Ortalama Trombosit Hacmi) ve RDW(Kırmızı Kan Hücreleri Dağılım Genişliği) değerleri
açısından karşılaştırıldı.
Bulgular
Akut apandisit grubunda 101 erkek, 55 kadın hasta mevcuttu. Akut apandisit grubunun yaş ortalaması
35,9±13,9 olarak saptandı. Kontrol grubunda 57 erkek, 99 kadın hasta mevcuttu. Kontrol grubunun
yaş ortalaması 50,5±13,3 olarak saptandı. Akut apandisit grubunun yaş ortalaması, erkek cinsiyet
oranı kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düşüktü(p<0,001). Akut apandisitli hastaların
MPV<10,8 fl saptanma oranları kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksekti. MPV
<10,8 olanlarda akut apandisit saptanma oranı 2,22 kat daha yüksekti. Akut apandisit tanısında
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biomarker olarak RDW%10-20 ve MPV<10,8 fl olmanın etkisi yaşa ve cinsiyete göre düzeltildiğinde
MPV<10,8 olma yaş ve cinsiyetle beraber istatistiksel olarak anlamlı saptandı(p:0,039).
Sonuç
Tanısal zorlukların yaşandığı hastalarda MPV(Ortalama Trombosit Hacmi)’nin 10,8 fl’den düşük
olması akut apandisit tanısında yardımcı biyomarker olarak değerlendirilebilir. İleri görüntüleme
yöntemlerine göre daha düşük maaliyetli olması da MPV’nin avantajıdır.RDW ise tanısal biomarker
olarak anlamlı saptanmamıştır. Bulgularımızın desteklenmesi için, dengeli yaş ve cinsiyet dağılımı
içeren geniş çaplı çalışmaların yapılması literatüre ışık tutacaktır.
Sonuç
Akut apandisit, tanısal biyomarker, MPW, RDW
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[SS-38]
Alt Ekstremite Derin Ven Trombozu Tedavisinde İlk 30 Perkütan Trombektomi Olgusunun
Sonuçları
Corc Baytaroğlu
haliç üniversitesi tıp fakültesi özel avcılar hospıtal
Amaç: Alt ekstremite derin ven trombozu (DVT) tedavisi için ilk 30 olgunun perkütan trombektomi
(PT) sonuçlarını analiz ettik.
Gereç-Yöntem: Ağustos 2019-Nisan 2020 tarihleri arasında alt ekstremite DVT nedeniyle PT
uygulanan hastaların verileri değerlendirildi. Hasta özellikleri ve işlem sonuçları prospektif olarak
elektronik bilgi sistemine kaydedildi. PT sonrası trombüsün ek işlem veya ek trombektomi aparatı
gerektirmeden tamamen çıkarıldığı işlemler başarılı kabul edildi.
Bulgular: Ortalama yaş 54.9 ve hastaların %56.7'si (17 hasta) erkekti. Şişme (%96.7) ve ağrı
(%93.3) en sık görülen semptomlardı. Femoropopliteal (%40.0) ve iliofemoral (%23.3) venler en
sık trombüs saptanan bölgelerdi. PT prosedürü ve floroskopi süresi sırasıyla 123.8 dakika ve 23.3
dakika idi. Tahmini kan kaybı 242.9 mililitre idi. PT sonrası hastanede kalış ve YBÜ'de kalış süresi
sırasıyla 3.4 ve 1.2 gündü. Bu çalışmada majör kanama saptanmadı, ancak bir (%3.3) hastada
bradikardi, 3 (%10.0) hastada hemoglobinüri, 4 (%13.3) hastada bacak ağrısı ve 1 (3.3) hastada
pulmoner emboli ile karşılaştık. Bu çalışmanın başarısı birinci ayda %90 (30 hastanın 27'si) idi ve
sadece bir hastada (%3.3) tekrar ameliyat gerekti. Ayrıca ilk 30 vakada herhangi bir ölümle
karşılaşmadık.
Sonuç: Bu çalışma, PT'nin alt ekstremite DVT tedavisinde kabul edilebilir komplikasyon oranları
ile etkili ve güvenli bir tedavi seçeneği olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: trombektomi, derin ven trombozu. anjıoplasti, başarı oranı
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[SS-39]
Akut ST yükselmeli myokard infarktüsü olan hastalarda primer perkütan koroner girişim
sırasında tirofiban uygulamasında hangi yol seçilmeli?
Emrah Sevgili
haliç üniversitesi tıp fakültesi özel avcılar hospıtal kardioloji
Amaç: Akut ST yükselmeli myokard infarktüsü (ASTMI) olan hastalarda primer perkütan koroner
girişim (PKG) sırasında intravenöz (IV) ve intracoroner (IC) tirofiban uygulamasının güvenliğini ve
etkinliğini değerlendirmek
Gereç-Yöntem: Ocak 2020 ve Şubat 2021 tarihleri arasında kliniğimizde ASTMI tanısı alan ve tedavi
amacıyla PKG yapılan hastaların dosyaları geriye dönük olarak tarandı. Bununla beraber tüm
hastaların operasyon öncesi demografik verileri, başvuru anındaki özellikler, PKG işlemi ile ilgili
özellikler, operasyon sırasında olan ve sonrasında gelişen komplikasyonlar elektronik data sistemine
prospektif olarak kaydedilmişti. Tüm hastaların kardiyak belirteçleri işlem öncesi ve sonrasında
kaydedilmişti. Ayrıca hastalar istenmeyen yan etkiler ve komplikasyonlar açısından PKG sonrasında
birinci ayda kontrol ile değerlendirildiler.
Bulgular: Toplamda PKG sırasında IV tirofiban uygulanan 34 hasta ve IC tirofiban uygulanan 41
hasta karşılaştırıldı. Gruplar hastaların yaşı, şikayetleri ve ek hastaları açısından benzerdi (p= 0, 451,
p= 0.778 ve p= 0.891). Buna karşın kreatin kinaz (CK-MB) (210,1 ve 153, p= 0.001) ve yüksek
hassasiyetli troponin T (5632 ve 4211, p=0.02) pik değerleri, IV tirofiban uygulanan hastalar göre IC
tirofiban uygulanan hastalarda anlamlı olarak düşük saptandı. Her iki grup komplikasyonlar açısından
karılaştırıldığında, gruplar arasında anlamlı olarak farklılık saptanması (p= 0.232). Buna karşın, ST
elevasyonunun kaybolma süresi ve ejeksiyon fraksiyonunun geri dönüş süresi, IC tirofiban uygulanan
hastalarda, IV tirofiban uygulanan hastalara göre anlamlı olarak daha kısaydı (p= 0,023 ve p= 0.001)
Sonuç: Akut ST yükselmeli myokard infarktüsü olan hastalarda PKG ile beraber IC tirofiban
uygulanaması, IV tirofiban uygulanmasına göre ek komplikasyon oluşturmadığı gibi, daha iyi
koroner akım, daha iyi myokardial perfüzyon ve daha iyi sol ventrikül fonksiyonu sağlar.
Anahtar Kelimeler: enfaktüs, perkütan grişim, koroner arter
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[SS-42]
PROSTAT KANSERİNDE ANDROJEN RESEPTÖR VARYASYONUNUN (AR-V7) KLİNİK
ÖNEMİ
Mustafa GÜRBÜZ1,2, Yaşar SERTDEMİR3, Emine Bağır KILIÇ4, Şeyda ERDOĞAN4, Berksoy
ŞAHİN5
1Ağrı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Ağrı
Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana
3
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Adana
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Adana
5Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Adana
2Çukurova

Giriş ve Amaç
Prostat kanseri (PK), Amerika’da deri kanserleri dışında erkeklerde en sık görülen kanser türüdür.
2013 yılında tahmini olarak 238.590 kişi prostat kanseri tanısı almıştır. PK, kansere bağlı ölümlerde
yaklaşık %10 sıklıkla ikinci sırada yer almaktadır (1). Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre
Türkiye'de PK’nin yıllık insidansı 100.000'de 36.3'tür (2).
Androjen reseptörü (AR), androjenden sorumlu genlerin transkripsiyonunu başlatarak, testosteron ve
dihidrotestosteronun aktivitesine ortam hazırlayan, nükleer steroid reseptör ailesinin bir üyesidir (3).
AR splice varyantları normal dokularda gösterilmemiş olsalar da kastrasyona dirençli prostat
kanserinde birçok alternatif olarak kesimlenmiş (spliced) AR izoformu tanımlanmıştır. Özellikleri en
iyi belirlenen alternatif splice varyant, AR varyant 7 (AR-V7)'dir. Ligand bağlayıcı bölgesi bulunmaz
ve temel olarak aktiftir (4-6).
PK progresyonunda AR varyantlarının potansiyel rolü farklı çalışmalar tarafından gösterilmiştir (710). AR-V7’nin yüksek ifadelenmesinin biyokimyasal nüksün yanı sıra kansere özgü sağkalım için
güçlü bir prognostik biyobelirteç olabileceği düşünülmüştür (11). Bu çalışmanın amacı AR-V7'nin
prostat kanserinde klinik ve prognostik önemini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (ÇÜTF) Tıbbi Onkoloji polikliniğinde 2004-2015 yılları
arasında organ metastazı olan PK tanısı alan 45 olgu çalışmaya dahil edildi. Prostat biyopsisi parafin
bloğuna ulaşılan olgu sayısı otuz sekiz, metastaz yaptığı organın parafin bloğuna ulaşılan olgu sayısı
kırk iki, hem prostat biyopsisi hem de metastaz yaptığı organın parafin bloğuna ulaşılan olgu sayısı
ise otuz beş idi. Hastaların parafin doku bloklarından RT- PCR yöntemi ile AR-V7 çalışıldı.
Olguların demografik, klinikopatolojik, laboratuvar, aldığı tedaviler, hastane otomasyon sisteminden,
hasta dosyalarından öğrenildi. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanıldı.
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TTU-2015-4048 protokol numaralı projemiz, 6 Mart 2015 tarihli toplantının 38 no’lu kararı ile
belirtilen yazı ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Etik Kurulu tarafından
onaylanmıştır.

Bulgular
Çalışmaya 2004-2015 yılları arasında ÇÜTF Tıbbi Onkoloji polikliniğinde takip edilen 45 metastatik
prostat kanseri hastası dahil edildi. Hastaların ortalama tanı yaşı 64.2±8.89 (45-87) idi. Hastaların
tanı anında PSA ortalaması 160±356(1.04- 2021) ng/ml idi. Hastalar Gleason skoruna (GS) göre
değerlendirildiğinde 10 (%22.2) hastanın GS 6, 16 (%35.6) hastanın 7, 10 (%22.2) hastanın 8, 6
(%13.3) hastanın 9 ve 3 (%6.7) hastanın ise 10 idi. Hastaların 14 (%31.1)'ü yaşıyordu (Tablo 1).
Prostat parafin doku bloğuna ulaşılan 38 hastanın 15 (%39.5)'inde AR-V7 pozitif tespit edilirken, 23
(%60.5)'ünde AR-V7 tespit edilmedi. Metastatik parafin doku bloklarına ulaşılan 42 hastanın ise 21
(%50)'inde AR-V7 pozitif tespit edilirken, 21 (%50)'inde AR-V7 tespit edilmedi. 35 hastanın hem
prostat hem de metastatik parafin doku bloğuna ulaşıldı. Bu hastaların 13 (%37.1)'ünün hem prostat
hem de metastatik parafin doku bloğunda AR-V7 pozitif bulunmuşken, 19 (%54.3)'unun her iki
parafin doku bloğunda AR-V7 negatif bulundu. 3 (%8.6) hastanın ise prostat parafin doku bloğunda
negatif iken, metastatik parafin doku bloğunda AR-V7 pozitif saptandı (Tablo 2). Prostat dokusu ARV7 durumu ile metastatik doku AR-V7 durumu arasında uyum olduğu gözlenmiştir (p=0.250). Prostat
doku AR-V7 pozitif hastaların ortalama sağkalımı 40.21 ay iken, AR-V7 negatif hastalarınki 47,62
ay idi. Metastaz doku AR-V7 pozitif hastaların ortalama sağkalımı 38.75 ay iken, AR-V7 negatif
hastalarınki 49,08 ay idi. Her iki grupta da AR-V7 pozitif hastaların ortalama sağkalımı daha kısaydı.
Tartışma
Kastrasyon dirençli prostat kanseri, metastatik prostat kanserinin ölüm öncesi son dönemini oluşturur.
Yaşın ilerlemesi prostat kanseri riski ile doğru orantılı olarak artış gösterir. Bizim çalışmamızda da
literatürle benzer şekilde ortalama tanı yaşı 64,2 idi.
Antonarakis ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir çalışmada enzalutamid alan hastaların toplam
%39'unda (31 hastanın 12'si) ve abirateron alanların %19'unda (31 hastanın 6'sı) dolaşımdaki tümör
hücrelerinin bazal örneklerinde tespit edilebilir AR-V7 mRNAsı saptanmıştı (12). Bu çalışmada ARV7 pozitif hastaların ortanca tanı PSA'sı 189 (0.1-2270) ng/ml iken, AR-V7 negatif hastaların ortanca
tanı PSA değeri 102 (5-534) ng/ml idi. Bu çalışmada tedavi sırasında hastaların AR-V7 durumunun
değiştiği saptanmıştı. Bizim çalışmamızda da 3 (%8.6) hastanın ise prostat parafin doku bloğunda
negatif iken, metastatik parafin doku bloğunda AR-V7 varyantı pozitif saptandı. Bizim çalışmamızda
GS≤6 olan hastaların ortalama sağkalımı 50,52 ay, 7 olan hastaların 42,41 ay, ≥8 olan hastaların ise
34,19 ay idi. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı saptandı. Antonarakis ve arkadaşlarının yapmış
olduğu çalışmada abirateron kullanan AR-V7 pozitif hastalarda AR-V7 negatif olanlara göre genel
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sağkalım daha kısa bulunmuştu. Bizim çalışmamızda abirateron kullanan AR-V7 pozitif hastaların
genel sağkalım ortalaması, AR-V7 negatif hastalara göre yaklaşık 10 ay daha kısa bulundu ancak bu
fark istatistiksel olarak anlamlı değildi(p=0.216). Sonuç olarak; primer tümör ve/veya metastatik
tümör dokusunda AR-V7’nin RT-PCR ile değerlendirilmesinin, metastatik PK hastalarda prognozu
belirlemede klinik önemi olduğu gözükmektedir.
Tablo1. Hastaların demografik laboratuvar ve klinik bulguları
Median (min-max)
65(45-87)
48,5(1,04-2021)
Sayı (%)

Tanı yaşı (yıl)
Tanı anında PSA (ng/ml)
Sigara
Kullanan
Kullanmayan
Tanı anında PSA
0-4 ng/ml
>4 ng/ml
Gleason skoru
6
7
8
9
10
Metastaz yeri
Bölgesel lenf nodu
Kemik iliği
Kemik
Uzak lenf nodu
Akciğer
Mesane
Periton
Testis

28 (62,2)
17 (37,8)
5 (11,1)
40 (88,9)
10 (22,2)
16 (35,6)
10 (22,2)
6 (13,3)
3 (6,7)
12 (26,7)
12 (26,7)
10 (22,2)
5 (11,1)
2 (4,4)
2 (4,4)
1 (2,2)
1 (2,2)

Tablo 2. Prostat ve metastatik dokuda AR-V7 dağılımı
Metastatik doku

Prostat dokusu

AR-V7 pozitif

AR-V7 negatif

Sayı (%)

Sayı (%)

AR-V7 pozitif

13 (37.1)

0 (0)

AR-V7 negatif

3 (8.6)

19 (54.3)

P

0.250

Kaynaklar
179

1. Siegel R, Naishadham D, Jemal A. Cancer statistics, 2013. CA Cancer J Clin 2013;63(1):1130.
2. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Kanser İstatistikleri Yıllığı 2013.
3. Lu, N. Z., Wardell, S. E., Burnstein, K. L., DeFranco, D., Fuller, P. J., Giguere, V., et
al.(2006). International Union of Pharmacology. LXV. The pharmacology and classification
of the nuclear receptor superfamily: glucocorticoid, mineralocorticoid, progesterone, and
androgen receptors. Pharmacol Rev 58, 782–797.
4. Guo Z, Yang X, Sun F, Jiang R, Linn DE, Chen H, Chen H, Kong X, Melamed J, Tepper CG,
Kung HJ, Brodie AM, Edwards J, Qiu Y. A novel androgen receptor splice variant is upregulated during prostate cancer progression and promotes androgen depletion-resistant
growth. Cancer Res 2009; 69: 2305-13.
5. Hu R, Dunn TA, Wei S, Isharwal S, Veltri RW, Humphreys E, Han M, Partin AW, Vessella
RL, Isaacs WB, Bova GS, Luo J. Ligand-independent androgen receptor variants derived from
splicing of cryptic exons signify hormone-refractory prostate cancer. Cancer Res 2009; 69:
16-22.
6. Sun S, Sprenger CC, Vessella RL, Haugk K, Soriano K, Mostaghel EA, Page ST, Coleman
IM, Nguyen HM, Sun H, Nelson PS, Plymate SR. Castration resistance in human prostate
cancer is conferred by a frequently occurring androgen receptor splice variant. J Clin Invest
2010; 120: 2715-30.
7. Hornberg E, Ylitalo EB, Crnalic S, et al. Expression of Androgen Receptor Splice Variants in
Prostate Cancer Bone Metastases is Associated with Castration-Resistance and Short
Survival. PLoS One 2011;6:19059.
8. Karantanos T, Evans CP, Tombal B, et al. Understanding the Mechanisms of Androgen
Deprivation Resistance in Prostate Cancer at the Molecular Level. Eur Urol 2014 Oct 8. pii:
S0302- 2838(14)01000-8. doi: 10.1016/j.eururo.2014.09.049.
9. Lu J, Lonergan PE, Nacusi LP, et al. The cistrome and gene signature of androgen receptor
splice variants in castration-resistant prostate cancer cells. J Urol 2014 Aug 14. pii: S00225347(14)04214-1. doi: 10.1016/j.juro.2014.08.043.
10. Nakazawa M, Antonarakis ES, Luo J. Androgen receptor splice variants in the era of
enzalutamide and abiraterone. Horm Cancer 2014;5:265-273
11. Guo Z, Qiu Y. A New Trick of an Old Molecule: Androgen Receptor Splice Variants Taking
the Stage?! Int J Biol Sci 2011;7:815-822.
12. Antonarakis ES, Lu C, Wang H, et al. AR-V7 and resistance to enzalutamide and abiraterone
in prostate cancer. N Engl J Med. 2014; 371:1028–38.

180

POSTER SUNUMLARI

181

[PS-03]

Peritoneal Mezotelyoma: Olgu Sunumu
Cansu Altınok, Mehmet Çetin, Namık Yiğit
Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Amaç: Mezotelyoma, plevra, perikard, periton ve tunica vaginalisin serozal yüzeylerinden
kaynaklanan bir malignitedir. Çoğu malign mezotelyoma, plevradan kaynaklanır ve asbestozis ile
ilişkilidir. Peritonun malign mezotelyoması ise çok nadir görülen bir tümör olup, tanı ve tedavisi
oldukça güç bir hastalıktır. Biz, bu vakamızda, alışılagelmişin dışında, asbest ile
ilişkilendirilemeyen, plevradan kaynaklanmayan, peritoneal mezotelyoma vakasını sunacağız.
Olgu: 54 yaşında erkek, bilinen kronik bir hastalığı ve düzenli kullandığı ilacı olmayan hasta, karın
ağrısı ve karında şişlik şikayetleri ile acil servise başvurdu. Son 6 ayda 20 kilo kaybının olduğu ve
3-4 günde bir lavman ile gaita çıkışının olduğunu belirtti. Ateş ve gece terlemesi tariflemedi. Hasta,
daha önce dış merkezde malignite tetkik amaçlı interne edilmiş ve tüm batın MRG peritonitis
karsinomatozis uyumlu olarak raporlanmış. Dış merkezde yapılan mediastinal LAP biyopsisi,
karaciğer biyopsisi ve periton sıvı patolojisinde herhangi bir maligniteye rastlanılmamış. Şikayetleri
progrese olan hasta, malignite tetkik amaçlı genel dahiliye servisine interne edildi. Fizik
muayenesinde; vitaller stabil, batın distandü ve tüm kadranlarda hassasiyet mevcut, solunum sesleri
doğal, pretibial ödemi yok. İnternasyonunun ilk gününde, Wbc:13.25 Plt:505, Sedim:12, Crp:226,
BFT:Normal, Ast:35 Alt: 32, Ggt:181 Alp:245 Pro-C:0.18 aralıkta saptanmıştır. Geçimini
hayvancılıkla sağlayan hastanın soygeçmişinde özellik belirtmedi. 25 paket/yıl sigara alışkanlığı ve
appendektomi dışında operasyon öyküsü yoktu. Belirgin bir enfeksiyon odağı olmayan hastanın,
akut faz yüksekliği sebebi ile enfeksiyon hastalıklarına konsülte edildi. Kan ve idrar kültürü alındı
ve enfeksiyon hastalıkları önerisi ile piperasilin-tazobaktam başlandı. Hastanın batın görüntülemesi
tekrarlandı. Peritonda kalınlaşma olarak değerlendirilen yerden periton biyopsisi ve ayrıca batından
assit örneklemesi yapıldı. Tümör Markerlarından Ca-125 yüksek bulundu, hem kolestaz
enzimlerinin hem de Ca-125'in yüksekliği batındaki serbest asite bağlandı. Batındaki asit örnekleme
sonucu non-portal şeklinde geldi, peritonit olarak değerlendirilmedi. Patoloji sonucu beklenildiği
sırada ön planda malignite düşünülen hastaya PET-CT çekildi. Batın içerisinde omental-serozal
yüzeylerde artmış FDG tutulumuna sahip kalınlaşma-dansite değişiklikleri ve pelviste hafifçe
serbest sıvı (malignite? enfeksiyon?) olarak raporlandı. Kültürlerinde üreme olmayan ve antibiyotik
tedavisi ile gerilemeyen Crp yüksekliği hastanın malignite yüküne bağlandı. Hastanın periton
biyopsisinden yapılan immünohistokimyasal çalışma Malign Mezotelyoma yönünde sonuçlandı. Bu
doğrultuda, hastanın anamnezi derinleştirildiğinde asbest maruziyetinin olmadığı öğrenildi. Hasta
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onkoloji kliniğine yönlendirilmek üzere kliniğimizden haliyle taburcu edildi. Hastanın son durumu
sorgulandığında; yaygın ağrılarının devam etmesi üzerine algoloji bölümüne yönlendirilmiş olduğu
ve 3 kür kemoterapinin ardından operasyon planlanıldığı öğrenildi.
Tartışma: Mezotelyomalar, en sık plevrada, ikinci sıklıkla peritonda görülür. Peritoneal
mezotelyomalı hastalar tipik olarak batında distansiyon, ağrı, şişkinlik, bağırsak alışkanlıklarında
değişiklik ve kilo kaybı ile başvurur, çoğu hastada tanı anında assit bulunur. Etiyolojisinde çevresel
faktörler, özellikle hem doğal hem de endüstriyel asbeste maruziyet vardır. Peritonun primer
karsinomatozisi ve peritona metastaz yapan maligniteler dışlandığında, peritoneal mezotelyoma
ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Henüz, standart bir tedavisi olmayan bu hastalık için, son yıllarda
sitoredüktif cerrahi ve perioperasyonel intraperitoneal sıcak kemoterapi seçeneği ön plana
çıkmaktadır. Batında assit ile başvuran her hastanın demografik öyküsü derinleştirilmeli ve bizim
vakamızda olduğu gibi asbest ile ilişkilendirilemeyen hastalarda bile, ayırıcı tanıda, ülkemizde akla
peritoneal mezotelyama getirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Asbestozis, assit, peritoneal mezotelyoma, sıcak kemoterapi
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Peritoneal Mezotelyoma

Proksimalindeki Barsak Anslarında Dilatasyona Sebebiyet Veren Peritoneal Mezotelyoma Tomografi Görüntüsü
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[PS-05]
COVİD-19 PNÖMONİSİ SIRASINDA SAPTANAN SİFİLİTİK AORTİT
Nilsu Kalaycı, Hatice Kübra Yılmaz, Mehmet Hacıosmanoğlu, Emre Hoca, Süleyman Ahbab,
Hayriye Esra Ataoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği,
İstanbul
Amaç: Covid-19 enfeksiyonu sırasında tromboembolik komplikasyonlar görülebilir. Tedavi
edilmeyen sifiliz enfeksiyonu da tromboembolik olayların nedeni olabilir. Bu olgu sunumunda
Covid pnömonisi nedeniyle hastaneye yatırılan bir hastada sifilitik aortit saptanması sunulmaktadır.
Olgu: Bilinen kronik hastalık öyküsü olmayan ve sürekli kullandığı ilacı olmayan 39 yaşında erkek
hasta, giderek artan halsizlik, yorgunluk şikayeti ile acil servise başvurdu. Hastanın fizik
muayenesinde bilinç açıktı, oryantasyon-kooperasyon mevcuttu. Vital bulguları stabildi. Sistem
muayenesinde belirgin patolojik bulgu yoktu. Laboratuvar tetkiklerinin sonucunda lenfopeni, CRP ferritin yüksekliği ve covid-19 PCR testinin sonucu pozitif çıkan hasta İç Hastalıkları Pandemi
Servisi'ne interne edildi. Toraks ve abdomen bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülemeleri yapıldı.
Görüntüleme sonucunda, sağ akciğerde covid-19 pnömonisini düşündüren buzlu cam opasiteleri ile
dalak ve sağ böbrekte yaygın enfarkt alanları (Resim 1) izlendi. Çekilen BT anjiografide sağ renal
arter proksimalinde plak formasyonu ile trombüs uyumlu hipodens dolum defekti görüldü. Hastaya
transtorasik ekokardiyografi yapıldı; vejetasyon ve trombüs görülmedi. Hastanın yatışı boyunca üre,
kreatinin ve gfr takipleri normal saptandı. Hemoglobin değerleri stabil seyretti. Trombotik olayların
etyolojisini netleştirmek için ek tetkikler yapıldı. Trombofili taraması, lupus antikoagülan ve
antifosfolipid antikorları negatifti. VDRL-RPR ve Treponema Pallidum Hemaglutinin A (TPHA)
testleri yapıldı ve pozitif saptandı. Daha sonra hasta tekrar sorgulandığında, hasta 20 yıl önce cinsel
yolla bulaşan bir hastalığı olduğunu ve o dönemde düzenli tedavi görmediğini ifade etti. Hastanın
tersiyer sifiliz evresinde kardiyovasküler sifiliz olduğu düşünüldü. Hasta enfeksiyon hastalıklarına
konsülte edildi. Antikoagülan (düşük molekül ağırlıklı heparin), antiagregan tedavi ve penisilin G
(haftada 1 kez penisilin 2.4 milyon ünite, toplam 3 hafta, intramuskuler) uygulandı. Medikal tedavi
ile klinik ve biyokimyasal olarak düzelen hastanın aktif şikayeti kalmadı ve Covid-19 tedavisinin de
tamamlanmasının ardından önerilerle taburcu edildi. Dahiliye poliklinik kontrol takiplerine devam
edildi.
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Sonuç: İskemik organ tutulumu olan hastalarda da sifiliz düşünülmelidir. Erken dönemde tespit
edilip tedavisinin başlanması, gelişebilecek komplikasyonların ve mortalitenin önüne geçilmesi için
önemlidir.

Anahtar Kelimeler: sifiliz, aortit, covid-19
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[PS-06]
Renal Hücreli Kanser-Stauffer Sendromu: Olgu Sunumu
Selçuk Eren Ekici1, Tanju Kapağan2
1Başakşehir

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2Başakşehir

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi

Onkoloji Bölümü
Giriş: Stauffer sendromu; safra yolu tıkanıklığı, tümör yayılımı veya metastaz olmadan maligniteye
sekonder gelişen karaciğer disfonksiyonu ile karakterize belirti veya bulguların varlığını ifade eden
bir paraneoplastik sendromdur. Bu sendromun oluşumunda renal hücreli karsinom (RCC) başta
olmak üzere genitoüriner sistem tümörleri, bronş ve akciğer kanserleri, sarkomlar, gastrointestinal
sistem tümörleri ve malign lenfoproliferatif hastalıklar rol oynamaktadır. Bu olguda, evre-4 renal
hücreli karsinom tanısı olan bir hastada gelişen stauffer sendromundan bahsedeceğiz.
Olgu: 59 yaşında erkek hasta, nefes darlığı şikayeti nedeniyle dış merkezde tetkik edilen hastanın
yapılan görüntülemelerinde bilateral akciğer parankiminde malignite ile uyumlu çoklu metastatik
odaklar ve sağ renal pelviste primer malignite ile uyumlu kitlesel lezyon saptanmış. Ön planda RCC
düşünülerek hastanın yapılan ince iğne biyopsi incelemesinin sonucu berrak hücreli RCC olarak rapor
edilmiş. Takip ve tedavi amaçlı onkoloji poliklinik kontrolü önerilen hastanın yapılan tetkiklerinde
total bilirubin: 8.24 mg/dl, direkt bilirubin: 8.1 mg/dl, alkalen fosfataz(ALP): 1030 U/L, gama
glutamil transferaz:765 U/L, aspartat aminotransferaz:99 U/L, alanin aminotransferaz:133 U/L,
albumin:30 g/L, İNR:1.49 olarak saptandı. Bunun üzerine olası bir kolestaz tablosu açısından
hastadan önce hepatobilyer sistem ultrasonografi ve sonrasında da manyetik rezonans
kolanjiopankreatografi incelemeleri istendi. İncelemelerin neticesinde karaciğer parankimi doğal
olup intrahepatik ve ekstrahepatik safra yollarında herhangi bir dilatasyon veya dolma defekti
saptanmadı. Ek olarak görüntülemelerinde ALP yüksekliğini açıklayabilecek herhangi bir kemik
tutulumu saptanmadı. Girişimsel radyoloji birimi tarafından değerlendirilen hasata için perkütan
transhepatik kolanjiografi işlemi uygun görülmedi. Eşlik edebilecek ek hepatobilier patolojiler
açısıdan gastroenteroloji biriminin görüşü alınarak hastadan Anti HAV IgG/M, HbsAg, Anti Hbs,
Anti-HBC Total, Anti-HCV, Anti HIV, ANA, AMA, ASMA, Anti-LKM düzeyleri istendi. İstenen bu
testlerin sonucu negatif olarak rapor edildi. Hastada yüksek seyreden bilirubin değerlerini
açıklayabilecek ilaç-toksik madde alımı ve hepatobilier kaynaklı taş, tümöral lezyon, travma öyküsü
yoktu. Hastanın takiplerinde direkt hakimiyetinde yüksek seyreden bilirubin değerleri progrese
olmaya devam etti. Mevcut bulgular neticesinde hastadaki bu tablo stauffer sendronu ile uyumlu
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olarak değerlendirildi. Mevcut bilirubin ve kolestaz enzim değerlerindeki yükseklik nedeniyle primer
hastalığına yönelik tedavi uygulanılamayan hastaya semptomatik tedavi olarak ursaktive 250 mg 3x1
başlandı.
Sonuç: Elde edilen veriler ile birlikte tam olarak açıklanamayan karaciğer disfonksiyonu olan
hastalarda mutlaka stauffer sendronu akla gelmelidir. Yine benzer şekilde kanser tanılı bir olguda
karaciğerde herhangi bir metastatik odak bulunmamasına rağmen fonksiyonel bir hasar görülmesi
primer malignite ile ilişkili sendromların varlığını işaret edebilir.
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[PS-10]

TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ ALAN HASTADA YENİ TANI AML-M5 -OLGU SUNUMU
Melike Özcan, Beyza Arslansoy, Aişe Nursima Dağ , Zeynep Karaali
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

Giriş:
Lökositleri meydana getiren hücrelerden granülosit ve monositler kemik iliğindeki blast adı verilen
genç hücrelerin basamak basamak olgunlaşması sonucu oluşurlar. Akut miyeloid lösemide (AML),
normal olgunlaşma süreci bozulur, blast adı verilen genç hücreler olgunlaşamaz, kemik iliği ile kanda
birikmeye başlarlar. Nötrofil, monosit gibi olgun hücreler meydana gelemediğinden mikroplara karşı
vücut savunmasız kalır. Miyeloblastların anormal çoğalması sonucu kemik iliğinde eritrosit ve
trombosit yapımı bozulur. Buna bağlı olarak anemi ve trombosit sayısında azalma meydana gelir.
Tüberküloz(tbc) ,akciğerleri tutmakla birlikte lenfojen, hematojen ve direkt yayılımla her doku ve
organı tutabilen bir hastalıktır.Akciğer dışında yerleşen çeşitli doku ve organ tüberkülozları akciğer
dışı tüberküloz adı altında toplanmaktadır. Tüberküloz lenfadenit, akciğer dışı tüberkülozun en sık
görülen formudur ve olguların yaklaşık %35’ini oluşturmaktadır. Tüberküloz tedavisi alan hastalarda
lenfadenitle başvuru olabilir ve aynı zamanda ilaç yan etkisi olarak anemi, nötropeni görülebilir.
Burada tüberküloz tanısı ile tedavi almakta iken derin anemi, nötropeni saptanan olguda AML M5
tanısı konulan bir olgu sunulmaktadır.

Olgu:
44 yaşında kadın hastaya, dış merkezde yaklaşık 3 aydır olan bilateral boyunda şişlik nedeniyle sağ
submandibular bölgeden yapılan eksizyonel biopsisinin tüberküloz ile uyumlu saptanması üzerine
4'lü anti-tbc tedavisi (izoniazid 300 mg, rifampisin 600 mg, pirozinamid 2000 mg, etambutol 1500
mg) başlanılmış. Tedavisinin 11.gününde halsizlik, bayılma şikayeti ile hastanemiz acil servisine
başvurmuş. Yapılan tetkiklerinde hgb:6,8 g/dl, Hct:%19,1, WBC:3,19 ve nötrofil: 0,05 10^9/L
saptanması üzerine ileri tetkik amaçlı dahiliye servisine interne edildi. Periferik yaymasıyla birlikte
hematolojiye danışılan hasta, antitbc tedaviye bağlı folat ve b12 eksikliği olup mevcut sitopenisi bu
duruma bağlanmıştır şeklinde değerlendirilerek replasman önerildi. Derin anemi ve nötropenisi olan
hastanın antitbc ilaçları kesildi ve replasmanları yapıldı. Takibinde göbek altından başlayıp ayaklara
kadar varan basmakla solmayan purpurik lezyonları gelişen, nötrofil düzeyi beklendiği gibi artmayan
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hastanın periferik yayması tekrar istenerek hematolojiye rekonsülte edildi ve dış merkezde yapılan
lenf nodu biopsisi preperatları istenilerek tekrar değerlendirildi. İkinci kez tekrarlanan periferik
yaymasında gevsek kromatinli katlantılı çekirdekli atipik hücreler görüldü ve kemik iliği aspirasyon
biyopsisi yapıldı. Kemik iliği biyopsisi AML-M5 ile uyumlu gelen hasta hematoloji birimine
devredildi. Konsülte edilen lenf nodu biopsisi; Nekrotizan granülom yapıları izlenen olguda ön planda
tüberküloz ve diğer granülomatöz hastalık etkenleri açısından, klinik ve laboratuvar bulguları ile
değerlendirme önerilir. AML tanısı olan olguda parafolliküler alanda CD34 ve CD117 ile şüpheli
hücresel boyanmalar izlenmekle birlikte parankimi ortadan kaldıran aşikar bir infiltrasyon
görülmemiştir şeklinde yorumlandı. Hastaya 7+3 sitarabin, daunorubisin, 1.konsolidasyon HIDAC
(23/25/27 .04), 2. konsolidasyon HIDAC tedavisi başlandı ve ardından 2 li antitbc tedaviye geçildi.
Takiplerinde nötropenisi gerileyen ve klinik olarak semptomu, şikayeti olmayan hasta bir sonraki
konsolidasyon tedavisine gelmek üzere taburcu edildi.
Sonuç:
Anemi, nötropeni çeşitli etyolojilerle prezente olabilir. Antitbc tedavi agranülositoz ve anemiye yol
açabilmekle birlikte klinik, laboratuar şüphe durumunda tüberküloz tedavisi altındaki hasta ikincil bir
etyoloji açısından mutlaka tetkik edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, Akut myeloid lösemi, nötropeni.
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[PS-11]
Mikroanjiopatik hemolitik anemi ile prezente olan taşlı yüzük hücreli adenokanser
Kerem Beket1, Ali Nail Yağcı1, Öykü Arslan2, Zeynep Karaali1
1Başakşehir

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

2Başakşehir

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Hematoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: MAHA (mikroanjiopatik hemolitik anemi) patofizyolojisinde esas mekanizma, kapiller
ve arteriol sistem içinde oluşmuş mikrotrombüsteki trombosit-fibrin ağı içinden geçen
eritrositlerin yüksek kan akım hızında parçalanmasıdır. Altta yatan başka bir neden
bulunmaksızın trombositopeni varlığı, periferik yaymasında mikroanjiyopatik hemoliz
görülmesi, laktat dehidrogenaz yüksekliği ve haptoglobulin düşüklükte primer trombotik
mikroanjiyopatiler düşünülmelidir. MAHA bazı tümörlerle birlikte paraneoplastik sendrom
olarak da görülebilmektedir. MAHA ile taşlı yüzük hücreli adenokanser birlikteliği olmakla
beraber yapılan literatür taramasında nadir olarak geliştiği gözlenmiştir. Burada mikroanjiopatik
hemolitik anemi ile prezente olan taşlı yüzük hücreli adenokanser olgusu sunulmaktadır.
Olgu: 43 yaş erkek hasta dış merkez acil servisine halsizlik, yorgunluk, ağrı şikayetleri ile
başvurmuş. Dış merkezde incelenen hasta TTP (trombotik trombositopenik purpura) olarak
değerlendirilip 2 gün Plazmaferez ile 160 mg Prednol tedavisi almış. Maddi nedenlerden dolayı
hasta tarafımıza yönlendirilmiş. Tarafımızca hastanın yapılan laboratuvar incelemelerinde
Hgb:5.5 g/dL, Hct:%16.8, MCV:91.3 fL, WBC:9.27 10^9/L, PLT:37 10^9/L, Sedimantasyon:56
mm/H, RET#:0.32 10^12/L, RET%:19.9, Haptoglobulin:<8, Direkt Coomb:Negatif, İndirekt
Cooms:Negatif, Üre:159.4 mg/dL, Kreatinin:2.59 mg/dL, Total Bilirübin:2.76 mg/dL, Direkt
Bilirübin:0.91 mg/dL, LDH:670 U/L, Ca:11.65 mg/dL, Albumin:36 G/L, HBsAg:Negatif, AntiHBs:Pozitif, Anti-HIV:Negatif, Anti-HCV:Negatif olarak gözlendi. Koagülasyon parametreleri
ve fibrinojen normal sınırlarda gözlenmesi nedeniyle DİK (dissemine intravasküler koagülasyon)
dışlandı. Aynı zamanda ADAMTS-13 testi gönderildi. Periferik kan yaymasında trombositi
sayımla uyumluydu; aynı zamanda şistositler, polikromazi, hipokrom, mikrostoz mevcuttu.
Perifere çıkmış eritroblastlar gözlendi. Hastanın yorgunluk ve vücut ağrılarının olduğu, 2 ayda 11
kilo kaybettiği öğrenildi. Vücut ağrıları ve kilo kaybına hiperkalseminin de eşlik etmesi hastada
malignite düşündürdü. Bu açıdan PET-CT, kemik sintigrafisi, endoskopi-kolonoskopi planlandı.
Tümör markerları istendi. Prerenal böbrek yetmezliği düşünülen hastaya mesane sonda takılıp bu
açından tedavisi düzenlendi. Yatışı esnasın TTP açısından 9 gün boyunca 20 ünite TDP (taze
donmuş plazma) ile plazmaferez ve 160 mg Prednol uygulaması yapıldı. Takipleri esnasında
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hemoglobin ve trombosit düşüşü devam etti. Eritrosit süspansiyonu ve aferez trombosit
süspansiyonu ile replase edildi. Trombosit sayısı 100.000 üzerinde ve LDH normal seviyelere
dönene kadar plazmafereze devam edilmesi planlandı. Tümör markerlarından CEA:7,86 olarak
gözlendi. Diğer markerlar normal gözlendi. ADAMTS-13 testi %81.3 ile normal gözlendi yalnız
test plazmaferez sonrası gönderildiğinden tanı için anlamlı kabul edilmedi. Endoskopi sonucunda
kardia yetmezliği, pangastrit, korpus büyük kurvatürde düzensiz kabarılıklar (Malign?) gözlendi.
Maligniteden şüphelenilen bölgelerden biyopsi alınarak patolojiye gönderildi. PET-CT'de mide
ve çevresinde tanımlanan bulgular öncelikle primer mide malign patolojileri düşündürdü. Toraks,
intraabdominal, pelvik, peritoneal yüzeylerde ve iskelet sisteminde tanımlanan bulgular
metastatik yayılım niteliğinde gözlendi. Kemik sintigrafisinde kemiklerde yaygın litik görünüm
ve iskelet sisteminde yer yer fokalleşen osteoblastik aktivite tutulumları ilk planda primer
malignitenin kemik metastazları lehine değerlendirilerel klinik gereklilik halinde histopatolojik
verifikasyonu önerildi. Kemik iliği biyopsisi yaymasında normo/hipersellüler, vokuollü/köpüksü
çekirdeği perifere itilmiş küme yapmaya meyilli hücreler izlendi. Ön planda metastaz düşünüldü.
Hastanın mide korpusundaki kitleden yapılan endoskopi biyopsi patoloji sonucu zayıf koheziv
karsinom infiltrasyonu, kısmen taşlı yüzük hücre morfolofisi gösteren kitle şeklinde sonuçlandı.
Hasta kitleye sekonder MAHA olarak değerlendirildi.
Sonuç: Kanama şikayeti ile gelen hastalarda tam kan sayımı, biyokimya tetkikleri incelenmeli ve
MAHA açısından dikkatli olunmalıdır. MAHA’lar primer ve sekonder olarak gelişebilmektedir.
Bazı tümörlerle -özellikle gastrik ve kemik iliği metastazları olan tümörlerde- paraneoplastik
sendrom olarak gözlenebilmektedir. Bu açından MAHA ile gelen her hastada paraneoplastik
sendrom açısından dikkatli olunması gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Malignite, mikroanjiopatik hemolitik anemi, plazmaferez, taşlı yüzük
hücreli adenokanser, trombotik trombositopenik purpura
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Metastatik hücreler
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[PS-12]

SHEEHAN SENDROMU

Gani Berk Ünal
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
GİRİŞ

Postpartum kanamadan sonra hipofiz bezi enfarktüsü Sheehan

sendromu olarak

adlandırılmaktadır. Sheehan sendromlu kadınlarda GH, prolaktin ve gonadotropin eksikliği ve
çoğunluğunda TSH ve ACTH eksikliği saptanıyor. Sheehan sendromlu hastalar doğumdan
sonraki ilk günlerde veya haftalarda uyuşukluk, anoreksi, kilo kaybı laktasyonda
bozukluk,amenore gibi şikayetlerle başvurabilirler.Ayrıca bazı hastalarda erken dönemde
semptom vermeyebilir. Yıllar sonra adrenal yetmezlik ve/veya hipotirodi semptomları ile
başvurabilirler. Bu olguda, tekrarlayan hipoglisemi atağı ile gelen Sheehan sendromu tanısı
konulan bir hastadan bahsedeceğiz.

OLGU
Bilinen hipotiroidi öyküsü olan 35 yaşında kadın hasta, kol ve bacaklarda güçsüzlük şikayetiyle
acile geliyor.Acil servisde genel durumunda ani kötüleşme olan hastanın ölçülen kan glukozu
25 geliyor.Hastanın hipoglisemisi acilde verilen tedaviye rağmen devam ediyor.Tekrarlayan
hipoglisemi nedeniyle dahiliyeye danışılıyor. Hastanın anamnezinde 10 sene önce masif kan
transfüzyonu gerektiren bir doğum yaptığı öğreniliyor.Tekrarlayan hipoglisemi ve
hipotansiyonu olan hasta adrenal yetmezlik ön tanısıyla dahiliye servisine interne
ediliyor.Hastaya endokrin hastalıkları önerisiyle 4 mg dekort uygulanıyor.Hastanın
tetkiklerinde ACTH<1.5 TSH:0.26 sT4:0.58 sT3:1.31 GH<0.03 Estradiol<5 DHEA-SO4:0.33
Prolaktin:0.502 Kortizol:0.072 FSH:0.861 LH:0.89, düşük doz deksametazon baskılama testi
kortizol: 4.88 saptanıyor. Hipofiz mr sonucu. Parsiel empty sella ile uyumlu geliyor.Hastaya
Sheehan sendromu tanısı konuluyor.Endokrin hastalıkları önerisiyle prednol 20 mg 1x1 ltiroksin 150 mg 1x1 başlanıyor.Hastanın servis takipleri sırasında bradikardi ve hipotansiyon
gelişiyor.Endokrin hastalıklarına danışılan hastanın prednol dozunu 2x20 mg olarak revize edip
tedavisine metabolik bozukluğu ekarte etmek adına L-Triiodotironin sodyum 3x1/2 ekleniyor.
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Kardiyoloji tarafından hastanın bradikardisi hipotiroidi,adrenal yetersizlik ve metabolik
bozukluklarla ilişkilendiriliyor.Hastanın genel durumunun kötüleşmesi sonrasında pacemaker
ihtiyacı açısından koroner yoğun bakıma devir ediliyor. Bradikardisi devam eden hastanın
endokrin hastalıkları tarafından metabolik bozukluğu ekarte etmek için başlanan ltriiodotironin sodyum tedavisi faydası olmadığı düşünülerek durduruluyor.Prednol tedavisi
durdurulup yerine hidrokortizon 10 mg (sabah 2 akşam 1 adet ) başlanıyor. Koroner yoğun
bakım takibinde bradikardisinde belirgin düzelme olan hastanın pacemaker ihtiyacı olduğu
düşünülmüyor kardiyoloji servisine devir ediliyor Bradikardisi ve hipoglisemisi düzelen hasta
taburcu ediliyor..Hastanın endokrinoloji polikliniğinde takipleri devam ediyor.

SONUÇ.
Tekrarlayan

hipoglisemilerde

düşünülmelidir.Hipopituitarizm

ayırıcı
hafif

tanıda

olduğunda,

mutlaka
tetikleyici

Sheehan
olaydan

sonra

sendromu
yıllarca

farkedilmeyebilir tanıda gecikme yaşanabilir.

Anahtar Kelimeler: Adrenal Yetmezlik, Sheehan sendromu, Hipoglisemi
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[PS-15]
MİDE, KOLON VE BİLATERAL ORBİTAL METASTAZLI OKÜLT MEME
KANSERİ
İzzet Doğan
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği
GİRİŞ
Okült meme kanseri aksilla metastazı ile prezente olur. Nadir görülür ve yeni tanı meme
kanserli hastaların % 1’inden azını oluşturur. Orbital bölge metastazları %28,5-58,8 oranında
meme kaynaklıdır ve nadir görülmektedir. Bu yazıda nadir görülen, okült meme kanserli,
takiplerinde mide, kolon, bilateral orbital metastaz gelişen ve histopatolojik tanı sorunu yaşayan
bir olguyu sunulcaktır..
VAKA
51 yaşında kadın hastanın sağ koltuk altında kitle şikayeti üzerine Ocak 2017’de çekilen meme
usg, mamografi ve MR’da memede kitle saptanmamış. PET’de sağ aksiller alanda multiple
hipermetabolik lenfadenopati ve sağ meme alt iç kadranda hafif artmış FDG tutulumu
saptanmış. Sağ meme tru-cut biyopsisi benin duktal epitelyal proliferasyon, fibrozis olarak
raporlanmış. Sağ aksilla lenf nodu tru-cut biyopsisi karsinoma metastazı ER ve PR % 90 üstü
pozitif, Cerb B2 negatif, Ki67 %12, E-kadherin negatif olarak raporlanmış. Neoadjuvan 21
günde bir 4 kür AC ve 12 hafta paklitaksel tedavisi alan hastaya sağ modifiye radikal
mastektomi ve aksiller diseksiyon yapılmış. Patoloji raporunda rezidü tümör izlenmemiş, 23
lenf nodundan 1 tanesinde metastaz izlenmiş. Hasta radyoterapi almış ve sonrasında tamoksifen
başlanmış.
Ekim 2018’de sol gözde ağrı ve şişlik şikayeti başlayan hastaya çekilen orbital MR’da sol
orbitada infiltratif karakterde patolojik tutulum saptanmış. PET’de bilateral retroorbital alanda
metastaz ile uyumlu yumuşak doku kitlesi ve midede diffüz hipermetabolik duvar kalınlaşması
saptanmış. Endoskopide midede diffüz duvar kalınlaşması (linitis plastika ?) saptanmış ve
biyopsisi taşlı yüzük hücreli karsinom olarak raporlanmış. Kolonoskopide transvers kolonda,
hepatik fleksuraya 10 cm mesafede 3 2 cm geniş tabanlı sert kitle saptanmış ve biyopsisi
mezenkimal neoplazi olarak raporlanmış.
Hasta mide kanseri tanısı ile kliniğimize başvurdu. Göz hastalıklarına konsülte edildi. Sol
orbital bölgeden eksizyonel biyopsi yapıldı. Biyopsi sonucu; ER ve PR pozitif, Cerb B2 negatif
immünfenotipik olarak meme kanseri metastazından ayrım zor olmakla birlikte aksiller
bölgeden kaynaklı olduğu bilinen taşlı yüzük hücreli/histiyositoid karsinom metastazı ile
uyumlu olabilir şeklinde raporlandı. Hastaya dosataksel 60 mg/m2, sisplatin 60 mg/m2 ve
kapesitabin 625 mg/m2 başlandı. Midedeki duvar kalınlaşmasının meme kanseri metastazı
olabileceği düşünüldü. Hastanın aksilla, mide ve kolon ve orbita biyopsi patoloji preparatları
patolojiye tekrar konsülte edildi. Patolojik değerlendirmede 4 farklı bölgeden alınan biyopsi
örneklerinin benzer mikroskobik ve immünohistokimyasal yapıda olduğu saptandı.
Pansitokeratin (+), ER ve PR (+), GATA3 pozitifliği olması sebebiyle lobüler meme kanseri
olasılığı ön planda düşünüldü. Hasta okült metastatik meme kanseri kabul edildi. Sol gözde
şişlik şikayeti artan hasta radyasyon onkolojisine konsülte edildi. Orbital MR çekildi. Solda
belirgin olmak üzere bilateral orbital alanları tamamen ekspanse eden, ekstraoküler kasları
çevrelemiş ve optik siniri çevreleyen metastaz ile uyumlu infiltratif natürde lezyonlar saptandı.
(Resim 1 ve 2). Hastanın kemoterapisi devam etmektedir.
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SONUÇ
Okült meme kanserli hastalarda optimal tedavi yaklaşımı tartışmalıdır. Mastektomi yapılan ve
sonrasında kemoradyoterapi alan hastalarda nüks oranları en düşüktür. Bilateral orbital
metastaz yapan okült meme kanserli hastamız literatürde ender görülen olgulardandır.
Resim-1: Orbital MR koronal kesit

Resim-2: Orbital MR transvers kesit
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Amaç: Acil servise veya polikliniklere, en sık başvuru yakınmalarından biri karın ağrısıdır.
Altta yatan birçok organik etiyoloji olabildiği gibi hiçbir organik sebebe bağlanamayan
fonksiyonel tipte de karın ağrısı olabilir. Biz, bu vakamızda, 1 aydan fazla süredir, ara ara,
şiddetli karın ağrısı olan, bazen ishal şikayeti eşlik eden, ön planda İnflamatuvar Barsak
Hastalığı düşünülen ve ileri tetkik inceleme sonucunda 'Nutcracker sendromu' tanısı
koyduğumuz bir hastayı sunacağız.
Olgu: 44 yaşında erkek, bilinen kronik bir hastalığı olmayan hasta, 1 aydır süregelen, ara ara
şiddetlenip, kendiliğinden geçen ve sırta vuran karın ağrısı ve bazen eşlik eden kanlı olmayan
ishal şikayeti ile acil servise başvurdu. Acil serviste değerlendirilen hastanın bilinci açık,
oryente-koopere, ağrıdan dolayı ileri derece ajite, GKS:15, vitallerinin stabil olduğu görüldü.
Özellikle, batın sol üst ve alt kadranlarda hassasiyet ve istemli defans saptandı, diğer sistem
muayeneleri olağandı. Laboratuvar incelemesinde, Wbc: 10.97, Hbg:14.7, Plt:285 bin,
Glukoz:102, BFT:Normal, Karaciğer Enzimleri:Normal, Biluribin Parametreleri:Normal,
Amilaz:Normal, Lipaz:Normal, Elektrolit:Normal, CRP:2, INR:1, ELİSA:Negatif saptandı,
TİT'te eritrosit ve lökosit görülmedi. Bakılan, Abdomen USG'sinde, safra kesesinde kalkül,
çamur yok, koledok normal sınırlarda, HSM yok, nefrolitiazis saptanmadı. Sonrasında çekilen
kontrastsız BT'de herhangi bir patoloji görülmedi. Yoğun analjezik tedavisine rağmen karın
ağrısı şikayeti gerilemeyen ve aynı zamanda ishal şikayeti eşlik eden hasta ön planda İBH
düşünülerek İç Hastalıkları servisine interne edildi. Enfektif ishal etyolojisine yönelik istenen
gaita tetkiklerinde, eritrosit, lökosit, parazit veya parazit yumurtası, Adenovirus antijeni,
Rotavirus antijeni ve C.Difficile toksini görülmedi. Aynı zamanda kaşektik görünümde olan
hastadan, ishal ve malabsorbsiyon nedeni olarak istenen Çölyak otoantikorları negatif geldi.
Yapılan endokolon görüntülemede, herhangi bir patoloji görülmedi. Sırta vuran ağrıları olan
hastadan istenen Lomber MR görüntülemesi normal olarak sonuçlandı. Hastanın narkotik
türevi ağrı kesicilere rağmen ağrılarının azalmaması üzerine, vasküler bir patolojiyi ekarte
etmek adına kontrastlı Batın BT ve BT angio çekimi yapıldı, görüntüleme sonucunda, sol renal
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venin abdominal aort ve superior mezenterik arter arasında komprese olduğu görüldü (Resim
1). Klinik ve radyolojik bulgular ile hastaya Nutcracker sendromu tanısı kondu, takip ve
tedavisi adına deneyimli bir merkeze sevk edildi.
Sonuç: Sol renal venin, abdomen aorta ve superior mezenterik arter arasında sıkışması ile
oluşan Nutcracker sendromu, nadir görülen bir tablo olup, tanısı güçlükle konabilmektedir.
Hastalar, genellikle makroskopik veya mikroskopik hematüri ile başvurabilirler, daha az
görülmekle birlikte ortostatik proteinüri de eşlik edebilir. Hastalarda, vasküler yapılarda gelişen
konjesyon veya böbrek kapsülünün gerilmesi ile beraber karın ağrısı, bel ağrısı ve alt
ekstremitelerin üst kısmına vuran ağrı yakınmaları olabilir. Açıklanamayan ve narkotik türevi
analjeziklere rağmen devam eden karın ağrıları olan hastalarda vasküler patolojiler mutlaka
akla getirilmeli ve bizim vakamızda da olduğu gibi ilk olarak non-invaziv kontrastlı
görüntüleme yöntemleri ile tetkik edilmelidir. Seçilmiş vakalarda, -persistan veya rekürren
semptomları olan hastalarda- tedavi seçenekleri düşünülebilir. Superior mezenterik arter veya
sol renal ven transpozisyonu ile sol böbrek ototransplantasyonu tedavi opsiyonları olarak
karşımıza çıksa da son dönemde girişimsel yöntemler ile sol renal vene stent yerleştirilmesi
tedavinin ilk basamağını oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Karın ağrısı, Nutcracker sendromu, sol renal ven
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Resim 1: Nutcracker sendromu BT görünümü

Aort ve SMA arasında kompresyon ve renal ven distalinde darlık öncesi dilatasyon
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BAŞVURAN PRİMER KUTANÖZ AKTİNOMİKOZ
Şevkiye Aydoğdu1
1Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Dermatoloji, İstanbul
AMAÇ
Aktinomikoz, genellikle boyun, göğüs ve karında görülen kronik ve ilerleyici süpüratif
granülomatöz inflamasyon ile karakterizedir.1 Hastalığın adında mikoz kelimesi geçmesine
rağmen etken bakteri Actinomyces türleridir. Actinomyces oral, gastrointestinal ve
genitoüriner mukozalarda flora üyesi olarak bulunan, gram pozitif, anaerob/mikroaerofilik
filamentöz görünümlü bir basildir.2 Servikofasiyal (%60), torasik (%20), abdominal (%15),
pelvik ve primer kutanöz olmak üzere beş ana klinik tipi vardır.1 Kutane aktinomikozların
sebebi çoğunlukla yakın komşuluk veya hematojen yayılım yoluyla gelen endojen
mikroorganizmalardır. Travma, lokal iskemi ve böcek ısırığı gibi sebepler sonrası eksojen
kaynaklı, izole deri tutulumunun görüldüğü, ekstremite, saçlı deri gibi alanlarda lokalize
oldukça nadir primer kutanöz aktinomikoz (PKA) vakaları da bildirilmiştir. 3-4 PKA apse,
kutanöz fistül ve pürülan akıntı, subkutan nodül, psödokarsinomatöz veya sarkomatöz tümöral
kitle benzeri çeşitli klinik formlarda görülebilmektedir.5 Ayırıcı tanıda kutanöz tüberküloz,
sporotrikoz, nokardiyoz, deri ve yumuşak doku tümörleri veya malignite gibi diğer kronik deri
hastalıkları yer alır.6 Etkenin kültürde üretilmesi veya histopatolojik incelemede gösterilmesi
tanıda altın standarttır. Kutanöz aktinomikoz tedavisi, 4-6 hafta süreyle yüksek doz intravenöz
antibiyotikler ve ardından 6-12 ay süreyle oral antibiyotiklerdir. Penisilin G ön planda olmak
üzere beta-laktamlar ilk basamak tedavidir.6 Penisiline alerjisi olan olgularda klindamisin,
eritromisin, tetrasiklin, kloramfenikol gibi diğer antibiyotikler kullanılabilir. Cerrahi tek
başına küratif değildir fakat cerrahi müdahalenin antibiyotiklerle kombinasyonu lezyonun
kozmetik olarak daha iyi sonuçlarla daha hızlı gerilemesini sağlar ve nüks oranını azaltır. 2
Vücudun

farklı

bölgelerinde

sürekli

tekrarlayan

akıntılı

lezyonlarla

başvuran,

immünkompetan genç yaşta bir PKA olgusu sunulmaktadır.

OLGU SUNUMU
22 yaşında kadın hasta. Bilinen kronik hastalığı yok, rinoplasti operasyonu geçirmiş. İki yıldır
vücudunun çeşitli bölgelerinde tekrarlayan, son olarak da intermamaryan alanda olan akıntılı
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yara şikayetiyle başvurdu (Şekil 1 a-c). Hastanın tüm vücut dermatolojik muayenesinde
vücutta ilki 8 yıl önce yapılan 15 adet dövme, gövdede-uylukta-kolda bazılarının üzerinde
küçük skatris bulunan postinflamatuar hiperpigmentasyonlar (Şekil 1a), intermamaryan
bölgede dövme alanında pürülan hemorajik akıntılı, püy direnajı olan 3 adet sinüs ağzı
mevcuttu. Rahim içi araç kullanımı yoktu ve dişlerinde çürük gözlenmedi Geçmişte buna
benzer lezyonlarının kısa süreli antibiyotik tedavileri ile gerilediğini belirtti. Sistemik
semptomu yoktu. Akıntıdan yapılan anaerob kültürde Actinomyces meyeri üredi. Yapılan
hemogram, biyokimya tetkiklerinde anormallik yoktu. Serolojik tetkiklerinde geçirilmiş
hepatit C enfeksiyonu ile uyumlu olarak anti- HCV pozitif fakat HCV RNA negatif tespit
edildi. Toraks BT, batın USG incelemelerinde iç organ tutulumuna ait bulgu yoktu. Hasta
parenteral tedaviyi kabul etmediği için amoksisilin 3 gr/gün ile oral tedavi düzenlendi. Birinci
ay kontrolünde akıntının durduğu, fistül ağızlarının küçüldüğü görüldü (Şekil 1d).
Tedavisinin 6 aya tamamlanması planlanarak hasta takibe alındı. Geçmişte buna benzer
lezyonlarının kısa süreli antibiyotik tedavileri ile gerilediğini belirtti.

(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 1. (a) İntermamarian bölgede pürülan sarı materyal drenajı olan dövme
komşuluğundaki abse, 3 adet fistül ağzı ve eski abseye ait skatris (b) Absenin yakından
görünümü (c) Dövme üzerinde pürülan akıntı gelen fistül ağzı
(d) Antibiyotik tedavisi sonrası abse ve fistül ağzında gerileme
SONUÇ
HIV pozitif, lösemik, transplantasyon yapılan, sistemik kortikosteroid veya kemoterapi alan,
immün yetmezliği olan hastalarda sık olduğu düşünülse de fırsatçı bir enfeksiyon etkeni
olmaması nedeniyle immunkompromize ve immünkompetan hastalarda enfeksiyon sıklığı
benzerdir.6 Hastamızda sadece geçirilmiş hepatit C enfeksiyonu mevcuttu ve
immunkompromize değildi. Yapılan tetkiklerinde endojen bir odak bulunamaması,
lezyonların bazılarının dövme komşuluğunda olması, etkenin travma yoluyla eksternal
odaktan bulaştığını düşündürmektedir. Yüzde veya ekstremitelerde iyileşmeyen kronik
lezyonları olan hastalarda, hekimlerin ayırıcı tanı listesinde aktinomikoz da olmalı ve tanı için
akıntıdan mutlaka kültür alınmalıdır.
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AMAÇ
Herpes zoster, primer varisella enfeksiyonu

veya suçiçeği aşısı sonrası sensöriyal

gangliyonlarda latent halde kalan human herpes virüs 3’ün

çeşitli

etkenlerle

reaktivasyonuyla duyusal sinirler aracılığıyla yeniden deriye gelerek oluşturduğu bir
enfeksiyondur. Lezyon bölgesinde öncelikle şiddetli ağrı, kaşıntı, karıncalanma şeklinde
şikayetler başlar, sonrasında belirli bir dermatom veya komşu birkaç dermatoma uygun, tek
taraflı, çoğunlukla orta hattı geçmeyen, eritemli zeminde gruplaşmış veziküllerin görüldüğü
döküntü oluşur.1 Her yaşta görülmekle birlikte 50 yaş üzeri erişkinlerdeki sıklığı % 0.7-1’e
yükselmektedir.2,3 Çocuklarda ve immunsupresyonu olmayan erişkinlerde döküntü
çoğunlukla sekel bırakmadan iyileşir. Lösemi/lenfoma olmak üzere sistemik maligniteleri
olan, kemoterapi, radyoterapi alan immunsupresyonlu kişiler, tüberküloz enfeksiyonu
olanlarda ve yaşlılarda hastalık daha sık görülmekte ve daha ağır geçirilmektedir. Bu
hastalarda komşu olmayan birden fazla dermatomun tutulduğu, lezyonların orta hattı geçtiği,
20’den fazla ağrısız veziküler lezyonun dağınık yerleştiği ve iç organ tutulunun olduğu
dissemine herpes zoster (DHZ) tablosu görülebilmektedir. Ek olarak sıklıkla postherpetik
nevralji olmak üzere motor paraliziler, meningoensefalit, pnömoni gibi komplikasyonların
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oranı da bu grupta artmaktadır. Tanı çoğunlukla klinik olarak konulmaktadır.1 Tzank yayma,
viral kültürler, PCR ve seroloji de tanıda yararlanılan laboratuvar incelemeleridir. 1 Ayırıcı
tanıda herpes simplex enfeksiyonu, suçiçeği başta olmak üzere veziküler viral egzantemler,
riketsiya enfeksiyonu ve pitriazis likenoides et varioliformis akuta yer almaktadır. Klinik
şüphe varsa, özellikle de riskli grupta tedavi hızla başlanmalıdır. Bu bildiride immunsuprese
hastada mortal seyreden dissemine herpes zoster enfeksiyon olgusu sunulmaktadır.
OLGU SUNUMU
64 yaşında kadın hasta. Over kanseri nedeni ile 2019 yılında opere olmuş ve kemoterapi almış.
Temmuz 2021’de intrakraniyal kitle ve vertebral metastaz tespit edilmiş, opere edilip şant
takılmış ve radyoterapi verilmiş. Nefes darlığı nedeniyle hastaneye yatırılarak solunum
desteği ve antibiyoterapi verilen hasta yatışının 12. gününde yüzünün ve saçlı derisinin sağ
tarafında, orta hattı geçmeyen su toplama şikayetiyle tarafıma konsülte edildi. Dermatolojik
muayenesinde yüzün sağ tarafında trigeminal sinirin üç dalını tutan herpes zoster ile uyumlu
dermatomal grube veziküler lezyonlar mevcuttu (Şekil 1a). Vücudunda herhangi bir veziküler
lezyon görülmedi. Kulak burun boğaz ve göz muayenelerinde patoloji saptanmadı. Malignite
nedeniyle immunsupresyonu da olan hastaya intravenöz asiklovir tedavisi başlandı. İki günlük
tedavi sonrası ilaç temin edilemediği için iki gün valasiklovir 3 gr/gün oral tedavi verildi.
Sonrasında intravenöz asiklovir tedavisine devam edildi. Tedavinin yedinci gününde
döküntünün vücuda yayılması üzerine değerlendirilen hastada vücutta yaygın hemorajik
veziküller görüldü (Şekil 1 b-d). Parenteral tedaviye devam edilen hasta üç gün sonra
kardiyak sebeplerle exitus oldu.

(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 1. (a) Yüzün sağ tarafında trigeminal sinirin üç dalını tutan dermatomal grube veziküler
lezyonlar (b) Antiviral tedavi altında lezyonlarda gelişen progresyon (c) Tedavinin yedinci
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gününde gövde ön yüzde bazıları hemorajik içerikli eritemli zeminde göbekli veziküller (d)
Tedavinin yedinci gününde sırtta dağınık yerleşimli eritemli zeminde göbekli veziküller
SONUÇ
Herpes zoster her ne kadar kendini sınırlayan bir hastalık olsa da, risk grubunda yer alan özel
hasta gruplarında hızlı ve uygun tedavinin kısa sürede başlanması, hem komplikasyonları
azaltmakta, hem de mortaliteyi önlemektedir. Hastamızın immunsuprese olması, tedaviye
rağmen hastalığın sınırlandırılamamasının ve disseminasyonun sebebi olarak düşünüldü. 50
yaş üzeri hastalarda, immunsuprese olanlarda, uzun süre salisilik asit ve kortikosteroid alan
çocuk ve adolesanlarda, baş-boyun ve muköz membran tutulumunda, birden fazla dermatom
tutulumunda, hemorajik ve nekrotizan lezyonu olanlarda semptomların başlangıcından
itibaren 72 saat içerisinde tedavi başlanmalıdır ve bu grupların çoğunluğunda tedavinin
parenteral uygulanması önerilmektedir.4
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Dermatology and Venereology (EADV), Part 2: Treatment. J Eur Acad Dermatol Venereol.
2017;31:20-29.
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[PS-23]
KONJENİTAL KİSTİK ADENOMATOİD MALFORMASYONLU ÇOCUK OLGU
Nazife Mengi, Halil Uğur Hatipoğlu, Kamil Şahin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Amaç: Konjenital kistik adenomatoid malformasyon(KKAM) akciğerin nadir görülen
doğumsal bir anomalisidir. Gebeliğin 6-8.haftasında proksimal hava yollarınının maturasyon
eksikliği ve distal hava yolarında genişlemenin olduğu embriyolojik bir gelişim
bozukluğudur. Prenatal dönemde ultrasonografik incelemelerle tanı konulabilir. Olguların
büyük çoğunluğu(%90) hayatın ilk yıllarında tespit edilmekte, adolesan ve ileri yaşlarda nadir
görülmektedir. KKAM pulmoner dokuya bası yaparak yenidoğanlarda solunum güçlüğü,
büyük çocuklarda akciğer enfeksiyonu, spontan pnömotoraks ile kendini gösterir. Pnömoni
tedavisinden sonra radyolojik iyileşmenin olmaması önemlidir. KKAM’da akciğer malignite
riski artmış olup, etkilenen akciğer lobu cerrahi olarak çıkarılmalıdır. Burada tekrarlayan ve
antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen akciğer enfeksiyonu nedeniyle çocuk acile başvuran,
akciğer grafisi ve toraks bilgisayarlı tomografi (BT) ile KKAM tanısı konulan çocuk olgu
sunulmuştur.
Olgu: 7 yaşında kız hasta çocuk acil polikliniğe öksürük, ateş, sık tekrarlayan akciğer
enfeksiyonu şikayeti ile getirildi. Fizik muayenesinde ateş 37.3°C, kalp tepe atımı 82/ dk,
solunum sayısı 16/ dk, orofarenks hiperemik, sol akciğer alt bölümlerinde solunum sesleri
azalmış, ralleri mevcuttu. Hastanın kan tetkiklerinde lökosit 14700 mm3, nötrofil 12900
mm3, lenfosit 820 mm3 CRP 159 mg/L (N: 0-5 mg/L) olup, diğer kan parametreleri normal
değerlerdeydi. Serolojik tetkiklerinde Respiratuar Sinsityal Virüs(RSV) pozitif, Covid-19
negatifti. Akciğer grafisinde sol akciğer alt lobda kistik görünüm, her iki akciğerde pnömoni
ile uyumlu infiltrasyon mevcuttu ( Toraks BT sol akciğer alt lob bazalde konsolidasyon alanı
ve bu alan içerisinde 2,5 cm çapında çok sayıda kistik lezyon görülmekte olup, kistik adenoid
malformasyon ile uyumlu olarak raporlandı (Şekil-2). KKAM tanısı alan hasta çocuk
servisine yatışı yapılarak intravenöz (iv) seftriakson ve teikoplanin tedavisi başlanıldı.
Tüberküloz ekarte etmek amaçlı Pürified Protein Derivative (PPD) yapıldı, anerjik
sonuçlandı. Antibiyotik tedavisi 14 güne tamamlanan hastanın, kontrol CRP 12 mg/L (N: 0-5
mg/L) olarak geldi. Kontrol Akciğer grafisinde pnömonik infiltrasyonları düzeldi. Klinik ve
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laboratuar tetkikleri düzelen hasta taburcu edilerek kontrole çağırıldı. Hasta sol akciğerdeki
KKAM’un elektif şartlarda operasyonu için Çocuk Cerrahisi Polikliniği’ne yönlendirildi.
Sonuç: KKAM nadir görülen bir konjenital anomali olup, tekrarlayan ya da tedaviye dirençli
akciğer enfeksiyonu olan büyük çocuk ve adolesan hastalarda ayırıcı tanıda mutlaka akla
getirilmelidir
Anahtar Kelimeler: Konjenital kistik adenomatoid malformasyon, ultrasonografi, akciğer
enfeksiyonu, lobektomi

Şekil-1: KKAM Akciğer grafisi görüntüsü
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•
Şekil-2: KKAM Toraks BT görüntüsü
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